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Bekend op de brug 

 

‘In 1952 ging mijn vader een 

dagje op bezoek bij zijn zus in 

Alkmaar,’ vertelt Richard 

Bleeker, eigenaar van Bleekers 

Jeansstore aan het 

Verdronkenoord, pal bij de 

Platte Stenenbrug. ‘Zijn zus, 

mijn tante Anna, was 

getrouwd met Groenewoud, de 

bakker aan de Scheteldoeks-

haven. Tijdens dat bezoek 

heeft mijn vader in de krant 

een advertentie gelezen waar 

hij later op heeft gereageerd. 

Zo werd hij dankzij dat 

toevallige bezoek vennoot van 

de dumpstore die hier toen 

zat.’   

Dumpstore De Verenigde 

Naties handelde in de jaren na 

de bevrijding in oude 

legerkleding. Nadat Jos 

Bleeker mede-vennoot was 

geworden, ging het bedrijf 

langzamerhand over op de 

verkoop van nieuwe kleding. 

In 1958 werd Jos volledig 

eigenaar en vanaf dat jaar 

werd hij een bekende in 

Alkmaar en zeker op de brug. 

Zoals Richard dat nu is.   

De spijkerbroek begint in Nederland 

vanaf het begin van de jaren zestig 

onder jongeren populair te worden, bij 

de jongens, maar ook bij   de meiden. 

‘Mijn vader wist te vertellen,’ zegt 

Richard, ‘dat in die jaren de dames in de 

winkel begonnen te komen. Ze wilden 

een spijkerbroek. De moeders kwamen 

mee.  Zij hielden de gordijntjes dicht bij 

de paskamer. En dan zeiden ze: ‘Dat kan 

niet want er zit een rits aan de 

voorkant.’ De bestaande damesbroeken 

hadden toen een rits aan de zijkant. 

Jaren later werd het allemaal wat vrijer. 

In de tijd dat de broeken nog 100% 

katoen waren, gingen de meiden op de 

grond liggen om de rits dicht te krijgen.’  

                    
 

Jeansstore 

Dumpstore 



 
‘Ik ben in 1960 in IJmuiden geboren,’ vertelt Richard. 

‘We verhuisden al gauw naar Beverwijk. Mijn moeder 

overleed toen ik twaalf was. Ik was enig kind en werd 

ondergebracht bij een tante. Met haar kon ik het niet 

vinden en toen ben ik bij mijn vader gaan wonen. ‘Van 

die jongen komt niets terecht,’ zeiden de mensen 

omdat mijn vader me meenam naar de 

paardendraverijen die hij graag bezocht. Maar wij 

konden het goed samen vinden en natuurlijk is het 

goed met me gekomen. Al vanaf dat ik twaalf was, ging 

ik mee naar de winkel. Daar beviel het me, veel meer 

dan op school. Ik heb de Mavo afgemaakt en daarna 

had ik geen zin meer in leren. Ik heb nog wel mijn 

textieldiploma gehaald omdat dat vanwege de winkel 

moest.’ 

 

 

‘Nadat ik de zaak van hem had 

overgenomen en hij met pensioen was, 

kwam mijn vader nog vaak naar 

Alkmaar, zeker op de zaterdagen 

vanwege de markt.’  

Zo ging het ook op die zaterdag in 1999. 

 ‘Aan het einde van de dag zeiden wij 

elkaar gedag.  Hij ging naar zijn vriendin 

in Zandvoort. ‘Ik zie je morgen,’ zei ik 

want de volgende dag zouden wij samen 

naar de paardenkoers in Den Haag gaan. 

Anderhalf uur na zijn vertrek hier werd 

ik gebeld dat hij was overleden. Ik kon 

het niet geloven. Hij had wel eerder 

problemen met zijn hart gehad, maar dit 

had niemand verwacht.’ 

 

 

‘ Vaak als ik mijn 

boodschappenronde door de 

binnenstad doe, zit Richard 

koffie te drinken op een terras 

voordat hij de winkel opent. We 

drinken dan soms samen een 

bakkie.  

Zijn zaak is een prettige winkel 

zonder poespas. Richard weet 

precies mijn maat en vaak ook 

nog wat ik  eerder bij hem heb 

aangeschaft. Mijn vrouw gaat 

soms even kijken bij Richard en 

neemt dan kleding mee op 

zicht. Over terugbrengen of 

ruilen wordt nooit moeilijk 

gedaan. De spijkerbroeken 

worden kosteloos op de goede 

lengte gemaakt. De vaste 

kleermaker van Richard zit om 

de hoek in de 

Huigbrouwerstraat.’ 

 

Interview en foto 2022: Ankie Smit 

Beeldmateriaal: Regionaal Archief Alkmaar en 

privé-archief Richard Bleeker 

 

Een klant vertelt 

 Vanaf zijn achttiende staat Richard in de winkel, nu al weer tientallen jaren als eigenaar. ‘Ik was een beetje verlegen 

vroeger. Mijn vader zei altijd:’ Als je de tas aan de klanten geeft, dan lijkt het wel een tijdbom, zoals je hem geeft.’ Dat 

is later beter gegaan. Ik ben hier nu zo’n beetje 42 jaar. Ik wil nog wel een paar jaar doorgaan. Ik vind het leuk; ik vind 

het gezellig. Het buurtje wordt steeds leuker.’ 

Richard met zijn vader Jos op de Platte Stenenbrug 

Een plotseling afscheid 

 

 

Gezellig met de klanten en de buurt 


