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    Voorwoord 

 
 
 

Allereerst het goede en grote nieuws: de USA-
reünie 2002 gaat door! 
Een moedige en bemoedigende beslissing van het 
organiserende ‘Baldwin-comité’, want m.n. in Ame-
rika bestaat er nog flink wat huiver om te vliegen 
en nodigt de economische situatie niet direct uit tot 
het doen van extra uitgaven. Maar het gáát 
gebeuren. Grijp deze kans, neem deel aan deze 
unieke reünie en maak van de gelegenheid 
gebruik meer van ‘God’s own country’ te zien! 
De inschrijvingstermijn is verlengd tot 1-07-2002. 
 
Als u de reünie echt niet kunt bijwonen, wellicht is 
dan het jaarlijkse Camping-weekend in IJzerlo iets 
voor u. Altijd een zeer ontspannen, informeel, 
vriendschappelijk en gezellig gebeuren. 
Wim Somsen [518] schrijft daar enthousiast over 
op pagina 12. 
Zeker een familiegebeuren om bij aanwezig te zijn! 
 
Minder aangenaam is het nieuws dat de geplande 
Culturele Somsen Dag niet door kan gaan wegens 
gebrek aan belangstelling. Natuurlijk vinden wij dat 
jammer, want aan de opzet besteedde vooral Jos 
Somsen [1426] veel energie en creativiteit. Wij zijn 
Jos zeer erkentelijk voor haar inzet en wachten 
met haar op een ander en beter moment voor het 
realiseren van dit toch zo aantrekkelijke idee. 
Ik wens u veel voldoening en plezier toe bij het 
lezen van deze Somsen Horizon. 
 
Namens het bestuur, 
Theo Somsen 
 
 
 
EEN NIEUW GEZICHT 

door Theo Somsen [227] 
 
Vanaf het begin maakte Derk Somsen [413] deel 
uit van ons bestuur. Derk was misschien wel de 
meest zakelijke van ons allen maar in ieder geval 
de jongste (41 jaar). Als 2de penningmeester 
hoefde hij niet zo vaak aan de bak te komen, maar 
des te meer als beheerder van ons adressen-
bestand. Het was een enorm karwei om dat op te 
zetten én te onderhouden; het bestand stelt ons 
o.a. in staat ieder nummer van Somsen Horizon op 
het juiste adres te bezorgen. Bovendien moet naar 
ieder adres het juiste exemplaar verzonden: de 
Nederlandse of Engelse editie. 

Derk zorgde ook voor het overzicht van de ach-
terstallige donaties, zodat wij in staat zijn van tijd 
tot tijd een betalingsherinnering te verzenden 
(hopelijk treft u zo’n herinnering niet aan bij uw 
exemplaar van deze Somsen Horizon!). 
 
Voor de functie van Derk moet je de eigenschap-
pen van een monnik hebben, d.w.z. je moet je zeer 
nauwgezet kunnen concentreren op het verwerken 
van de vele mutaties in ons bestand. Over die 
eigenschap beschikt Derk ook en van die 
eigenschap gaat hij gebruik maken voor een totaal 
ander doel. Derk gaat namelijk promoveren aan de 
Universiteit van Wageningen. Dit betekent dat hij 
zich moet richten op zijn promotie-onderzoek en 
het schrijven van een proefschrift. Voor ons 
bestuur kan hij zich begrijpelijkerwijze niet langer 
inzetten en dat spijt ons zeer. 
 
Wij zijn Derk heel dankbaar voor zijn bijdragen. Wij 
laten hem node gaan maar wensen hem wél een 
succesvolle afronding van zijn promotie toe. Beste 
Derk: Tot ziens als Dr. D.J. Somsen! 
 

 
 
   Derk Somsen                 Berto Somsen en zoon 
       Zutphen                      Thijs [3690] Eibergen 
 
Berto Somsen [423], een volle neef van Derk, 
vonden wij bereid de taak van 2de penningmeester 
én beheerder van ons adressenbestand over te 
nemen.  
Berto is 39 jaar en behoort tot één van de Eibergse 
takken van de familie.  
 
Als u nog iets meer over hem wilt weten, kijk dan 
op pagina 261 van ons familieboek, waar u hem 
aantreft met zijn fraaie officiële voornamen 
Albertus Wessel.  
 
Wij heten Berto van harte welkom en hopen dat hij 
veel plezier en voldoening zal beleven aan onze 
familie(stichting) en zijn bijdrage daaraan!           ¦ 

 


