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een oude, gezellig-rommelige timmerwerk-
plaats, van Pieter Steinfort aan de Brêgebuor-
ren. Steinfort is voorzitter van Dorpsbelang,
zelf niet zo’n zwemmer maar altijd bereid om
leuke, goede, positieve dingen te faciliteren.
Zijn zoon Brend kan aardig lassen, die maakt,
min of meer aan de lopende band, zwemtrap-
petjes van roestvrij staal – custom made tegen
kostprijs, met medewerking van Jeroen van
der Wal, rvs-specialist Jappie Slagter en kaats-
koning Erwin Zijlstra, die bij Mannen van Staal
in Leeuwarden werkt. ‘Koningstrappen’, noemt
Steinfort ze. ,,Wie wil dat nou niet?’’ Zijn zoon
heeft er al twintig gemaakt, in het dorp han-
gen er een stuk of vijftien, er zijn nog volop
bestellingen.
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Watergeluk in
Easterlittens

V
ol verbazing lazen dorpsbewoners
van Easterlittens vorige maand in de
krant over het tumult dat rondom
dat ene eenzame zwemtrappetje bij
het Havankpark in Leeuwarden in

de Dokkumer Ie ontstond. De gemeente wilde
het er, vermoedelijk na klachten van omwo-
nenden over joelende jeugd, ineens weg heb-
ben. De buurt protesteerde, de gemeente
neemt de kwestie in heroverweging – voorlo-
pig mag het trappetje er weer hangen, maar de
toekomst is ongewis.

Aad van den Burg, voorzitter van de stich-
ting Swim Littens, rolt met zijn ogen. Hij ver-
geet zijn koffie, vergeet zijn koekje, vergeet
alles, balt de vuist en spreekt ferme woorden.
Wat. Een. Gedoe. Om. Niets. Hier, in zijn dorp,
koestert men de zwemtrappetjes en geniet
men juist van zwemmende kinderen. Hoe
meer het er zijn, hoe beter!

De stichting Swim Littens werd een paar jaar
geleden opgericht om het zwemmen in het
dorpje in de Greidhoeke te stimuleren en om
in 2020 een zwemtocht te organiseren. Het
oude liedje: corona gooide roet in het eten,
maar niet getreurd, de focus ligt nu op 2022.
Dan moeten er minstens honderd mensen,
liefst veel kinderen, van basisscholen uit heel
de gemeente Leeuwarden, al zwemmend het

dorp doorkruisen. Want zwemmen is gezond,
het is gezellig, het hoort bij Easterlittens, het
hoort bij Friesland, bij heel Nederland eigen-
lijk, vindt Van den Burg.

,,Kijk, het is simpel. Het water ligt er, het is
schoon, zwemmen kost niets, iedereen kan het
doen, het is gezond en het laat je van de na-
tuur genieten. Wat wil een mens nog meer? Ik
vind dat autoriteiten zwemmen in het buiten-
water moeten toejuichen in plaats van het te
ontmoedigen. Ik bedoel, het is schoon en
veilig, er komt geen beroepsvaart. Ruim baan
voor de zwemmer, lijkt me.’’

ROESTVRIJ STAAL

Ik zit tegenover Van den Burg in de ‘man cave’,
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Er wordt in Easterlittens het hele jaar rond
gezwommen. Er is een flinke groep ijszwem-
mers voor wie Van den Burg ’s winters, bij
zijn eigen zwemtrappetje, achter in zijn tuin,
in alle vroegte een wak hakt. ,,Ik ben wak-
meester’’, zegt hij tevreden. Zelf dompelt hij
zijn lichaam ook graag even onder in het
koude water.

Zwemmen en dus ook het ophangen van
zwemtrappetjes is in feite een mensenrecht,
vinden Van den Burg en Steinfort. Het is net
als met het allemansrecht in de Scandinavi-
sche landen – het gewoonterecht om over al
het land te mogen lopen, ook over particulie-
re grond. Iedereen moet van de vrije natuur
kunnen genieten, oordelen de Noren, Finnen
en Zweden, men mag overal wandelen, fiet-
sen, zwemmen en varen, paddenstoelen en
bessen plukken en zelfs kamperen. Zo zou het
met zwemmen in Nederland ook moeten zijn,
vindt men in Easterlittens. Als het even kan,
moet dat gewoon kunnen en overheden
zouden eraan mee moeten werken. Doen ze
dat niet, dan nemen de lokale bewoners het
heft wel in eigen hand.

GOED WATER

Voorzichtig laat ik me in het water zakken.
Het koningstrappetje ligt koud in mijn han-

den, mijn voeten tasten naar de treden die
zich in het donkergroene water bevinden,
glibberig, onzichtbaar. Ik laat me achterover
vallen en voel meteen: dit is goed water. Zacht,
met een lichte grondsmaak. Ik weet dat er in
dit water veel karpers zwemmen, onderwater-
varkens die de bodem met hun snuiten om-
woelen.
Het riet ritselt in de wind, er vluchten een paar
eenden weg. Er zijn weinig waterplanten die
naar mijn voeten graaien – ook fijn. Ik draai
me op mijn buik en zwem een paar slagen. Het
water is zacht, het zwemt licht. Deze Frjentsjer-
terter Feart, een oude trekvaart die van het
Van Harinxmakanaal tot aan de stadsgracht in
Sneek loopt, is een van de twee levensaderen
van het dorp; de ander is de Boalserter Feart.
Ooit voeren hier de turfschippers, nu Neder-
landse en Duitse bootjevaarders.

De twee waterwegen vinden elkaar op It
Krúswetter, een waterkruispunt. Daar voert
mijn bescheiden zwemtocht op deze druilerige
maandagmiddag naartoe.

Onderweg, als de wolken even opzij schui-
ven, valt er een straal zonlicht op de rietkragen
en dan zie ik daar van alles flonkeren en twin-
kelen. Het zijn de eigenwijze trappetjes van
Steinfort & zoon die parmantig aan de kant
hangen, de zilveren grepen lijken vonken af te

geven, een vrolijk vuurwerk ter gelegenheid
van mijn doorkomst.

Ik moet ineens denken aan de legende van
It Pealtsje fan Easterlittens, over een schoen-
maker uit het dorp die droomde dat hij naar
Amsterdam moest gaan om een rijk man te
worden. Twee dagen hangt de Friese schoen-
maker in de hoofdstad rond, maar er gebeurt
niks. Op de derde dag spreekt een kleine man
hem aan en vertelt hem dat hij juist heeft
gedroomd dat hij naar Easterlittens moest
gaan, waar in de tuin van een schoenmaker,
onder een paaltje, een schat zou zijn begra-
ven. De schoenmaker spoedt zich huiswaarts.
En inderdaad, in zijn tuin staat een paaltje en
daaronder vindt hij twee ketels met geld.

De legende leeft in Easterlittens, er prijkt
zelfs een replica van het paaltje in het dorp.
Het maant de dorpsbewoners dat het geluk
vlak voor je voeten ligt en niet altijd ver weg
is. Zoek het in je jezelf, in plaats van buiten
jezelf, zei Pieter Steinfort vlak voor mijn
vertrek. ,,Geluk gaat van binnenuit naar
buiten toe!’’

BEDAARDE BADMEESTER

Ik zwem langs de camping waar Belgische
motorrijders hun tentjes opslaan, zie de oude
huizen waar lang geleden leerlooierijen,
houtzagerijen, bakkerijen en scheepsbouwers
in zaten. Hoog boven alles uit torent de
majestueuze pijp van de oude zuivelfabriek
die in 1888 in het dorp werd geopend en
honderd jaar in bedrijf bleef. De pijp waakt
nu als een reusachtige, bedaarde badmeester
over de zwemmers in dit dorp.

Ik drijf langs de nieuwbouwwoningen,
bespied heren die hun heg knippen, zie
iemand in de weer met zijn schuurmachine,
ik zwaai naar een jongetje met een hengel en
laat me verrassen door een kind dat in het
water springt en spontaan een stukje met me
mee zwemt. Natuurlijk heeft Steinfort gelijk.
Het geluk ligt gewoon hier, vlak voor mijn
neus, om me heen, in dit water.

Wie kan zwemmen zoals hier, in Easterlit-
tens, moet op zijn minst een béétje gelukkig
zijn.

Dan doop ik mijn gezicht in de vaart, zet
een ferme borstcrawl in, adem in, adem uit,
zing het bruine water, de karpers, de snoe-
ken, de algen, de futen, dit hele dorp zachtjes
toe.

‘Er zijn weinig waterplanten die naarmijn voeten graaien - ook fijn’

Linksboven: het start- en

eindpunt van de zwem-

tocht door Easterlittens,

voor het huis van Pieter

Steinfort aan de Brêgebu-
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Santen gaat te water met
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