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DE VOLGENDE GENERATIE: NOG EEN HOMMAGE 
door Theo Somsen [227] 

 
Stel: Je bent ergens tussen de 20 en 35 jaar en je hoort dat er een reünie gehouden wordt, nogal ver van je  
huis. 
Is het dan niet logisch dat je dan denkt: 'Ach, dat is niets voor mij; daar ben ik nog veel te jong voor'. 
Inderdaad dat lijkt logisch, maar het ging niet op voor zo'n 20 jongeren uit onze familiekring. 
Zij namen niet alleen de moeite te komen, maar maakten met hun aanstekelijk enthousiasme de reünie tot  
een waar feest.  
 
Familie-team werk 
Jennifer Crist [2764] had al het nodige voorwerk 
gedaan door de lay-out van het programma en de  
buttons te ontwerpen; knap werk van deze  
goedlachse 26-jarige. Daarnaast was twee dagen  
lang een team van drie gedreven fotografen in de  
weer om van alles en iedereen opnamen te  
maken. Echt familie-teamwerk, dat een energieke  
Edward Rice [3849] en zijn adembenemende  
tweelingzusters Pamela [3847] en Patricia [3848]  
voor hun rekening namen.  
 

 
 

Berkseth neven en nichten 
 
Op zaterdagavond nam de volgende generatie het  
heft helemaal in handen en waren zij de smaak- 
makers van de avond. Zij wervelden over de dans- 
vloer, waarbij de 13-jarige blonde Suzanne Som- 
sen [2745] een opmerkelijk talent voor show liet  
zien. 
 
Nog opwindender werd het karaoke optreden van  
hele groepen jongeren, gezamenlijk of solistisch.  
Wie het heeft meegemaakt of gezien heeft op de  
video tijdens het campingweekend moet ervaren  
hebben hoe sprankelend het er aan toeging.  
Relaxed gaf Brad Olson [3892] een lekker  
swingend nummer ten beste: in korte broek en  
handen in de zak. Als op een mantra deinden wij  
mee met de community-singing. Uniek was de  
zang-act van Ken Anderson [3934] tegenover de  
drie Crist-girls: Jennifer [2764], Melissa [2765] en  
Adrienne [2766]. Ken wenste hun respect af te 
dwingen, maar daar leenden deze dames zich niet 
voor. Lange neuzen; daar kon Ken het mee doen. 
Werkelijk, een reuze avond vol spetterend plezier! 

 
 
l.-r.: Ken Anderson [3934], Melissa Crist [2765], Jennifer Vogel- 

Crist [2764] en Adrienne Crist [2766] 
 
Maar de inbreng van de volgende generatie was  
nog niet ten einde, want tijdens de kerkdienst van  
de volgende ochtend wachtte ons nog een  
verrassing. Drie van de jongeren, die wij de vorige  
avond nog met veel élan zagen karaoken,  
slaagden er nu in ons te boeien met enkele  
driestemmig gezongen liederen. Shannon Kerr  
(21), Corinne Berkseth (30) en Jacqueline Christy- 
Olson (35) tekenden voor deze ingetogen en  
vlekkeloos uitgevoerde liederen. 
 
Jongeren belangrijk 
Meer en meer realiseer ik mij hoe belangrijk deze  
grote groep jongeren was voor het succes van  
deze reünie. En... hoe belangrijk zij nu en in de  
toekomst zijn voor de vitaliteit van onze familie- 
stichting. 
Ter plekke meldden sommigen zich aan als  
donateur; ter plekke gaven enkelen bovendien aan  
Nederland nader te willen leren kennen en te  
bezoeken. Een enkeling volgend jaar al. 
Zij mogen weten dat zij zeer welkom zijn en dat   
wij zullen zorgen voor een uiterst plezierige tijd in  
Nederland! 
 
Ten slotte nog één ding: Wij hebben iets van hen  
geleerd, nl. dat wij vanaf nu heel nadrukkelijk ook  
de volgende generatie in Nederland moeten  
interesseren voor ons familiegebeuren. 
Reken er maar op dat dit zijn uitwerking op de  
eerstvolgende reünie niet zal missen:  
Nederland 2007!                                                 ■ 


