
Hun naam was de Gruijter, maar ze schreven 

de Gruyter. Dat scheelde twee transformators 

bij de neonbelettering op winkelpuien. 

Vijftig jaar lang was het Brabantse familiebedrijf  

De Gruyter de grootste kruidenier van Nederland. De 

winkels, verspreid over het hele land, waren van een 

opmerkelijke luxe, de klantenacties spectaculair. 

Kwaliteit vóór alles was het devies, dus maakten ze hun 

producten zélf, in hun fabrieken in ‘s-Hertogenbosch. 

De Gruyter was een begrip in heel het land. Heel veel 

mensen hebben er nog herinneringen aan. Aan de geur 

van koffie en chocola die zich door de Bossche binnen-

stad verspreidde. Aan de rijk ingerichte winkels. En aan 

het beroemde Snoepje Van De Week. Het imperium van 

De Gruyter ging, tot verbijstering van velen, zomaar te 

gronde in de jaren zeventig van de vorige eeuw. 

Succesformule 
Het begon in 1818 met het 

winkeltje van Piet de Gruyter aan 

de Hoge Steenweg in ‘s-Hertogen-

bosch. Hij verkocht er granen, 

kippenvoer, erwten en meel. Later 

ging hij het graan zelf malen, zelf 

meel zeven en erwten splitten, en 

werd zo zijn eigen leverancier. 

Het Brabantse familiebedrijf De Gruyter was vijftig 
jaar lang de grootste kruidenier van Nederland. Hun 

opmerkelijk luxe winkels en spectaculaire klantenacties 
waren in het hele land een begrip. Kwaliteit vóór  

alles was het devies. Dus maakten ze hun producten  
zélf, in hun fabrieken in ‘s-Hertogenbosch. Maar het 

kruideniers-imperium van de familie De Gruyter kon 
geen afscheid nemen van de aloude succesformule, 

miste de aansluiting met de moderne tijd, en moest alle 
deuren sluiten. In 1977 ging de laatste winkel dicht. 

Links: Het populaire 
snoepje van de week. 
Onder: Reclame voor 

De Gruyter-cacao 
in de jaren dertig 
onder het motto: 
‘En betere waar 

En 10 procent alléén 
De Gruyter’. 

Rechts: Uit de 
schoorsteen van de 

fabriek in de 
Orthenstraat, midden 
in ‘s-Hertogenbosch, 

kwam vaak dikke 
zwarte rook. De geur 
van gebrande koffie 

en cacao was dan 
indringend.

Op het hoogtepunt van het succes, begin jaren zestig, had het 
bedrijf ruim 550 winkels en bijna 7.500 werknemers

Tekst: Constance van der Putten. Beeld: Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, e.a. 

Eigen bezorgdienst 
Sinds 1926 was er een eigen bezorgdienst. Geüniformeerde bezorgers kwamen 

in het begin van de week de bestelling aan huis opnemen en leverden de 

boodschappen op donderdag en vrijdag af. Met de handwagen of bakfiets 

trokken zij door weer en door wind, later met bestelauto’s. Ze bezochten grote 

afnemers, zoals kloosters, hotels en kantines, maar ook verafgelegen boerde-

rijen, soms zo afgelegen dat het besteladres luidde: huis met blaffende hond, 

of boerderij met groen hek.

De Gruyter
Succes en ondergang van 
een kruideniersimperium
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Daarmee legde hij de basis voor een succesvolle bedrijfs-

formule: de verkoop van ‘eigen producten in eigen 

winkels’. Het werd een familiebedrijf. Zijn zoon kwam  

in de zaak en later de kleinzonen. De gruttersmolen in 

‘s-Hertogenbosch werd uitgebouwd tot een fabriekscom-

plex, en in heel Nederland werden kruidenierswinkels 

van De Gruyter geopend. Eigen vrachtwagens brachten 

de producten vanuit de fabrieken in ‘s-Hertogenbosch 

door het hele land. De Gruyter groeide maar door, werd 

de onbetwiste leider in de levensmiddelensector en liet 

de concurrenten, zoals Albert Heijn, ver achter zich. Op 

het hoogtepunt van het succes, begin jaren zestig, had 

het bedrijf ruim 550 winkels en bijna 7.500 werknemers. 

Alles in eigen beheer 
In ‘s-Hertogenbosch trokken dagelijks honderden werk- 

nemers naar kantoren en fabrieken van het De Gruyter-

imperium. Daar maakten ze de kruidenierswaren, alles 

van het huismerk De Gruyter. Zoals soep, vermicelli, 

koekjes, chocola, koffie, thee, cacao en rijst. Drie miljoen 

koekjes en 300.000 chocoladerepen per dag kwamen er 

uit de fabriek. In de kantoren werd gewerkt aan de 

advertenties, publiciteit en promoties. Daar werden de 

verpakkingen ontworpen, acties bedacht, advertenties 

en drukwerk gemaakt. De Gruyter had eigen bouw- 

kundigen in dienst, een medische dienst, een eigen 

brandweer, letterlijk alles gebeurde er in eigen beheer.

Katholiek 
Het bedrijf werd geleid door directeuren uit De Gruyter-

familie, steeds een nieuwe generatie, vier in totaal, van 

broers en neven. Ze waren allemaal zeer katholiek.  

De weinige familieleden die niet in de zaak kwamen, 

waren missionaris. In de kantoren en fabrieken hingen 

volop kruisbeelden, een Mariabeeld sierde de vrouwen-

kantine. Tot in de jaren zestig gingen op Goede Vrijdag 

om drie uur in de fabriek alle machines uit, de winkels 

werden gesloten. Dan ging men naar de kerk om de 

‘kruisweg te lopen’, ter herdenking van de kruisiging 

van Jezus. Aanvankelijk waren er geen personeels- 

feesten. Dat zou alleen maar geld kosten en volgens  

de directie kreeg je daar toestanden van die op gespan-

nen voet stonden met de roomse fatsoensnormen. Een 

van de de Gruyter-directeuren meldde trots: ‘Er komen 

hier geen verkeerde dingen voor. Daar hoor je bij ons niet van. 

Onze mensen werken zoveel mogelijk gescheiden. Er zit  

overal glas tussen.’ 

Winkels met luxe uitstraling
De Gruyter zocht zijn klanten vooral in de gegoede 

middenstand. De winkels waren meestal te vinden op  

de betere locaties midden in de stad en hadden een 

bijzondere uitstraling. De architectuur was gesoigneerd, 

de inrichting luxe. De toonbank was van marmer, de 

‘Er komen hier geen verkeerde dingen voor. Onze mensen 
werken zoveel mogelijk gescheiden. Er zit overal glas tussen.’ 

Mannen en vrouwen apart 
In de katholieke ambiance van De Gruyter-fabrieken werkten mannen en 

vrouwen, jongens en meisjes gescheiden van elkaar. De vrouwen werkten 

vooral ‘op de chocola’, als inpaksters. Zij kwamen in aparte bussen naar het 

werk en hadden een eigen kantine. Toch werden er de nodige ‘De Gruyter-

huwelijken’ gesloten. Wel was het de bedoeling dat de vrouw na haar huwelijk 

ontslag nam. Dat was tot in de jaren zestig normaal, niet alleen bij De Gruyter. 

Links: Elke week 
waren bepaalde 

artikelen goedkoper 
bij aankoop van een 

ander product. 
Rechts: In de 

fabriek sorteren  
De Gruyter-meisjes 

ijverig de peul-
vruchten op kleur 

en kwaliteit. 
Linksonder:  

De margarine is in 
de reclame: ‘let op 

den bon op de 
binnenzijde dezer 

circulaire’. 
Rechtsonder:  
De winkel van  

De Gruyter in Vught.

De architectuur was gesoigneerd, de inrichting luxe. De toonbank 
was van marmer, de koffie zat in koperen voorraadbussen

Collectie De Gruyter in ‘s-Hertogenbosch
Een deel van de afgebeelde foto’s in dit artikel zijn beschikbaar gesteld door het 

Stadsarchief ’s-Hertogenbosch. In het archief worden, behalve foto’s van De Gruyter, 

ook een deel van het bedrijfsarchief en een collectie verpakkings- en reclame- 

materiaal bewaard. Kijk voor meer informatie op www.stadsarchief.nl  Onder het  

kopje ‘inventarissen pdf’ vind je onder Economisch leven (nr. 11), de collectie (nr. 210) 

en het bedrijfsarchief (nr. 665) van De Gruyter. Zelf op onderzoek uit in het Bossche 

Stadsarchief? Ook dat kan. Open: van di t/m vrij en elke eerste za van de maand van  

9.30 tot 17.00 uur. Adres: Bloemenkamp 50 (achter Winkelcentrum Arena), 5211 XK, 

’s-Hertogenbosch, 073-6155295, Stadsarchief@s-hertogenbosch.nl

Links: Personeel 
van een De Gruyter- 
winkel: vriendelijk 
en in smetteloze 
schort. Linksonder: 
De ‘beeltenis’ van 
huisvrouwen prijkt 
op een gulden: ‘De 
Gruyter’s etalage-
reclame is geld voor 
de huisvrouw!’ 
Middenonder: 
Sinds 1926 had  
De Gruyter een 
eigen bezorgdienst. 
Eerst  handwagens 
en bakfietsen, later 
bestelauto’s. 
Rechtsonder: 
Goochelkunstjes  
als snoepje van de 
week. De speel-
goedjes waren door 
de reclame-afdeling 
zelf bedacht of voor 
nog geen cent in 
China ingekocht. 
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koffie zat in koperen voorraadbussen, en overdadige 

tegeltableaus aan de muren toonden de herkomst van  

de aangeboden producten. Die producten waren van 

goede kwaliteit en uitsluitend van het eigen De Gruyter 

merk. De winkelmeisjes waren gestoken in onberispelijk 

witte schorten. Vriendelijk en beleefd bedienden zij de 

klanten, en ze konden moeiteloos hoofdrekenen.

Snoepje van de Week
De Gruyter wist zijn klanten te binden. Al vanaf 1904 

kregen zij tien procent korting, onder het puntige motto 

én betere waar én 10%, alléén de Gruyter! De klant 

hoefde alleen de kassabonnen te bewaren en kreeg bij 

inlevering van tien gulden aan 

bonnen één gulden retour. ‘Zoo 

wordt ieder uitgave tevens een 

besparing’, hield de Gruyter zijn 

klandizie in advertenties voor. 

Meer dan een halve eeuw was 

deze aanpak succesrijk, maar 

opeens, in de ‘moderne’ jaren 

zestig, vonden de klanten het 

een oubollige manier van 

sparen. Ze plakten nu liever zegeltjes. Zonder omhaal 

werd de 10% actie afgeschaft en in één zaterdagnacht 

tijd werden alle De Gruyter artikelen met 10% in prijs 

verlaagd. Nog fameuzer was het Snoepje van de Week. 

Een attractie voor kinderen, als cadeau bij tien gulden 

boodschappen. Aanvankelijk inderdaad snoepgoed, later 

een plastic speelgoedje, een poppetje, een spelletje, of 

een boekje. ‘Wist u’, aldus directeur Gerrit de Gruyter, 

’dat de grootouders er nóg gekker op zijn? Die vinden het leuk 

op die manier iets te krijgen dat zich zo plezierig aan klein- 

kinderen laat weggeven.’

Omschakeling naar zelfbediening
Maar de tijden veranderden, en meer en meer werd de 

zo succesvolle formule van De Gruyter, eigen producten 

in eigen winkels, een blok aan het been. In de jaren 

zestig steeg de welvaart en de klanten wilden méér 

artikelen en méér luxe. En dat was problematisch voor 

De Gruyter. Alles moest immers uit eigen fabrieken 

komen, en die konden de voortdurende uitbreiding van 

het assortiment niet aan. Bovendien hoorden bij de 

nieuwe tijd ook moderne winkels, zelfbedienings- 

winkels, een vondst uit Amerika. Die omschakeling was 

voor De Gruyter een hele ingreep en betekende vaak het 

einde van de mooie winkelinrichting, omdat daar geen 

plaats meer voor was. ‘Als u binnenkomt, staat er een 

handig mandje voor u klaar’, beloofde de kruidenier 

bijna verontschuldigend in een advertentie.

Ondergang
Al snel diende zich alweer een nieuwe winkelformule 

aan. De supermarkt, groot en functioneel, met nog meer 

artikelen, met verse levensmiddelen en non-food. Moest 

De Gruyter ook hierin meegaan? Wat bleef er over van 

de De Gruyter-identiteit in zo’n zakelijk winkelconcept ? 

De familiedirectie was in verwarring en koos, om te 

beginnen, voor een kleinere supermarkt. Een verkeerde 

keuze, want concurrent Albert Heijn opende intussen 

met groot succes de ene na de andere grote supermarkt. 

Toen ze bij De Gruyter de fout inzagen en alsnog 

miljoenen investeerden in de bouw van ‘supermarkets’ 

was het te laat. Nu ging het snel. In 1970 trok de familie 

De Gruyter zich terug en werd het bedrijf verkocht aan 

de Steenkolen-Handelsvereniging (SHV). Krampachtig 

werd nog geprobeerd om de kruideniersketen aan een 

nieuw imago te helpen, met een moderne huisstijl, een 

gestroomlijnd logo, en een nieuwe slagzin, de Gruyter is 

oké! Maar de ondergang was in gang gezet. In 1977 ging 

de laatste winkel dicht. 

In 1970 trok de familie De Gruyter zich terug en werd het 
bedrijf verkocht aan de Steenkolen-Handelsvereniging 

Het Gele Monster 
Het Gele Monster in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, 
zoals de fabriek aan de Orthenstraat in de volksmond 
heette, werd in 1980 gesloopt. In de plaats daarvan  
kwam nieuwbouw van winkels en woningen én een 
nieuwe straat, De Gruyterpassage. Van de fabriek rest 
alleen nog een geel stukje muur op de hoek van Smalle 
Haven en Visstraat.

LinkERpaGina
Boven: Arbeiders voor 

de fabriek in de Bossche 
Orthenstraat in 1928. De 
directie gaf de voorkeur 
aan mannen uit de om- 

liggende dorpen. Die 
verlangden niet zoveel 

loon, omdat ze er 
nog een tuintje bij 

hadden en een varken. 
Middenlinks: 

De Gruyter verkocht 
uitsluitend produc- 

ten van het eigen merk, 
die ook meestal in de 

eigen fabrieken werden 
vervaardigd.  

Middenrechts: 
Proeflokaal in de 

koffiebranderij aan de 
Veemarktkade. 

RECHtERpaGina
Linksboven:  

Meisjes van de afdeling 
suikerwerken in 

‘s-Hertogenbosch. 
Rechtsboven: 

Winkelmeisje van  
De Gruyter op de markt 

in ‘s-Hertogenbosch 
biedt politieagenten 

verfrissende drank aan 
tijdens een hittegolf in 

1938. Linksonder: 
Lift met piccolo in het 

directiegebouw aan de 
Orthenstraat. 

Rechtsonder: 
Introductie van de 

zelfbediening 
betekende het einde 
van de nostalgische 

inrichting.  
Helemaal linksonder:  

Op tegeltableaus aan 
de winkelwanden was 

te zien waar de 
producten vandaan 

kwamen. 
kleine foto rechts: 

De winkel aan de 
Gasthuisring in Tilburg, 

met blauwe tegels en 
gouden letters. 

Gebouwd in 1933, nu 
een rijksmonument. 
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