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Simon Vestdijk junior en senior bij de Vrijwillige Landstorm in Harlingen 1914-1918 
Door Jeanine Otten* 
 
In de collectie van Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen bevindt zich onder inventarisnummer 803 
een ingelijste groepsfoto van 60 geüniformeerde mannen met op de achtergrond de boerderij van Koopmans 
aan de Kimswerderweg 35, ten zuiden van Harlingen. De Harlinger fotograaf Andries Gnodde legde de 
Vrijwillige Landstorm Harlingen vast in 1915. Aan de onderkant van de foto is een strook doorschijnend papier 
aangebracht, met daarop in pen getekend 62 genummerde koppen. Onder de foto zijn in drie kolommen met 
pen in bruine inkt 60 namen van de afgebeelde personen geschreven, waaronder (nr. 1) Simon Vestdijk senior 
(1863-1944) als eerste luitenant, later kapitein en commandant en (nr. 38) soldaat Simon Vestdijk junior (1898-
1971) als ordonnans en één van de jongste vrijwilligers.  
 
Andere personen op de groepsfoto zijn de schenker van de foto (nr. 59) soldaat Albertus Cornelius Wilhelmus 
van Riet (1877-1972), (nr. 27) soldaat Leendert Jacobus Hannema (1889-1964) die in 1957 zijn woonhuis als 
gemeentemuseum aan Harlingen schonk, en (nr. 2) soldaat en de latere burgemeester van Harlingen, Anthony 
Engelbert Hannema (1887-1972).  
 

 
De Harlinger Vrijwillige Landstorm met uiterst rechts Simon Vestdijk sr met glimmende sabel en links van het 

midden Simon Vestdijk jr.Foto Andries Gnodde, 1915 (collectie Hannemahuis, invnr 803). 
 

De naamlijst onder de foto: 
 
1. luitenant S. Vestdijk [Simon Vestdijk sr.] 
2. soldaat A.E. [Anthony Engelbert] Hannema. 
3. soldaat S. Siersema. 
4. soldaat H. Torenbeek. 
5. soldaat J. Gemser. 
6. soldaat J. Metselaar. 
7. soldaat P. Loonstra. 
8. soldaat D. Kats. 
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9. soldaat J. de Jong. 
10. soldaat T. van Slooten Hz. 
11. soldaat W. Dijkstra. 
12. soldaat B. Nauta. 
13. soldaat B. Huijser. 
14. soldaat J. Buikhuizen. 
15. soldaat W. Hilwerda. 
16. soldaat J.C. v.d. Veen. 
17. soldaat Hogenhuis. 
18. soldaat Gaasterland. 
19. soldaat Karsten. 
20. soldaat D. Wierda. 
21. soldaat H. van Asperen. 
22. soldaat  W. Spaanderman. 
23. soldaat K. van Smeden. 
24. soldaat J.H. Scholten 
25. soldaat F. Zwanenburg. 
26. soldaat S. van der Plaats. 
27. soldaat L. [Leendert] Hannema. 
28.  soldaat G. van der Meulen. 
29. korporaal B. Nak. 
30. sergeant R. Kooistra. 
31. tamboer majoor Schaafsma. 
32. tamboer majoor K. de Jong. 
33. tamboer majoor G. Terpstra. 
34. majoor C. Smit. 
35. sergeant L.B. Postuma. 
36. soldaat S. Fontein. 
37. soldaat K. Kuiter. 
38. soldaat S. Vestdijk [Simon Vestdijk jr]. 
39. soldaat Hagedoorn. 
40. soldaat P. Spaanderman. 
41. soldaat P. van der Molen. 
42. soldaat Tj. der Vries. 
43. soldaat J. van der Plaats. 
44. soldaat Fetze Schuil. 
45. soldaat G. Oswald. 
46. soldaat P. Oosterhout. 
47. soldaat Wybe van der Linde. 
48. soldaat N. van Driesten. 
49. soldaat Van Seijst. 
50. soldaat Duizenstra. 
51. soldaat N. van Dijk. 
52. soldaat P. Keizer. 
53. soldaat H. [Hendrik] Alkema. 
54. soldaat P. Koopmans. 
55. soldaat H. Hilverda. 
56. hosp. soldaat S. de Vries. 
57. hosp. soldaat E. de Hartog. 
58. soldaat K. Odinga. 
59. soldaat A.C.W. van Riet. 
60. korporaal Koopal. 
61. [geen naam] 
62. [geen naam]. 
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In rood aangegeven de boerderij van Koopmans aan de Kimswerderweg. Bij het kruisje stond in 1915 de 

Vrijwillige Landstorm Harlingen opgesteld voor de foto door Andries Gnodde. Detail van een plattegrond van 
Harlingen, getiteld “wegwijs in harlingen”, uitgegeven in 1962. De laatste bewoners van de boerderij waren  

Rudolf Petrus Koopmans en zijn echtgenote Hospitia. De boerderij werd omstreeks 1972 afgebroken.   
 
Mobilisatieherinneringen 
Ter gelegenheid van de vijftigjarige herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd de 
foto, met andere mobilisatieherinneringen, op 3 augustus 1964 in een officiële bijeenkomst op het stadhuis 
door de 86-jarige A.C.W. van Riet overgedragen aan de Harlinger burgemeester Berend Nauta, die ze dankbaar 
voor de stad aanvaardde. Als secondanten van Van Riet waren de heren Fetze Schuil (68 jaar) en Wybe van der 
Linde (74 jaar) meegekomen, die eveneens deel hadden uitgemaakt van de Vrijwillige Landstorm en ook op de 
groepsfoto staan (nrs  44 en 47). Behalve de ingelijste foto droeg Van Riet ook nog andere herinneringen aan 
de mobilisatieperiode over, zoals het kruis van verdienste, en een ingelijst diploma, getekend door dr H. Colijn 
en generaal Duymaer van Twist. In de trouwzaal van het Harlinger stadhuis werden vijftig jaar oude 
herinneringen opgehaald. 
 
Op 1 augustus 1914 ging in Nederland een mobilisatiebevel uit. Ook in Harlingen werd gemobiliseerd. De 
“opkomst met spoed” was sensationeel, zo vertelde de heer Van Riet.  Tegen de avond had zich een groep van 
120 man op het stationsplein verzameld, wachtend op nadere orders. Die zouden uit Leeuwarden komen, 
evenals de commandant. Er kwam echter niemand opdagen en daarom besloot burgemeester Nicolaas 
Simonsz in overleg met korporaal Okke Houwing, de latere directeur van NV Houthandel Hubert Jans in 
Harlingen, om de Harlingers weer naar huis te sturen, terwijl voor de mannen uit de dorpen inkwartiering werd 
gezocht bij burgers. 
 
Aangezien het vaderland in gevaar was, en velen in de stad blaakten van vrijheidsliefde, werd besloten de 
bedreigde grenzen te helpen verdedigen. Er werd een korps van vrijwillige landstormers opgericht, een 
burgerorganisatie met een militaire status, waarvan de gymnastiekleraar Vestdijk het commando voerde als 
eerste luitenant. Onder de velen in Harlingen die onmiddellijk toetraden, was ook de gerant van het 
Heerenlogement, de heer Van Riet, die toen 36 jaar oud was. Er waren er echter ook die niet half zo oud waren 
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en tot hen behoorden onder anderen de heer Fetze Schuil (geb 1897). De heer Wybe van der Linde (1890-
1970), die aanwezig was als secondant, was toen 24 jaar. 
 

 
Simon Vestdijk sr als commandant van de Vrijwillige Landstorm, gefotografeerd door Andries Gnodde. 

Kabinetfoto, afm. 16,5 x 11 cm. Collectie Hannemahuis, invnr 3_1482) 
 
Koegelbult 
Er werd flink geoefend en het Harlinger vrijwilligerskorps - Friesland had maar twee korpsen, Leeuwarden en 
Harlingen – kreeg een zeer goede naam. Toen Koningin Wilhelmina in die spannende dagen een bezoek aan 
Friesland bracht, en ook Harlingen bezocht, stond het Harlinger korps stijf en stram op het perron, waarna de 
koningin een defilé afnam. Zij was zeer tevreden en maakte luitenant Vestdijk daarom haar compliment. 
Er werd ook gemarcheerd en gechargeerd, terwijl er ook op de schijf werd geschoten. Voor dit alles kon men in 
de nabije omgeving van Harlingen blijven en bij de Kûgelbulte (Koegelbult), een kleiheuvel in het schuttersveld 
ten zuiden van Harlingen die al omstreeks 1800 door het in Harlingen gelegen garnizoen werd gebruikt voor 
schietoefeningen, was het soms zelfs druk. Voor oefeningen in groot verband echter moest men verder van 
huis en zo ging men eens op “maneuvels” naar Beetsterzwaag. Simon Vestdijk sr werd op 1 mei 1915 tot 
commandant van de Vrijwillige Landstorm benoemd en liet zich als zodanig in het atelier van Andries Gnodde 
fotograferen. 
 
Wat drommel 
Eén van de jongste vrijwilligers was de zoon van de commandant, Simon Vestdijk junior. Simon jr was 
ordonnans en moest de verbinding tussen de verschillende onderdelen onderhouden. Toen hij een opdracht 
aan de commandant van het Harlinger korps moest overbrengen, begon hij met: “Pa, er is …”. “Wat drommel” 
bulderde de toen al tot kapitein gepromoveerde commandant. “Ik ben je vader niet, ik ben je commandant!” 
Wat de jonge Vestdijk waarschijnlijk graag wilde geloven. 
 
Van de Harlinger Vrijwillige Landstorm onder leiding van Simon Vestdijk sr bestaat nog een prentbriefkaart in 
de collectie van het Hannemahuis (invnr 3_1483), terzelfder tijd en ongeveer op dezelfde plek voor de Friese 
boerderij gefotografeerd door Andries Gnodde. Op de achterkant van de prentbriefkaart staat een 
serienummer, beginnend met 15 (van 1915). Vader Vestdijk is herkenbaar aan zijn opgeheven sabel. Zoon 
Simon gaat op in de massa en is niet te identificeren. 
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Prentbriefkaart van de Harlinger Vrijwillige Landstorm voor de Friese boerderij. Met opgeheven sabel 

commandant Simon Vestdijk sr, foto Andries Gnodde 1915 (collectie Hannemahuis, invnr 3_1483). 
 

Een ongedateerd fotokaart uit dezelfde tijd toont de Vrijwillige Landstorm Harlingen. Simon Vestdijk sr  is 
zichtbaar op de bovenste rij uiterst links. 
 

 
 

De Vrijwillige Landstorm Harlingen olv Simon Vestdijk sr. 
Ongedateerde fotokaart circa 1915 (Collectie Hannemahuis fotonummer 3_1189). 
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In juli 1917 stuurde Simon Vestdijk sr een fotokaart van het kamp bij buurtschap Tonsel. De fotokaart is 
verstuurd door (afzender) "Luitenant S. Vestdijk Kamp bij Tonsel" naar jongejuffrouw Tre Smit, Tuinmanslaan 2, 
't Loo bij Apeldoorn. Het poststempel luidt: “Harderwijk 27.VII.8v.” Op de achterzijde linksboven met de pen 
gedateerd: 1917. 
 

 
 

Fotokaart, groepsfoto met Simon Vestdijk sr (Haarlem 1863-Zeist 1944) op het kamp van de Vrijwillige 
Landstorm te Tonsel, 16 juli - 4 augustus 1917. Uiterst links, in wit jasje en militair uniform, Simon Vestdijk sr, en 
vijf mannen in uniform Vrijwillige Landstorm, zittende op stoeltjes voor een witte tent. Op tafel glaasjes en een 
fles Zara. De foto is gemaakt op het kamp bij buurtschap Tonsel, gemeente Harderwijk 16 juli- 4 augustus 1917. 

(Collectie Hannemahuis, fotonummer 3_1481. 
 

 
De Vrijwillige Landstorm Harlingen circa 1915. Achterste rij, tweede van rechts Leendert Jacobus Hannema. 

(Collectie Hannemahuis, fotonummer 3_1184) 
 
Vier jaar lang oefenden de Harlinger vrijwilligers, toen kwam op 11 november 1918 de wapenstilstand. De 
Harlinger vrijwillige landstormers leverden hun wapen en hun uniformen in en werden weer normale burgers. 
 
(Bron: Harlinger Nieuwsblad, 7 augustus 1964)  
*Jeanine Otten is in Harlingen werkzaam als collectieregistrator van Gemeentemuseum het Hannemahuis en 
als beheerder van het Gemeentearchief Harlingen.  Laatste versie: 27-5-2016 


