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Inleiding
Een liber amicorum voor Henk Grootveld? Er zijn genoeg redenen voor te 

bedenken. Zijn warm kloppend hart voor al wat Scheveningen is en inhoudt 

is er een van. En een bijdrage over de theeschenkerij Duindal mag daarin 

niet ontbreken. Want woont Henk niet aan de rand van Scheveningen, in 

Waalsdorp, op een steenworp afstand van de plek waar deze uitspanning 

ooit was gelegen en waar nu het Internationaal Strafhof de scepter zwaait? 

Over deze boerderij en theeschenkerij gaat deze bijdrage.

Duindal in Waalsdorp
De duinen bij Waalsdorp zijn lang ongerept gebleven. Op 4 januari 1831 

werden ze eigendom van de gemeente ’s-Gravenhage, als onderdeel van de 

verkoop door Domeinen (de instelling die de onroerende zaken van de Staat 

beheert) van de Oostduinen aan de noordoostzijde van de Scheveningseweg 

tot ver in Wassenaar. 

Kolonel der infanterie Arnout Johannes Gevers Leuven (1845-1908) maakte 

in 1885 een penseeltekening van een boerderij in de duinen aan de voet 

van de Mussenberg, waarschijnlijk Duindal.

Het toenmalige adres van de boerderij was Waalsdorperweg 220. Lang is 

de Waalsdorperweg niet meer dan een belommerd wegje geweest tussen 

het Schevenings Kanaal en de Waalsdorpervlakte. Aan de zeezijde van de 

Waalsdorperweg lag het Proefveld, waar militairen hun schietvaardigheid 

konden bijhouden. Het militaire oefenterrein strekte zich uit tot in de 

Waalsdorpervlakte (zie plattegrond op p. 152). 

Duindal –  
een theeschenkerij  
in de duinen

Anneke Landheer-Roelants

Waterverftekening in 1885 gemaakt door A.J. Gevers Leuven (1845-1908) van 
een boerderij aan de rand van de duinen bij Waalsdorp, waarschijnlijk Duindal. 
Collectie Haags Gemeentearchief.
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Arnoldus, 29 jaar oud en opzichter bij de Heidemaatschappij, bezat een 

verlofvergunning, zodat hij in zijn vrije tijd een (stevige) borrel en andere 

sterke dranken kon schenken. De uitspanning beschikte vanaf de jaren 

twintig ook over pensionkamers in een apart staand gebouwtje, voorzien 

van Engelse ledikanten, die regelmatig verhuurd werden.

De horeca zat het gezin Greup in het bloed. De jongste broer, Jan Frederik 

Hendrik Greup was jarenlang eigenaar van het Hotel Greup met een 

theetuin aan de Laan van Poot, waar één van de dames, Helena, van 

1921 tot 1923 bedrijfsleidster was. Wilhelmina Margaretha Greup wordt 

in 1927 genoemd als beheerster van een theetuin aan de Zijdelaan 10. 

Haar echtgenoot Willem Hogervorst was aanvankelijk broodbakker op 

Scheveningen en wordt in 1921 vermeld als directeur van het City Theater 

in het centrum.

De theeschenkerij kon zich van het begin (in 1901) af aan in een grote  

belangstelling verheugen. Niet alleen van (reguliere) bezoekers, maar  

ook van tal van verenigingen die daar vergaderingen, jaardagen en  

bijeenkomsten organiseerden. Het etablissement had een telefoon-

aansluiting: Scheveningen 838.

Een aantal ontwikkelingen ging een belangrijke rol spelen in het bestaan 

van Duindal. Als eerste het besluit van de gemeenteraad om in 1871 op 

voorstel van mr. A. de Pinto een duinwaterleiding voor de gemeente aan te 

leggen. De ligging van de boerderij Duindal in de nabijheid van de duinen 

van het waterwingebied en de Mussenberg verhoogde de aantrekkelijkheid 

ervan in niet geringe mate. Vervolgens werd bij een grenswijziging in 1882 

de grens tussen Den Haag en Wassenaar, die grofweg van de Raamweg 

via de Badhuisweg en de Harstenhoek naar zee liep, verschoven tot bij de 

Landscheidingsweg. Sindsdien waren de bewoners van Duindal Hagenaar. 

Daarnaast was de ontwikkeling van Scheveningen als mondaine badplaats 

in volle gang. Ter verbetering van de bereikbaarheid van de badplaats 

legde de Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij (ZHESM) 

een elektrische spoorlijn aan tussen Scheveningen en het Rotterdamse 

station Hofplein. Het tracé lag niet ver van de boerderij en zelfs op zo’n 

gunstige afstand dat Duindal vanaf 1 mei 1910, toen de boerderij al een 

theeschenkerij was, op een eigen halte kon bogen.

Theetuin
De boerderij stond er zeker al in 1852 en werd bewoond door de opzichter  

van de Domeinen, Arnoldus Greup. Hij werd geboren in het Gelderse Beuningen 

in 1796 als een van de jongste kinderen uit een groot landbouwersgezin. 

Na zijn huwelijk in Beuningen in 1830 met schoolmeestersdochter Gerarda 

Jacoba Livius vestigde hij zich in Wassenaar. Hun in 1834 geboren zoon Jan  

Frederik zou in vele opzichten zijn vader opvolgen: als opzichter bij Domeinen 

en als bewoner van de boerderij waar hij was geboren. Uit zijn in 1869 gesloten  

huwelijk met Margaretha Geertruida van Bergen Henegouwen, dochter van 

de Haagse onderwijzer Willem Pieter van Bergen Henegouwen en Geertruida 

van Osenbruggen, werden zeven kinderen geboren. 

Het lijkt erop dat Jan Frederik begon met het serveren op bescheiden schaal  

van versnaperingen. Dit valt eigenlijk alleen maar op te maken uit een 

reportage in Het Vaderland uit 1939. Daarin vertelde kelner Gerrit dat toen 

hij op Duindal in 1913 in dienst kwam, er al een oude bediende was, die de 

juffrouwen nog naar school had gebracht en nu, in 1939, toch zeker vijftig 

jaar in dienst was.

Op 7 februari 1901 overleed Jan Frederik Greup. Drie dochters en drie 

zoons woonden nog thuis. De twee oudste dochters, Gerarda en Helena, 

30 en 27 jaar oud, besloten een theeschenkerij te beginnen. De zusters 

werden in de wandeling aangeduid als de Dames Greup. Hun broer 

De knusse huiskamer van Duindal, waar alles klaar staat voor de ontvangst  
van gasten. Uitgave ‘Duindal’, Den Haag, ca. 1910. Collectie auteur.
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Zoals de dames Greup later zouden verklaren liep het exploiteren van de 

theetuin van meet af aan zo mee, dat ze nooit hebben hoeven adverteren 

om klanten te werven. Maar bij het serveren van thee en koffie lieten ze het 

niet: de flensjes – door de dames zelf gebakken – met zure room vonden 

gretig aftrek.

De inrichting van de schilderachtige hoeve was geheel in stijl: geruite gordijn- 

tjes, koperen pannen en snuisterijtjes, tafels met Oudhollandse stoelen 

eromheen, gebloemde schotels op richeltjes langs de wand. In bloembakken 

aan de buitengevels bloeiden felrode geraniums. Een houtkachel zorgde in 

de wintermaanden voor een aangenaam verwarmde gelagkamer.

Des zomers kon men onder de hoge bomen op het terras gezeten in 

comfortabele tuinstoelen en in een sfeer van rustgevende landelijkheid 

verkoeling zoeken.

In 1904 deed de zeventienjarige Jasper Riemens zijn intrede. Hij was 

afkomstig uit Oostkapelle op Walcheren en zou zich in alle tijd dat hij bij 

Duindal werkte, kleden in zijn vertrouwde, originele Zeeuwse boerendracht. 

Aanvankelijk werkte hij als manusje van alles in en rond de boerderij, maar  

snel daarna ook in de bediening. Van hem werd gezegd dat hij bijna nooit  

een woord zei en stil zijn eigen gang ging. Er werd een groots feest voor  

hem georganiseerd toen hij 25 jaar in dienst was. En op dat feest ontbrak  

niemand: minister Johannes Kan (de vader van de cabaretier Wim Kan), de  

commandant van het Regiment Jagers, amazones, ruiters, hockeyers en 

golfers, ze waren er allemaal. De 71-jarige moeder van Jasper en zijn broers  

en zusters met aanhang waren voor deze gebeurtenis uit Zeeland over-

gekomen. De dames Greup hadden als huldiging een gouden horloge met 

ketting, een nieuwe fiets en een album vol met oude foto’s klaar liggen. En 

zelfs de courant Het Vaderland liet dit jubileum niet ongemerkt voorbijgaan.

 

Rond 1914 trad kelner Gerrit in dienst. Zijn optreden binnen het bedrijf ging 

niet onopgemerkt. Een kopje koffie geserveerd door Gerrit bleef bij velen in 

herinnering. Hij zou blijven tot de sluiting. 

Het was niet altijd eenvoudig om aan huis- en keukenpersoneel te komen. 

Zo werd er regelmatig geadverteerd voor heldere en/of nette werkmeisjes. 

De dames Greup waren bereid daarvoor ‘hoge’ weeklonen te betalen: 

tien gulden voor een werkmeisje in juli 1928. Die lonen werden geleidelijk 

aan naar beneden toe bijgesteld. In het jaar van de sluiting daalden de 

Het terras met Jas Riemens, in actie om aan het gereedmaken van het terras  
te beginnen, ca. 1928. Collectie Haags Gemeentearchief.

Het terras, nu drukbezocht, met de fiets van een bezoeker op de voorgrond. 
Collectie auteur.
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weeklonen naar zeven tot acht gulden, al dan niet met inbegrip van kost.

Kort voor de sluiting was er behoefte aan meer personeel. In mei en juni 

1939 verschenen advertenties in de plaatselijke couranten voor een 

knecht van achttien à negentien jaar oud, een jongeman om te helpen met 

huiswerk en serveren, een flink werkmeisje en keukenmeisjes. In juli werd 

tien gulden loon geboden voor een meisje dat niet ouder dan dertig jaar 

mocht zijn voor hulp in de keuken. Wel werd er van haar verlangd dat zij 

enigszins de kookkunst beheerste.

Curieus is de advertentie uit 1929 voor een staljongen, die niet jonger mocht  

zijn dan vijftien jaar, maar aanmeldingen van gepensioneerden zouden niet 

bij voorbaat worden afgeslagen.

Het omgekeerde was ook het geval. Duindalse personeelsleden of huis-

genoten zochten van hieruit naar werk elders: een ‘net persoon, 26 jaar’ 

zocht in april 1939 een baan als particulier chauffeur, aldus een advertentie 

in Het Vaderland. Brieven kon men sturen naar het adres van Duindal.

Rondom Duindal 
Een van de broers, Arnoldus, exploiteerde de rond het huis gelegen terreinen  

voor sportdoeleinden (vooral hockey), en niet te vergeten de manege en 

een oefenbaan voor paarden. Het golfterrein werd beheerd door een aparte 

maatschappij.

Naast de boerderij was er de manege, waar A.G.H. Ernst de scepter zwaaide,  

met als adres Waalsdorperweg 214. Hij werd geassisteerd door Jan Commijs.  

De manege werd in de wandeling Greup genoemd en was een druk bezochte 

ontmoetingsplaats voor de paardensport. Vele Haagse amazones en ruiters 

genoten van een heerlijke morgenrit door de duinen. En als berijders en 

hun paarden na de rit even rustten, lieten ze de paarden bij Jan. Na het 

rustuurtje konden de ruiters zo mogelijk over het strand huiswaarts keren. 

De manege beschikte over een oefenbaan met hindernissen, waar voor een  

concours hippique getraind kon worden. Geleidelijk aan beschikte de manege  

over een eigen renstal met paarden die op draverijen in geheel Nederland 

acte de présence gaven. Een van de paarden nam deel onder de fraaie 

naam Reine de Duindal. Ook Ernst organiseerde evenementen, zoals een 

terreinrit in juni 1932 van ’s avonds 7 tot 9 uur, met de mogelijkheid in de 

tuinzaal van Duindal na te praten.

Hoezeer het wel en wee mocht leven in de manege moge blijken uit de mede- 

deling in Het Vaderland op 27 april 1927 dat de draversstal Duindal dekhengst  

Een van de dames Greup zie toe hoe de kippen worden gevoerd.  
Collectie auteur.

De schaapskudde met herder en hond in de nabijheid. Collectie auteur.
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Het landgoed Oostduin
Aan de noordoostzijde van het Schevenings Kanaal strekte het landgoed 

Oostduin zich uit. Het midden in het landgoed gelegen landhuis werd 

bewoond door Carel Jan Emilius graaf van Bylandt, zijn echtgenote jonk-

vrouwe Sophie Alexandrine van der Staal en hun dochter Marie, voluit Marie 

Alexandrine Otheline Caroline. Door vererving maakten ook Waalsdorp, 

Arendsdorp en Groenhoven deel uit van het landgoed Oostduin. Het lag 

tussen de Benoordenhoutseweg en de huidige Landscheidingsweg en  

was ruim 400 hectare groot. 

Van Bylandt had al tijdens zijn leven veel gedaan voor Den Haag. Zo stelde 

hij grond ter beschikking voor de bouw van de Dierentuin op de hoek van 

de Benoordenhoutseweg en de Koningskade (op de plaats waar nu het 

Provinciehuis staat), en had hij al rond 1890 grond verkocht voor de bouw  

bij de Wassenaarseweg van de woonwijk tussen de Jan van Nassaustraat 

en de Koningskade. 

Van Bylandt had zich voorgenomen de overige weilanden aan weerszijden 

van de Wassenaarseweg niet te verkopen. Maar na het overlijden van de  

graaf in 1902 moest dochter Marie – nu gravin – in haar eentje het hoofd 

bieden aan de problemen die het beheer van het landgoed bood en moest  

zij noodgedwongen afwijken van de voornemens van haar vader. De gemeente  

liet amper gras groeien over de plannen die zij met Oostduin had. De stad 

stelde, dat (delen van) het landgoed niet als weiland beschouwd moest 

worden, maar als bouwterrein, en wel voor stadsuitbreiding. Fiscaal werden 

de weilanden zo zwaar belast, dat de gravin wel moest overgaan tot verkoop 

voor bebouwing. De gravin van Bylandt stelde aanvankelijk de eis dat er een 

villapark voor welgestelden moest komen in de trant van het Willemspark. 

Dan zou er niet te veel natuurschoon behoeven te sneuvelen. Maar de 

directeur van Gemeentewerken I.A. Lindo werkte vanaf 1905 in overleg 

met de Amsterdamse architect H.P. Berlage aan een uitbreidingsplan. En 

daarin werd Oostduin niet als villawijk aangemerkt, maar voor gesloten 

bebouwing aangewezen. Later ging men ervan uit de gehele buitenplaats 

te bestemmen tot park, waterpartijen en villapark, met uitzondering van 

een terrein in Waalsdorp waar een ziekenhuis zou moeten komen. Het 

uitbreidingsplan werd op 14 juni 1911 door de gemeenteraad vastgesteld 

en een jaar later door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. In zijn toelichting 

op het plan zag Berlage de duinenpartij rond de Mussenberg achter de 

Alexanderkazerne al geheel volgebouwd, al was dat geen onderdeel van 

Oostduin. Zover zou het ook niet komen. Vanaf de goedkeuring van het 

Quitteville had aangekocht en de geboorte van twee flinke merrieveulens met 

de namen Patrick Duluth u. Emma Baldwin en Melgroet u. Lady Wilwel.

Jan Commijs had de zorg voor het pluimvee, waaronder kippen, pauwen en 

fazanten die los over het erf liepen, en voor de koeien, die des zomers in de 

wei stonden en anders op stal. En niet te vergeten waren er geitjes en een 

schaapskudde, die vrij op het terrein konden lopen. De op het erf aanwezige 

huisdieren vielen ook onder zijn hoede en regelmatig was er in de krant te 

lezen dat er schattige hondjes (Schotse terriërs), poezen of witte kippen 

te koop waren. Maar ondanks alle goede zorgen vloog in maart 1924 een 

tamme kraai weg. 

De mobilisatieperiode van 1914 tot 1918 bracht nieuwe klanten: gemobili-

seerde militairen, gelegerd in het Barakkenkamp op Waalsdorp. Zij werden 

regelmatige bezoekers van Duindal. De dames Greup speelden er handig op 

in: er werden speciale grote witte koppen aangeschaft om koffie te serveren 

voor deze groep bezoekers. Daarvoor berekenden zij ook speciale prijzen.

Aangenomen mag worden dat een groot deel van de bezoekers van Duindal 

per fiets kwam, gezien de hoeveelheid fietsenrekken die bij de opheffing van 

de uitspanning bij opbod verkocht werden. 

Wandelaars konden hun hart ophalen aan flinke wandelingen in de duinen. 

Voor hen was het handig dat bus R bij Duindal stopte evenals de trein van 

de zhesm. In de Gids van de VVV uit de jaren 1930 tot 1940 wordt een 

zestiental wandelingen vermeld. De tweede geadviseerde wandeling begon 

bij het Vredespaleis, ging door de Scheveningse Bosjes naar de Wittebrug, 

langs de Kwekerijweg naar Petit Saint Hubert aan het begin van de 

Waalsdorperweg, waar na een klim het uitzichtpunt op de duinkam van het 

Hubertusduin bereikt kon worden. Langs de Waalsdorperweg lopend bereikte 

men de theeschenkerij, vanwaar men met de bus terug kon naar de stad.

Niemand behoefde Duindal te verlaten  

zonder een aandenken: er was een 

grote selectie aan ansichtkaarten  

van de boerderij en vooral het erf te  

koop. Maar het allermooiste was  

natuurlijk het Souvenir de Duindal:  

een mapje met een leporello van 

tien kleine foto’s.

Souvenir de Duindal. Het mapje bevat een leporello  
met 10 kleine opnames van Duindal. Collectie auteur.
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bestemmingsplan kon op grote delen van Oostduin en Arendsdorp een 

deel van de wijk Benoordenhout worden aangelegd. De Van Alkemadelaan 

werd aangelegd in het verlengde van de Laan van Nieuw-Oost-Indië. De 

Waalsdorperweg veranderde na bebouwing in een heuse stadsweg. 

Uitbreidingsplan  
Wassenaarseweg-Kwekerijweg-Waalsdorperweg
Ruim vijftien jaar later, in 1927, presenteerde de gemeente een uitbreidings-

plan, waarbij de invulling van de samenkomst van Waalsdorperweg en Van  

Alkemadelaan vorm kon krijgen. Vervanging van de verouderde Frederik-

kazerne aan de Frederikstraat en Alexanderkazerne aan het Alexanderveld 

was hard nodig. Vooral de laatste locatie, waarop het inmiddels al weer 

afgebroken stadhuis aan het Burgemeester de Monchyplein gebouwd zou  

worden, was dringend aan vervanging toe. De nieuwe moderne Alexander- 

en Frederikkazernes werden in 1938 aan weerszijden van de Van Alkemade- 

laan gebouwd. Voor uitbreiding van het militaire oefenterrein werd ook ruimte  

gereserveerd. Bij de behandeling van de begroting van het Departement 

van Oorlog in december 1931 kwam de geruststellende mededeling van 

minister Deckers dat de Mussenberg gespaard zou blijven. Het tracé van 

de Waalsdorperweg werd iets verlegd. Het laantje dat nog naar Duindal 

leidde kreeg daarna de naam Oude Waalsdorperweg. De Van Alkemadelaan 

zou worden doorgetrokken naar Scheveningen, waardoor een nieuwe, 

broodnodige toegangsweg naar de badplaats aangelegd kon worden.

Belangrijker waren de plannen voor het afgraven van tien hectare terrein. 

Binnen die tien hectare lagen een gedeelte van de Mussenberg, maar ook 

Duindal, met zijn gebouwen en sportterreinen. Nota bene de Mussenberg! 

Door de gemeente zelf in 1926 op de Monumentenlijst geplaatst! Er stak 

een storm van protest op. De bewoners van de nog maar net gebouwde wijk  

Duinzicht lieten niet na van hun ongenoegen blijk te geven. Bij hen voegde 

zich de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming. Vrees alom, dat de  

schending van het duinterrein zo groot zou zijn dat de waarde als natuurmonu- 

ment ernstig in het geding zou komen. Maar de plannen bleven grotendeels 

zoals ze waren en zouden pas aan het begin van de oorlog concreet worden. 

Het voortbestaan van de theeschenkerij kwam door die plannen dus akelig 

in het nauw. Maar de theetuin kon nog steeds worden voortgezet en zou het 

nog zo’n tien jaar volhouden. Of er nog kamers ‘met pension’ te huur waren, 

vermeldt de historie niet. 

Duindal – een theeschenkerij in de duinen / 153

Plattegrond van de Oostduinen, waarop de ligging van theetuin Duindal staat 
aangegeven. In: P. Bakker Schut, S.G.A. Doorenbos en A. Schierbeek, Groen en 
bloemen in Den Haag (’s-Gravenhage 1936), t.o. 112. Collectie auteur.
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te kopen. Naar ieders verrassing bracht het ouderwetse keukenfornuis na 

veel bieden ƒ 65 op. Voor de 36 flessen wijn die buiten de kelder bewaard 

werden, was minder belangstelling: de militairen konden dit overnemen voor 

een zacht prijsje.

Zandafgraving
Berekend was dat de afgraving 185.000 m³ zand zou opleveren. Een eerste 

partij van 16.000 m³ was bestemd voor het stratenplan in Arendsdorp. 

Daarna kwamen zandtransporten op gang naar de Escamppolder, waar een 

drukbevolkte woonwijk ontstaan was, die in rap tempo groter werd. Het zand 

was bestemd voor de verbreding van de Moerweg, waarheen vanaf april 

1940 van twintig transportauto’s gebruik gemaakt werd. Benzinegebrek 

in de oorlog noopte tot stoppen van de aanvoerlijn. Toen het niet meer 

mogelijk was vanaf Waalsdorp zand te vervoeren moest voor het voltooien 

van de aanleg gebruik gemaakt worden van aanvoer van een nabijgelegen 

sportterrein. Om de zandwinning te hervatten moest uitgezien worden naar  

een dichterbij gelegen terrein ter ophoging. In juni 1941 werd daarom 

geopperd zand ter beschikking te stellen voor ophoging en bouwrijp maken 

van Duttendel. 

Het afgraven van het terrein Greup (Duindal) werd door de gemeente in 

samenwerking met de Habo uitgevoerd. De exploitatie heeft over het jaar 

1940 een voordelig saldo opgeleverd van ƒ 53.000.

En naarmate het moment van sluiting nabij kwam, werd de weemoed groter 

en beseften bezoekers hoezeer ze het vriendelijke en beleefde aanreiken 

van een kopje thee door kelner Gerrit zouden missen en werd steeds 

duidelijker hoeveel herinneringen er aan de theetuin kleefden. Het bestuur 

van de Haagschen Bond Vakantiebezigheid voor Schoolkinderen dankte voor 

de grote welwillendheid die zij jaren mochten ervaren. De beheersters van 

Duindal duldden gedurende tal van jaren dat op hun keurig erf drinkwater 

werd gehaald voor soms wel 2000 of 4000 kinderen in de zomerweken. Zij 

stelden bergplaatsen voor spelmateriaal ter beschikking en voorzagen zo nu 

en dan in het ontbrekende twaalfuurtje van sommige kinderen.

Uit de diverse activiteiten op Duindal hier een bloemlezing: op 24 juni 1939  

een zangavond van de stichting Noord-Nederland-Vlaanderen, met mede- 

werking van de zangers Willem de Meyer en Wieske Aerts. De openlucht-

bijeenkomst van de federatieve vrijzinnige kinderkerk vond jarenlang, zeker 

in 1935 en 1937 op de eerste zondag in juli plaats. De middagen werden 

besloten met spelletjes en wedstrijden. De gereformeerde Jeugdraad te 

’s-Gravenhage en Scheveningen hielden hun jeugddag in september.

Kijkdagen en veiling
Op 29 december 1939 viel het doek definitief voor de theetuin Duindal. 

De veiling van de inboedel van de theeschenkerij was vastgesteld voor 25, 

26 en 27 januari 1940, onder leiding van makelaar Nico van Duijkeren.  

Op drie dagen daarvoor waren er drukbezochte kijkdagen. En daar kon 

men zijn hart ophalen aan de thee- en koffieserviezen, tin en koper en niet 

te vergeten de grote witte koppen uit de mobilisatieperiode, maar ook de 

elektrische Schürmann koffieketel en elektrische ijsmachine, de theestoven, 

de Oudhollandse stoelen, de houtkachels.

Bij de sluiting lagen in de wijnkelder nog 1200 flessen rode en witte port, 

madeira, Haut Sauterne, alle uit 1916.

Al de eerste dag was er geen klagen over de opbrengst. Onder veel belang- 

stelling kwam er voor ƒ 4500 onder de hamer. De bekende koperen poffertjes- 

pan bracht ƒ 11 op, de mahoniehouten schoorsteenklok ƒ 25, een koperen  

melkbus ƒ 15, de twee buitenlantarens ƒ 25 en een grote koperen blokken-

bak ƒ 31. Het buffet met antieke balustrade bleef steken op ƒ 8. De drie 

jonge pauwen, al moesten die nog even gevangen worden, wisselden van 

eigenaar voor ƒ 10, een koppel goudfazanten voor ƒ 6. Voor hotelhouders 

was het een uitgelezen kans om grote partijen hotelzilver, kristal, porseleinen  

eetgerei, aardewerken schotels, thee- en koffiegoed, damasten tafelkleden 

De veiling van de inventaris van Duindal, 23 januari 1940. Veilingmeester  
Nico van Duijkeren hanteert de hamer. Foto Polygoon. 
Collectie Haags Gemeentearchief.
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De bouw van een kazerne voor de Grenadiers bij de nieuwe Alexander- 

en Frederikkazerne was gepland voor 1942. De waarde van een klein 

dennenbosje bij Duindal dat gespaard was gebleven, was heel bescheiden.

Meer en Bosch, het nieuwe Duindal
De dames Greup bleven niet treuren bij het verlies van de dierbare boerderij 

waar ze geboren en opgegroeid waren. Zij zagen uit naar een nieuwe 

pleisterplaats en vonden die in de driehonderd jaar oude en rustieke 

boerderij Meer en Bosch aan het eind van de Laan van Meerdervoort. 

Niet zij als eigenaars zouden er de scepter zwaaien, maar kelner Gerrit. 

Onder de hanenbalken van Meer en Bosch vonden de spulletjes die hij al 

vóór de veiling uit de inventaris had overgenomen een goed tehuis. In de 

knusse boerderij aan de voet van de duinen zorgden in het antieke interieur 

pittoreske snuisterijen niet alleen voor gezelligheid, maar zij zagen kans  

de geest van Duindal te doen herademen, net als de Oudhollandse stoelen 

en met boerenbonte kleden gedekte tafels. En met Gerrit achter het buffet 

konden de bezoekers op dezelfde voet bediend worden.

Makelaar Van Duijkeren, die de inboedel van het oudere Duindal onder 

de hamer had gehad kon op paaszaterdag (23 maart) 1940 de nieuwe 

theeschenkerij openen.

De dames Greup kwamen nog regelmatig langs op Meer en Bosch, maar 

bemoeiden zich niet meer met de bedrijfsvoering. En naar hun mening 

gevraagd, antwoordde een van de dames: ‘Wilt u geloven dat ik het hier  

nog mooier vind dan in Duindal?’ 


