
VAN  DE  REDACTIE 

 

Medaille uit 1936 
Bij de verhuizing van een familielid  
stuitte mw. Joke Smit-Fortuin uit 
Oldemarkt op een zilveren medaille 
als prijs van de Vrijwillige Landstorm 
Korps Motordienst, Oldemarkt 1936. 
De Vrijwillige Landstorm is opgericht 
in de Eerste Wereldoorlog en was 
tot de Tweede Wereldoorlog actief. 
Uit 1928 is bekend de secretaris van 
de Gewestelijke Landstormcommissie Vollenhove, dhr. H.J. Bulten, Blokzijl 
Wijk II, tel.nr. 12. De herkomst van de medaille is geheel onbekend. 
Vraag 19/4-1: Wie weet iets over deze groep of over het gebeuren uit 1936?   

 
Schokkeraken 

Een vraag naar de Kuinder scheepswerven kwam van dhr. J.G. Braaksma uit 
Lelystad. Daarover is weinig bekend, zo schreef reeds Roelof Kamman in zijn 
boek over de geschiedenis van Kuinre. Dat gebrek aan gegevens intrigeert.  
Uit speurwerk in het kadaster van 1832 en in geboorteakten kennen we nu 
namen (en locaties) van de drie scheepswerven en van veel personeelsleden.  
Daarvan een verslag in de volgende Silehammer. Voor dit nummer hebben we 
dhr. Braaksma gestrikt voor een bijdrage over de schokkeraken, vrijwel alle in 
Kuinre gebouwd. Hij informatie van ons, wij een fraai artikel; zo werkt dat.   

 
Kuunder punter  

Ook een vraag van dhr. J.C. Verhoef uit Vollenhove in verband met de restau-
ratie van de Kuunder punter KU 16. We konden hem verblijden met een kopie 
van het artikel “Uit de werfboeken van Huisman” in het blad Tagrijn 1986/1, 
17-20. Die kopie zat tussen de nagelaten documenten van Nico Lageweg, 
samen met een artikel waarvan wij schrijver en datum niet kunnen traceren. 
Tweekoloms tekst op A4-formaat, waarschijnlijk uit een tijdschrift, p. 96-109.  
Op een van de foto’s staat in de Henric de Cranestraat een auto met kenteken 
39-68-VG; vermoedelijk dateert het artikel van rond 1970 of iets later.   
De titel luidt: Kuinre: ‘er is geen ouwe kuunder die de zee niet mist’. 
Vraag 19/4-2: Wie weet meer over dit artikel en de schrijver? 
    Graag reacties naar de redactie. 
 

Vol op koers! 
Aan dit jubileumboek van het prot.chr. onderwijs in Oldemarkt-Paasloo heeft 
ook de HVIJ kunnen bijdragen: voor fotomateriaal Klasina Hoen-Groenewoud 
samen met Femmie de Graaf-Muis, voor tekstcorrectie Jan Bakker. 


