
Henk Somsen en het 
Grolse Kanon

Anja D’Angelo-Somsen: 
geluk in Denver, Colorado

Harry Somsen, 
poppenkastspeler

Marieke Edwards-Jager 
Gerlings, een gouden 
Somsen-dochter

Patrick Somsen wil op het
erepodium veldrijden

Ellen Somsen brengt balans in 
werk en leven

Hendrik Jan, Arend Jan en
Gezinus Somsen: een smederij 
in Hillegom

En vooral:

Halfjaarlijks familiemagazine

Jaargang 9 - nummer 17 - Mei 2006

Somsen
horizon

Prachtig, waar zij zich voor inzetten!

MELD JE AAN VOOR DE 

3e WERELDWIJDE SOMSEN REÜNIE

17 - 19 AUGUSTUS 2007



SOMSEN HORIZON Jaargang 9 nr. 17 - mei 2006

2

Bestuur Somsen Stichting

Johan Somsen [1089], voorzitter en 
vertaler (Engels)
Schietbaanweg 11, 8162 GP  Epe
tel.: 0578-629 893 / 06 290 324 84
E-MAIL: JOHAN.F.SOMSEN@WXS.NL

Margriet Iserief-Somsen [2878], secretaris
Jan Tooropstraat 2, 3817 PZ  Amersfoort
tel.: 033-461 96 43
E-MAIL: SOMSENSTICHTING@CASEMA.NL

Jan van Daatselaar [679]
penningmeester
Esstraat 22, 7131 CT  Lichtenvoorde
tel.: 0544-375 783
E-MAIL: J.V.DAATSELAAR@HCCNET.NL

Gree van Daatselaar-Somsen [53]
vice-voorzitter
Esstraat 22, 7131 CT  Lichtenvoorde
tel.: 0544-375 783
E-MAIL: GREE.VD.SOMSEN@HCCNET.NL

Wim Somsen [518], 2e secretaris
Hoge Heurnseweg 8, 7095 CJ  De Heurne
tel.: 0315-652 115
E-MAIL: SOMSEN@UWNET.NL

Berto Somsen [423], 2e penningmeester
Burg. Wilhelmweg 27, 7151 AA  Eibergen
tel.: 0545-476 272
E-MAIL: BCSOMSEN@CS.COM

Helmut Somsen [1562], lid
Provinzialstrasse 70, 46499 Hamminkeln
Bundesrepublik Deutschland (BRD)
tel.: 0049-287 35 36
E-MAIL: HELMUT.SOMSEN@T-ONLINE.DE

Ada Somsen [75], lid
Leusdenhof 298, 1108 DP  Amsterdam Zuidoost
tel.: 020-696 18 34
E-MAIL: ADASOMSEN01@ZONNET.NL

Theo Somsen [227], lid en redactie 
Somsen Horizon
Hindenhoek 11,  8172 AC  Vaassen
tel.: 0578-572 867
E-MAIL: THEOSOMSEN@CS.COM

Adviseurs Somsen Stichting
Dick Somsen [130], genealogische bestanden
Monteverdilaan 175, 8031 DL  Zwolle
tel.: 038-454 23 60
E-MAIL: SOMSEN.DJ@NET.HCC.NL

John Somsen [2353], USA en Internet
35 Springdale Avenue, Holyoke,
MA. 01040-3421, USA
tel.: 001 413 538 77 24
E-MAIL: SOMSEN@CROCKER.COM

Ben Somsen [396], audio-visuele ondersteuning
Lariksweg 1, 7151 XW  Eibergen
tel.: 0545-472 546, fax.: 0545-475 359
E-MAIL: BENSOMSENVIDEO@TREF.NL

Internet
Somsen website: http://www.somsen.org

Bankzaken USA
Mrs Marieke Edwards-Jager Gerlings [725]
920 East Bay Dr. NE# 3D301, Olympia, 
WA. 98506-1222, USA
tel.: 001 360 786 15 83
E-MAIL: HOLLAMER@AOL.COM

Doelstelling Somsen Stichting

De Stichting heeft ten doel:
het bewaren en bevorderen van de saamhorigheid tussen personen welke de
familienaam Somsen dragen, aan hen gerelateerd zijn of waren dan wel in
hen geïnteresseerd zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het verrichten van historisch onderzoek naar de regio- en familie-
geschiedenis;
het verzamelen van historische documentatie en genealogische gegevens;
het aanleggen en beheren van een (familie)archief en databestanden;
het uitgeven van een periodiek;
het verstrekken van informatie aan personen, instellingen en instanties;
het organiseren van activiteiten ter realisering van het doel van de stichting.

Colofon

Somsen Horizon 
is een uitgave van de Somsen Stichting

Verschijningsfrequentie: 2 x per jaar, in mei en november
Oplage: Nederlands: 200, Engels: 100

Donateurs
Het blad wordt gratis toegezonden aan de donateurs van de Somsen Stichting,
die jaarlijks minimaal �� 15,= overmaken op: giro 79 09 885 t.n.v.
Somsen Stichting te Lichtenvoorde. een hoger bedrag wordt zeer
gewaardeerd!

Redactie Somsen Horizon
E-MAIL: THEOSOMSEN@CS.COM
Kopij voor de volgende editie aanleveren vóór 1 september 2006

Lay-out: Bep Berkhoff-van den Boom
Druk    : Feluagroep, Apeldoorn

We staan overname van tekst graag toe,
mits met bronvermelding

Op de omslag

Inhoud

Bestuur en Adviseurs, Colofon en Doelstelling, Inhoud 2

Voorwoord 3

Henk Somsen en het Grolse Kanon 4

Geluk in Denver, Colorado 6

Harry Somsen, poppenkastspeler 8

Marieke Edwards, een gouden Somsen-dochter in USA 10

Patrick Somsen wil op het erepodium veldrijden 12

Ellen Somsen brengt balans in werk en leven 13

Zoekplaatje uit SH-16 14

Campingweekeinde van 11-13 augustus 2006 15

Een smederij in Hillegom 16

Familieberichten 19

Mike [3159] en 
Marieke [725] 
Edwards-Jager Gerlings
(zie ook pag. 10-11)



Voorwoord

U heeft inmiddels alweer het 17e
nummer van ons familieblad
Somsen Horizon voor u liggen. Toen
we na onze eerste grote Somsen
Reünie in 1997 besloten tot de
oprichting van de Somsen Stichting,
was het vrijwel vanzelfsprekend dat
daar ook een familieblad bij hoorde.
Toen hebben we niet kunnen
vermoeden dat we maar liefst 17
edities het licht konden laten zien.
Het is echter altijd weer spannend of
er wel voldoende kopij voorhanden
is en u bent dan ook nog steeds van
harte welkom met het aanleveren
van artikelen en als het schrijven u
wat minder gemakkelijk af gaat, kunt
u ons ook van bepaalde gebeurte-
nissen op de hoogte brengen en dan
zorgen wij voor een artikel in ons
blad.
Verder zitten we nog steeds drin-
gend verlegen om mensen die af en
toe hun steentje willen bijdragen
door één of meerdere artikelen in het
Engels te vertalen. Omdat deze taak
thans op de schouders van één
persoon rust, maakt ons dat
bijzonder kwetsbaar. Dus ook hier
een oproep uit het hart: meldt u zich
alstublieft aan om af en toe eens een
artikeltje te vertalen.
Nu ik toch bezig ben met het doen
van een aantal oproepen kan de
volgende er ook nog wel bij. Onze
Stichting heeft in de bijna 9 jaren van
haar bestaan een vrij behoorlijk
aantal supporters gehad, maar door
natuurlijk verloop is het aantal wel
wat geslonken, omdat er aan de
onderkant te weinig nieuwe aanwas
is. Nu is genealogie en wat daar mee
samenhangt vaak een zaak waar we
later in ons leven meer belang-
stelling voor hebben dan in onze
jonge jaren. 
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Alle 17 edities van Somsen Horizon staan ook op onze website
www.somsen.org

Zowel in het Nederlands als in het Engels. 
En . . . alle foto’s staan daar ook in kleur!

Neem eens een kijkje.

Meestal krijgen we pas interesse
voor onze eigen familiegeschie-
denis als het al te laat is om onze
ouders of grootouders er naar te
vragen. Toch wil ik graag een beroep
op u doen om ook de jongere
generatie te stimuleren onze stich-
ting te steunen.
In het huidige nummer treft u
wederom een bonte verzameling

Somsens aan met verhalen over
kleine en grote gebeurtenissen uit
hun leven. Ik wens u veel leesplezier
toe en spreek de hoop uit dat het
lezen van dit tijdschrift u prikkelt om
aan de eerder gedane oproepen
gevolg te geven.

Namens het bestuur,
Johan F. Somsen

FINANCIEEL OVERZICHT 2005

Resultaten 2005

Baten Lasten
Donaties €   2.683 Somsen Horizon €   1.764

Overige kosten 614
Batig saldo 305

€   2.683 €   2.683

Balans 31-12-2005

Activa Passiva
Bankrekeningen €   5.042 Donaties 2006 €   1.730
Debiteuren 50 Reserve Koersverschillen 867

Algemene reserve 2.495

€   5.092 €   5.092
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Nabouwen kanon is
millimeterwerk
Het affuit voor de authentieke Grolse
kanonsloop uit 1627 is een zwaar,
log houten gevaarte. Maar er komt
toch heel wat precisie voor kijken om
het oude exemplaar nieuw na te
bouwen. De werkplaats van hout-

bedrijf Hoffman in Beltrum op
zaterdagochtend.  Er brandt licht. In
de typische zoetige geur die timmer-
werkplaatsen kenmerkt, is Henk
Somsen [519] nauwgezet en
geconcentreerd bezig met een
schaafje en een waterpas.
De eerste van twee zijwangen van
het affuit voor het Grolse kanon ligt
op de bokken. Na het uitzagen van
de vorm moet het eikenhouten
gevaarte helemaal glad en recht
worden. Er mag geen hobbeltje
meer aan zitten. Henk Somsen
wordt bij zijn werk ijverig op de
vingers gekeken door Wim Nijenhuis
en Xander Luttikholt, mannen van
De Grolse Compagnie, die het een 

groot moment achten. ‘Dit hout heeft
anderhalf jaar gelegen’, rekent
Nijenuis voor. ‘Dat moet, gewoon
buiten, om telkens nat te worden en
dan weer op te drogen, zodat het
loog eruit gaat.’ Er is ook al van alles
aan de uiteindelijke bouw vooraf
gegaan.  Nadat de Compagnie in de
Duitse grensstreek een zware
omgevallen eik had overgenomen,
die vervolgens bij een zagerij in
stukken was gezaagd, hadden
‘grapjassen’ uit Beltrum -een dorp in
de buurt- ‘s nachts het hout wegge-

haald. Toen de Groenlose carnavals-
vereniging De Knunnekes niet op
hun ludieke eisen wilde ingaan,
brachten ze het hout op hangende
pootjes terug uit angst  voor juri-
dische gevolgen.

Gezien de precisie, waarmee
timmerman Henk Somsen aan het
affuit werkt, vergt de bouw nog wel
enkele zaterdagen. De oude ver-
molmde delen worden als mallen
gebruikt voor de nieuwe. Deel voor
deel wordt uitgezaagd, maar omdat
de zijwangen niet recht zijn, kunnen
ze niet onder de zaagmachine. Als
straks alle delen op maat zijn,
zijwangen en verbindingsbalken,

Henk Somsen en het Grolse Kanon
bewerkt door Gree van Daatselaar-Somsen [53]

Groenlo, een kleine laat-middeleeuwse vestingstad in de Achterhoek,
vierde in oktober 2005 velerlei feesten, zoals jaarlijks wordt gedaan.
Om de mooie stad te promoten. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog
(1568 - 1648) werd de stad jarenlang beheerst door de Spanjaarden,
totdat Grolle (Groenlo) zich op 18 augustus 1627 overgaf aan Frederik
Hendrik, Prins van Oranje, ook wel de Stedendwinger genaamd.
Die strijd werd in oktober nagespeeld door ‘De Grolse Compagnie’. Het
eeuwenoude Groenlose kanon moest daarvoor beslist gerestaureerd
worden.

Prins Frederik Hendrik van Oranje De belegering van Groenlo in 1627

Het Grolse
Kanon
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moeten de gaten worden gemaakt
voor de houtverbindingen en ook
gaten worden geboord voor het
ijzerwerk. Pas dan wordt het
samengevoegd.
Wim Nijenhuis: ‘Het oude ijzerwerk
wordt bij Reukers in Eibergen
helemaal afgestraald. Alleen de niet-
zichtbare kanten krijgen grondverf,
de buitenkant laten we iets
aanroesten en smeren we dan in
met lijnolie, net als ze vroeger
deden. Ook het houtwerk wordt
trouwens met verdunde lijnolie
bewerkt, want lak kende men in de 
Tachtigjarige Oorlog niet.’
Een tegenvaller is dat de oude
wielen door rotting niet meer te
gebruiken zijn. Ze worden nage-
maakt net als echte ouderwetse
karwielen met naaf en houten
spaken, maar dan veel zwaarder.
Het complete kanon weegt straks
zo’n tweeënhalve ton, dus de wielen
moeten zwaar, maar ook breed
beslagen zijn, met een twee duims
hoepel erom, zodat ze niet in de
grond wegzakken. Dit alles kost
weer extra geld, zodat De Grolse
Compagnie driftig op zoek blijft naar
sponsors. Zeker nu de initiatief-
nemers als extra wens ook nog een
vóórwagen willen, een onderstel

l-r: Xander Luttikholt, Henk Somsen en Wim Nijenhuis
(foto Theo Kock)

Henk bij ‘zijn’ Kanon

met twee extra wielen, waardoor
het kanon door paarden kan wor-
den voortgetrokken. ‘Het was eigen-
lijk  de voorloper van de tank’, zegt
Nijenhuis.

Welkom in 1627
Henk Somsen en zijn makkers heb-
ben eer van hun werk gehad. 

In oktober vorig jaar is De Grolse
Compagnie in triomf met het kanon
door de stad gereden onder het 
motto Welkom in 1627.

Bron: Artikel van Lucien Baard in Tubantia,
Met toestemming overgenomen en met enige
aanpassingen van de Somsen Horizon
redactie.
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1993-1997
Nadat John Robert D’Angelo [3820]
en ik elkaar ontmoet hebben in 1993
in het Golden Tulip Hotel op Vlieland,
hebben we vijf jaar de wereld
rondgereisd. John werkte als pianist
& entertainer en ik noemde mijzelf
een ‘professionele toerist’. John is
geboren en getogen in Bloomfield,
New Jersey en opgegroeid in een
Amerikaans-Italiaans gezin. In 1997
zijn we getrouwd;  binnen een
maand hadden we twee kleine
bruiloften want de officiële cere-
monie werd gehouden in Glen
Ridge, New Jersey en de kerkelijke
inzegening in de Gereformeerde
kerk van Eibergen, met koffie en
vlaai in het kerkelijk centrum
‘Trefpunt’!

Schiphol en Delft
In 1998 zijn we voor een paar jaar in
Nederland gaan wonen. Ik werkte bij
de KLM op Schiphol en John als
Desk top publisher bij Klats in Delft.
John speelde nog regelmatig piano
op privé-feesten. Hoogtepunten
waren het spelen in de Sky Boxen
tijdens de Europese Kampioen-
schappen Voetbal en op mijn moe-
ders zestigste verjaardag. Het was
vooral voor John een goede ervaring
om voor een langere tijd in ‘mijn’
cultuur te wonen en te werken.

Orlando en Denver
Na drie jaar Delft hebben we de
oversteek naar Orlando, Florida
gemaakt waar ik weer werk zocht bij
een vliegtuigmaatschappij… mis-
schien bij Martinair? Natuurlijk, na
9/11 (11 september 2001) ging dat
niet zo makkelijk. Het lukte niet daar

Nadat  wij en onze familie verzadigd
waren van de Disneyparken, de
Hurricanes en de vochtige hitte, zijn
we in oktober 2005 in onze Hyundai
met ons hondje Spijker op schoot
vertrokken naar Denver, Colorado.
Een reis van 28 uur in de auto!

Aftellen voor de Opening
In Denver hebben we geholpen met
het openen van een nieuw Hyatt
hotel met 1100 kamers. Wat een
groots project! We zijn enorm trots
daar een deel van te zijn geweest. 

We voelden het als een hele eer om
daar als managers voor te worden
uitgenodigd. Tijdens de laatste paar
weken voor de grootse opening op
20 december, werkte ik alleen in de
nachtdienst als telefoniste. Ik kreeg
vaak maar vijf telefoontjes, waarvan
één verkeerd verbonden, twee van
John, één dronken man en twee
ziekmeldingen van collega’s, ha!

Tijdens die uren ben ik op het idee
gekomen om een ‘Countdown’ (het
aftellen van de dagen vóór de
opening, red.) in kamerlampen te
creëren, zodat je dat in het donker
aan de zijkant van het gebouw kon
zien. Het Hyatt hotel gaf de Denver
Skyline daardoor een nieuw promi-
nent aanzien. John en ik hebben het
hele project tot in detail uitgewerkt en 
aangeboden aan onze directeur.

een baan te vinden. Totdat ik het
Hyatt hotel bij de luchthaven van
Orlando binnenliep en daar
solliciteerde. We vonden hier allebei
een baan. We hebben in Orlando
drie jaar met veel plezier gewerkt.
Ik als Front Office Manager en John
op verschillende afdelingen, o.a. als
Reservation, Housekeeping Manager
en aan het eind als Opzichter bij de
Renovatie. Ik moest erg wennen aan
de Amerikaanse werkomstandig-
heden en sta nog steeds versteld
van de cultuur en mentaliteit. De
lange werkdagen, het minimum aan
pauzes en vakantiedagen is een
wereld van verschil met de
Nederlandse begrippen. Het werken
in the USA en binnen de Hyatt is
enorm bevredigend. Je werk wordt
persoonlijk beloond en erkend naar
inzet en prestatie. 

Geluk in Denver, Colorado

door Anja D’Angelo-Somsen [426]

De in 1968 in  Eibergen geboren Johanna Hendrika (Anja) Somsen
ontmoette op het kleine Noordzee-eilandje Vlieland een erg aardige
Amerikaan. Met grote gevolgen! Anja neemt ons mee op hun tocht
die hen van Vlieland, via Schiphol Airport, Delft en Orlando,
uiteindelijk naar Denver in Colorado voerde.

Anja en John



Hij vond het geweldig! Vijf dagen
lang gingen we iedere middag de
gangen op en de kamers in, om de
gordijnen te openen of te sluiten en
de lampen in de hotelkamers aan of
uit te doen. Dit was een flinke ‘work-
out’ in een hotel met 37 verdie-
pingen! Vervolgens ging ik naar
buiten in de sneeuw en kou, gewa-
pend met mijn mobieltje en sprak
dan met John, die binnen in het hotel
was, om door te geven welke
kamers we gemist hadden. Het hele
proces nam ongeveer drie uur per
dag in beslag,  omdat we het aan
beide kanten van het gebouw
deden.

The Hyatt Bright Idea Award
Al snel hadden de media onze
presentatie in de gaten en het ging
als een lopend vuurtje door de stad,
krant en televisie. Er kwamen
journalisten naar het hotel en ik deed 
de interviews. Ha, ha, ha! Van de
Hyatt kreeg ik onder een staande
ovatie ‘the Hyatt Bright Idea Award’.
Ik was zo trots! Op de openingsdag
kreeg ik opeens een e-mail dat de
directeur mij verzocht om iets te
creëren voor die avond. John en ik
brainstormden een paar uur en
kwamen op het idee voor een Smiley
Face, wat prachtig uitkwam tijdens
het spectaculaire vuurwerk die
avond.
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Nu zijn wij een paar maanden
verder. Het hotel en het personeel
zijn grandioos. John werkt hier nu als
Front Desk Manager en ik ben PBX
Manager (Telefoon & Commu-
nicatie). Denver is prachtig. Wij
genieten van de natuur en cultuur
die we in Orlando zo gemist hebben.
De kou nemen we graag op de koop
toe.

Smiley Face

Nog 5
dagen,

Nog 4
Nog 3
Nog 2
Nog 1…

KOM

NAAR DE

REÜNIE

IN 2007
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‘Harry The Joker’ is geboren in de
poppenkast. Zijn vader is Klaas
Jansen, zijn moeder heet Drika * . Hij
heeft een beroemde poppenkast-
broer, die naar zijn vader vernoemd
is: Jan Klaassen. Ook heeft Harry
drie zussen: K3, die hun naam

danken aan hun moeder. Met de
kast is hij de ganse wereld over
gereisd. ‘Harry The Joker’ groeide
en groeide maar. Nu is hij twee
meter lang en is hij de poppenkast
ontgroeid. Harry heeft veel van de
wereld gezien en vertelt er graag over.

‘Mijn verhalen zijn anders dan
Andersen, grimmiger dan Grimm’
Tijdens zijn show staat Harry
Somsen naast de kast en zo vertelt
hij zijn verhaal. ‘Als je met rock-
muzikanten werkt, maak je van alles
mee. Mensen vragen mij altijd om
verhalen over rockers. Toch vertel ik
ze niet zomaar iets. Ik word niet voor
niets al mijn hele leven gevraagd
door bands om met ze op tournee te
gaan. Toen ik met mijn  poppenkast-
voorstellingen begon, moest ik
toestemming vragen om de namen
van artiesten te gebruiken. Die
verhalen zijn de rode draad gewor-
den in mijn werk. Wel is maar tachtig 
procent van de verhalen waar. 
Ik dik ze voor twintig procent aan.’

‘Harry The Joker’ vertelt, in vol ornaat naast zijn poppenkast,
mooie verhalen voor kinderen en volwassenen

(foto Theo Kock)

Harry Somsen, poppenkastspeler
bewerkt door Gree van Daatselaar-Somsen [53]

Als geluidstechnicus van artiesten, zoals Metallica, ZZ Top en The
Rolling Stones, reisde Harry Evert Somsen [1193] de hele wereld over.
Harry heeft veel van de wereld gezien en gebruikt de poppenkast als
medium om over zijn ervaringen te vertellen. Volgens Harry Somsen is
de hele wereld een poppenkast.

De taal van de 
poppenkast is 
universeel.

De wereld is immers
een poppenkast!
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Harry Somsen combineert zijn
ervaringen met echte sprookjes.
‘Mijn verhalen zijn anders dan de
sprookjes van Andersen, en
grimmiger dan die van Grimm’,
vertelt hij. ‘In mijn leven heb ik heel
wat artiesten kapot zien gaan door
drugsgebruik. Ik ben daarom een fel
tegenstander van welke drug dan
ook. Ik vertel in mijn show het
verhaal van Hans en Grietje zijnde
Hasj en Wietje. Alleen heeft dit
verhaal geen happy end.’

Terug naar de Achterhoek
Momenteel woont Harry Somsen
nog in België. Hij is in Dinxperlo in
1957 geboren en keert binnenkort
terug naar de Achterhoek.
Tot januari j.l. had hij nog voorstel-
lingen in België, waar hij een
bekende poppenkastspeler is. 
Afgelopen zomer toerde hij langs
festivals en langs de Vlaamse kust
met zijn shows. Raymond van
Groenewoud zag zijn show regel-
matig. ‘Het leuke aan mijn show
vond ook hij, dat geen enkele
voorstelling hetzelfde is. Ik pas mijn
verhaal aan het publiek aan.
Volwassenen geef je een andere
show dan kinderen. Ik heb wel een
rode draad plus vier hoofdverhalen,
waaraan ik mijn shows ophang. Het
publiek is telkens verschillend. Ik ga
af op de reacties en gebruik deze
om mijn verhaal te vertellen’. Harry
kreeg een aanbieding om in een
schouw-burg op te treden, maar
daar bedankte hij voor. ‘Ik geniet het
meest van mijn optreden, als ik
tussen de mensen kan staan.
Bovendien kun je op het podium van
de schouwburg geen shagje roken
en een pilsje drinken.’ Harry heeft
inmiddels voor een zeer divers
publiek opgetreden, van bedrijfs-
employees tot festivalpubliek.

‘De wereld is een poppenkast’
Onlangs werd hij gevraagd een
religieuze voorstelling te maken voor
kinderen bij Pax Christi. ‘Ik vertelde
aan de kinderen dat “Harry The
Joker” niet gelovig is, maar dat hij
wel een religieus verhaal kan
vertellen. Ik vertelde toen over een
varkentje, dat een krulstaartje van
God gekregen had. Alle kinderen

vonden dat prachtig. Na de voorstel-
ling gebaarde een dame mij te
blijven zitten. Wat bleek? Er zaten
vijftig Poolse kinderen in de zaal. De
dame vertaalde mijn verhaal in het
Pools. Zo zie je maar dat de taal van
de poppenkast universeel is. De
wereld is immers een poppenkast!’

Bron: Artikel van Ingeborg van den Heuvel in
De Gelderlander van 17 september 2005.
Met toestemming overgenomen en met enige
aanpassingen van de Somsen Horizon
redactie.

* Harry is een echte ‘Joker’, want als je zon-
der poppenkast wilt weten wie zijn ouders en
broers en zus zijn: sla dan ons familieboek
open op pag. 203.
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Op ons verzoek vertelt Marieke
hieronder over haar leven, haar
man, kinderen en kleinkinderen.

Dubbele nationaliteit
Gedurende de afgelopen tien jaar
ben ik met veel plezier de verte-
genwoordiger van de Amerikaanse
Somsen Bankzaken geweest. Voor
mij had dat speciaal zin en betekenis
omdat ik in Holland geboren ben. Ik
ben nog steeds een Nederlandse
vrouw. Ik besef de betekenis en de
waarde van het  documenteren van
de familie-geschiedenis voor de
toekomstige generaties.

Mijn levensreis overbrugt twee
continenten
Ik ben in Bennekom geboren op 1
mei 1941, in de Tweede Wereld-
oorlog, als oudste dochter van
Jacobus Simon Adrianus Jager
Gerlings [718] en Jeannette Marian-

ne Somsen [717]. In die moeilijke
tijden en levensomstandigheden
waren mijn ouders vooral bezig met
onze veiligheid en verzorging. De
oorlog raasde om ons heen. Vóór
het einde van de oorlog werd zusje
Anneke Wilhelmina [726] geboren,
gevolgd door broer Jacobus Simon
Adrianus Jager Gerlings Jr. [727] in
1946. In de oorlog vorderden de
Duitsers ons huis in Bennekom om
er een hoofdkwartier in te vestigen.
Het huis werd door de Geallieerden
gebombardeerd en toen mijn vader
en ik er terug kwamen na de Bevrij-
ding vonden we maar twee dingen:
ons metalen huisnummer-bordje en
een antieke koperen vaas. Mijn
poppenwagen, die ik in de tuin had
verstopt voordat we moesten evacu-
eren, was nergens te zien. Mijn
kinderhart was gebroken. Omdat
mijn ouders in de oorlog alles
verloren hadden besloten zij te

emigreren naar de Verenigde Staten
om een nieuwe start te maken naar
een betere toekomst. Dus op 1 mei
1947, op mijn zesde verjaardag,
begon ons gezin aan een nieuw
leven in Amerika met niet veel meer
dan de kleren, die we aan hadden.
Geen gemakkelijke taak voor mijn
ouders met drie kleine kinderen van
tien maanden tot zes jaar oud. Baby
Jaap maakte de lange tocht in een
tenen mand met een scharnierend
deksel, dat een open ‘venster’ had.
Mijn vaders broer, Wim Jager Ger-
lings, woonde al in Amerika sinds
1930. Hij was eigenaar van een
groot amusementspark en mijn
vader zou hem opvolgen. Voor ons,
kinderen, was het een speelparadijs
daar. Mijn broertje kon later wel een
hele dag lang op een paardje in de 
draaimolen zitten.

Marieke Edwards, een gouden Somsen-dochter in USA
door Gree van Daatselaar-Somsen [53]

Natuurlijk moesten we bij de start van de Somsen Stichting, nu tien jaar geleden, steunpunten hebben in
de Verenigde Staten. Een genealogisch steunpunt in de persoon van John Howard Somsen [2353], maar
zeker ook een vertrouwd adres  voor de dollar donaties van onze Amerkaanse  Somsens en een
aanspreekpunt voor hen. Met het oog daarop legde Theo Somsen [227] op onze eerste grote Somsen
Reünie in 1997 contact met Marieke [725] en Mike Edwards [3159] uit Olympia WA, USA. ‘Zij liepen daar zo
enthousiast rond. Kennismaken, voorstellen, een fijn gesprek en toen was het rond. Dat wilde Marieke wel
op zich nemen’, aldus Theo. Al zeventien familie magazines Somsen Horizon staat er op pagina 2, links
onderaan: Bankzaken USA, met Mariekes naam en adres en benodigde nummers. En van Bankzaken heeft
men in huize Edwards heel veel verstand. Al ruim tien jaar verzorgt Marieke Edwards-Jager Gerlings de
donaties vanuit USA en ook de adreswijzigingen die bij haar binnenkomen, sluist ze heel correct mét het 
geld door naar de Somsen Stichting. Zij is een onmisbare ‘gouden’ schakel voor ons. 
Wij zijn heel blij met haar! Haar zendingen gaan dikwijls vergezeld van een paar persoonlijke notities. Heel
leuk om te lezen.  Bij de Nieuwjaarsgroeten schreef ze: ‘Wij hopen het nieuwe jaar te beginnen op de duinen
aan het strand. Met een glas champagne zullen we dan toasten op 2006, terwijl we luisteren naar de
aanrollende golven van de oceaan, enkele meters bij ons vandaan.’ Maar het weer was te slecht, schreef ze
later, ze hebben maar een warmer plekje opgezocht. Misschien gaat het aan het begin van 2007 wel! Wie
weet horen we daar dan later nog iets over. Pas stuurde ze drie Amerikaanse postzegels op met
de schattige snoetjes van haar drie kleinkinderen er op. 

Paige Jake Clay
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Maar eerst nog de reis
De vlucht naar Amerika was één van
de eerste commerciële transatlan-
tische vluchten, die de KLM
aanbood. Dat betekende dat we
verscheidene malen moesten landen
om te tanken: in Ierland, op
Groenland, New Foundland en
tenslotte in Washington DC. Wat een
verschil met de negen en een half
uur durende vlucht nu van Amster-
dam naar Seattle. Het leven in
Amerika was een uitdaging, ten
eerste om een nieuwe taal te leren
spreken en andere gewoontes te
ondervinden, maar bovenal voelden
we ons gescheiden van onze
geliefde grootouders, tantes, ooms
en vrienden. We wisten nauwelijks
dat we Amerikaanse Somsen ‘neven
en nichten’ hadden. Eigenlijk waren 
we helemaal niet alleen.

De volgende jaren genóten we als
kinderen van het beste van twee
werelden, soms tot jaloersheid
van onze klasgenootjes, want
Sinterklaas kon ons op 5 december
vinden, net zo goed als Santa
Claus op 24 december. Moeder en
vader  zorgden er voor dat de
tradities en feesten, waar we in
Holland zo veel van hielden, ook in
Amerika door-gingen. En zelfs nu
kijken onze kinderen uit naar
dezelfde evenementen.

In mei 1955 kwam voor het eerst opa
Willem Frederik Somsen [656] op
bezoek. Wat was het heerlijk om
weer samen met onze grootvader te
zijn. Hij had alleen die verre reis
gemaakt om ons te zien en weer bij
zijn kleinkinderen te zijn. De zoon
van opa, mijn oom Arthur Somsen
[946] en zijn vrouw Aly [947]
bezoeken ons ieder jaar, vanuit
Borger (Drente). Zij hebben hier een
eigen huis, in Boston Harbor, vlakbij
Olympia, WA, waar wij wonen.
Heel vaak verrast een andere oom,
Jan Somsen [719] uit Nijmegen,
mij met een telefoontje. Hij brengt
mij op de hoogte van de familie-
aangelegenheden.

Marieke en Mike
Op een reis naar een familiecamping
in augustus 1959, naar het Edwards

Resort in Lake Lawrence in Yelm,
WA, ontmoette ik mijn toekomstige
echtgenoot, Michael (Mike) Dwain
Edwards [3159]. En zo begon een
nieuw hoofdstuk in mijn leven. Een
leven enerzijds gevuld met reizen, ik
vergezelde Mike op zijn bankreizen
door heel Amerika en anderzijds met
het opvoeden van drie verbazing-
wekkende zonen.  Duane Stephen
[4876], onze oudste, dan Derek
Jager [4875] en Ty Adrian-Lee
[3872], zij zijn nu volwassen en
hebben hun eigen gezin. Zij wonen
in de omgeving van Seattle.
Duane en zijn vrouw Erin [4958]
gaven ons in juli 2002 een
kleindochter, Paige Ashley [4959] en
in augustus 2005 een kleinzoon
Clay Adrian [5477]. Derek en

Megin’s [4957] zoontje Jake Flaherty
Edwards [5440] werd in april 2005
geboren.  Wat een geluk groot-
ouders te zijn! Zij zijn onze toekomst
en erfenis. We zullen er voor zorgen
dat ze bekend zijn met hun wortels in
Holland, zowel van de Somsens als 
van de Jager Gerlings.

De laatste jaren help ik met het
zorgen voor mijn 90-jarige vader,
want nu is het onze beurt om de
liefde, zorg en bescherming, die hij
ons bood in het door oorlog
verscheurde Holland en hier in
Amerika, nu hem te geven. Naast
zijn familie was zijn grootste plezier
Mike en mij  te vergezellen naar ons
vakantiehuis in Grayland, WA, niet
ver van de duinen langs de Pacific
Ocean. Nadat hij in september j.l.
zijn heup heeft gebroken is het mijn
diepste verlangen, dat vader eens
weer in staat zal zijn ons te verge-
zellen naar het strand.

Haar nagedachtenis
Twee jaar voor de grote Somsen
Reünie in Aalten overleed mijn
geliefde moeder. Vele jaren had ze
heimwee naar Holland en ze zou
verbaasd en verrast zijn geweest,
als ze had kunnen horen hoeveel
Somsens hier in Amerika wonen.
Het is voor háár nagedachtenis dat
ik met blijdschap mijn tijd en
inspanning geef voor de USA
Bankzaken van de Somsen Stichting.
De Aaltense Reünie en de Baldwin
Reünie waren zeker hoogtepunten in
ons leven. Het was mooi om de
gezichten te zien van de donateurs
van de Somsen Stichting en de
mensen te ontmoeten, die met hun
giften jaar in jaar uit het belangrijke
werk van de Stichting gaande
houden. Mijn gezin en ik kijken uit
naar de Derde Wereldwijde Reünie 
in augustus 2007.’

Marieke Edwards-Jager Gerlings
[725]

Mike en Marieke

4 generaties
l-r: Duane, Jacobus, Marieke en Clay

Noot van de redactie:
Vlak voor het ter perse gaan van deze editie
bereikte ons het droeve bericht dat
Marieke’s vader op 12 april 2006 is over-
leden. Hoe verdrietig voor zijn familie en wat
jammer dat hij niet meer kan genieten van 
Marieke’s verhaal.
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Huiskermatedijk in Aalten. Om 13.00
uur beginnen de jeugdrijders en
nieuwelingen hun wedstrijd op het
parcours, een uur later gevolgd door 
de junioren.
Om 15.00 uur is het dan de beurt
aan de elite- en beloften veldrijders,
die een race van een uur rijden.
Alle wedstrijden tellen mee voor het 
klassement van de GOW.

Naschrift
(van de Somsen Horizon redactie)
Telefonische navraag bracht ons het
verheugende bericht dat Patrick
Somsen als tweede stond op het
erepodium.

Tweede van heel Oost-Nederland!
Een grote felicitatie waard. We horen
vast nog meer over hem.

Bron: De Gelderlander van 28 oktober 2005.
Met toestemming overgenomen en met enige
aanpassingen van de Somsen Horizon
redactie.

Patrick heeft de smaak te pakken
Het is voor het eerst dat de
wielerclub De Peddelaars uit Aalten
een regionaal  kampioenschap
organiseert. Dus moeten de mannen
van de eigen club erbij zijn. De
Peddelaars heeft geen renners in de
elitecategorie, maar wel drie
coureurs die aan de start verschijnen
van de A-amateurs. Het zijn ex-
nationaal kampioen op de weg
Marco Schenk, Rik Harbers en
Patrick Somsen.
Voor Marco Schenk is de titelstrijd in
Aalten een meepakkertje. ‘Na het
wegseizoen heb ik tot deze wedstrijd
door getraind. Veldrijden is niet mijn
hobby’, lacht Schenk. ‘Maar hier
moet je natuurlijk bij zijn.’
Veldrijden laat hij liever over aan
specialisten als Rik Harbers en
Patrick Somsen. Alle ogen lijken die
zaterdag op het circuit van Ring-
kampsbulten op Patrick Somsen
gericht, want hij is de man in vorm.
Pas nog startte Patrick in de ‘Nacht
van Woerden’, een nationale veldrit
in het donker, met de voltallige
nationale top. Hij werd vijftiende!
‘Daar ben ik dik tevreden mee.
In zo’n nationale wedstrijd wordt toch
harder gereden dan ik gewend
ben in regionale GOW-veldritten.’
(Gezamenlijke Oostelijke Wieler-
verenigingen)

‘Ik ga voor dat podium’
‘Ik hoop nog door te groeien op dat
niveau’, zegt Patrick. Wie zijn
concurrenten die zaterdag in de
regiokampioenschappen zijn, zal de
tijd leren. ‘Ik denk dat ik sowieso
twee man voor me heb zitten.
Zaterdag moet het gebeuren. Ik gá
voor dat podium.’
De districtskampioenschappen veld-
rijden voor Oost- en Noord-Neder-
land, dus vanaf Groningen tot en met
Aalten, vinden plaats op het
parcours Ringkampsbulten aan de

Patrick Somsen wil op het erepodium veldrijden
bewerkt door Gree van Daatselaar-Somsen [53]

De 32-jarige Patrick Somsen [1984], geboren in Dinxperlo en nu eigenaar van een tegelzetbedrijf in Aalten,
komt dit seizoen (2005-2006) voor het eerst op nationaal niveau uit in wedstrijden voor A-amateurs
Veldrijden. Hij voelt zich sterk. Zó sterk dat hij een gooi doet naar het podium tijdens het districts-
kampioenschap veldrijden in zijn woonplaats Aalten.

l-r: Rik Harbers, Marco Schenk en Patrick Somsen
(foto Theo Kock)
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Ellen Somsen
brengt balans in
werk en leven
door Ellen Johanna Somsen [728]

Het lijkt wel of tegenwoordig
iedereen druk is. Ellen helpt
mensen met het vinden van meer
balans. Ze doet dit op een geheel
unieke wijze. Ze praat niet alleen
met mensen, maar gaat ook met
hen bewegen: sporten in de
natuur!

Stress
Veel mensen hebben te maken met
stress. Als stress lang aanhoudt en
dus langdurig is, kan dit tot tal van
klachten leiden. Niet alleen op
mentaal gebied, maar er kunnen ook
emotionele of lichamelijke proble-
men komen. Zo kunnen mensen
labiel worden of snel geïrriteerd en
zelfs depressief. Of zij krijgen bij-
voorbeeld hoofdpijn, rugpijn, darm-
klachten of hartkloppingen.

Mensen die overspannen zijn of een
burn-out hebben krijgen vaak hulp
van een psycholoog.  De begeleiding
bestaat uit praten: het hoofd moet
aan het werk! De mensen krijgen
opdrachten mee naar huis: het
maken van lijstjes. Wat lévert jou
energie en wat kóst jou energie? Met
andere woorden: wat zijn energie-
gevers en wat zijn energievreters?
Maar het hoofd zit al zo vol bij deze
mensen! Ik doe het anders. Ik ga
eerst met deze mensen het bos in,
de natuur in. Hoe is het om buiten te
zijn, de wind te voelen of de zon of
de regen? Hoe ver is het seizoen,
zijn de bladeren al aan het vallen of
komen juist de eerste knoppen uit?
En hoe voelt de aarde? Proberen om
weer contact te maken, zodat we
letterlijk weer leren aarden. Als
mensen dit willen ga ik met ze
bewegen, sporten in de natuur,
werken aan conditieherstel. Zuurstof
en energie opdoen. Want bewegen
kost energie, maar levert ook weer 
energie op.

Vitaliteitslijn
Natuurlijk heb ik ook gesprekken met

deze mensen. Hoe komt het dat dit
jou is overkomen? Hoe kun je dit in
de toekomst voorkomen? Hoe stel je
grenzen? Kun je nee zeggen? Hoe
wil je in de toekomst kunnen omgaan
met stressvolle situaties? Hoe
bepaal je je doelen en hoe stel je
prioriteiten? En wat zijn de zaken die
er voor jou echt toe doen? Hoe kun
je dat bereiken? Meestal geef ik
eerst informatie, wat er allemaal kan
gebeuren als je zo doorgaat met
leven. Dat is voor mensen vaak een
enorme eye-opener, een stimulans
om hier nu echt  werk van te gaan
maken. Daarna richt ik me op
conditieherstel, en op het weer leren
te ontspannen. Dan komt, wat ik
noem, de vitaliteitslijn aan bod, dan
gaat het om kwaliteit.  Dat zijn de
zaken die mensen voeden, de
dingen waar het in het leven echt om
gaat. Het resultaat van de bege-
leiding is erop gericht dat mensen
weer ontspannen, vitaal en energiek
in het leven staan. En meer plezier
beleven aan de dingen die ze doen.

Sporten helpt
Zelf ben ik een enthousiast hard-
loopster. Ik heb ervaren dat sporten
helpt om energiek te blijven. Hard-
lopen zorgt niet alleen voor een
goede lichamelijke conditie maar
brengt ook in het hoofd ontspanning.
Als ik ergens mee zit en ik heb een
uurtje hard gelopen, dan heb ik het

Ellen Somsen

daarna goed een plaats kunnen
geven. Het is niet voor niets dat
tegenwoordig zoveel mensen hard-
lopen. Ook veel managers gebruiken
het hardlopen om zich te kunnen
ontladen, om de stress van alledag
kwijt te raken. Hardlopen wordt
tegenwoordig zelfs gebruikt als
therapie bij depressieve mensen.

Ik gebruik het sporten ook in mijn
begeleiding. Want door te sporten
leer je jezelf ook goed kennen. Ieder
mens heeft bepaalde thema’s, waar
zij in hun werk of in hun leven
tegenaan lopen. Voor mensen die
een burn-out hebben kan dat
bijvoorbeeld het stellen van reële
doelen en grenzen zijn en het
luisteren naar signalen van het eigen
lichaam. Als mensen dergelijke
thema’s hebben dan komt dat ook
in het sporten naar voren. Zij willen 
dan bijvoorbeeld veel te snel.
Houden zich niet aan de aanbevolen
schema’s, met als gevolg dat ze
geblesseerd raken. En zelfs dan
gaan ze soms toch door, denken ze
dat het wel mee zal vallen, maar dan
lopen ze kans op een hardnekkige
blessure. Deze ervaringen gebruik ik
ook in mijn begeleiding. Zo ontstaat
er een wisselwerking! Want werken
gaat over normen en waarden, over
houding, over grenzen, dalen en
pieken, over kunnen en niet-kunnen
en over tactiek. Allemaal thema’s die 
ook bij het sporten spelen.

Maatwerkprogramma’s
De begeleiding kan individueel
plaats vinden of groepsgewijs.
Voor bedrijven met medewerkers die
stress ervaren maak ik maatwerk-
programma’s. Dan bespreek ik met
het bedrijf wat de wensen zijn:
individuele begeleiding, een groep of
misschien een combinatie van indivi-
duele coaching en groepsbege-
leiding? Hoeveel aandacht wil het
bedrijf aan het sporten besteden?
Willen ze dat ik daadwerkelijk met de
mensen ga sporten? Of willen ze de
mensen laten kennismaken met
verschillende sporten? Denk aan
mountainbiken, nordic walking,
zwemmen, wandelen/hardlopen en
noem maar op. 

Vervolg op pagina 14
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Zoekplaatje uit SH-16
Op onze vraag naar ontbrekende namen van feestgangers ontvingen
wij maar liefst vier reacties! Daar zijn wij erg blij mee en vandaar dat
wij opnieuw de foto én de namen van de feestgangers publiceren. 
Vet afgedrukt zijn de nieuwe namen.
De vierf inzenders belonen wij met het recent door onze adviseur
Ben Somsen uitgegeven prachtige fotoboek … om Eibergen.

Met dank aan:
‘Tante Zus’ Gerritsen-Somsen (Dinxperlo)
Frits Alofs (Dinxperlo)
Gus Somsen (Hoogeveen)
Ariaan Rodenburg-Somsen (Maarn).

van boven naar beneden en van links naar rechts:

rij 1 : Jan Hoopman (1886-1950), Willy Veldhorst-Kemink, Riek Kempel-Kemink, N.N., 

Johannes Theodorus (Johan) Somsen (1894-1967), Derk Jan (Jan) Bussink 

(1911-1984), N.N., Willemina Hendrika (Drika) Somsen-Smits (1908-1993), 

Dirk Johan (Dirk) Somsen (1905-1988), N.N., N.N.

rij 2 Rudolf Kemink, Hanna Kemink-Westerfeld, Frits Alofs, Bernard Johan Somsen 

(1883-1952), Gerrit Kemink, Lisa Kemink-Schalthoff, Maria Johanna (Marie) 

Somsen-Meijnhardt (1906-1990), N.N., Dhr. Bruins, Gerd Alofs, Hans Bruins ,

Johan Meinen Sr. (1884-1961), N.N., N.N., Jan Bakker, Jan de Vries 

(Amsterdam).

rij 3: Wilhelmina Johanna (Jo) Somsen-Kämink (1882-1976), Lies Alofs-Kemink, 

Johanna Willemina (Anna) Hoopman-Somsen (1889-1962), N.N., 

Engelina Kemink-Koskamp (3de vrouw van Frits Kemink, de vader van de 

bruid), N.N.,Jan Willem (Jan) Somsen (1892-1974), Johanna Frederika (Anna) 

Somsen-Kemink (1893-1992), Berendina (Dina) Bussink-Somsen (1883-1957), 

Hendrina (Drika) Meinen-Somsen (1886-1958), Geziena Aleida Bruins-Kemink,

Harmina Hendrika (Riek) Heinen-Rots (1904-1998), Sientje de Vries-de Jong

(Amsterdam).

Zodat ze daarna hun eigen per-
soonlijke fitheidsplan kunnen gaan
maken. Alle vormen zijn mogelijk.
Natuurlijk wil niet iedereen gaan
hardlopen. Dat hoeft ook niet, vind
ik. Wel probeer ik mensen aan het
bewegen of aan het sporten te
krijgen. Het allerbelangrijkste is dat
ze een vorm kiezen die bij hen past,
waar ze plezier aan beleven, die hun
voldoening geeft. Want alleen dan is
er kans van slagen dat mensen op
de langere termijn ook blijven
sporten.
Veel mensen gaan op fitness. Maar
vaak doen ze dit niet omdat ze het
leuk vinden, maar omdat het moet.
Ze moeten van zichzelf fitter worden
of ze moeten afvallen. En dat is een
negatieve motivatie. Na vier maan-
den blijft de sporttas in de kast lig-
gen. Dus daarom zoek ik net zo lang
totdat mensen een vorm hebben
gevonden, die hun ligt. En als
de drempel te hoog is om zich
bijvoorbeeld aan te melden bij de
hockeyclub, dan ga ik de eerste keer
gewoon mee.

Ik vind dit werk heerlijk om te doen.
Want wat is er nu fijner om te zien
dan dat iemand, die vroeger hele-
maal uitgeblust was, nu weer fit is en
plezier in het leven heeft? Dit werk 
geeft mij heel veel voldoening.

Wilt u meer weten? Neemt u gerust
contact op.

Ellen Somsen, Nijmegen, eigenaar
Connect P&O Advies.
06-28 62 08 20,
www.connectadvies.nl

Feestgangers 25-jarig huwelijksfeest in 1945

Jan Willem (Jan) Somsen en Johanna Frederika (Anna) Kemink
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Campingweekeinde van 11-13 augustus 2006

Voor de tiende keer organiseren we alweer het Somsen campingweekeinde in
IJzerlo. Een lustrum weekeinde dus en daarom verwachten we behalve onze
trouwe bezoekers ook weer wat nieuwe gezichten. Nog nooit geweest? Dan moet
u nu eens wél komen. De sfeer is altijd goed en ontspannen. U moet niks, maar
meedoen aan onze vaste programma onderdelen kan leuk zijn.
Een bezoek aan onze lindeboom en de kennismaking met de nieuwe bewoners van
het Japikshuis staat op het programma voor vrijdag of zaterdag.

De barbecue is weer op zaterdagavond vanaf ongeveer kwart over zeven. De kosten hiervoor zijn evenals vorig
jaar € 15 per persoon. Daarvoor krijgt u eten van hoge kwaliteit en vrij drinken. Een eindtijd is er niet, wel doen we 
samen de afwas.

Misschien bedenken we spontaan nog andere activiteiten. We plannen deze keer niet iets vooraf. Fietstochten
maken door de mooie Achterhoek of even de grens oversteken richting Duitsland kan ook het echte
vakantiegevoel opleveren. Net als een bezoek op zaterdag aan de Oude Ambachten Markt in De Heurne van
Dinxperlo.

We verwachten weer een heleboel familieleden van ver of dichtbij. 
Als u wilt deelnemen aan de barbecue graag van tevoren
aanmelden per telefoon of e-mail bij:

Over de grens

Barbecue

Wim Somsen
Hoge Heurnseweg 8
7095 CJ De Heurne
telefoon: 0315 – 652 115
e-mail: somsen@uwnet.nl



Twee jaar later, op 23 maart 1888,
overlijdt Peter en moest er een
manier gevonden worden om te
voorzien in het levensonderhoud van
de 25-jarige weduwe Pietje van
Driel-Beukers en haar zoontje. Dat
zou het beste kunnen door de
smederij in Hillegom voort te zetten.
De familie van Driel kon de daarvoor
benodigde mankracht niet leveren.
Peter’s broer Govert Willem had een
eigen smederij in Hoofddorp en
bovendien een druk gezin, terwijl
broer Jan het bedrijf van zijn nog in
leven zijnde ouders in Nieuw Vennep
voortzette. De enige mogelijkheid
was een jonggezel van buiten de
familiekring aan te trekken. Dat werd
de jeugdige smid Hendrik Jan
Somsen [17]. Hij was afkomstig uit
Aalten waar zijn vader, Derk Jan
Somsen [10], een grofsmederij had.
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Een smederij als vertrekpunt 
Op donderdag 31 januari 1901
traden in Hoofddorp, gemeente
Haarlemmermeer, mijn grootvader
Gezinus Somsen [19] en groot-
moeder Geertrui van Driel [79] in
het huwelijk. Hij, hoofd van een
school in Bolnes, en zij, de dochter
van een smid in Hoofddorp. Hoe
hebben die twee elkaar leren
kennen? Bolnes en Hoofddorp
liggen niet zo dicht bij elkaar. Ook
het onderwijs en het smidsvak
hebben weinig raakvlakken. Toch
speelde bij het huwelijk tussen
Gezinus en Geertrui een smederij
een belangrijke rol. Die smederij
stond in Hillegom. Vooral door
enkele notities van mijn tante Grada
Aleida Somsen [80] kan ik er iets
van vertellen.

Hendrik Jan Somsen: redder in
de nood
Omstreeks 1858 trok de hoefsmid
Leendert Willem van Driel van het
dorp Gameren in de Bommeler-
waard naar de pas drooggevallen
Haarlemmermeer. Hij wilde zijn
smederij in het nieuwe land
voortzetten en vestigde zich met
vrouw Geertrui Vervoren en
kinderen in Nieuw Vennep. Drie van
zijn zoons, Peter Johannes, Govert
Willem en Jan kozen voor het vak
van hun vader. Peter begon een
smederij in Hillegom, Govert ves-
tigde zich in Hoofddorp en Jan bleef
in de smederij van zijn vader in
Nieuw Vennep.
Peter trouwde omstreeks 1883 met
Petronella (Pietje) Beukers uit
Zoeterwoude. Hun eerste kind, een
jongetje, heeft maar kort geleefd; de
tweede zoon, Jan, werd geboren in 
februari 1886. 

Arend Jan Somsen: de nieuwe
redder in de nood
Smid Derk Jan Somsen en zijn
vrouw Grada Aleida te Brake [14]
hadden een groot gezin: één
dochter, de oudste, en zes zoons.
Toen Peter van Driel overleed waren
de drie oudste zoons, Frederik
Hendrik [16], Hendrik Jan [17] en
Arend Jan [18] al als smid werk-
zaam. Vlak voordat Peter van Driel
overleed was Frederik getrouwd. Hij
bleef op de smederij in Aalten. Maar
Hendrik was nog vrijgezel en hij was
het die op 26-jarige leeftijd naar
Hillegom trok om daar de smederij
van Peter van Driel voort te zetten.
In Hillegom vond Hendrik zowel werk
als geluk. In de zomer van 1889
trouwde hij met de weduwe Pietje
van Driel-Beukers. Zij kregen twee
kinderen. De oudste, Dirk Jan [77],
heeft maar drie maanden geleefd.
Het tweede kind, een dochter,
Hendrika Johanna (Rika) [78], werd
in april 1891 geboren. Helaas heeft
Hendrik zijn dochter niet meer
kunnen zien. Op 7 maart 1891
overlijdt hij. Dan is Pietje Somsen-
Beukers [76] op 27-jarige leeftijd
voor de tweede maal weduwe. En
doet zich binnen drie jaar opnieuw
het probleem voor hoe de smederij
in Hillegom te continueren. Dat
gebeurde door de komst van de
twee jaar jongere broer van Hendrik,
Arend Jan Somsen [18]. Opnieuw
werd een Somsen smid in Hillegom.
Jan, zoals hij werd genoemd, was
toen 27 jaar en hij zou zijn leven lang 
in Hillegom blijven.

Gezinus Somsen pikt een
‘graantje’ mee
De vierde zoon van de Aaltense
smid Derk Jan Somsen, Gezinus
[19], geboren in 1868 en Gerrit
genoemd, koos een ander beroep.
Hij volgde een opleiding tot
onderwijzer en behaalde eind 1886
zijn diploma. Na een aantal jaren in
Aalten te hebben gewerkt, trok hij
naar het westen en werd onderwijzer
in Charlois en IJsselmonde. Dat was
te ver van het ouderlijke huis in
Aalten om er voor een weekeinde
heen te reizen. Hillegom was dichter
bij en bovendien gemakkelijk per
fiets of trein te bereiken. 

Een smederij in Hillegom
door Gus Somsen [97]

Aan het eind van de 19de eeuw verlieten drie Somsen-broers uit Aalten
achtereenvolgens hun geliefde dorp om in het verre westen werk,
geluk, ongeluk, opnieuw geluk en zelfs laat geluk  te vinden. Gus
Somsen, een nazaat van één van de broers, vraagt zich verwonderd af
wat er toch allemaal gebeurde daar in Hillegom tussen de families Van
Driel en Somsen. Een ingewikkelde geschiedenis, maar wel uitermate
boeiend: zoals zo vaak in het leven!

Gezinus (Gerrit) en Geertrui (Geertje)
Somsen-van Driel in hun jonge jaren



Ook de tragische gebeurtenissen in
Hillegom zullen er toe bijgedragen
hebben dat Gerrit regelmatig zijn
schoonzuster Pietje met haar twee
jonge kinderen bezocht. Bovendien
werkte daar zijn oudere broer Jan.
Gerrit ontmoette er ook de broers en
schoonzusters van Peter van Driel
die het contact met Pietje bleven
onderhouden. Eén van hen, Govert
Willem van Driel, had een groot
gezin. Zijn oudste dochter, Geertrui,
was geboren in 1877. Geertje, zoals
zij genoemd werd, was 13 jaar oud
toen Hendrik Somsen overleed.

Waarschijnlijk heeft zij met de toen
22-jarige Gerrit de begrafenis van
Hendrik bijgewoond. Op dat moment
was het verschil in leeftijd tussen
Gerrit en Geertje nog aanzienlijk.
Maar met de tijd wordt zo’n verschil
kleiner. Waarschijnlijk kort nadat
Gerrit in 1898 werd benoemd tot
hoofd van de christelijke school in
Bolnes werden Geertje en Gerrit het
eens. Zij wilden met elkaar verder
gaan. Na een korte verlovingstijd
stonden zij in januari 1901 voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand
in de gemeente Haarlemmermeer.

Kort daarop betrokken zij de
ambtswoning naast de school in
Bolnes. Gerrit was toen 32 jaar,
Geertje 23. Het oude gezegde van
een bruiloft komt een bruiloft kan op
vele manieren een invulling krijgen.
Maar hier gebeurde dat wel heel
bijzonder. De dood van Peter van
Driel leidde tot de bruiloft van
Hendrik Somsen en na diens dood
tot de blijvende aanwezigheid van
een Somsen in de smederij van  Hil-
legom. Waardoor Gerrit en Geertje
elkaar konden ontmoeten en een
bruiloft het resultaat was.
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Gerrit Somsen (in het midden met pijp) en 
Geertje van Driel (naast het meisje met de fiets)

voor de smederij van Geertje’s vader in Hoofddorp
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Het late geluk van Arend Jan
Somsen
Hoe ging het nu verder met de
smederij in Hillegom? Jan Somsen
zette het bedrijf voort. Pietje Som-
sen-Beukers deed het huishouden
en zorgde voor de opvoeding van
haar twee kinderen. Haar zoon Jan
van Driel is niet lang in Hillegom
gebleven. Hij emigreerde in 1907
naar Amerika, trouwde daar in 1910
met Christina Caldwell en vestigde
zich in 1917 met zijn gezin in
Canada. Pietje’s dochter Rika
Somsen bleef in het ouderlijke huis.
Ook Jan Somsen woonde in het huis
boven de smederij. Bij het ouder
worden van haar moeder en oom
nam Rika steeds meer huishoude-
lijke taken over en tenslotte heeft zij
beiden geheel verzorgd. De families
Van Driel en Somsen zijn steeds met
(tante) Pietje en haar kinderen en
met (oom) Jan in contact gebleven.

Mijn achternicht Iet van Driel, gebo-
ren in 1927, herinnert zich dat (tante)
Pietje met Rika en (oom) Jan bij haar
ouders in Hoofddorp logeerden (haar
vader, Peter Johannes van Driel,
zoon van Govert Willem, was
geboren in 1890 en vernoemd naar
zijn in 1888 overleden Hillegomse
oom). En mijn tante Gé van
Winkelhof-Somsen [88], de jongste
dochter van Gerrit en Geertje en
geboren in 1918, heeft met haar
moeder verschillende keren in
Hillegom gelogeerd. Zelf heb ik tante
Pietje, oom Jan en Rika ontmoet in
1940 toen mijn vader met mij
achterop de fiets zijn tante, oom en
nicht bezocht. Oom Jan werkte toen
niet meer en zij woonden niet meer
boven de smederij. Drie jaar later is
tante Pietje op 80-jarige leeftijd in
Hillegom overleden. Rika en oom
Jan bleven samen in Hillegom
wonen.

Toen de gezondheid van oom Jan
verslechterde dreigde Rika na zijn
overlijden onvoldoende verzorgd
achter te blijven. Van een ouderdoms-
pensioen (AOW) was nog geen
sprake. Dus zijn zij op 11 oktober
1950 getrouwd. Twee jaar later
is oom Jan overleden. Hij werd bijna 
88 jaar.
Vooral mijn eerdergenoemde tante
Grada heeft Rika regelmatig be-
zocht, de laatste jaren in een
verzorgingshuis. In 1975 is Rika
Somsen overleden.

MELD JE

AAN VOOR

DE REÜNIE!
17-19 AUGUSTUS 2007
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Familieberichten

In deze rubriek attenderen wij u op de familieberichten die ons bereikten. Wij geven deze graag aan u door
en bedanken iedereen, die de moeite nam ons op de hoogte te stellen van de blijde of droevige gebeurtenis-
sen in hun en onze familie. Dit stelt onze adviseur, Dick Somsen uit Zwolle, in staat ons genealogisch bestand
‘up to date’ te houden en wij hierover kunnen berichten in Somsen Horizon. Wij stellen het  zeer op prijs als 
u uw familieberichten (als kan mét een foto!) toezendt aan ons secretariaat:
Somsen Stichting, Jan Tooropstraat 2, 3817 PZ Amersfoort.

Gehuwd

29-08-2003: Guido Reijnen [5456]
en Janine Petra Schoch [5457]
20-05-2005: Jan Somsen [1888] en
Gezina Johanna Euphemia (Inge)
Broekhuis [5478]
10-03-2006: Jan Dijksterhuis [5421]
en Willemina Johanna (Jos) Somsen
[1426]

Geboren

24-11-1980: Vanessa Cooney [5464]
d.v. Stephen Duncan (Steve)
Somsen [2459] en  Doreen Cooney 
[5463]
30-04-2004: Payton Earl [5486] z.v.
Brett Earl Somsen [3249] en Kelly
Jeanne Holm [3562]
02-04-2005: Jake Flaherty [5440]
z.v. Derek Jager Edwards [4875] en
Megin Barbara Flaherty [4957]
14-04-2005: José Cunha [5439] z.v.
Paul Hendrik Somsen [463] en
Sandra Isabel Ramalho Da Cunha
[1547]
24-04-2005: Joep [5479] z.v. Dirk
Wilhelmus de Zwart [4918] en
Noortje Iserief [2885]
23-08-2005: Clay Adrian [5477] z.v.
Duane Stephen Edwards [4876] en
Erin Kathleen Farrier [4958]

Geregistreerd Partnerschap

09-02-2004: Gerardus Jan Roelof  Willem (Gerard) Rietbergen [5436] en
Alexandra Agatha Helena  Sandra) Somsen [258]

Overleden

01-11-1996: Geraldine C. Somsen
[2472], 85 jaar, Baldwin,WI. USA
14-08-2003: Bonita Josephine
(Bonnie) Bickler [2460], 48 jaar,
Mukilteo, WA. USA
20-01-2004: Emily Marie  (EmmaLee)
Somsen [731], 96  jaar, Rancho
Santa Fe, CA. USA
17-12-2005: Esther (Sue) Somsen-
Ready [740], 92 jaar, Novato, CA. USA
27-12-2005: Hendrik Lambertus
Klompenhouwer [3120], 68 jaar,
Varsseveld
11-01-2006: Arend Jan Gierveld
[1785], 73 jaar, Vleuten
29-01-2006: Johanna Geertruida
(Anna) van Eerden-Bussink [370],
84 jaar, Winterswijk
03-03-2006: Willemina Johanna te
Grotenhuis [1966], 85 jaar, Dinxperlo
12-04-2006: Jacobus Simon Adria-
nus Jager Gerlings [718], 90 jaar,
Olympia, WA. USA

Samenwonend

01-05-2005: Maickel Somsen [2303] en Lotte van de Put [5460]

Anna van Eerden-Bussink 

Esther Somsen-Ready

Joep

Clay Edwards met zus Paige

Jan en Jos



OORKONDE
OORKONDE

VERLEEND AAN

HERMAN JAN
VEERBEEK

SINDS 8 AUGUSTUS 2005
HEER EN MEESTER

VAN HET

JAPIKSHUIS
TE

IJZERLO

MET DEZE OORKONDE BRENGEN WIJ ONZE ERKENTELIJKHEID TOT UITDRUKKING VOOR DE
TOESTEMMING DIE ZIJN VADER JOHANNES THEODORUS VEERBEEK († 8 AUGUSTUS 2005) VERLEENDE OM

EEN LINDEBOOM TE PLANTEN OP ZIJN ERF
OP ZONDAG 10 AUGUSTUS 1997. 

DEZE LINDEBOOM IS EEN EERBETOON AAN DE EERSTE SOMSENS, 
DIE IN DE 19de EEUW VANUIT HET  JAPIKSHUIS EMIGREERDEN 

NAAR DE VERENIGDE STATEN.

BIJ DE LINDEBOOM IS EEN PLAQUETTE AANGEBRACHT MET DE INSCRIPTIE:

AALTJEN SOMSEN (1804-1877)
en

HENDRIK JAN SOMSEN (1801-1863)
waagden vanuit het Japikshuis op

16-8-1847  en 25-7-1851
de Grote Oversteek

naar
Sheboygan – Wisconsin – USA

10 augustus 1997
planten van de linde

(Tilia cordata)
SOMSEN WORLD WIDE REUNION

TOT BEWAARDER EN ONDERHOUDER VAN DEZE LINDEBOOM
STELLEN WIJ AAN 

HERMAN JAN VEERBEEK
HIJ ZAL MET DE ZORG VAN EEN GOED HUISVADER DE LINDEBOOM 

BEGELEIDEN NAAR DE VOLLE WASDOM.

IJZERLO, 15 APRIL 2006

HET BESTUUR VAN DE SOMSEN STICHTING,

JOHAN FERDI SOMSEN
VOORZITTER
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