DE ‘MINOR’ IN HET STEENWIJKER DIEP - 1948
Jo Steenstra, Nieuw-Buinen
Op 11 november dit jaar was in het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch een
schilderij te bewonderen van Piet(er) van der Hem (1885-1961).
Toeval bestaat niet! Van het hiernaast afgebeelde schilderij uit 1948 van Piet
van der Hem kreeg ik onlangs een scan uit.... Zuid-Frankrijk!
Het betreft een reproductie die de SNS in de jaren negentig heeft laten maken
ter gelegenheid van de heropening van het kantoor in Steenwijk. Voorloper van
de SNS bank was de Nutsspaarbank, opgericht in 1817 door de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen, met reeds in 1842 een kantoor in Steenwijk.
Een vraag uit Frankrijk aan de HVIJ naar informatie over de familie Osse in
Oldemarkt was naar mij doorgestuurd. De vragenstelster is zelf het Nederlands
niet machtig, haar vader Benoît Birling beheerst het behoorlijk goed – met hem
is inmiddels veel e-mailverkeer en van hem kreeg ik die scan.
Benoît (* 1947) is een zoon van Emile Marcel Birling uit de Elzas, die in 1945 te
Steenwijk trouwde met Cecilia Juliana Klasina Osse (1910-1989), dochter van
Lodewijk Nicolaas Egbertus Osse (Oldemarkt 1881 - Steenwijk 1955) en zus
van Timotheus Hendrikus (‘Timo’) Osse (1917 - 1987). Lodewijk, zoon Timo en
kleinzoon Ludo waren uitbaters van HCR De Gouden Engel in Steenwijk.
In de zomervakanties is Benoît vaak in Steenwijk geweest; hij heeft nog herinneringen aan Jan Joontjes IV en V die in het hotel een kop koffie of een borreltje kwamen drinken wanneer de ‘Minor’ in het Diep lag. Een mok uit 1956 van
de firma Joontjes prijkt als pen- en potloodhouder op zijn schrijftafel.
Benoît is de Franse vorm van Benedictus. Zijn tweede voornaam Louis verwijst
naar grootvader Lodewijk en zijn derde voornaam Timothée naar overgrootvader Timotheus. Betovergrootvader grutter Nicolaas Osse (1792 - 1850) woonde
in Oldemarkt op de locatie van nu Hoofdstraat 56. Een broer van Nicolaas
heette nog ‘gewoon’ Tiemen. Hun zus Maria trouwde met Hendrikus Muurlink
en zus Aaltje met Jacobus Muurlink; hun zerken liggen naast de eeuwenoude
PKN- kerk; er was toen nog geen RK begraafplaats.
Overgrootvader Timotheus Osse (Oldemarkt 1845 - Haarlem 1909), getrouwd
met Jeltje (‘Juliana’) Gras werd goud- en zilversmid in het pand dat Hoofdstraat
38. Het gezin is in 1887 per boot over de Zuiderzee verhuisd naar Haarlem.
Piet van der Hem heeft ook geschilderd ‘Gezicht op Steenwijk, met de Grote of
Sint Clemenskerk’. Nu niet met de ‘Minor’ maar met twee vrachtboten; olieverf
op doek 58,4 x 78,7 cm, gesigneerd P.VANDERHEM zoals bij Piet gebruikelijk
met. In particulier bezit, Verenigde Staten. Het schilderij met de 'Minor’ zal vergelijkbare afmetingen hebben. De reproductie meet 29 x 23 cm.
Wie bezit zelf nog die reproductie? Laat het de redactie weten!
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Piet van der Hem (1885-1961), Gezicht op Steenwijk, 1948.
De ‘Minor’ van de fa. Joontjes ligt in het Steenwijkerdiep nabij de achterzijde
van HCR ‘De Gouden Engel’ van de fam. Osse.
Met dank aan dhr. Benoît Birling te Vence, Frankrijk, die een professionele foto
van zijn SNS-poster van dit schilderij heeft laten maken.
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