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FOTOTENTOONSTELLING BEN SOMSEN 
door Gree van Daatselaar - Somsen [53] 

 
Onze Stichtings-adviseur Ben Somsen [396] is een getalenteerd fotograaf. Al jarenlang maakt hij reizen over 
de hele wereld om op bijzondere plaatsen de mooiste natuurfoto’s te maken. 
November 2001 was er in Eibergen, Achterhoek, Bens woonplaats, een prachtige overzichtstentoonstelling 
van zijn werk te bezichtigen in de plaatselijke bibliotheek. De belangstelling van familie, vrienden, pers en 
plaatsgenoten was groot. En terecht. 
 
‘Mensen op de foto zitten me maar in de weg’  
Het liefst fotografeert Ben, altijd vergezeld door zijn 
vrouw Hannie [397], sfeervolle plekken, die iets bij-
zonders uitstralen: een weerspiegeling van arbei-
dershuisjes in een Fries water, een mediterraan 
raam met half vergane luiken of een rood tuinta-
feltje met vier rode enigszins krakkemikkige 
stoeltjes. Om die laatste foto kiest Hannie dan een 
bijpassende rode lijst. Heel fraai! 
 
De fototentoonstelling in november 2001 werd op 
charmante wijze geopend door Bens collega in de 
fotografie Sandra Kroonenberg, tevens vriendin 
van Ben en Hannie. 
Zij zei: Een half jaar geleden waren we gedrieën in 
Amerika om de gekleurde rotsen in Arizona te foto-
graferen. Dat dit bij Ben heel prachtig is geworden, 
kunnen we hier aan de wanden zien. Ik weet hoe 
dit alles tot stand is gekomen. Ben kijkt steeds met 
een camerablik. Hij is de hele dag bezig met ca-
mera’s, groothoeklens en telelenzen. En als hij 
denkt dat het onderwerp er prima op staat, zegt 
Hannie, die écht ook het fotografisch oog heeft: 
‘Heb je daar en daar wel op gelet?’ Een artistiek 
duo dus. 
Ben zegt wel: ‘Op foto’s zitten mensen me maar in 
de weg’, maar hij heeft zijn vrouw Hannie het 
meest gefotografeerd. Dat kan Ben niet ont-
kennen. ‘Ik sta er op van jong tot oud’, zucht 
Hannie quasi somber. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkje op Lanzarote 

Reizen, filmen, fotograferen 
Veel gefilmd heeft Ben tijdens de reizen die hij 
maakte als producent van videofilms in opdracht 
van de reiswereld. Daarbij gaat het er om toe-
ristische trekpleisters zo goed mogelijk in beeld te 
brengen. Naast het filmen fotografeerde hij op de-
ze plekken ook veel. Bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten, Sri Lanka, Thailand, IJsland, Jamaica, 
Turkije. 
Ben en Hannie hebben daardoor veel van de 
wereld gezien. ‘Dat leek wel een droombaan, maar 
in de praktijk was het veel afzien en hard werken’, 
zo vertelt Ben. Met honderd kilo op je rug en bij 
een temperatuur van 42 graden de bergen in moe-
ten, is niet altijd feest. 
 
Maar het buitenland is niet zijn enige bron voor al 
het fotomateriaal. Er is ook veel Nederlands land-
schap bij. 
Vele van onze lezers en reüniebezoekers in 1997 
kennen Bens videofilm, getiteld Somsen Pano-
rama. 
Die videofilm is toen zodanig uitgebracht, dat de 
Amerikaanse Somsens hem thuis ook konden 
bekijken. Met mooie familiebeelden en beelden uit 
Aalten en omstreken, onder andere. 
‘Ik fotografeer al wel vijftig jaar’, vertelt Ben, ‘een 
beetje een goed toestel heb je wel nodig, maar het 
is vooral een kwestie van goed kijken, een mooie 
compositie zoeken en niet altijd de horizon in het 

midden zetten.  
Ook is het licht heel belangrijk. 
Ik neem altijd een kompas mee 
om te kijken waar de zon 
opkomt. Als het licht niet 
precies goed is, kom ik later 
terug’. 
 
Zie achterpagina 
Ruim zevenentwintig kleurrijke 
foto’s hingen er langs de 
wanden van de bibliotheek van 
Eibergen. Voorzien van passe-
partouts en mooie strakke 
lijsten. Ook allemaal eigen 
werk.  
Om enkele titels te noemen: 
Koolzaadveld, Groningen; Vis-
netten hangen te drogen, Zee-
land; Denali National Park, 
Alaska; Yavapai; Peyto Lake, 
Alberta, Canada;                   → 
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Foto: Wouter Borre 

Ben Somsen [369] en zijn vrouw Hannie [397]  
richten de fototentoonstelling in 

 
Vervallen huisje aan het strand, Spanje. 
 
Fijn, Ben, dat je je mooie collectie niet alleen voor 
jezelf houdt, maar dat alle bezoekers van je ten-
toonstelling ervan mee mochten genieten. 
Meer nog. 
Wanneer u de achterpagina van dit blad vóór u 

neemt, ziet u enkele van zijn mooie foto’s in kleur 
afgedrukt staan. 
Dat is echt een cadeautje aan al onze lezers. 
Waarvoor hartelijk dank.                                      ■ 
 
 
Bron: o.a. De Gelderlander, 7 nov. 2001 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
MOGEN WIJ UW E-MAIL ADRES ? 

 
E-mailadressen worden nog vaker gewijzigd dan postadressen. 
Bent u van e-mailadres veranderd? Mail het ons, alstublieft. 
Of hebt u sinds kort een eigen e-mailadres, mogen wij dat dan ook weten? 
 
Wij houden een lijst van Somsen e-mailadressen bij.  
Handig voor ons en lekker snel in het gebruik. 
Graag wijzigingen en nieuwe e-mailadressen  
met uw naam en P-nummer mailen naar: 
theosomsen@cs.com  of  somsen@crocker.com  


