Een ansichtkaart uit Ypecolsga
We willen u een ansichtkaart laten zien waarvan de een zegt dat het Indijk is en een ander zeker weet dat
het Ypecolsga is. In zijn verhaal over Indijk heeft Jan J. de Vries deze prentbriefkaart ook al eens laten zien
als zijnde Indijk. Hij had toen ook twijfels of het Indijk echt wel was.

Het mooie van een historische kring is dat zaken bij elkaar komen en dat je in contact komt met mensen die je
wat meer kunnen vertellen over een oude situatie. Zo
gebeurde het ook met deze ansichtkaart. Dankzij de
informatie weten we nu zeker dat Ypecolsga op deze
kaart staat afgebeeld en dat de boerderij die we zien
werd bewoond door ‘Nanne-Kee’ Wiersma. De boerderij, die vlak aan de weg stond, is afgebroken en ernaast,
wat verder van de weg af, is een nieuwe boerderij gebouwd.
Voor meer informatie komen we weer terecht bij Jan J.
de Vries. In de dorpskrant van mei 2005 is het verhaal
van hem over de familie Postma uit Ypecolsga gepubliceerd. Uit dat verhaal blijkt dat de op de ansichtkaart
afgebeelde boerderij eigendom was van de familie
Tromp. Trouwens, de meeste boerderijen in Ypecolsga
waren eigendom van de familie Tromp. De oude, wat
vervallen boerderij zou in mei 1930 worden verhuurd

aan Jan Postma die in mei zou gaan trouwen en ook
meteen zelfstandig boer wilde worden. Nanne Wiersma
en zijn vrouw Korneliske Klijnstra (Nanne-Kee), die de
boerderij nog bewoonden, wilden gaan rentenieren en
zouden in Woudsend in een huisje van Folkert Postma
gaan wonen.
Een zware storm op zondagavond 12 januari 1930 gooide roet in het eten en zorgde voor grote schade aan de
boerderij. De familie Tromp besloot de oude boerderij
af te breken en te vervangen door nieuwbouw ernaast
(de huidige voormalige boerderij van voorheen familie
Postma bij de rotonde).
De ansichtkaart geeft een mooi tijdsbeeld uit de jaren
1910-1920. We zien nog net een stukje van de Weisleat
langs de smalle weg door Ypecolsga. Achter de boerderij
een poldermolen die stond aan de wijk naar de boerderij van Hylarides (later Op de Hoek en nu de woonboerderij van de familie Spoelstra).

Een foto uit het weekblad ‘Fen Fryske
Groun’ van januari 1930 laat zien
welke grote schade de storm veroorzaakte aan de boerderij van NanneKee. De gehele kap werd door de
storm van de boerderij gerukt.
De kaart geeft zicht op Woudsend. Tussen de bomen
staat niet zichtbaar de Hervormde Kerk met daarachter
alleen maar weiland. We zien uit op de houtzaagmolen
De Jager met daarvoor de arbeidershuisjes in de Gloppe.
Deze ansichtkaart is uitgebracht met en zonder nieuwjaarswens. Achter op de afgebeelde nieuwjaarskaart
staat een nieuwjaarsgedicht afgedrukt:
It nye jier leit for ús klear,
Mar iepen leit it net,
Hwet scil it bringe, wille en tier,
Of ek wol leed en smert?
Krij ik myn sin, dan komt it sa:
Dou scilst’ fen ’t lêste in bytsje ha,
En fen it earste net to min….
Wol, is sok winskjen nei dyn sin?
Uit dezelfde tijd is er nog een ansichtkaart van Ypecolsga
met daarop de boerderij van Bouke Bouma (nu bewoond door dochter Jeltje de Jong-Bouma), gezien vanaf
de zijkant.

We hebben weer het zicht op Woudsend met de houtzaagmolen De Jager en de arbeidershuisjes in de Gloppe.
Rechts vooraan dezelfde poldermolen als op de andere
kaart. De weg met daarop een tilbury met paard en
twee paarden voor een kar, stond bekend als ‘de reed
van Op de Hoek’. Dit pad leidde naar de boerderij waar
de familie Spoelstra nu woont. En ook nu ligt er een stuk
(rond)weg, in gebruik als ontsluiting van de nieuwbouw.
Bij de wensen op beide kaarten sluiten wij ons helemaal
aan.
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