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In 1834 opende de molenaar Charles Henry Harrod (1799-1885) met zijn echtgenote 

Elizabeth Digby een winkeltje in groenten, kruidenierswaren en thee in Cable Street, Stepny, 

East London. Charles was afkomstig uit Clacton-on-Sea. Het gebied is een van de oudste 

bewoonde plaatsen van Groot-Brittannië. Rond 500 noemden de Saksen de plaats 

Claccingaton. In het Domesday Book uit 1086 staat het vermeld als Clachintuna, een 

eigendom van de bisschop van Londen. In de huidige vorm werd de badplaats gesticht in 

1871. Ter vervanging van de windmolen werd in 1867 een door stoom aangedreven molen 

gebouwd, die gesloopt werd in 1918. 

 

In 1849 begon Charles Harrod een nieuwe zaak in de straat die nu Brompton Road heet. 

Twaalf jaar later kocht zoon Charles Digby Harrod (1841-1905) de winkel van zijn vader. In 

1874 breidde de zaak uit en werd een besteldienst ingevoerd. Charles junior brak met het 

principe om geen krediet te geven en bood de mogelijkheid een persoonlijke rekening te 

openen. Op 16 november 1898 introduceerde Harrods de eerste roltrap. Om van hun 

‘beproeving’ te bekomen kregen de klanten boven gekomen brandewijn aangeboden.  

In 2010 verkocht Mohamed Al-Fayed het warenhuis aan de Qatar holding, het 

investeringsfonds van de koninklijke familie van Qatar. Buiten het warenhuis omvat het 

Harrods concern ook de Harrods Bank, het vastgoedbedrijf Harrods Estate en de 

luchtvaartmaatschappij Air Harrods. Het Harrods motto is ‘Omnia Omnibus Ubique’, of 

‘Alles voor iedereen, overal’. Harrods heeft nog steeds een strikte dress code. Mensen mogen 

de winkel niet betreden als zij hoog uitgesneden kledij, Bermuda of strand shorts, 

zwembroeken, atletische singlets, fietsbroek, slippers of teenslippers dragen, indien zij een 

blote middenrif of blote voeten hebben, overmatig zweten, of vuile onverzorgde kleding 

dragen. Matthias Schoenaerts moet dus opletten hoe hij gekleed gaat als hij bij Harrods wilt 

winkelen (in het weekeinde van 9 juni 2013 werd hem de toegang geweigerd tot de exclusieve 

Londense club Loulou wegens zijn ongewone kledij en het niet dragen van een das). 


