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Bjørn de Vries oVer tanden en tandwielen

Markant polderMens
Hij kan genieten van een steenuiltje. en Met evenveel vreugde sleutelt Bjørn de vries aan 

Het oude geMaal Bij zijn woning. “Mensen vragen Mij weleens wat er zo leuk aan is oM 

tandarts te zijn. nou, dat is precies Hetzelfde als dit: Het geeft zo veel voldoening oM 

iets te repareren en weer Mooi te Maken.” een Bijzonder Mens in de polder. 

TeksT: Douwe Anne Verbrugge. FoTogrAFie: Theo TAngelDer

Kunstenaar, tandarts, historicus, bioloog 
of gemaalmachinist? Bjørn de Vries 
uit het Noord-Hollandse Oudkarspel 

weet zelf ook niet precies wat hij is. Of toch 
wel? “Ik ben een zondagskind, dat is wel zeker! 
Weet je, pas nog. Ik was net van plan de hout-
kachel aan te steken toen ik gerommel hoorde 
in de schoorsteenpijp. Eerst maar even checken 
dacht ik, want er tuimelt wel eens een kauwtje 
in de pijp. Een moment later had ik een steen-
uiltje in mijn handen, met van die prachtige 
ogen. Dan kan mijn dag niet meer stuk.”
De landweg die naar de molenaarswoning van 
Bjørn leidt, ligt vol met bagger van de tracto-
ren die het akkerland bewerken. Het ijzeren 
hekwerk en de oprijlaan geven het huis van de 
66-jarige tandarts in ruste extra cachet. Zoals 
gebruikelijk in kleine dorpen, heeft deze mo-
lenaarswoning uit 1840 geen echte voordeur. 

Iedereen loopt bij elkaar binnen via de achter-
deur. Ons kent ons.
Binnen is het ouderwets donker, met een laag 
balkenplafond. De hond Vita verschijnt vanuit 
het niets. Snuffelend. “Heb je haar ogen goed 
bekeken? Ze zijn wit. Bijzonder hè. Ze komt 
uit Frankrijk. Ik vond haar zo mooi dat ik haar 
heb meegenomen. Zo’n lief beest.” Bjørn zet 
koffie, recht zijn brede bretels, draait een 
 sjekkie en gooit nog een flink stuk hout in de 
Jøtul-kachel. “Als het flink vriest, branden er 
twee houtkachels. Een in de woonkamer en 
een in de keuken. Als achtervang heb ik altijd 
nog een centrale verwarming, die wordt 
 gestookt op olie. Maar de molenaars die hier 
vroeger woonden, zullen het best weleens 
koud hebben gehad. Nu staan er allemaal 
 bomen om het huis, toen was het hier een kale 
vlakte. De molen moest goed wind vangen.”

Rechts: Het stenen gebouwtje 

doet sinds 1914 dienst als gemaal.

OndeR: Bjørn de Vries houdt het 

oude gemaal van Kerk- en 

Dergmeer in beweging.
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sche sensatie in mij teweeg. Ik was net gestopt 
met mijn tandartspraktijk en had dus alle tijd 
om de geschiedenis in te duiken. Dat heb ik 
met volle overgave gedaan.”
De eerste uitdaging voor Bjørn was de restau-
ratie van het gemaal. “Ik ben begonnen met 
het uitbaggeren van de oude watergang. De 
houten vijzel – het werktuig dat het water 
 verplaatst – lag helemaal vast in de bagger, 
sommige schoepen waren weggerot. Vervolgens 
heb ik een oude dieselmotor op de kop weten 
te tikken, en begon het echte werk: de tand-
wielen op elkaar afstemmen om alles weer te 
laten draaien. Ik was onwetend toen ik er aan 
begon. Echt pionieren. Daarom ben ik zo 
 vreselijk trots dat het gemaal nu echt werkt. 
Sommige mensen vragen mij wel eens wat er 
zo leuk aan is om tandarts te zijn. Nou, dat is 
precies hetzelfde als dit: het geeft zo veel vol-
doening om iets te repareren en weer mooi te 
maken. Dat kan met een gebit, maar dus ook 
met een historisch gemaal!”

speuRtOcht

Door de restauratie achterhaalde Bjørn zoveel 
gegevens over de molen en het gemaal dat hij 
besloot alles op papier te zetten. Resultaat: 
een 150 pagina’s tellend boek met de titel  

Een West-Friese Affaire: malers in de Kerk- en 
Dergmeer. “Speurend in de archieven voelde ik 
mij net een detective. Ik ontdekte dingen die 
niemand anders wist. Tot 1914 heeft hier een 
molen gestaan. Die is bij een decemberstorm 
in de fik gevlogen, net op het moment dat er 
een nieuw maalsysteem en een dieselmotor 

waren geplaatst om de molen te vervangen door 
een motorgemaal. Of dat toeval is of niet, zal 
altijd de vraag blijven. Feit is wel dat er toen 
snel een nieuw stenen gebouwtje als gemaal 
gerealiseerd kon worden. Handig bij mijn 
speurtocht was een kasboek van een aannemer 
uit die tijd. Alle verbouwingen kon ik op die 
manier volgen. Samen met de schitterende 
historische foto’s en documenten geeft het 
boek een omvattend beeld van de geschiedenis 
van de droogmakerij Kerk- en Dergmeer.”

Links: De molen die bij een decemberstorm in 

1914 in de fik zou vliegen.

OndeR: Het gemaal ligt op een prachtig plekje.

‘Met volle  
overgave dook ik in 

de geschiedenis’

BOven: Het vervangen van een aandrijfriem.

Links: “Ik ben hier om de hoek geboren,  

in Noord-Scharwoude.”

GemaaL 
Bjørn beseft dat hij op historische grond 
woont. Hij weet veel van de geschiedenis van 
de molen – en later het gemaal – die de polder 
droogmaalde. “In 1981 ben ik hier komen 
 wonen. Terug naar mijn roots. Ik ben hier om 
de hoek geboren, in Noord-Scharwoude, maar 
mijn hele schoolgaande jeugd heb ik in Alkmaar 
gewoond. Een echte stadsjongen dus. Ik ver-
kaste naar Groningen om tandheelkunde te 
studeren. Vervolgens werkte ik in verschillende 
praktijken kriskras door Nederland als waar-
nemend tandarts, totdat ik in Alkmaar een 
 eigen praktijk begon.”
Het gemaal op het terrein van de molenaars-
woning maalde in 1981 al een tijdje niet meer. 
Na een ruilverkaveling werd in 1967 een 
groot gemaal gebouwd in Geestmerambacht. 
Het gemaal Kerk- en Dergmeer werd over-
bodig. “Toen ik hier kwam wonen werd het 
gemaal gebruikt als opslag. Zo gebruikte ik 
het ook. Het was een mooie plek voor mijn 
kachel- en timmerhout. Ik keek er niet echt 
naar om, totdat zes jaar geleden iemand mij 
erop attendeerde dat dit waarschijnlijk de oud-
ste droogmakerij ter wereld is. In geschriften 
uit 1547 wordt al melding gemaakt van een 
molen op deze locatie. Dat bracht een histori-
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West-FRiezen

Bjørn voelt zich thuis in het West-Friese land-
schap. Ook de mentaliteit van de West-Friezen 
staat hem aan: “Recht voor z’n raap, maar niet 
zo koppig als de Friezen in Friesland.” 
 Plotseling wordt er op de deur van de mole-
naarswoning geklopt. “Ha, daar heb je mijn 
rentmeester”, glimlacht Bjørn. Enkhuizenaar 
Willem Kruisdijk komt binnengestapt.  
Hij helpt Bjørn met klussen rond het huis.  
En  samen hebben ze een passie voor oldtimers. 
Die worden opgeknapt in de schuur naast de 
molenaarswoning. Een MG, een Austin Healy, 
een Mini Cooper. “Willem is handig, hij heeft 
mij ook ontzettend geholpen met het aan de 
praat krijgen van het gemaal. Ik heb er flink 

wat geld in geïnvesteerd, dat waren vooral 
 materiaalkosten. Alle vrijwillige uren die we er 
in gestoken hebben zijn onbetaalbaar.”
Het gemaal is inmiddels zo’n fenomeen gewor-
den dat Bjørn groepen mensen ontvangt die 
op excursie komen. “Alleen niet in de winter, 
want dan is het lastig om de dieselmotor aan 
de praat te krijgen. Het lukt wel, maar het 
vergt een aardige voorbereiding. Bij koud 
weer is de cilinderkop te koud om de brand-
stof te doen ontbranden. Die cilinderkop moet 
ik dan eerst met een haardroger warm zien te 
krijgen. Maar als ie eenmaal draait… tjonge, 
ik geniet er iedere keer nog net zo van als de 
mensen die op bezoek komen.”

steenuiLtje

Dat het gemaal Kerk- en Dergmeer in de win-
ter zo goed als stil ligt, deert Bjørn niet. “Het 
wordt vanzelf weer lente en zomer. Dan is het 
hier ook zo mooi joh. Torenvalken broeden in 
de nestkasten en er zit hier ook een ransuilen-
paartje. Op een zomeravond kan ik daar einde-
loos van genieten. En sinds kort zit hier dus 
een steenuiltje, dat is toch echt wel mijn 
 favoriet. Vijf jaar geleden ben ik al steenuilen-
kasten gaan ophangen. Niet dat ik er een had 
gezien, maar ik hoopte gewoon dat de kast 
een paartje zou aanlokken. Vorig jaar, bij het 
schoonmaken van mijn houtkachel in de 
schuur,  die ik al tijden niet had gebruikt, trof 
ik twee steenuiltjes aan. Dood. Op zoek naar 
een nestelplek waren ze in de schoorsteen vast 
komen te zitten. Ik kon wel janken. Echt waar. 
Maar nu dus het geluk dat een andere steenuil 
hier zijn plek heeft gevonden. Ik trof zelfs 
kleine uilenballetjes aan in het gemaal. Ik heb 
er meteen een steenuilenkast opgehangen.  
De schoorstenen op de schuur en op het huis 
zijn inmiddels met gaas afgeschermd. Nu maar 
 hopen dat het steenuiltje een partner vindt!”  

Links: Houten wormwiel om het water op te pompen.

LinksOndeR: In de winter is het lastig om de dieselmotor 

aan de praat te krijgen.

OndeR: Kasboek van de aannemer uit 1914. 

‘Als ie eenmaal 
draait... tjonge,  

ik geniet er iedere  
keer van’


