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Het voelt 
als thuiskomen 

voor  
Ali Moree

DUIN-
HUISJES
Terug in de



Ze werden duinmieren genoemd. 
Boerenarbeiders of seizoenwerkers 

die van gejutte planken huisjes 
bouwden in de duinen van Rockanje 

en Oostvoorne. Anderhalve eeuw 
later zijn er nog een paar van die 

huisjes over. Ali Moree (84) en  
Bouwen Torreman (80) keren ernaar 
terug om herinneringen op te halen. 

Tekst DOUWE ANNE VERBRUGGE  |  Fotografie LODE GREVEN

werden van steen en het rieten dak werd vervangen door 
dakpannen. En er kwam een kippenren en een varkenshok 
bij. Op die manier zijn er hier in de duinen zo’n tachtig 
huisjes gebouwd.” En de grondeigenaren, wat vonden zij 
ervan? Ali: “Vaak waren dat hoge heren zoals de familie 
Van Hoey Smith, of Twiss uit Rotterdam. Zij gedoogden het. 
De grond om het huis was zoveel als je bij een begrafenis 

De 84-jarige Ali Moree weet nog precies hoe die huisjes eruit 
zagen: “Als klein meisje van de boerderij was ik iedere dag 
bij mijn overburen te vinden, de familie Mosterdijk. Het was 
daar in dat kleine onderkomen altijd zo gezellig met al die 
kinderen die er rondscharrelden. De mensen die er woonden 

leefden zeer eenvoudig, maar er was altijd tijd voor elkaar. Dat maakt het zo 
bijzonder.” Deze vreugdevolle herinneringen neemt Ali nu mee als rondleidster 
van openluchtmuseum De Duinhuisjes. Hier zijn vier van dergelijke duinhuisjes 
bewaard gebleven. Eén huis stond al op de plek waar nu het openluchtmuseum 
is gevestigd, de andere drie zijn steen voor steen en plank voor plank afgebroken 
en precies zo herbouwd. Zo ook het duinhuisje van de familie Mosterdijk.

GOOT EN WEEG
“Het voelt als thuiskomen”, vertelt Ali als zij het voor haar zo bekende huisje 
binnentreedt. “Het bijzondere is toch wel dat alle duinhuisjes een vergelijkbare 
inrichting hebben. Ze moeten bij elkaar hebben afgekeken hoe een huishouding 
zo functioneel mogelijk werkte. De deur waardoor je binnenkwam leidde 
altijd naar de ‘goot’. Het woord keuken gebruikten ze nog niet. In de goot 
stonden de houtoven en de regenbak; die bak diende om het water van het 
dak op te vangen. In de tuin was een wel: een put waarin het duinwater naar 
boven kwam. Heel gezond want door het zand goed gezuiverd water. Ik zou 
er nog steeds zo uit drinken.” Ali vervolgt haar verhaal. “Via de goot kun je 
naar de weeg, de achterkant van het huisje, waar het gereedschap lag en soms 
een geit stond. De andere kant van de goot leidt naar de huiskamer met  

bedsteden. Hier sliepen de ouders en soms een opoe. Boven op zolder sliepen 
de kinderen, op stromatrassen. Aan de ene kant van het gordijn de meisjes, aan 
de andere kant de jongens. Het gordijn zorgde voor een heel klein beetje privacy.”

BINNEN ÉÉN NACHT
Bouwen Torreman (80), stadsgids in het nabijgelegen Den Briel en voormalig 
leraar in het voortgezet onderwijs, komt het duinhuisje van de familie  
Mosterdijk binnengewandeld. Hij moet flink bukken. Zelfs in de woonkamer 
stoot hij bijna zijn hoofd aan de plafondbalken, zo laag is het. Ook Bouwen 
heeft een band met dit huis. “Ik ben Bouwen van Henk van Bouwen van 
Bouwen. En die laatste Bouwens, mijn overgroot- en grootvader, hebben in 
dit huisje gewoond. Wist je dat dat vroeger heel normaal was? Dat je jezelf 
voorstelde met het noemen van de naam van je vader en opa? Zo van: ik ben 
Dirrek van Aai van Koos. Grappig, hè.” Bouwen legt uit dat het bouwen van 
de duinhuisjes aan ongeschreven onderlinge regels was gebonden: “Dat begon 
al met het hout dat je op het strand vond. Dat legde je bij elkaar, ergens in 
een duinpan verstopt om te voorkomen dat iemand ‘van buiten’ het zou jatten. 
Als je eenmaal genoeg hout had om een klein nerinkje te bouwen, dan moest 
je dat binnen één nacht doen. Zodat het ’s ochtends leek alsof het er altijd al 
had gestaan. In de loop van de tijd werd het huisje verbeterd. Houten muren 

Ali Moree (84) en Bouwen 

Torreman (80) praten met 

elkaar in het dialect van 

Westvoorne
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‘ALS KLEIN MEISJE  
WAS IK IEDERE DAG in het duinhuisje 

BIJ MIJN OVERBUREN  
TE VINDEN’

‘IK BEN BOUWEN VAN 
HENK VAN BOUWEN  

VAN BOUWEN. EN DIE 
LAATSTE BOUWEN, mijn grootvader, 

HEEFT IN DIT HUISJE  
GEWOOND’

“ De boerenarbeiders 

moesten nogal eens 

hele einden lopen om 

vanuit de duinen op 

hun werk te komen.”



nodig had om er met paard en wagen omheen te kunnen 
rijden, dat stuk grond hoorde bij het eigen erf. Als je meer 
grond wilde, moest je dat pachten.”

SAKERDANEN
Ali en Bouwen praten met elkaar in het dialect van 
Westvoorne. Het lijkt een beetje op Zeeuws, hoewel 
Voorne-Putten tot de Zuid-Hollandse eilanden behoort. 
Voor een buitenstaander slecht te volgen. Het dialect 
kent veel eigen woorden. De twee duinhuisjeskenners 
blijken het te hebben over de kleuren van het interieur 
van het huisje. Deze zijn typerend voor de meeste duin-
huisjes. Vooral de binnenkant van de bedstededeuren; 
die zijn hardblauw. Bouwen: “Die kleur blauw zie je 
inderdaad niet vaak. Het is bedoeld tegen de vliegen;  
die houden niet van dit soort blauw. En het houdt de 
warmte uit de bedstede.” “En heb je de vloer gezien,  
Bouwen?”, wijst Ali, waarna ze een verklaring geeft voor 
de bijzondere verfstructuren op de houten planken.  
“Een vloer die op deze manier is geverfd, noem je een 
Sakerdanen vloer. Het is een verftechniek om de boel op 
te sieren. Weet je hoe ze dat deden? Eerst werd de vloer 

Ali roemt het rustieke en gemoedelijke leven van vroeger 
op Voorne: “Hier geen felle godsdiensttwisten of ander 
naar gedoe. Dat past hier niet. Dingen veranderden wel 
natuurlijk. Ook de bewoners en het uiterlijk van de duin-
huisjes. In haast opgezette planken hutjes met plaggen 
als dakbedekking waren er in het begin van de twintigste 
eeuw niet meer te vinden. In de loop van de tijd werd 
alles steeds betamelijker. Maar het sociale en eenvoudige 
karakter van de duinhuisbewoners is altijd gebleven.  
Ik geloof dat die mentaliteit hier nog steeds voortleeft. 
En weet je, eigenlijk zou ik zelf best nog in zo’n huisje 
kunnen wonen… Lekker in zo’n knusse bedstede slapen!” 

met gewone verf ingesmeerd, en als deze droog was werden er met een 
kwast klodders waterverf op gegooid. Vervolgens mochten kinderen met 
blote voeten over de vloer tippelen. Al die voetstapjes zorgden voor een 
uniek tableau. Ikzelf heb er als kind ook vaak aan meegedaan, ik denk tot 
mijn achtste of zo. Daarna werden mijn voeten te groot.”

SABBELEN OP DE KWIK
In alle huisjes zijn de bedsteden voorzien van een kelder, te bereiken via de 
kelderkastdeur die beide bedsteden van elkaar scheidt. Bouwen: “Weckpotten 
met groente en fruit, Keulse potten met zuurkool en zoute bonen, en de 
spekkuip stonden daarin. Die spekkuip zat vol met vlees van het varken dat 
in november werd geslacht. Echt alles werd gebruikt. Wij aten thuis zelfs de 
dikke darm. Goed uitspoelen, koken en bakken, en dan met wat stroop erbij. 
Best lekker, hoor. Zelfs de kwik van het varken ging niet verloren. Weet je niet 
wat een kwik is? Dat is zijn staart. Sabbelend op een stuk staart liep ik vroeger 
naar school!”
Ali: “Ach ja, dat varken. Dat vond ik zo zielig altijd. Had je zo’n biggetje helemaal 
grootgebracht, kwam de slachter langs. Altijd om vijf uur in de ochtend. Dan lag 
je op je bed en hoorde je dat gegil van het varken. Ze hadden er wel een dag 
werk aan om al het vlees te verwerken. Vandaar dat die slachter zo vroeg kwam.”

HUISJE VERHUISD
De bewoners van de duinhuisjes waren meestal boerendaggelders. Vaak hadden 
ze zelf een geit voor de melk en dus een varken voor het vlees. En vis natuur-
lijk. Bouwen: “Zelf aten we wel vier dagen in de week vis. Het strand is vlakbij, 
mijn vader heeft daar heel wat uren doorgebracht om vis te vangen. En er 
waren keuterboertjes met een paar eigen koeien, maar de meeste ‘duinmieren’ 
werkten bij een boer in de polder.” Ali: “Die boerenarbeiders moesten nogal 
eens hele einden lopen om bij de boerderij te komen. Soms wel anderhalf uur 
heen en anderhalf uur terug. Er is zelfs een keer een duinhuisje afgebroken 
en per kruiwagen verhuisd omdat de duinhuisbewoner alleen werk kon vinden 
bij een boer die nog verder weg woonde. Het was niet meer te belopen en 

daarom ging het boerendaggeldersgezin dichter in de buurt van de boer wonen, 
met huis en al!” Maar er was meer dan boerenwerk alleen, vertelt Ali. “Op de 
zandgrond werden asperges verbouwd en peen. Vooral die peen was lekker: 
in en in zoet. Zelfs uit België kwamen handelaren om hier peen op de veiling 
te kopen. Je hoefde ze niet eens te schrappen. In een bak werd de peen  
natgemaakt en met wat zout kon je ze zo schoon schuren. Maar in de jaren 
vijftig kwam er een ‘peen-aaltje’ in de wortels, een ziekte. Dat betekende de 
ondergang van de lokale peencultuur.” 

SOUVENIR UIT ENGELAND
Broodnodige extra inkomsten kregen de duinhuisbewoners door de opkomst 
van het toerisme. Vooral in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw kwamen 
er badgasten langs. In de zomer verhuisden veel duinhuisbewoners naar een 
kippenhok en verhuurden ze hun eigen huis. Ali: “Hadden ze toch een mooi 
zakcentje voor de winter wanneer er minder werk was. Anderen gingen, in 
de tijd voordat de toeristen verschenen, in de winter naar Maassluis. Daar 
konden ze mee op een logger om vis te vangen op de Noordzee. Heb je trouwens 
die porseleinen hondjes gezien die hier op de kast in huiskamer staan? Daar zit 
een heel verhaal achter. Mannen die mee op een logger waren geweest, namen 
ze als souvenir mee uit Engeland. Werden hier als mooie versiering in huis 
gezet. Later bleek dat publieke dames in Engeland deze hondjes in hun venster 
hadden staan. Als het hondje met de snuit tegen het raam zat, waren de 
mannen welkom, stond het hondje andersom, dan was mevrouw bezet. In het 
begin was dit hier in de duinen niet bekend. Later kregen de porseleinen 
beestjes de niet al te vleiende naam ‘hoerenhondjes’ opgeplakt.”

“Een vloer die op deze manier is geverfd, noem je een Sakerdanen vloer.”

“ Eigenlijk zou ik zelf best nog in zo’n 

huisje kunnen wonen… Lekker in 

een knusse bedstede slapen!”
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‘VOORAL DE PEEN 
WAS LEKKER: in en in zoet' 

Openluchtmuseum 
De Duinhuisjes 
Geopend van 15 april t/m  

1 oktober iedere zaterdag en 

zondag van 13.30 uur tot  

16.30 uur. Vanaf 21 juni t/m  

6 september ook op de  

woensdagmiddag van 13.30  

tot 16.30 uur.

Duinstraat 18

3235 NK  Rockanje

www.westelijk-voorne.nl/ 

duinhuisjes/introductie.html

RECHTS De twee duinhuisjeskenners 

blijken het te hebben over de kleuren 

van het interieur.

ONDER De deur waardoor je binnen-

kwam leidde altijd naar de ‘goot’. Het 

woord keuken gebruikten ze nog niet.


