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In de Gildestraat op nummer 4 
was van 1922 tot 2002 de win-
kel in feest- en pretartikelen 
‘Piet van Det’ gevestigd. Piet 
van Det was in Bussum een be-
grip. Zo zelfs dat de nu in het 
pand gevestigde wijnwinkel 
daar nog aan refereert met de 
vermelding ‘Voorheen Piet van 
Det’ op het reclamebord aan de 
Huizerweg. 

Je kon het zo gek niet verzinnen 
of je kon er bij Piet van Det wel 
voor terecht: plaksnorren, jeuk-
poeder, spinnen, knalsigaren, 
niespoeder, scheetkussens, nep-
drollen, borrelwormen, stankpit-
jes, maar ook sinterklaasspullen, 

feestkleding, vuurwerk en nog 
veel meer. De feestartikelenwin-
kel ademde pure nostalgie uit. 
Het geheel oogde zowel romme-
lig als gezellig, terug in de tijd 
van Swiebertje, Bromsnor en 
Malle Pietje. 

Piet van Det opende zijn winkel 

in 1922. Het waren in die tijd niet 
hoofdzakelijk feestneuzen en 
grapartikelen die over de toon-
bank gingen. Hij verkocht ook 
losse sigaretten, drop en kleine 
huishoudelijk spullen. En, je kon 
daar ook zondags achterom nog 
wel voor een en ander terecht. In 
1945 namen Piet’s dochter Pietro-

nella en haar man Joop Ooster-
baan de zaak over. Toen kreeg de 
handel in feestartikelen steeds 
meer de overhand. 

In 1980 werd Sjoerd de Koning 
eigenaar van het winkeltje dat of-
ficieel ‘De voordracht’ heette. Als 
medewerker van een groothandel 
in feestartikelen kwam hij nogal 
eens over de vloer en toen de win-
kel te koop werd gezet waagde 
hij de sprong. Een vakopleiding 
heeft De Koning voor de verkoop 
van feestspullen niet gevolgd: ‘Je 
moet kunnen improviseren. De 
beste opleiding voor dit vak is 
twee jaar kleuterschool.’ De klan-
ten zijn hem gewoon Piet van Det 
blijven noemen en zo nam hij 
ook de telefoon op. Als hoogte-
punten in het bestaan de winkel 

worden bezoeken van Koningin 
Juliana en prinsessen gememo-
reerd. Met hofauto en lijfwachten 
kwamen zij af en toe gezellig wat 
pret inkopen. 
Tot precies 1 januari 2002 hield 
Sjoerd de Koning het vol, gezond-
heidsproblemen en als laatste 
zetje de invoering van de euro (… 
had ik alles nog eens extra moe-
ten prijzen.) deden letterlijk de 
deur dicht. 

tekst Ben Koning

PIET VAN DET, voor feest en pret

Reclamebord (Ben Koning)
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