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Een gebouw dat
met je meegaat
Wat is ‘It moaiste fan Fryslân’? Iedereen mag
daarover tot 18 mei zijn voorkeur uitspreken op
www.itmoaistefan.frl. Leuker dan lukraak stemmen
op eigen huis, wijk, dorp of stad is echt even
nadenken over wat waarde voor Fryslân heeft,
en waarom. De schierstins in Veenwouden, dacht
Ypie Tinga uit Burgum onmiddellijk.

Ria Kraa Frans de Vries, Frans Andringa

Met liefde voor architec-
tuur heeft deze keuze weinig
te maken, maar met liefde
voor een gebouw dat een rol
speelt in het verhaal van je
leven des te meer. Met het
beeld van dit uit ongeveer
1300 daterende steenhuis
(‘stins’ is een samentrekking
van dat woord; het was een
woontoren van dikke bakste-
nen, waar voorname families
een toevlucht zochten in
tijden van gevaar) is Ypie
Tinga opgegroeid. Ze is vlak
na de oorlog in Veenwouden
geboren en ze kwam er als
kind wel met haar beppe. Ze
was toen nog zo klein dat ze
eigenlijk niet eens meer weet
wat beppe daar nou altijd
deed, postzegels kopen of iets
betalen zeker. De stins fun-
geerde in elk geval als post-
kantoor in die tijd, ,,en der
wurke doe in Mus, dat wie in
hiel presys mantsje”.

In 1960 werd de gemeente
Dantumadiel eigenaar en
kreeg het gebouw een publie-
ke functie. Daardoor kreeg
het gebouw nog meer beteke-
nis voor Ypie want tien jaar
later trouwde ze er, op 28
juni 1970. En het waren voor-
lopig de laatste schreden die
ze in haar geboorteplaats
zette want het paar verhuisde
direct erna naar Burgum
(,,net dat ik dat doe sa treu-
rich fûn, it wie foaral moai
om yn sa’n moai gebou yn
eigen doarp trouwe te kin-
nen”). In Burgum wonen zij
en haar man nu nog steeds.
Met alle plezier, maar ze
komt nog graag naar de stins
terug voor een expositie of
een concert. ,,Der is in moaie
keamer oer de skriuwer Teun
de Vries.” De stins is overi-
gens vernoemd naar de mon-
niken van het klooster Claer-
camp bij Rinsumageest, die
schiere (grijze) pijen droegen.

Dat de buitenzijde van de
stins enigszins veranderd is
door de nieuwe entree (Ade-
ma Architecten in Dokkum)
deert haar niet. ,,It is moai
oanpast, ik fyn it wol aar-
dich.” Maar vooral mooi is
om er nog eens achterlangs te
lopen. Die paadjes, dat was
haar jeugd. ,,As je âlder wur-
de, geane je altyd werom nei
froeger. Dêr op dy paadsjes
gongen wy doedestiids te
kuierjen. Wy sweefden dêr in
protte om. Doe rûnen de
minsken folle mear.” Ze heeft
er nog wel even over gedacht
om Talma-oord te nomine-
ren, tegenover de Schierstins,
omdat ook dat zo’n bijzonder
gebouw is dat in haar geheu-
gen staat gegrift. Maar het
werd toch het oude torenge-
bouw zelf.


