
 

De Gruyter in Haarlem-Noord (Schoten) 

 

1939, de winkel van “de Gruyter” Rijksstraatweg, hoek Zaanenlaan. 

In 1818 opent Piet de Gruyter een bedrijf in Den Bosch,  dat peulvruchten, granen en zaden verwerkt. Later wordt gestart met het 

branden van koffie. Aan het eind van de 19e eeuw beschikt De Gruyter over diverse verwerkingsbedrijven waaronder een 

kolossale koffie- en cacaofabriek in de Bossche binnenstad en een retail organisatie. In 1913 wordt de 44ste winkel van De 

Gruyter in Nederland geopend. 

Tussen 1936 en 1956 bouwt De Gruyter een fabriek en een kantoor aan de Veemarktkade in ?s-Hertogenbosch, vlakbij water- en 

spoorverbindingen. De bouw verloopt in zeven fasen; tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bouwmaterialen schaars. 

De neergang van het kruideniersconcern zet eind jaren zestig in. Te laat schakelt De Gruyter over op het supermarktconcept. 

In 1971 neemt de SHV het noodlijdende De Gruyter over, inclusief een verlies van enkele tientallen miljoenen guldens. 

In 1976 komen de overgebleven onderdelen van De Gruyter in handen van supermarktketen De Spar. Het dossier-De Gruyter 

klapt daarna definitief dicht. 

 

Piet den Dief 
 

De Algehele korting van tien procent bij de aankoop van boodschappen was een groot succes! In 1905 werd deze winkelkorting 

landelijk door De Gruyter ingevoerd.  Dit systeem bond de klanten aan de winkel en dwong hen tot contante betaling.  Pas bij 

inlevering van de oranje kassabonnen ontving de klant tien procent korting.   

De slogan     ,, En betere waar, en tien procent, alleen De Gruyter " sloeg aan. Concurrent Albert Heijn, die op hetzelfde publiek 

als , “De Gruyter " mikte, vond hier lange tijd geen antwoord op. In zijn advertenties mopperde hij over de handelswijze  van De 

Gruyter.  De winkelier die 10 Pct zogenaamd van zijn  winst kan afstaan, nam een veel te grote winst. Sommigen noemden De 

Gruyter vanwege dit kortingsysteem ook wel Piet den Dief.  Voor De Gruyter zat er aan dit systeem een groot voordeel . 

Voorkomen werd  dat de klanten pas laat hun bestellingen betaalden.  Bovendien werd de korting pas achteraf verleend, waarbij 

De Gruyter over het geld beschikte.  Tenslotte waren er altijd klanten die hun  kassabonnen of  ,, bons" vergaten in te leveren, 

zodat de grootgrutter de korting in eigen zak kon steken.  

 

Snoepje van de week 



 

Een ongekend naoorlogs succes was het ,, snoepje van de week ''  Bij het einde van de suikerindustrie in 1948 was , aldus Gerrit 

de Gruyter  die verantwoordelijk was voor de reclame, een overschot aan suiker vrij gekomen dat gebruikt werd voor snoepgoed. 

De reclameafdeling van Arthur Klaue kwam nu op het idee om bij aankoop van een bepaald bedrag aan levensmiddelen een ,, 

snoepje '' aan de kinderen te geven.  Bij enkele guldens  aan boodschappen was een zakje snoep met speelgoed voor tien cent 

verkrijgbaar.         Later werd het zakje snoep-met-speelgoed vervangen door uitsluitend een plastic  speeltje of en andere leuke 

attractie zoals een illustratie , een poppetje of een ander voorwerpje De kostprijs  van het ,, het snoepje van de week '' mocht in het 

begin niet hoger zijn dan     een halve cent.  De tekeningen en illustraties werden door de reclameafdeling ontworpen en in de 

eigen drukkerij vervaardigd. 

 

                                              

De hier boven afgebeelde tegel tableau’s bevinden zich in het pand van  Globe Reisburo Succes,  Generaal Cronjelaan 24 te Haarlem, geleid                     

                                                                         door Dimitri Portegies   www.globereisburo.nl   

 

 

 
 

Links het pand van de Gruyter, hoek Generaal Cronjestraat / Paul Krugerstraat. 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 



       

                   de Gruyter /  Zijlstra Winkel,  Rijksstraatweg 34,  hoek Zaanenstraat. Een voormalige Zijlstra winkel.  Sinds 1966 DG.   

                                                    Er is nu een computerwinkel gevestigd. (CWS Computer Work Shop). 

 

 
 

 

 

Verder zou er nog een winkel van de Gruyter gevestigd zijn geweest op de hoek van de Marnixstraat / Pijnboomstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Ook op de hoek van de Jan Gijzenkade was een filiaal van de Gruyter gevestigd. Op de linker foto is het pand van de Gruyter 

te zien, gezien vanaf de Jan Gijzenbrug, tijdens de intocht van de Canadezen in 1945. 

 

 

 



       

 

Meer info over de winkels van de Gruyter, zie de website  www.pietdegruyter.nl 

 

Bronnen: 

,,De geschiedenis van een kruideniersimperium''  van Kees van Oord 

Uitgeverij Waanders Zwolle  ISBN 90 400 9488        

Website pietdegruyter.nl 

 

 

                                                                                  
 

 

 

 


