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Gedempte Raamgracht 1 - 7     Jan Monnikendam 
 

Sommige winkels moet je met een lantaarntje 
zoeken. Waar vind je bijvoorbeeld een winkel in 
feestartikelen? Sinds 1901 is er al één in Haarlem. 
Een werkelijk hele grote waar je van alles op het 
gebied van maskers, verhuur van feestkostuums, 
goochelartikelen, vuurwerk, fopartikelen en wat al 
niet meer kan vinden. De opsomming zou eindeloos 
zijn. 
 
Jan Monnikendam verhuisde in 1900 naar Haarlem 
en begon een jaar later zijn feestartikelenwinkel aan 
de Gedempte Raamgracht. In de Vijfhoek hield men 
wel van een feestje en Jan kreeg meer en meer 
klanten. Ook verzorgde hij feest- en bruilofts-

partijen. Zo werd hij bekend als hét adres voor feesten en feestartikelen in Haarlem. De kermis die twee keer 
per jaar op de Gedempte Raamgracht werd gehouden zorgde voor nog meer bekendheid. 
 
De vrouw van Jan stond in de winkel en zorgde er voor dat alles goed 
verliep. Jan deed de maskers, toeters, serpentines, fopartikelen, carna-
valsspullen, vuurwerk, hoedjes en alles was nodig was om de mensen te 
vermaken. 
 
Eind jaren twintig van de vorige eeuw besloot Jan Monnikendam om voor 
het bedrijf een logo te laten maken. De toen vermaarde schilder en teke-
naar Herman Moerkerk werd gevraagd een vijftal ontwerpen te maken. 
Uit deze ontwerpen koos Jan degene die hem het meest aansprak. 
Moerkerken werkte de tekening uit en gaf het een opschrift mee: 
“Feestartikelen engros en detail Jan Monnikendam”. De tekening werd 
ingekleurd en kwam terecht op gevel van de winkel waar hij nog steeds 
staat. Leuk zijn de maskers op het logo die de vele gezichten van de mens 
tot uitdrukking brengen. Het origineel is gemaakt op linnen en zit nu nog 
onder de huidige kopie. 

 
In 1973 droeg Monnikendam 
de zaak over aan zijn neef Johan Groskamp. Jos werkte samen 
met zijn vrouw al vanaf 1972 in de zaak. Met deze opvolging bleef 
het een familiebedrijf. 
 
De winkel, die op nummer 7 was begonnen werd al snel te klein 
voor de enorme hoeveelheid artikelen. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog kwam er een pand bij en vandaag de dag zijn het er 
wel vier op een rij.  
 

In 2001 werd met een groot feest het 100-jarig bestaan gevierd. Tijdens dit feest werd door de burgemeester 
van Haarlem de onderscheiding van Koningin Beatrix tot Koninklijke Hofleverancier uitgereikt. Een onder-
scheiding waar het bedrijf heel trots op is. De aanwijzing tot Koninklijke Hofleverancier hangt boven het logo. 
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