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   Voorwoord 

 
Onverhoeds is mij ontnomen ‘t veilig huis van 
mijn bestaan. 
Aan deze regel uit een gedicht van de 
Nederlandse dichter Ad den Besten heb ik vaak 
moeten denken in de dagen, die volgden op de 
verschrikkingen in New York en Washington. 
Hoe onvoorstelbaar en verbijsterend was het om 
te zien, te horen én te voelen waartoe mensen in 
staat zijn als een ander mensenleven, zelfs 
duizenden mensenlevens voor hen niet meer in 
tel zijn… 
Wat een levenslang onpeilbaar verdriet is er te-
weeggebracht. Wat een angst voor het bestaan. 
En wat een bezorgdheid voor de gevolgen van 
de aangewakkerde haat- en wraakgevoelens. 
En toch! Toch lichtte ook die andere, betere kant 
van mensen weer op: onzelfzuchtige 
hulpverlening, zorg en aandacht voor de 
slachtoffers, nabestaanden, collega’s, vrienden 
en… familieleden. 
Familieleden! 
Het was ontroerend en hartverwarmend te 
mogen ervaren hoe kriskras binnen onze familie 
kriskras tal van spontane contacten tot stand 
kwamen. Uitingen van meeleven, meevoelen, 
solidariteit en betrokkenheid op elkaars welzijn 
werden uitgewisseld en gedeeld tussen Neder-
landse en Amerikaanse familieleden. 
Zonder het bestaan van onze wereldwijde 
familiestichting zou dit niet mogelijk zijn geweest! 
Ons bestuur is daarom dankbaar, dat wij de 
afgelopen jaren hebben kunnen bijdragen aan 
het leggen en verstevigen van een flink aantal in-
tercontinentale contacten. 
Onze zwaar beproefde familieleden in de USA 
mogen weten: 
Met jullie verdriet, jullie zorgen en jullie goede wil 
voelen wij ons intens verbonden! 
 
Verbondenheid gestalte geven is één van de 
doelstellingen van onze Stichting. Daar wordt 
hard aan gewerkt. 
Het familieblad dat u nu leest laat dat ook zien. 
Het volgend jaar is ons vijfde jaar van bestaan. 
Onze familiestichting wordt al een aardige 
kleuter. En net als een opgroeiende kleuter 
worden wij alsmaar nieuwsgieriger, 
ondernemender én creatiever. Wat namelijk te 
denken van  dat 
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spannende idee van Jos Somsen [1426] om een 
Culturele Familiedag te organiseren? Prachtig 
toch! Een dag voor jong en oud, een dag vol 
activiteiten en vast een dag die bol staat van 
gezelligheid en ontmoetingen. 
En wat te denken van het Familiefoto-album op 
CD-ROM, dat John Howard Somsen [2353] 
samenstelde?  
Dat wilt u toch zeker ook aanschaffen? (zie 
pagina 5 en pagina 20) 
 
En ten slotte...  
De USA-reünie 2002 in Baldwin, Wisconsin komt 
er nu echt aan! 
Marilyn (Berkseth) Olson Lear [3850] uit Baldwin 
en andere organiserende familieleden hebben 
hun keuze laten vallen op de volgende data: 
vrijdag 2 augustus 2002, 
zaterdag 3 augustus 2002,  
zondag 4 augustus 2002. 
 
Het is een unieke gelegenheid voor iedereen 
binnen en buiten de USA om kennis te maken 
met nog nooit ontmoete familieleden én met de 
regio waar de Somsens uit IJzerlo in 1847, 1851 
en 1881 naar toe trokken om een nieuwe en 
vooral betere toekomst op te bouwen. 
En waarschijnlijk koppelt u aan uw reüniebezoek 
nog een reis naar andere delen van de Nieuwe 
Wereld. 
 
Reserveer daarom deze data in uw agenda, want 
u hoort in de komende tijd meer over deze 
nieuwe reünie! Zie vooral pagina 8. 
 
Namens het bestuur, 
Theo Somsen 


