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MOEDERDAG 2001 
door Theo Somsen [227] 

 
Soms lijkt alles in het leven heel eventjes mooi in 
elkaar te passen. 
Dat gevoel overkwam mij, toen mijn vrouw Josette 
[394] en ik een kort bezoek brachten aan onze 
zoon Marnix [228] en zijn vrouw Allette [3757]. 
Nu doen (schoon)ouders dat natuurlijk wel vaker, 
maar niet als je eerst duizenden kilometers moet 
vliegen, in ons geval naar New York. 
 
Het was begin mei en wij genoten van The Big 
Apple (zoals New York ook wel genoemd wordt) 
en van hun fraaie appartement in Battery Park City 
met uitzicht op Manhattan, de Hudson River, Miss 
Liberty en... Ellis Island! 
 
Wat een verrassende ontroering, dat je zoon in 
2001 keurig woont op oogafstand van de plek, 
waar in de tweede helft van de 19de eeuw de 
berooide Somsens arriveerden. 
 
En dan, een dag later, schuifelend door het 
fascinerende Guggenheim Museum (alleen dat 
gebouw al!), sta je plotsklaps oog in oog met de 
hoofdredacteur van Somsen Horizon, Gree van 
Daatselaar-Somsen [53], haar man Jan [679] en 
haar gastfamilie, de Marstello’s. 

Hoe is dat nu toch weer mogelijk? Lees verder 
hierover op pagina 17. 
 
Toen werd het zondag en opnieuw trokken wij er 
op uit. 
Ditmaal naar het dorpje Sparta in New Jersey, dat 
op een uurtje rijden ten noordwesten van New 
York ligt. Ook daar wonen nl. familieleden, die wij 
al eerder o.a. op de reünie in 1997 hadden 
ontmoet: Jeanne Connell-Somsen [2356] en haar 
man Richard Connell [2375]. 
Zij wonen er sinds kort, zeer naar hun zin en 
volgens ons heel erg mooi. (Zie coverfoto) 
Maar wat bleek? Het was zondag 13 mei en dat is 
zowel in Nederland als in de USA Moederdag! 
Verrassing dus, want daardoor ontmoetten wij niet 
alleen hun vriendelijke dochters Megan [2376] and 
Katie [2377], maar ook de moeder van Jeanne: 
Janet Somsen-Flaskamp [2324], die met haar 86 
jaren nog steeds de vitaliteit zelve is. Een moeder 
om trots op te zijn en dat zijn haar kinderen en 
kleinkinderen dan ook! 
 
Wij genoten van hun gastvrijheid en inderdaad: 
Soms lijkt alles in het leven heel eventjes mooi in 
elkaar te passen.                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l-r: Richard Connell [2375], Janet Somsen-Flaskamp [2324], Jeanne Connell-Somsen [2356], 
Katie Connell [2377], Megan Connell [2376] 


