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FEESTWINKEL

Drie hoeraatjes voor 15 jaar Noorderland… en 105 jaar 
Firma Mulder! Voor slingers, toeters en bellen klop je 

nooit tevergeefs aan in deze tot de nok volgestouwde 
feestwinkel aan het Zuderdaip in Groningen. Dus ga je in 
vol ornaat? Zoek een glitterstrik, zet dat kekke hoedje op 

en smeer maar lekker gul met schmink.  
TEKST JOLANDA DE KRUYF FOTOGRAFIE GERT TABAK

FIRMA MULDER, 105 JAAR 
AAN HET ZUDERDAIP

Vennotenin vertier
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FEESTWINKEL

e zijn helemaal uit de Drentse hoofdstad 
gekomen en worstelen wat met het concept 
Zwarte Piet 2.0. Want hoe móet dat straks, 
met de intocht? Met die roetvegen? De 

jonge vrouw die een handvol gekleurde veren bij 
haar pietenbaret houdt, kijkt zorgelijk. ‘Ik ben 
intern begeleider op een basisschool en moet echt 
onherkenbaar zijn voor leerlingen.’ Tsja. 
Feestspecialist Ingrid Rommens (60) zit nooit om 
een creatieve oplossing verlegen, maar zelfs zij 
blijft het antwoord schuldig. ‘Dan toch maar een 
potje zwarte schmink erbij…?’ Tevreden én 
geslaagd verlaten de dames even later haar 
winkel. ‘Kijk, dát vind ik nou mooi, stoeien met 
vragen, kijken wat je klanten willen en elke keer 
weer maatwerk leveren.’

Niespoeder en fopneus
De gekste en soms meest complexe verzoeken 
vliegen hier zes dagen per week over de toonbank. 
En juist die maken het werk tot zo’n onuit-
puttelijke bron van plezier voor Ingrid en haar 
vennoot in vertier Thom Mulder (57). Zijn 
achternaam berust trouwens puur op toeval (‘ik 
ben niet van de oude dynastie’), al is-ie mooi 
meegenomen hier: Fa. Mulder Feestartikelen, 
zoals het op de winkelpui prijkt, heeft de leukste 
klanten! Op de kop af 105 jaar een begrip in 
Groningen en verre omstreken. ‘Iedereen kent 
Mulder aan het Zuderdaip.’ Hét adres voor feestjes 
van elke snit en tijdloze poetsbakkers als daar zijn 
niespoeder en nepsigaret, fopneus of stinkbom en, 
een klassieker, het klappergebit. Succes 
verzekerd!

Voelen, ruiken, passen
Gangpaden vol gekkigheid zijn het. Valse 
wimpers, horrormaskers, pruiken met rastahaar. 
Nepbloed in een tube, leuk met een afgehakte 
hand erbij (een hit van alle tijden). Zakje bruis-
suiker met vulkanisch effect, teksttegels (“Je kunt 
niet alles hebben, trouwens, waar moet je ’t 
allemaal laten?”), mokken met pikante oneliners, 
een pijl door het hoofd-hoed. Verkleed op pad? 

Kies de La Casa de Papel-outfit. Of ga als lekker 
duo: een zak patat en vaasje bier. 
Er zijn kroonschilden met opdruk: Hulde aan het 
bruidspaar! Hoera, het leven begint bij… 40, 50 of 
desnoods 80. Alles voor de bride to be, de eeuwige 
student, de jubilaris, jarige Jet of Job, Sara en 
Abraham. Gekleurde fratsen voor voetbalgekte, 
Koningsdag, carnaval en Keiweek. Alleen al met 
een vluchtige inspectie van het assortiment ben je 
gauw een uurtje zoet. Dat is ook part of the fun 
aan het Gedempte Zuiderdiep, waar steevast een 
boel gegiebeld wordt. 
Een webshop? Een paar muisklikken en klaar? Nee 
hoor, geen haar op hun hoofd. ‘Winkels als de onze 
moeten het hebben van de sfeer. Een brok historie, 
karakter. Mensen die je kunnen adviseren. En een 
enorme voorraad om aan te voelen, ruiken, om te 
passen.’ Thom Mulder wijst omhoog, naar zolder. 
Aan opslagruimte geen gebrek. ‘Ik word hier nog 
altijd ont-zet-tend blij van.’

Grondleggers van het bedrijf
Naamgever Fokko Mulder nam in de zomer van 
1914 een bescheiden winkeltje voor 
Tooneelcostumes en verdere benodigdheden over 
aan het Gedempte Zuiderdiep (zelfde straat, toen 
nog een ander nummer). Daarmee legde hij de 
basis voor de huidige speciaalzaak in 
feestartikelen. Maar feitelijk was Baruch Culp, >

Z

'Winkels als  
de onze moeten 
het hebben van 
de sfeer'

Ingrid Rommens & 
Thom Mulder
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van wie Mulder toen het magazijn met voorraad 
kocht, al de grondlegger van het bedrijf. Culp was 
beroepsmuzikant bij het Groninger Harmonie 
Orkest én koopman; hij vulde zijn schamele 
inkomen aan met de verhuur van toneelkostuums 
en trad op als impresario voor zijn getalenteerde 
dochters. Uit deze joodse komedianten- en 
muzikantenfamilie kwam de later de 
wereldberoemde zangeres Julia Culp voort.
Afijn, we dwalen wat af. Terug naar het feest-
gedruis aan ’t Zuiderdiep. In 1932 brak voor Fokko 
Mulder een nieuwe fase aan. Toen de in de 
provincie vermaarde boekhandelaar, drukker en 
uitgever Jan Bakker overleed, nam Mulder het uit 
100 titels bestaande Tooneelfonds De Noordstar 
over. Vanaf dat moment was Mulder Costumier, 
Uitgever en in Feestartikelen. 

Instituut in Groningen
Nu stappen we even met zevenmijlslaarzen door 
de vorige eeuw en belanden we in 2003. Het jaar 
dat de familienaam Mulder nog steeds gekoesterd 
wordt, al zwaait Dick Makken dan alweer heel wat 
jaartjes de scepter aan het Zuderdaip. Hij wil met 
pensioen en dat was ook Thom en Ingrid ter ore 
gekomen. Zij zijn beiden actief in het hobbytoneel, 
gek op grime en zang, snuffelen terloops een keer 
langs de schappen, op zoek naar een nepbrilletje 
en een plaksnorretje. En raken aan de praat met 
Makken. ‘We vonden het altijd al een gewéldige 
winkel,’ zegt Ingrid, ‘een instituut in Groningen 
hoor. Had je ook maar iets nodig voor een feest of 
familieweekend, dan ging je langs Mulder.’

Vrolijke noot in de winkel
Het was snel beklonken en het nieuwe stel bracht 
letterlijk licht, lucht en sjeu in de drukbezochte 
winkel. Gooide de deur uitnodigend open, lieten 
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de vrolijke noot toe en gaven er, gevoed door hun 
tomeloze energie en enorme plezier, hun eigen 
draai aan. ‘Toen we net begonnen hadden we nog 
geen idee wat ons overkwam,’ bekent Ingrid. ‘Van 
onverwachte kanten kwam de klandizie; 
bloemencorso Eelde, dorpsfeesten in de provincie, 
introductieweken van de studentenverenigingen 
in Groningen. We hadden 20 varkensneusjes in 
huis, maar konden er met gemak 200 verkopen.’ 
Het is een van hun grootste doelgroepen. ‘Elk 
seizoen duizenden nieuwe studenten in de stad, 
nou, dan heb je wel wat feestjes hoor.’ Besloten 
clubparty’s maar ook grootse muziekevents zijn 
hot, zoals Saturday Night Fever of de 40Up disco 
voor “oudere jongeren”. 

December: over the top
Iedere vorm van chagrijn wordt onmiddellijk in de 
kiem gesmoord als je hier een voet over de 
drempel zet. Gelukkig valt er het kalenderjaar >

'Toen we net 
begonnen hadden we 

nog geen idee wat 
ons overkwam'
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FILMPJE!
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 

in 2014 maakte Meinoud Sportel een 
bijzondere reeks feestfilmpjes voor Thom 
en Ingrid die op de website te zien is en 
waarin de twee ook zelf schitteren. De 
roemrijke geschiedenis van hun bedrijf

 – uitgeplozen door de Groninger 
stadshistoricus Beno Hofman – wordt 

daarin op theatrale en veelal humoristische 
wijze in beeld gebracht, met hulp van een 
aantal prominente gastspelers. Zo zien we 
cabaretier Bert Visscher voorbij komen in 

de rol van burgemeester die “heer en 
vrouw Mulder” toespreekt, chansonnier 

Arno van der Heyden die een onvervalste 
carnavalskraker zingt en een slotaflevering 
met de muzikale cabaretformatie Vrouw 

Holland. Ook vijf jaar na het kroonjaar nog 
een feest om terug te kijken. 

• mulderfeestartikelen.nl
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Zolang het leuk 
blijft, staan  

de deuren open

rond van alles en nog wat te vieren. In Groningen 
zijn ze nog maar net bekomen van de 
Oktoberfesten (denk: rekken vol lederhosen en 
Tiroler jurkjes) die de laatste jaren zo’n vlucht 
nemen in stad en streek, en toen stond 
Halloween alweer voor de deur. Na het 
griezelfeest komt de Goedheiligman met z’n 
tabberd, roodfluwelen mijter en goudkleurige 
staf. ‘We verkopen nog écht mooie kwaliteits-
pakken voor Sint en Piet,’ zegt Thom. Scholen, 
bedrijven en pakverhuurders uit een wijde regio 
komen daarop af. Tot op de dag van pakjesavond 
blijft het hectisch. ‘Op het laatste moment komen 
klanten nog binnen sjezen voor accessoires, 
omdat de oude staf zoek is of de pruik stuk. En 
héél veel surprises hè. Leuke, gekke 
hebbedingetjes om een grap mee uit te halen.’ 
Potje slijm, gummi hersenen, een diadeem met 
oren (‘voor kinderen die slecht luisteren’) en ook 
de aloude scheetzak en stenen drol blijven goed 
voor hilarische momenten. ‘Echt klassiekers.’
Eenmaal goed op stoom is het dan tijd voor de 
kerstmuts, een pak voor de kerstman, kittige 
jurkjes voor kerstvrouw én de “foute kersttrui”. 
‘Maar we hebben ook kleding voor Jozef en 
Maria, voor de kerstmusicals op scholen,’ zegt 
Ingrid. In de decembermaand kan het niet op, 
het mag lekker “over the top” met boa’s, diadeem, 
glitter en glamour.

Maatschappelijke golven
Na de jaarwisseling is het eventjes gedaan met 
de piekdrukte en halen Thom en Ingrid diep 
adem voor wat komen gaat: carnaval, 
Koningsdag, het EK voetbal (‘we hebben nog 
basisvoorraad oranje op zolder liggen’) en de 
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grote studentenfeesten, die kriskras door het jaar 
plaatsvinden. Vuurwerk verkopen ze al járen niet 
meer. ‘Dat is de tijdgeest,’ zegt Thom, ‘je aanbod 
verandert toch wel, groeit mee met de 
maatschappelijke golven.’ Zo zijn de ballonnen al 
een poosje minder populair, vanwege het belastend 
effect op het milieu. ‘Al zijn de onze wél biologisch 
afbreekbaar.’
Hoog tijd om de balans op te maken en een 
ouderwets gezellig feestje te bouwen. Firma 
Mulder bestaat tenslotte een respectabele 105 jaar. 
Zolang het leuk blijft, staan de deuren open. En 
voorlopig hebben ze er nog geen genoeg van, die 
twee aan het Zuiderdiep. Zij maken er elke dag wat 
moois van, in de geest van een van hun eigen 
teksttegels uit de winkel: “Het leven is één groot 
feest, maar je moet zelf de slingers ophangen.” 


