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TEKST MARIEKE KWAK
FOTO’S CORNE SPARIDAENS De stilte kan hier oorverdovend zijn .

Ze wonen in
Friesland, maar
komen in Dren-
the tot rust.
Weg van de
wind, die bij
hen altijd maar
waait. In Dwin-
geloo hebben
Rolf de Konink
en zijn zoon Jo-
han samen een
vakantiehuis
gebouwd, op
bosgrond die al
lange tijd in be-
zit is van de fa-
milie.

Z elf een huis (af)bouwen?
Ga er maar aan staan. De
meeste mensen zullen

zich niet snel op zo’n karwei stor-
ten. En al helemaal niet als ze er
niet voor zijn opgeleid. Rolf de
Konink (62) en zijn zoon Johan (42)
deden het wél. Met z’n tweeën zijn
ze een jaar bezig geweest met de
bouw van een gezamenlijk tweede
huis in Dwingeloo, ter vervanging
van het oude familievakantiehuisje
dat daar stond. ,,Het leek ons mooi
om dit als vader en zoon te doen.
En het drukte de kosten. Omdat het
een vakantiehuis is, hadden we een
beperkt budget. Dat natuurlijk
alsnog is overschreden, maar geluk-
kig niet enorm’’, lacht Johan. ,,Het

sor in de biologie en kreeg in de
jaren dertig een stukje bos in han-
den om er onderzoek te doen naar
mossen. Het huisje dat hij er bouw-
de als uitvalsbasis, met de naam
Calluna, staat er nog.
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Dat kan niet meer worden gezegd
van het vakantiehuisje dat de fami-
lie er in 1959 bouwde. Rolf en Johan
hebben het gesloopt om ruimte te
maken voor een groter, moderner
en vooral comfortabeler huis. Met
veel glas, hout en andere ruwe
materialen, die ze bewust niet
hebben weggewerkt. ,,De binnen-
deurkozijnen zijn geverfd en de >>
>>

was een fantastische ervaring.’’
Rolf en Johan zijn Fries. Rolf

woont met zijn vrouw in Grou;
Johan met zijn echtgenote en drie
jonge kinderen in Nij Beets. Sinds
jaar en dag gaan ze op vakantie
naar Dwingeloo. Rolf kwam er als
klein jongetje al, met zijn ouders.
Zij waren beiden huisarts en had-
den een eigen praktijk. ,,Maar in de
weekenden waren ze nooit vrij. Als
de telefoon ging, werd je als huis-
arts in die tijd toch wel geacht op te
nemen. Om écht vrij te zijn, vroe-
gen ze mijn opa of ze hier een
vakantiehuisje mochten bouwen.’’

Opa, professor Roelof Anne van
der Wijk, had al eerder voet gezet
op Drentse bodem. Hij was profes-

Wie Rolf (62) en Metsje (60) de Konink; Johan (42) en Maeike (34) de Konink,
Hans (6), Yfke (5) en Famke (2). Op de foto’s staat ook nichtje Emma (11).
Wat modern vakantiehuis/schuurwoning.
Waar Bosrand in Dwingeloo.
Gebouwd in 2014.
Meest blij met de rust en gerieflijkheid.
Favoriete plek de eettafel bij de houtkachel.
Favoriete winkels Ikea en internet (tip: www.cottageworld.nl).
Woonwens dakramen en een kast op de overloop.
Advies Wees versteld van wat je zelf kan. Je kunt alles opzoeken op internet, waar
filmpjes en al op staan. En neem geen genoegen met materiaal uit de bouwmarkt.
Durf af te wijken.


