BOERDERIJ TE WESTER-NIJKERK AFGEBRAND
Het hoornvee in veiligheid

Bericht in de Leeuwarder Courant van
20 december 1938.
Vanmorgen omstreeks zeven uur ontstond brand in een poterbewaarplaats, staande naast de groote
boerderij van den heer D. Stallinga te Wester-Nijkerk. De aardappelbewaarplaats stond spoedig in
lichter laaie en het duurde niet lang of het vuur, dat werd aangewakkerd door den Oostenwind, sloeg
over op de boerderij, welke ook in vlammen opging.
Met eigen brandslangen werd onmiddellijk op de waterleiding water gegeven. Weldra waren ook de
brandweren van Ferwerd en Hallum op het terrein van den brand. De strenge vorst — het vroor dertien
graden Celsius — was oorzaak, dat de spuiten geen water konden geven. Door de hevige vonkenregen
was gevaar voor de omliggende perceelen niet uitgesloten. De storing van een der motorspuiten was
evenwel niet van langen duur en weldra bond ook deze den strijd tegen het vuur aan.
Door snel ingrijpen kon het hoorn vee, een vijftigtal dieren, in veiligheid worden gebracht. De
boerderij brandde geheel af. De voorhuizing bleef behouden.
:

Vrijwel hetzelfde bericht is geplaatst in tenminste 13
provinciale of landelijke dagbladen, te weten:
Nieuwsblad van het Noorden.
Leeuwarder Nieuwsblad
Leeuwarder Courant
Nieuwsblad van de Noorden, Hepkema’s Courant
De Maasbode
Nieuwe Apeldoornse Courant
De Noord-Ooster (Groningen en Drenthe)
Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant
De Nieuwe Tilburgse Courant
De Zuid-Willemsvaart (Noord-Brabant)
Zaans Volksblad
De Bredase Courant
De Haags Courant

Het Leeuwarden Nieuwsblad verstrekt uitgebreidere informatie.

Felle boerderijbrand te Westernijkerk.
Grote bouwplaats afgebrand. Vee gered.

Te ongeveer 7 uur hedenmorgen, toen de heer Stallinga met zijn arbeiders bezig was het vee te voeren,
werden zij gewaarschuwd, dat er brand was uitgebroken in de poterbewaarplaats, die achter tegen de
schuur was aan gebouwd. Deze was in verband met de heerschende vorst verwarmd, teneinde de erin
opgeslagen voorraad poters voor bevriezen te vrijwaren. Men vermoedt nu, dat het electrische
apparaat, dat hiervoor werd gebruikt, de oorzaak van de brand is,
IJlings werd het blusschingswerk aangepakt: met de eigen brandslangen van het bedrijf werd water
gegeven, doch men zag geen resultaat. De vrij sterke Oostenwind wakkerde de vlammen nog aan,
zoodat al heel spoedig ook het rieten dak van de groote schuur vlam vatte. Toen men zag, dat er geen
redden meer aan was, werden alle pogingen in het werk gesteld, om het vee te redden. Dit bevond zich
in een terzijde van het bûthûs gebouwde modelstal, en kon spoedig buiten worden gebracht. Zoo
werden 26 koeien, een zestal paarden en een aantal stuks jongvee in veiligheid gebracht.
Intusschen waren de brandspuiten van Hallurn en Ferwerd gearriveerd. Pogingen, om deze in bedrijf te
stellen, mislukten echter, daar ze allebei, door de hevige koude bevroren. Men moest ze eerst bij de
coöp. stoomzuivelfabriek te Marrum gaan ontdooien, voor ze water konden geven. De groote schuur,
het lytshûs en de veestalling waren toen intusschen al een prooi der vlammen geworden. Het vuur
vond, zooals zich laat denken, ruimschoots voedsel in de rieten kap van de huizinge en in de
voorraden hooi en strooi, die in de schuur waren opgeslagen.
Met groote moeite is men er tenslotte in geslaagd, het vooreind te behouden. Dat heeft echter ernstige
waterschade opgeloopen. De schade wordt geraamd op pl.m. f 20.000. Een en ander was verzekerd bij
de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij in het voormalige kanton Hallum te Ferwerd.

Zowel de boerderij als de poterbewaarplaats zijn herbouwd en hebben momenteel niet meer de functie
waarvoor ze indertijd gebouwd zijn. Binnenkort hopen we u meer informatie daarover te verstrekken.
Moraal van dit verhaal:
Hebt u informatie over nog bestaande of reeds afgebroken poterbewaarplaatsen dan ontvangen we die
informatie graag voor het onderzoek naar poterbewaarplaatsen (broeihokken, setterhokken).
E-mail adres: redactie@afron.nl of tel. 0519-561697.

