
Leen Jatter 

U kent natuurlijk Leen Bakker, onze nationale meubelkoning. Veel voor weinig. Ook bekend is Leen 

van Frisia. Weinig voor veel. Maar wie u niet kent, is Leen Jatter. Vreemd genoeg ken ik hem ook niet, 

terwijl hij wel laatst bij me op bezoek is geweest. Leen woont in Bergen of Schoorl. Ik weet het niet 

precies. Wat ik wel weet, is dat Leen graag op vrijdag in Bergen een biertje gaat drinken. Ja, niet één, 

maar veel biertjes. Eerst in het Zeepaardje, dan even naar Bar Gezellig om daarna de avond af te 

blussen in ChaCha. Naarmate de avond vordert, wordt Leen wel wat manser. Iets meer bravoure. Hij 

krijgt praatjes en…hij krijgt trek. Als hij om een uurtje of drie ’s nachts de kroeg verlaat, schuift hij 

nog even aan bij Tarek van De Pinguïn. Bij onze Bergense knuffelallochtoon komt de plaatselijke 

jeugd rond dat tijdstip nog even een ‘broodje spijt’ eten en de avond evalueren, zullen we maar 

zeggen. Na twee broodjes Shoarma houdt Leen het voor gezien en wil hij naar huis. Hij heeft een 

hekel aan lopen en daarom zwabbert ie naar het Plein om daar een Taxi Raat te scoren. Ai, dat is 

pech. Geen taxi meer te krijgen. Leen besluit toch maar te gaan lopen. Maar, weet u nog, daar had hij 

een hekel aan. Op de Breelaan heeft hij er dus al schoon genoeg van en omdat hij, zoals gezegd, door 

de biertjes wat manser is, gaat hij op zoek naar een fiets. Laat mijn vrouw nou net die avond haar 

fiets niet op slot hebben gezet. Leen sluipt over het grindpad en BINGO! Stilletjes verlaat Leen met 

fiets het erf. Onze immer waakzame jachthond Zep heeft wederom niets gehoord. Rond een uurtje of 

vijf in de morgen draait Leen met zijn net verworven stalen ros bij hem thuis het pad op. ‘Lekker naar 

m’n bedje’ mompelt Leen, als hij de Gazelle tegen de voorgevel plaatst. Jatter gaat slapen. Maar Leen 

is geen slechte jongen. Zijn ouders hebben hem goed opgevoed. Het is al middag als Leen uit zijn roes 

ontwaakt. ‘Leen, heb je een meisje te slapen?’, vraagt zijn moeder. ‘Een meisje, hoezo?’, zegt Leen. 

Zijn moeder wijst hem op de Gazelle die in de voortuin staat. Dan komt bij Leen het goede naar 

boven, want Leen is geen Jatter. Ja, als hij drank op heeft. Maar als hij nuchter is, dan is Leen gewoon 

een lener. ‘Nee mam, die fiets heb ik geleend van Maarten Schiphorst zijn vrouw. Dat zijn heel 

aardige mensen. Ik breng de fiets van de week terug.’ Terwijl familie Schiphorst al druk aan het 

zoeken was op Marktplaats of de zwarte omafiets al ergens werd aangeboden, bracht Leen deze 

week de fiets weer keurig terug naar zijn bazinnetje. Leen, ik weet nog steeds niet wie je bent, maar 

je bent uit het goede hout gesneden. Berouw komt na de zonde. Je weet niet hoe blij Annelies was 

toen ze de fiets weer terugzag. Mocht je dit lezen en mij in het dorp tegenkomen, trakteer ik je graag 

op een biertje. Eentje, want anders…… 


