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(1882 -1946) is zoon van Pieter Bijman en Trijntje
Groot. Moeder Anna Maria Kaandorp (1882 - 1945)
is dochter van Simon en Anna Kaandorp. Het echtpaar Bijman-Kaandorp is op 7 mei 1909 in de gemeente Alkmaar in het huwelijk getreden. Zij krijgen
drie kinderen:
Petrus simon Bijman
(Piet l912 -1969)

Anna catharina Bijman
Simon Theodorus Bijman

(Annie l915 -200l)
(Simon l917 -1997)

Op s mei 1942 huwt Simon met Margaretha Maria
Sjerps. Zij is op 2 juli 1916 geboren en zij is dochter

van simon sjerps
en Grietje commandeur

(1863 -1946)
(1875 -1960)

Het echtpaar krijgt zeven kinderen. Allen geboren in
de boerderij Geloof, Hoop en Liefde in Wognum:
Anna Margretha Josepha
(Annie in l943)
Simon cornelis
(Siem in l944)
Cornelis simon
(Kees in l946)
Joannes Anthonius
(Hans in l947)
Jacobus Petrus (Sjaak in 1949. Hij verongelukt op 28
augustus 1967)
Petrus Nicolaas
(Piet in l95l)
Margaretha Maria olga
(Marry in l952)

Het gezin Bijman-Kaandorp rond 1922. Annie, Piet, Simon, vader

Cornelis en moeder Anna.

Stamboom
Simon Theodorus Bijman is op 20 augustus 1917 in
Wadway geboren. Hij is het derde kind van het
echtpaar Bijman-Kaandorp. Vader Cornelis Bijman
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Jonge jaren
Simon ging naar de katholieke lagere jongensschool
in Wognum. Zijn favoriete onderwijzeres was Alida
Ebbing-Sjerps, zijn latere schoonzus. Vervolgens
ging hij naar de landbouwschool in Spanbroek. Zijn
leven lang sprak hij lovend over meester Starremans
en over zijn leraar Peraar. Hij had veel aan hen te
danken.
Vader Kees was een streng en rechtlijnig man.
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stuk geschut bij het vliegveld Valkenburg (bij Den
Haag). De verdedigers
hebben de Duitse parachutistenaanval weten te
weerstaan. De vijand leed
grote verliezen en kreeg
noch de regering, noch de
koninklijke familie in handen. Na het bombardement
op Rotterdam en na de
capitulatie volgde een Duits

Jarenlang was hij lid van het kerkbestuur. Moeder
Annie was een hartelijke, lieve vrouw. Al jong hielp
Simon mee op de boerderij in Wadway. Hij voetbalde
niet onverdienstelijk bij Spartanen. Hij hield van
schaatsen (op rondrijders). Vele vrije uren werden
besteed aan het kaartspel. Hij was in trek bij de
meisjes. Vooral ook als hij als dienstplichtige in
uniform met verlof in Wadway terugkwam.

presentje: Simon ging niet in krijgsgevangenschap,
maar moest, net als de andere Nederlandse soldaten,
zijn wapens inleveren en mocht daarna naar huis.
Op s mei i942 huwde hij met Gré sjerps. Hetjonge
paar ging boeren op de boerderij Geloof, Hoop en
Liefde, toen Westeinderweg Dl, nu Kerkstraat 102.
De bezetter dwong de veeboeren een gedeelte van
hun grasland te scheuren, ten behoeve van de teelt
van akkerbouwproducten. Het werd toen een volledig gemengd bedrijf. Naast de zorg voor koeien,
schapen, varkens en kippen, werden er graan, bonen,
voederbieten en witlof geteeld. Dan nog de druivenkas en de boomgaard met appels, peren, pruimen en
bessen. Rond de boerderij de gebruikelijke groentetuin voor eigen gebruik. In de kelder werden de
schalen melk afgeroomd om boter te maken.

Toen de oorlogsdreiging toenam, werd Simon hals
over kop gemobiliseerd. Hij had een functie bij een

Groepsfoto van voetbalclub Spartanen. Simon achterste rij links,

Het gezin Bijman-Sjerps 1951. V.I.n.r. Sjaak,

!

vader Simon, Siem, Kees, Annie, Hans,

moeder Gré met baby Piet. Marry is het
sinterklaascadeautje van 1952.
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vee voor hen te verkopen, omdat hij altijd een beste
prijs wist te bedingen.
Maar eigenlijk ging alles zijn rustige, gewone, dorpse,
naoorlogse gangetje, totdat...
Voorzitter Land- en Tuinbouw Bond
ln 1956 werd hij gevraagd om voorzitter van de LTB
afdeling Wognum te worden. Hij besefte de conse-

Het verloofde paar Bijman-Sjerps.

De oorlog was een moeilijke tijd voor het gezin met
twee kleine kinderen. Enige tijd was er een Joodse
onderduiker. Er waren voortdurend conflicten. Op
zekere dag was hij er met vaders fiets vandoor. Er
waren meer spannende momenten. Steeds liep het
goed af. Ook de meldingsplicht van de gedemobiliseerde soldaten liep met een sisser af. De inschrijving zou volgens de bezetter geen consequenties
hebben. Simon moest zich melden in Hoorn. Die
bewuste dag moest hij voor de gesloten spoorbomen
wachten. Er vertrok een trein, bomvol gespannen
kijkende jongemannen. De inschrijving bleek een
slinkse manier van de Moffen om werkkrachten voor
Duitsland te ronselen. Spoorslags keerde Simon om,
terug naar de boerderij. Net op tijd ontkomen!
Tegen het eind van de oorlog kreeg de familie
De Groot gastvrij onderdak. Zij moesten vluchten uit
Slootdorp. Met zinloze oorlogswaanzin vernielden de
Duitsers de dijk en lieten zij de Wieringermeerpolder onderlopen.
Na de oorlog floreerde het boerenbedrijf. Bij ontwikkelingen hield Simon wel goed het evenwicht tussen
uitgaven en opbrengsten in de gaten. Zo verdween
wel de driewielde kar voor een wagen op luchtbanden, maar zo lang het bedrijfspaard, de `gratis' Bels
Emanuel, het aankon, kwam er geen dure tractor.
Kunstmest en krachtvoer prima, maar wel voor zover
het winst opleverde. Vroegtijdig de koeien `droogzetten'. Dit kostte een litertje melk, maar kwam ten
goede aan de drachtige koe en spaarde extra krachtvoer uit. "Geen gulden aan voer uitgeven, om vijftig
cent met melk te vangen!"
Geregeld werd hij gevraagd als ceremoniemeester bij
bruiloften en partijen. Op die feesten had hij veel
succes met zijn vertolking van AJs de */o* vcrn Amemuz.den (met pan en pollepel tussen de benen), met

quenties. Van het een zou het ander komen. Daarom
stemde hij pas in na de nodige aarzelingen. Hij bleek
een uitstekende behartiger van de agrarische belangen en hij werkte succesvol aan sociale en culturele
positieverbetering voor boeren en tuinders.
In onze tijd van Big Brother, Idols, Sterrenslag, The
Voice of Holland en 24 uur per dag een bombardement van beelden en woorden, is het haast niet meer
voor te stellen. Maar een halve eeuw geleden durfden
velen nauwelijks voor hun mening uit te komen. En
zeker niet in het openbaar en al helemaal niet voor
een groot publiek. Daarom waren er cursussen
`Spreken in het openbaar'. Ook vanuit de LTB

#¥Ëä=.r .-=..-äE,:-=-.
Vader Siemen druk met zijn boerenwerk.

De mcrcrgd i;cm Wognz/m en met andere `stukkies'.

Collega-boeren vroegen hem wel om in Purmerend
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Wognum. Zelf was vader Simon een van de eersten
die een voordracht hielden. Het tekende die gewone
boer uit het dorpse Wognum, dat zijn spreekbeurt
handelde over `De hangende tuinen van Babylon'.
De jaarvergaderingen met gezellige nazit veranderden in feestelijke Oogstdankdagen. Er werd begonnen met een Heilige Mis uit dankbaarheid (met bijv.
collecte voor een Mariabeeld voor de nieuw te
bouwen kerk). Voor Bijman was het vanzelfsprekend
dat de echtgenotes meefeestten. Naast maaltijden,
cabaret en muziek, was er ook aandacht voor informatie over Landbouwschap, Bij standsregeling,
lopende rekening bij de Boerenleenbank en de vele
ontwikkelingen in de agrarische wereld.
In 1972 werd er gestemd over de ruilverkaveling De
Vier Noorder Koggen. Beraamde kosten 46.000.000
gulden. De grondeigenaren moesten hiervan 30%
betalen. De stemming ging per oppervlakte. De
wegblijvers werden beschouwd als voorstemmers!
Resultaat was dat de verkaveling doorging. De
belangen waren groot. Begrijpelijk dat hierbij vele
conflicten ontstonden: uitruil, kwaliteit grond,
natuur, ontsluiting, kosten, verwachte opbrengsten.
Simon heeft vele conflicten helpen oplossen. Ook als
lid van de Geschillencommissie agrarische sector
loste hij veel problemen op. Die gingen over onenigheid tussen werkgever en arbeider. Soms werd zelfs
zijn hulp als bemiddelaar ingeroepen om ruzies in
`vreemde' families te beslechten.
Was Simon een echte boer?
Een eenduidig antwoord is moeilijk te geven. Vanuit
zijn jeugd en vanuit zijn ervaringen in de oorlog, lag
zijn hart zonder meer bij de boerenstand. Hij vond
hen hardwerkende mensen, die risico's durfden te
nemen, die zorgden voor de voedselvoorziening, die
welvaart en werkgelegenheid brachten, die ondanks
vele bijkomende milieuproblemen toch voor de
natuur en een mooi landschap zorgden. Altijd kwam
hij in zijn vele functies op voor de agrarische belangen. Hij hechtte veel belang aan kennis en scholing.
Maar als het erop aankwam, dan koos hij voor het
nuchtere boerenverstand, boven de opvatting en
inbreng van hooggeleerden. Vooral als die deskundigen buiten de dagelijkse praktijk stonden, noemde
hij hen `logen' en stond hij liever met beide benen op
de grond (in de West-Friese klei)! Hij hield van zijn
boerderij. Hij kwam tot zichzelf en tot rust `onder
zijn koeien'. Burgemeester Commandeur zei in zijn
nieuwjaarstoespraak van 1975, dat de gemeente
Wognum net zo goed geboerd had als boer-wethouder Bijman. Waarna vader fijntjes opmerkte, dat de
voorzitter blijkbaar helaas weinig weet had van het
boerenbedrijf!
Door alle drukte van zijn vele nevenfuncties en door
de inkomsten die dat meebracht en doordat er niet

echt een opvolger was, ging vader niet mee in de
snelle ontwikkelingen en de grote investeringen van
de moderne veehouderij. Misschien toch een echte
boer, maar wel een bijzondere! In het TROS-radioprogramma vanuit Wognum in 1979 noemde hij
zichzelf een agrarisch deskundige, nee, een agrarisch
specialist, want dan betaalde het beter.
Hij werd door het WLTO tot lid van verdienste
benoemd.
Van Boerenleenbank naar Rabobank
Al in 1898 werd in Wadway een Boerenleenbank
gesticht. Deze bank had toen reeds samen met vijf
andere banken meegewerkt aan een landelijke
centrale bank in Utrecht. Toch bleef het bankwezen
hier lang kleinschalig. Tot 1957 hield de kassier
kantoor aan huis. Zo was Piet Mooy kassier in de
elektrawinkel van zoon Johan. In 1957 verrees een
echt bankgebouw aan de Lindenlaan. Dit is ook het
jaar dat Simon Bijman lid werd van de Raad van
Toezicht. In die functie beoordeelde hij de kredietwaardigheid van de leners. Vervolgens werd hij lid
van de Raad van Bestuur en vanaf 1959 werd hij
gekozen tot voorzitter. Onder zijn leiding groeide en
bloeide de bank. Van een miljoen spaartegoed in 1955
groeide het tegoed tot meer dan tien miljoen gulden
in 1975.

In 1964 was het spaartegoed van de Boerenleenbank
de drie miljoen gulden gepasseerd. De leden kregen
daarom op de jaarvergadering drie gratis consumpties aangeboden. Volgens voorzitter Bijman kon dit
zo niet door blijven gaan, omdat anders de ernst van
de vergadering in gevaar zou komen.
Klantenkring, dienstverlening en personeelsbestand
groeiden zodanig, dat er een nieuwe en grotere bank
nodig was. Die verrees in 1967 aan de Burgemeesters
Commandeurlaan. Alle inwoners van Wognum
ontvingen een glazen asbak met een afbeelding van
de bank erin afgedrukt. Dat was toen nog een gewaardeerd cadeau! In 1989 volgde een renovatie en
uitbreiding.
Het 75-jarigjubileum van de bank werd in 1973
groots gevierd: klaverjaswedstrijden, kienavond,
kindervoorstellingen, knip-en-plakwedstrij d voor de
jeugd en voor de bejaarden west-Fries cabaret en een
donatie van duizend gulden voor een gemeentelijke
voorziening voor de jongeren.
Bijman hield de vinger aan de pols. Bijna iedere dag
ging hij naar de bank. Voor de klanten was het
duidelijk wanneer hij aanwezig was, want zijn
klompen stonden dan buiten bij de ingang (dit tot
verdriet van moeder, zij wilde zo graag dat hij `knappies' voor de dag kwam). Hij koos personeel, stimuleerde eigenwoningbezit, onderhandelde nauwgezet,
maar zakelijk bij kredietverlening. Velen kwamen
aan huis om advies en hulp. Moeder Gré zorgde voor
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koffie en koek ("pak er maar twee, een boerengreep'').
Binnen de kortste tijd stond de kamer vol rook.
Simon kende de (constant veranderende) subsidieregels en voorwaarden. Zo hielp hij velen bij het
verantwoord verwerven van een eigen woning, eigen
bedrijf of bedrijfsuitbreiding. Als het nodig was, werd
de Daf gestart en ging de hulp verder bij de bank, op
het gemeentehuis of zelfs in Haarlem. "De jongens
moeten maar beginnen te melken. Het kan wel laat
worden." Als moeder dan vroeg waar hij nu weer
naartoe moest, dan antwoordde vader: "Het is
allemaal om den brode Gré, alles om den brode".
Hiermee eindigde het gesprek. Het tekende vader,
dat hij in ons gezin nooit iets vertelde over het
verzoek of over de verleende hulp. Dat alles bleef
strikt privé! De Daf met het pientere pookje was wel
regelmatig onderwerp van gesprek: "Geen versnelling? Duizenden versnellingen zal je bedoelen!"
Hij zorgde voor goed personeelsbeleid. Hij had
aandacht voor verjaardagen en personeelsuitjes. Zo
hebben de medewerkers en hun partners nog prachtige herinneringen aan het personeelsreisje naar

Gemeentebestuur Wognum
ln 1958 werd Simon Theodorus Bijman gekozen tot
raadslid van de gemeente Wognum. Slechts een halve
eeuw geleden, maar wat een wereld van verschil! De
raad telde vijf KKV'ers (Katholieke Kies Vereniging)
en twee niet-katholieken (Gemeente Belangen).
Omwille van de harmonie en de gewenste samenwerking kozen de raadsleden geen twee katholieke
wethouders, maar kreeg ook de minderheid een
eigen bewindspersoon! Dit waren in 1958 A. Talsma
en D. Schouten. Dat zou tegenwoordig onmogelijk
zijn. De raad kwam slechts zes avonden perjaar in
vergadering bijeen. Straatverlichting, (stinkende)
sloten dempen en dreghaken bij bruggen waren
belangrijke onderwerpen. Maar ook:
• een bijdrage van 50 cent per ligdag voor Wognumse
patiënten in het Stadsziekenhuis, in de `Villa' en in
het Sint Jans Gasthuis.
• 100 gulden perjaar bijdrage voor de negen (!)

priesterstudenten uit Wognum
• 3 gulden per maand ondersteuning voor twee
ulo-leerlingen
• een gemeentelening van een miljoen gulden voor
Perfecto (peignoirs) omwille van de werkgelegenheid
voor de meisjes van de geboortegolf
• 15 gulden voor een prijs op de bloembollententoonstelling de Westfriese Flora

• aanschaf van een derde typemachine
• of de schoorstenen van de huurwoningen aan de
Lindenlaan wel bestand waren tegen de bevestiging
van een t.v. antenne
• de bestrijding van ratten en muizen
• het tegengaan van poten van ongekeurde aardappelen
• bestrijden van loslopende honden die schapen
opjoe8en

Typisch vader: rechts een sigaret, Iinks een glaasje jonge klare,

overtuigend en gepassioneerd sprekend.

Parijs! Hij onderkende ook het belang van samenwerking en schaalvergroting. In 1974 sloot Wognum
zich aan bij de organisatie van Rabobanken. Simon
werd voorzitter van de Kring West-Friesland en was
de afgevaardigde voor het landelijke centrale bestuur. Naast kennis en aandacht voor grote zaken en
grote belangen, bleef zijn betrokkenheid bij het
persoonlijke en het menselijke. Zo overhandigde hij
36 kinderen een fiets bij de Fiets veiligwedstrijd van
de Rabokring.
Het werken voor de bank, zowel plaatselijk, als in de
kring, als landelijk, heeft Simon altijd met veel
plezier en veel voldoening gedaan. Rabo-organisatie
Nederland benoemde hem tot erelid.
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De gemeente telde in 1958 2680 inwoners. De
jaarrekening bedroeg
Ontvangsten
388.054 gulden
Uitgaven
378.056 gulden
Batig saldo
9.998 gulden
De gemeente Wognum kon in financieel opzicht
`kerngezond' worden genoemd.

Belangrijke gemeentelijke zorgen in die naoorlogse
periode waren de volksgezondheid (met bedreigingen als tbc en polio) en de woningnood. Er waren nog
onbewoonbaar verklaarde woningen! Na deze
beoordeling mocht de woning maximaal nog een half
jaar bewoond worden. Maarja, als er dan niets
anders beschikbaar was, bleef het gezin er toch maar
wonen. De verklaring van onbewoonbaarheid werd
dan simpelweg verlengd. In de volksmond: op
onverklaarbare wijze bewoond!
In het `niet rendabele gebied aan de Koggeweg' is
anno 1959 nog geen waterleiding.In 1960 kreeg de
gemeente slechts twee woningwetwoningen toege-
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wezen. In 1962 werd subsidie verleend voor het
verbeteren van acht woningen. Voor vier huizen
betrofhetvervangingvantonnenprivaatdoor
watercloset! Het was dus van het grootste belang om
met burgerzin leningen en met andere subsidies aan
woningverbetering (toilet, warmwatervoorziening
en douche!) te werken. Bijman was een groot voorstander van eigenwoningbezit. Ook was hij een warm
en veelvuldig pleitbezorger van gymnastiekzaal,
zwembad en goede sportvelden. Ook de jeugdbeweging, (Hoornse) muziekschool, toneelvereniging,
operettevereniging, fanfare, het kerkje in Wadway,
het Historisch Genootschap Oud West Friesland en
het overige verenigingsleven kregen zijn medewerking. Bij dit alles bestreed hij te vuur en te zwaard
ingewikkelde procedures, te veel papierwerk en
regelgeving tot achter de komma. Hij was voor
particulier initiatief, niet te veel tegen de overheid
aanleunen! Hij pleitte voor samenwerking en
schaalvergroting. Maar was fel tegen een extra
bestuurslaag en ambtelijke molens. Bij al zijn inspanningen ging het hem om verbeteringen voor de
gemeenschap. Vaders adagium luidde: "Democratie
is niet dat de meerderheid voortdurend zijn zin
krijgt. Democratie is juist rekening houden met de
minderheid!"
In 1962 werd Simon Bijman gekozen tot wethouder.
Deze functie bleef hij vervullen tot zijn afscheid in
september 1978. Vooral als hij veelvuldig als loco, de

burgemeester en tevens gemeentesecretaris Piet
Commandeur moest vervangen, rustte er een zware
last op zijn schouders. Hij heeft dat deskundig,
weloverwogen, met veel plezier en voldoening en
met het hart op de juiste plaats mogen verrichten.
Dit veranderde vanaf 1974. In de gemeenteraad
kwamen toen zes leden van de Katholieke Kies
Vereniging, twee leden voor de Middenpartij, twee
leden van Gemeente Belangen en een lid voor de
Politieke Werkgroep Wognum. Vanaf die tijd kwam
politieke polarisatie de gemeenteraad binnen.
Discussies en beslissingen gingen niet meer alleen
om het belang van mensen, maar zij werden politieker en draaiden ook om publiciteit en stemmenwinst. Dit stuitte Bijman zo zeer tegen de borst, dat
hij als eerste het gemeentewerk neerlegde, toen hij
om medische redenen moest minderen met zijn
bestuurlijke werk.
Via de gemeenteraad was hij o.a. bestuurslid Westfriese Werkplaats, lid Bestuursraad Gemeenschappe1ijk Gasbedrijf Kop Noord-Holland, lid Beraadsgroep
Groot-Hoorn, bestuurslid Borgstellingsfonds

Middenstand Hoorn.

|_ _

Oud-burgemeester
Commandeur feliciteert
'son ami' die `ridder' is

geworden.

Jan Blauw feliciteert vader met zijn koninklijke onderscheiding. Kleindochter Sharon

Rinkel-Jonker wacht op haar beurt.

/,
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Hier volgt een lijst van voorzieningen in Wognum, waaraan Bijman in meerdere of mindere mate zijn steentje heeft bijgedragen:

1960

ln samenwerking met de vier Noorder Koggen renovatievan westeinderweg.
Bouw nieuwe Hiëronymus jongensschool.

1961

Oudejongensschool wordt De Jungle, clubgebouw voor de padvinders.

Burgemeesters Commandeurlaan ('61 -`64 )

Nieuw onderkomen voor de brandweer en eigen onderkomen Bouw-en Woningtoezicht.
1962

Nieuwspeelcomplex

1963

Kerk wadwayvoorl gulden verkocht aan het zoldertheater.

1965

De Bijstandswettreedt in werking. Ditgeeft Bijman veel werk en zorgen. Ook de regelingen voorzigeuners

en woonwagenbewoners bezorgen hem veel kopzorgen. Hij krijgt zelfs met bedreigingen te maken!
Opening Molenbad, een gezamenlijk project van gemeentes Wognum en Nibbixwoud.
Bouwrijp maken bungalowpark Nieuweweg.
Jan Schagenlaan.

Simon Bijman en Simon Kok organiseren de eerste harddraverij op het land van Waal.

Hij wordt voorzitter van de nieuwe vereniging.

1966 en 1969 Aankoop gronden van de parochie voor het sportcomplex.
1967

0pening Jongerensociëteit, die organiseert film-, discussie-en feestavonden.
Jumbo spellenfabriek.

Carnavalsvereniging De Krotenkokers (en in deze periode starten vele andere verenigingen).
Start uitbreidingsplan Centrum. Bijman opent dit door het opstarten van het rioolgemaal.

Stoomtram Hoorn-Medemblik met halte in Wognum.
1968

Gymzaal.Vaderspringt bijdeopeningopdetrampoline.

Welkomstfolder gemeente voor nieuwe inwoners.
Dorpsblad Walhalla verschijnt.

Voetbalclub Spartanen viert het 50iarig jubileum. Als vakkundig ceremoniemeester draagt Simon bij aan het feest.
Hij feliciteert baby John van Straalen als drieduizendste inwoner. Wognum heeft voortaan negen raadsleden.

1969

Gezondheidscentrum met openbare Bibliotheek aan de Kerkstraat.

Aardgas in Wognum. Burgemeester Commandeur legt eerste buis, Simon ontsteekt eerste gasfornuis.
Bouw nieuwe kerk. De gemeente schenkt een doopvont.

1970
1971

Bijman voorzitter werkgroep plan westergouw, tevens voorzitter commissie aankoop gronden.
Bejaardencentrum sweelinckhof met 35 aanleunwoningen.
Aanschaf nieuwe brandweerauto. Bijman: "Een investering in droefenis en ellende,

maar tevens een waarborg voor onze veiligheid.''
Hij opent ponyclub Wognum.

Eerste uitgave van de gemeentegids.
1972

Hernieuwde ijsbaan.

Openbare kleuterschool Hummelhonk.

Verbouw gemeentehuis.
Raad akkoord met komst van Patriciastichting.

1973

Hij slaat eerste paal in plan westergouw.

Gemeenschappelijke regeling woonwagens.
Bijman wordt door Modjo de Derde, prins der Krotenkokers (Cor Ursem),
onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Krotenkokers.

De Rabobank schenkt bij 75-jarig bestaan duizend gulden voor een jeugdgebouw.
Prinses Beatrix en prins Claus bezoeken theaterkerk Wadway.
Verbreding viaduct voor verdubbeling E10 /A7.
1974

Nieuwe R.K. kleuterschool De vlegeltjes.

Herdenkingvan l40jaar langonafgebroken commandeurs als burgemeester in wognum.
1975

Vader siemen wordt voorzittercommissie Jeugd-en sportzaken.
Wognum krijgt eigen muziekschool.
Boerderij van Gootjes verkocht aan Onderwijsbegeleidingsdienst West-Friesland.
Camping Molenwurf.

Het Piusgebouw wordt onderkomen voor de Scouting.
Nieuwe openbare lagere school De Speelwagen.
Raad akkoord met krediet aanloopkosten sporthal,
Vrijwilligerscentrum voor en door Wognumers.
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Spartanen draagt niet langer de rode lantaarn, maar heeft nu een prima accommodatie.
Laatste raadsvergadering o.l.v. eerste burger Piet Commandeur. Na 29 dienstjaren wordt deze

burgervader Wognums ereburger.
Voor de profielschets nieuwe burgemeester vraagt Bijman: ''Een burgervader die snel Wognumer

met de Wognumers wordt."
Aankoop 12 ha voor Patriciastichting voor realisering Leekerweide.
Hij opent het jeugdgebouw 't Boenluif: '`lk hoop dat wij hier nooit zullen spreken over asfaltjeugd.'

De nieuwe burgemeester C. Salman arriveert per stoomtram. Bijman overhandigt ambtsketen en
voorzittershamer: "Voor het eerst een doctorandus. Het stond niet in de profielschets,

maar het is mooi meegenomen." De twee blijken heel goed met elkaar te kunnen samenwerken.
Goedkeuring plan Noordhoek met sportvelden, tennisbanen en bungalows.

Aanbesteding sporthal 22 bij 42 meter met alles erop en eraan.

Startsubsidie voor werkgroep 'ongeorganiseerde jeugd',
Het eerste uur van de raadsvergadering wordt rookvrij.
Opening Onderwijsbegeleidingsdienst in de boerderij van Gootjes door minister Van Kemenade.

Eerstesteenlegging sporthal door burgemeesters Kalb en Salman. Opening door commissaris der koningin De Wit,
Restauratie hervormde kerk.
Peuterspeelplaats.
1978

Eerste paal Leekerweide.

Het waterschap
lnjanuari 1959 werd hij benoemd tot hoogheemraad
bij het waterschap De Vier Noorder Koggen. Hij
voelde zich thuis in deze oudste Hollandse bestuurslaag. Krachtig, slagvaardig, deskundig. En niet over
de minste zaken: afwatering, bevloeiing, wegen,
natuur, waterzuivering! Van de ene op de andere dag
moest hij meebeslissen over de veiligheid van ahobs
(automatische halve overwegbomen), over ontslag
van overwegwachters, over asfalt of klinkers, over
waterhoogtes en over de voor- dan wel nadelen van
een voorrangskruising. Vol overgave stortte hij zich
op dit werk. Als krachtdadige bestuurder, maar ook
als praktisch man, dicht bij de mensen en bij hun
Burgemeester Salman met de oorkonde en Simon Bijman met de
eremedaille in goud van de gemeente Wognum.

Bijman stopt met zijn gemeentewerk en ontvangt de
gemeentelijke eremedaille in goud. Burgemeester
Salman noemt hem: "Een persoon zoals ze vandaag
niet meer groeien. Met kwaliteiten variërend van
Westfries, filosoof, artistiek redenaar, via theoloog en
socioloog totjurist. En in zijn vrije tijd is hij agrariër."

Van 1965 tot 1979 was er over de herindeling van de
West-Friese gemeenten gepraat en geprotesteerd.
Voortdurend kwamen er nieuwe voorstellen. Eindelijkviel er een beslissing. Op ljanuari 1979 werden
Wognum en Nibbixwoud één gemeente. Vanuit
Nibbixwoud was er een grotere affleer dan vanuit
Wognum. "Allicht", aldus pa Bijman, "als je een kriel
in een pan kroten doet, dan zie je geen verschil. Maar
doe je een kroot in een pan krielen, dan wordt
meteen alles rood!"

belangen.
De zomer van 1976 was lang en droog. Boeren en
vooral tuinders beregenden de hele dag door. Hierdoor vielen de sloten in het Oosteinde droog! Bijman
vroeg de tuinders omwille van de agrariërs in het
Oosteinde de bevloeiing zo nu en dan op toerbeurt te
stoppen. En met succes. Vrijwillig ging men voorbij
aan eigenbelang en stopte men zo nu en dan met
beregenen. Het hielp. Ook aan het einde van het dorp

kwam er weer water!
In 1973 samenvoeging tot het Waterschap WestFriesland. Voortaan vergaderen in het Drechterlandsehuis in Hoorn. In 1975 opnieuw een fusie. Simon

werd hoogheemraad bij waterschap Uitwaterende
sluizen in Kennemerland en West-Friesland. Vergaderingen in Edam.
Zijn werk bij de waterschappen gaf hem veel voldoening. Hij verkeerde graag in de kringen van dijkgraven, hoogheemraadsleden en polderjongens. Ook de
oude gebruiken rond maaltijden en heildronken kon
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Moeder en vader voor hun woning in Nibbixwoud toen zij in 1982

veertig jaar waren getrouwd.

hij zeer waarderen.
Zijn vele functies gaven geen aanleiding tot verdenking van belangenverstrengeling! Omdat hij altijd
het algemeen belang nastreefde, werden zijn vele
pettenjuist als voordeel ervaren, handig, goedkoop,
korte lijnen, samenhang, oplossingsgericht.
Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Tot de jaren zestig was er in wognum burenplicht.
Een overledene werd door de buren naar het kerkhof
gedragen. Voor rouwkleding werden al dan niet meer
passende, oude trouwpakken bij elkaar gezocht. Ook
de verschillende lengtes van de goedwillende buren en
de geringe ervaring gaven zo hun problemen. Omwille
van een waardige uitvaart richtte Simon Bijman
samen met anderen in 1963 begrafenisvereniging De
Laatste Eer op. Zelf werd hij voorzitter. Dankzij zijn
mensenkennis wist hij de juiste mensen te vinden
voor deze delicate plichten. Dankzij zijn humor en
toneeltalent fungeerde hij ook als lijk, zodat er door
de nieuwbakken dragers geoefend kon worden!
Het deed hem goed, dat vrijwel de hele katholieke
Wognumse gemeenschap zich als lid aanmeldde.

overstappen naar Aurora in Opmeer en om de
fabriek, pakhuizen en twintig woningen te verkopen.
Bijman was lid van de verkoopcommissie. Het
personeel kreeg 100 gulden en directeur Talsma
5000 gulden als pensioenbijdrage. Dit waren toen
nog gunsten en geen rechten!
Bij de coöperatieve veiling De Volharding had hij
geen bestuursfunctie. Maar als lid (leverancier van
druiven en witlof) en als agrarische voorman had
zijn mening wel een belangrijke inbreng. De meerderheid van de leden had een fusie met andere
veilingen afgewezen. De stemming was nostalgisch
en de tuinders wilden het liefst zelfstandig doorgaan
met hun eigen vertrouwde veiling. Toch brachten
steeds meer leden hun producten naar veiling Zwaag,
omdat de prijzen daar meestal iets hoger lagen. Ieder
jaar draaide de veiling met een groter verlies.
Volgens Bijman was het in 1919 in het belang van de
telers om een veiling te stichten en lag het belang van
de kwekers (nu er nog overwaarde was) in 1973 bij
liquidatie. De stemming sloeg om en de meerderheid
koos toen voor sluiting. In 1974 werden koelhuizen,
potershut, gascellen, opslag- en inpakruimtes,
veilingruimte, fustloods, werkplaats, kantoor en
kantine verkocht aan Roele en Jumbo. Voor de
gemeente lag de aankoopprijs te hoog. Verbouw van
de veilinghal tot sporthal was hiermee van de baan.
De dertien personeelsleden hadden recht op een
afvloeiingsvergoeding. Zij ontvingen samen 58.000
gulden. De 125 leden konden bijna een half miljoen
gulden verdelen.
Fusies en schaalvergrotingen gingen door. Anno 2012
zijn er in Nederland nog maar enkele zuivelfabrieken
en verkoop van groente en fruit via het veilingsysteem is verdwenen.
Persoonlijk leven

Vanafl957wasvaderBijmanvanwegevergaderingen
veel avonden niet thuis. Later gold dit ook voor vele
uren overdag, Moeder Gré stond op die momenten

Liquidaties

Bijman was een gedreven bestuurder met als doel opbouw en algemeen belang. Maar hij had ook oog en
visie voor toekomstige ontwikkelingen en had de
daadkracht om tijdig te stoppen, voordat tekorten
niet meer opgebracht konden worden. Dit bleek bij
de zuivelfabriek De Verwachting (1891-1963) en de
veiling De volharding (1919-1974).
Vanaf 1961 was Simon bestuurslid van de coöperatieve zuivelfabriek. Hij zag in dat de kleinschaligheid

niet te handhaven was. Daarom werd er samenwerking gezocht met Centrale Noord. Toen die fuseerde
met Melko, was `Wognum' niet langer nodig. Wat te
doen? De beste oplossing bleek om de boeren te laten
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Klaverjassen. Een drankje en de asbak binnen handbereik.
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alleen voor het opvoeden van de zeven kinderen. Het
mag duidelijk zijn, dat dit niet bepaald eenvoudig
was. Zeker niet in de heftige zestigerjaren! Gezin,
woning en bedrijf vroegen om de nodige zorg. Maar
vader Simon was elders nodig!
Bij alle drukte werd er toch tijd en ruimte vrijgemaakt voor familiebezoek, voor feesten en vertier.
's Winters hadden beide echtelieden twee klaverjasavonden in de week. Simon deed soms ook nog een
spelletje pandoer op de zondagmiddag. O.a. met
burgemeester Salman. Ook werden thuiswedstrijden
van voetbalclub Volendam regelmatig bezocht.
In eerste instantie speelden bij Simon kleine gezondheidsproblemen (rug en stembanden! ). In meer
dan twintigjaar miste hij slechts vier raadsvergaderingen. Later kwamen er meer kwalen en kreeg hij
vele keren het ziekenhuis van binnen te zien. Naast
de gezondheidsperikelen, kreeg hij het nodige
persoonlijke leed te verwerken.
Op 28 augustus 1967 verongelukte Sjaak met zijn
brommer bij het viaduct.
In december l970 brak er brand uit in de boerderij.
Hoewel het rieten dak al brandde, konden na waarschuwingen door buurman Tinus Beerepoot en door
krachtdadig ingrijpen van de brandweer, de boerderij
en de dieren behouden blijven. Maar wat een
puinhoop in de woonruimtes.
In 1973 nogmaals brand. Nu in de schuur bij een
oliekachel. Gelukkig werd deze brand nog sneller
geblust en was er weinig schade.
Kees kreeg op zijn werk bij Wegenbouwbedrijf
Roemer een ongeluk. Hij verloor een oog en raakte
ook zijn baan kwijt. Na een herstelperiode kwam hij
bij vader in loondienst. Pogingen om op de boomgaard een bedrijfswoning bij te bouwen mislukten.
Er kwam geen vergunning. Om fraude rond het
volbouwen van landelijk gebied te voorkomen,
hadden ambtenaren bedacht dat er een minimumaantal koeien op een bedrijf moest zijn om voor twee
gezinnen een inkomen te kunnen verwerven. Wel
een arbeider op het bedrijf, maar geen voldoende
aantal koeien, dus geen toestemming. Bovendien
waren politieke tegenstanders van mening dat het
dorpsgezichtmetboomgaardvolledigintactdiende
te blijven. Dat is wel gelukt. De hoogstamvruchtbomen zullen ons overleven! Er werd toen besloten om
de boerderij van de hand te doen en een nieuwe
woning te kopen. Dit werd in 1981 een woning in
Nibbixwoud. Velen in Wognum waren stomverbaasd.
Zo'nras-WognumernaarNibbik?Vaderverklaarde
dat hij hemelsbreed dichter bij Wognums centrum
woonde, dan vroeger op de boerderij. Alle functies
werden afgebouwd en afgestoten. "Je moet zorgen
om op tijd zelf te vertrekken. Dat is beter dan dat ze
je wel kunnen wegkijken". Maar toen er een beroep
op hem werd gedaan, aanvaardde hij toch de functie

van voorzitter van de Ouderenbond in Nibbik.
Na een langdurig ziekbed overleed Margaretha
Bijman-Sjerps op 1 oktober 1986. Moeder werd
begraven op het r.k. kerkhof in Wognum. Zij mocht

Burgemeester De Nijs speldt de koninklijke onderscheiding op.

het niet meemaken dat haar man werd geridderd.
April 1987 benoemt burgemeester De Nijs hem
namens de koningin tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Dit voor zijn inzet voor de Wognumse gemeenschap, voor zijn werk voor de Rabobank,
voor zijn verdiensten voor het waterschap en voor
zijn functies in de agrarische wereld.
Op 6 juni l996 verdronk Manon, de kleindochter van
Annie, bij het ouderlijke huis in Oude Pekela. Dit was
voor vader zo heftig, dat hij emotioneel niet in staat
was om de crematie van zijn enig achterkleinkind bij
te wonen.
Naast het verdriet, bleven vreugde en geluk toch de
overhand houden. Er volgde nog een tiental gelukkigejarenmetzijnjeugdvriendinGréLoos-Koomen
(1920-2009) in Opmeer. Ook voor de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen van Gré Loos werd hij
een gezellige, leuke opa. Na een zware operatie aan
de hypofirse herstelde vader wonderbaarlijk snel en
goed. Vermoedelijk was deze ingreep toch een te
zware belasting voor zijn hart geweest. Plotseling
overleed hij op 18 juli 1997 in Opmeer. Het Dagblad
van West-Friesland schreef: ' Simon Bijman is in
belangrijkemateverantwoordelijkgeweestvoorde
realisatie van de huidige voorzieningen in de gemeente Wognum'. Door 'zijn eigen' dragers werd
vader Bijman naar zijn laatste rustplaats gebracht bij
zoon Sjaak en echtgenote Gré. Op hun grafsteen
staan de drie gevelstenen van de boerderij: geloof,
hoop en liefde. Het zijn deze drie symbolen, die vader
en moeder Bijman met hun zijn, met hun woorden
en met hun daden prachtig hebben vormgegeven!
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Tekening Hans: De gevelstenen van de boerderij: geloof, hoop en liefde.

-Simon was een gelovig mens. Hij boerde op de boerderij

dan heb je nog statistieken. De gebrekkige accommodatie bij

Geloof, Hoop en Liefde. Als de koeien in de lente voor het

Spartanen omschreef hij met: Spartanen draagt de rode

eerst weer naar de wei gingen, werden ze gezegend met

lantaarn. Met de verbetering van sportvelden en speelweide

palmtakje en wijwater. Het paard heette Emanuel, dit
betekent God met ons. Het draaide niet om geld, maar het

was volgens hem voor het college een gouden medaille te

ging om 'de God-zij-met-ons-jes' (naar het randschrift op de

gulden). Hij was trots op zijn tweede voornaam Theodorus,
dat is door God gegeven. Veel van zijn humoristische

verdienen.

-Bij het afwijzen van subsidie voor de Bescherming Bevolking

uitspraken waren ontleend aan de Bijbel.

(88): "Misschien hebben zij zegenrijk werk verricht, maar niet
met schering en inslag. Dat de 88 een eventuele agressor zou

-Vader ging voor het algemeen belang. Angstvallig zorgde hij

fabelen." ln 1972 dwong GS de gemeente Wognum toch een

ervoor, dat hij zelf niet beter werd van zijn positie en van zijn

bijdrage te geven aan de 88. Hij sprak van ``entre nous'', als

afschrikken is een sprookje uit 1001 nacht in het land der

kennis van regelgeving. Wie appels vaart, die appels eet, was

het besprokene niet op straat moest komen. ''Een fijne vent,

op hem niet van toepassing! Deze houding bleef ook overeind

een hele fijne vent'', nou, dat was volgens hem geen beste.

als het om zijn kinderen ging. Ook zij mochten geen voordeel

Hij had oog voor het kleine verschil, dat een wereld van

van zijn positie hebben. Eerder werden zij achtergesteld.

verschil kon uitmaken: bedélen en bédelen. Toen hij in 1962

wethouder werd, vroeg hij Dirk Dekker om hem 'als vreem- Door leden van de Boerenpartij werd hem een zetel als

deling in Jeruzalem' het nodige bij te brengen.

Tweede Kamerlid voorgespiegeld. Zij vonden hem een ideale

Wim Duisenberg (1938 -2005

figuur voor hun partijidealen. Hij weigerde. Niet zozeer

vicedirecteur Rabo Nederland, president Europese Centrale

vanwege boerenleider Koekoek. Die kon hij nog wel waarde-

Bank) werd op een bijeenkomst van de Rabo Kring West-

ren. Maar Simons inzet lag niet bij een anti-partij, niet bij

Friesland door Bijman ingeleid met: ''Hij zit rechts van mij,

protest en polarisatie. Pa ging juist voor opbouw.

maar hij is duidelijk links van mij!"

- Pa Bijman had een gave om zijn boodschap met kwinkslagen
te brengen. Bij openingen en toespraken kreeg hij mensen

aan het lachen. Het was humor met verwijzingen naar de
Bijbel, met West-Friese nuchterheid en met beeldend
taalgebruik. Zo was hij tegen subsidie voor een onderzoeks-

bureau, want je hebt leugenaars, je hebt grote leugenaars en
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minister van Financiën,

Foto's: familie archief.

