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Voorwoord

Op dit moment heeft u een zeer bijzonder nummer van Somsen
Horizon in handen: de 20ste  editie! 
In het bijna 10-jarig bestaan van onze familiestichting hebben we u
met grote regelmaat op de hoogte kunnen houden van talloze
gebeurtenissen uit heden en verleden in onze wijdvertakte familie.
Een bijzonder hoogtepunt dit jaar was de reünie in augustus. Dit spe-
ciale nummer zal dan ook bijna helemaal in het teken staan van deze
reünie.
Toen wij kort voor onze reünie onze laatste vergadering hielden om
nog even de puntjes op de i te zetten, was het enige agendapunt: de
reünie. We waren toen toch wel een beetje gespannen over de goede
afloop. Nu is er inmiddels weer een bestuursvergadering geweest
waarin we de reünie nog eens uitvoerig besproken hebben en we
mogen concluderen, dat we met grote tevredenheid op dit festijn kun-
nen terugblikken. Vanaf deze plaats wil ik allen die hun schouders
hieronder gezet hebben enorm bedanken. Zonder het werk en de
inzet van heel veel vrijwilligers was het niet mogelijk geweest dit feest
te organiseren. Maar ook de vele deelnemers verdienen lof. Ik wil
vooral even stilstaan bij de grote groep buitenlandse Somsens 
– ca. 60 – die de moeite genomen hebben een verre reis te maken.
De groep uit de USA en Canada was talrijk en uit wat ik van velen ver-

nomen heb, hebben
zij erg genoten van
de verre reis die ze
hebben gemaakt.

De toekomst van
onze familiestichting
ziet er niet somber
uit, hoewel wij ons
van tijd tot tijd wel
eens wat zorgen
hebben gemaakt
over het voort-
bestaan ervan. Nog
tijdens de reünie is
een vrij grote groep
van veelal jonge
familieleden (velen
van overzee) bijeen
geweest voor het

maken van afspraken voor een toekomstige reünie in Amerika en ook
beloofde de aanwezigheid van tal van jeugdige reüniegangers goede
hoop voor de toekomst.

In het volgende nummer van ons blad volgt er meer nieuws over onze
toekomstplannen, maar een tipje van de sluier wil ik nu al oplichten:
we hebben in het volgende jaar een enigszins verjongd bestuur, alle
posten zijn bezet. We zoeken alleen nog iemand die er interesse in
heeft samen met onze huidige genealoog zich te willen verdiepen in
ons genealogische bestand.Voor nu wens ik u veel lees- en kijkplezier
toe. Ik hoop dat de beelden en artikelen in dit blad de jongste reünie
weer tot leven zullen roepen en dat er vele plezierige herinneringen bij
zullen ontstaan.

Namens het bestuur,
Johan Somsen 

SOMSEN HORIZON Jaargang 10 - nr. 20 - november 2007

3

De Somsen’luu
Feestgedicht van Hendrik-Jan Lammers 

(bewoner van het Somsenhuis)

De Somsen’luu hier bi’j me’kare,die zich veelvuldig hebt
e’meld,

um dit festijn hier met te maken, die komt echt uut de
hele weId.

En niet alleene uut Europa, trokken ni’jsgierig hier op an,
um de reünie hier met te maken, met de naam Somsen,

as hun van.

De lieste met de naam van Somsen, is gans lank en 
uutgebreid,

en het organiseren van zoiets, dat is echt gin kleinigheid.
Maor daor bunt bevlogen.mensen, gin tièd of moeite is

eur te vul,
en’t resultaat is hier te zien’e, het is een gans 

groots-aardig spul.

En hier stao’ i dan allen samen, op een historisch
stuksken grond,

waorop al vier eeuwen geleden, al een Somsen’ s wiege
stond.

In een huusken klein en laege, onder an den Iezerlo’ sen
Esch,

het was der vaak’e nat en zompig, daor greui’en van dat
seagen-gres.

Het huusken dat had ok een naam’ e, net as 
oaveral in den Achterhoek,

en zo stond deze olde kleine woning, as Sump
Steadeken te boek.

Van dat huus’ken ‘Sumps-Steadeken’, kump den naam
van Somsen heer,

maor dat had’de jaoren neudig, wel een paar eeuwen of
nog meer.

Het was die tied ok slim armeudig, het was behelpen dag
an dag,

tut dat nao vulle jaoren later, een familielid een lechtpunt
zag.

Want het Somsenvolk wol pionieren, was ‘t niet hier dan
wieter weg,

zie gongen toen al emigreren, nao wat geschrief en 
familie oaverleg.

Zo ku’j in de olde buuke leazen, dat eenen Somsen van
het Jaopikshuus,

met zien gezin van vrouwen kinder, in 1850
den’Nestiezer zei at-juus.

Eaven zo dertig jaor later, een Somsen van de
Pakkebier,

den zag het hier ok niet meer zitten, had volgens um gin
toekomst hier.

Amerika was’t land van de belofte, as eerste trok
men.daor op af,

de groote vraoge die is altied, of het daor de begeerde
veurspoed gaf.

Zo vlogen deur de jaoren en eeuwen, heupe Somsen’s
het aardriek rond,

maor bleven altied wel bedenken, waor eur allereerste
wiege stond.

Al die nao’geslachten van die mensen, kunt now met
eigen oog’en zien,

waor eur vaders zuwwelen en warkten, en ok genoten
bovendien.

Hier op de plaats van ‘Sumpsen Staedeken’, steat now
het Olde Somsenhuus,

en de olde huidige bewonners, veult der zich nog heerlijk
thuus.

Maor de tied die zal wel kommen, dat die ok de Stee 
verlaot,

maor die hopt wel dat der dan mensen, op het
Somsenhuus te wachten staot.

Nao deze happening geat ieder hoppelijk, voldaan naor
eigen Land en Huus

en de bloedverwanten roept dan:
‘Bedankt, vaarwel, tot ziens, at’juus !!!’
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Elke Somsen heeft z’n wortels in de zomp
bewerkt door Theo Somsen [227]

Wanneer je als Somsen bent geboren, weet je één ding zeker: je wortels liggen in het zompige IJzerIo.
Waar je ook woont in de wereld, je bloedlijn voert altijd terug naar het Somsen-huus. Dit weekend komen
honderden Somsens dáár samen. 

Een ijzersterk geslacht
Met de telgen van het wijdverbreide geslacht Somsen is het eenvoudigweg zo: wat ze in hun kop hebben, zit niet
in hun kont. ‘Nee’, grijnst Johan Somsen, ‘het zijn stuk voor stuk, zeg maar, nogal eigengereide figuren. Ze weten
heel goed wat ze willen. En ze doen veel om dat te bereiken.’ Het levend bewijs van die hardnekkige doorzettings-
drift wordt komend weekend geleverd in en rond IJzerlo. Daar, in die lieflijke Aaltense buurtschap, komen honder-
den mensen uit de hele wereld bijeen voor een bijzondere gebeurtenis. Ze hebben één ding gemeen: hun
geboortenaam ‘Somsen’.Het is de derde reünie alweer van het ijzersterke geslacht Somsen. In 1997 werd de
eerste reünie gehouden. Ook hier: diep in de Achterhoek. De tweede was vijf jaar later, helemaal in Baldwin,
Wisconsin. In die Amerikaanse staat huist een forse tak van de grote familie Somsen.

Doorbijters
Dat de Somsens doorbijters zijn, mag alleen al worden afgeleid uit het feit dat sinds een jaar of tien een solide
organisatie zorg draagt voor de interne communicatie in de wereldwijde Somsen gemeenschap. De Somsen
Foundation kent een ijverig bestuur dat zorg draagt voor het bijhouden van de genealogie, de organisatie van ‘fa-
miliefeestjes’ en het uitgeven van de familiekroniek ‘Somsen Horizon’. Daarin vallen alle ‘wist-u-datjes’ te lezen,
aangevuld met persoonlijke lotgevallen en nauwkeurige berichten uit de burgerlijke stand. ‘De stichting’, zegt
voorzitter Johan, ‘is een absoluut succes. Al jaren. Een
Somsen is gewoon trots op zijn afkomst en is daarom ook
bovenmatig geïnteresseerd in de historie van het ge-
slacht.’ Aan geschiedschrijving is inmiddels buitengewoon
veel gedaan. Ter gelegenheid van de eerste reünie ver-
scheen een indrukwekkend boek. In twee talen, zodat ook
de Somsen van overzee er iets aan had. En er is een web-
site: www.somsen.org

Het moeras van IJzerlo
De historische verkenningen, draaien uiteindelijk om één
gegeven: de wieg van de oervader Somsen stond in
IJzerlo. En het huis, aan de Westendorpweg nummer 6,
waar die wieg van Geert Somsen in 1630 stond, is er nog
steeds. Het is wijd en zijd bekend als Somsen-huus. Het
was in die contreien vier eeuwen geleden een natte
bedoening. Vandaar de naam: de Sompen, Zompen of in

het Duits Sumpf; de wortels van alle
Somsens liggen letterlijk in dat moeras van IJzerlo. De vrijwillige diaspora van de nazaten van
Geert Somsen bracht volgende generaties tot in alle uit hoeken van de wereld. Ze zitten in
zeker vijftien landen, maar de grootste takken zijn te vinden in Wisconsin (Verenigde Staten),
Duitsland, Portugal en natuurlijk Nederland. Velen zijn de Achterhoek trouw gebleven, anderen
vonden hun stek elders in het land maar houden hun band met IJzerlo bij Aalten in ere.

Ontroering en jenever
Johan Somsen, als 63-jarige inmiddeIs gepensioneerd leraar/vertaler Engels: ‘We tellen een
opvallend groot aantal mensen in het onderwijs en de wetenschap. Maar ook de kunstzinnige
sector heeft een paar vooraanstaande Somsens.’ Als dit weekeinde de honderden deelnemers
aan de derde Somsen-reünie bivakkeren op en rond manege De Achterhoek, zal het bezoek
zaterdag aan het Somsen-huus een ontroerend hoogtepunt worden, weet de voorzitter nu al.
Het gezelschap wordt ontvangen door de huidige bewoners van deze familiebakermat,
Hendrik-Jan Lammers en diens vrouw Truida. De 85-jarige Hendrik-Jan neemt een warme plek
in bij de Somsen-gemeenschap. Hoewel hij formeel niet tot het geslacht kan worden gerekend,

beschouwen de Somsens hem toch als een van hen. Bij het Somsen-huus zal een gedenkplaat worden onthuld.
Ook wordt het speciale gedicht, dat Hendrik-Jan voor deze gelegenheid schreef, voorgedragen. Dat de Somsens
niet vies zijn van malle traditie wordt vervolgens bewezen bij de lindeboom die in IJzerlo bij het Japikshuis staat.
Vanuit dat huis vertrok ooit de eerste telg naar Wisconsin. En de Somsens moeten elk jaar even de linde
besproeien. Mét jenever!

Bron: Artikel van Flip Versteegh in De Gelderlander  van 17 augustus 2007.
Met toestemming overgenomen en met enkele kleine aanpassing van de Somsen Horizon redactie.

Hendrik-Jan en Truida Lammers-Prinzen 
voor hun Somsenhuis

(foto:  Michel Beskers - De Gelderlander)

De Somsen-linde bij

het Japikshuis

(foto:  Michel Beskers -
De Gelderlander)
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Wàt een familie !
Impressies van Gree van Daatselaar-Somsen [53]

Zonovergoten 

Het was een zonovergoten zaterdagochtend die 18de augustus toen de Reüniegasten met velen naar de nieuwe

grote manegehal in IJzerlo kwamen voor de 3de Wereldwijde Somsen Reünie. De locatie daar is uniek, weilanden

rondom, waarin de fraaie paarden rustig lopen te grazen met een klein veulentje in hun midden. Grote bomen-

groepen en hoge eikenlanen met rustieke picknicktafels, waar de edele paardenhoofden vanuit hun stallen nieuws-

gierig naar keken. Vlakbij bevindt zich de mooie gastvrije boerenhoeve van Eddy en Alice Sticker-Westerveld.

Daaraan grenzend de gezellige camping vol met Somsen-kampeerders, die alvast kwartier gemaakt hadden op

vrijdag of zelfs eerder. Ik zei u, een unieke locatie!

Warme ontvangst

De overdekte grote rijhal was omgetoverd tot een feestelijke royale congresruimte. Met man en macht was daaraan

gewerkt, met een geweldige creativiteit en inzet. En overal was aan gedacht. Podium met licht en geluid en beeld,

groenversiering alom, zitplaatsen te over, sta-tafels om gezellig aan te kletsen, expositieruimten en een crèche. 

Alle binnenkomende familieleden werden met blij enthousiasme ontvangen: kusjes-drie!, omhelzingen, de Oh’s en

Ah’s waren niet van de lucht en ‘Wat heb ik jou lang niet gezien�!’ De gasten werden voorzien van naamkaartjes

en Somsen-buttons plus bonnen voor de koffie. En al doorlopend naar de ingang van de zaal ontving ieder koffie

en een lekkere grote snee krentenwegge.

Er waren ruim 250 gasten, overal vandaan. Van Canada, uit Amerika, Zwitserland, Duitsland, Engeland en uit alle

streken van Nederland. Middelbare Somsens, bejaarde, jongeren, tot een schattige baby, nog in een kinderwagen.

Hartelijk welkom

Daar klonk door de microfoon de sonore stem van Johan Somsen [1089], onze voorzitter, die een hartelijk welkom

uitsprak in het engels direct gevolgd door Theo Somsen [227], bestuurslid en eindredacteur, die Johan’s woorden

vlot in het Nederlands vertaalde. Het was een prachtig duet en ieder voelde zich meer dan welkom.

‘Een reünie, die we gaan vieren op de plaats van onze oorsprong en we zijn bij elkaar, omdat we allen nazaten zijn

van één gemeenschappelijke voorvader: Roelof Boeinck van het Sumpstedeken, het Somsenhuis, hier vlakbij.

Daar kwam onze verre voorvader in de 17de eeuw ter wereld. Op die plek gaan we straks een korte bijeenkomst

houden met een plechtig karakter.’ En dat hebben we ook gedaan, ’s middags, nadat we van het ochtendpro-

gramma genoten hadden. Het Grote Somsen Spel gaf veel hilariteit en de lunch was, zowel binnen als buiten aan

de tafels, heel smakelijk.

Gedenkplaat, ballonnen en jenever

Bij het Somsenhuis hebben we een mooie gedenkplaat onthuld en de talloze

rode, witte en blauwe ballonnen die toen de lucht ingingen moesten dat goede

nieuws overal vertellen. Of dàt ook gelukt is�?

Ook onze Somsen-linde bij het Japikshuis werd niet vergeten. Allemaal er

omheen, opnieuw mooie woorden ter nagedachtenis aan de eerste emigranten

daar vandaan, en besproeien met een glaasje jenever. Niet alleen voor die boom

natuurlijk! Een kleine jongen had ook een glaasje met een beetje jenever erin,

‘Je hoeft het niet op te drinken, hoor.’ ‘Nee, ’t is voor de boom’, zei hij ernstig.

En hij goot ’t secuur aan de voet van de lindestam.

Manege ‘De Achterhoek’

Jenever
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Uitblazen

Een geanimeerd borreluur volgde met talloos veel gesprekken, herinneringen ophalen, foto’s laten zien, kennis-

maken met nog onbekende familie. Afspraken maken voor ’n bezoekje, etc. etc.

Binnen stond intussen het lopend buffet klaar. Grote klasse! We hebben gesmuld. En je nam je bord dan ’s mee

naar die tafel en dan ’s naar een andere. En je switchte van de ene taal naar de andere. Ondertussen konden we

de tentoongestelde kunstproducten, foto’s en nog vele andere zaken bewonderen. Je komt altijd ogen en oren te

kort, trouwens een paar extra benen zou ook niet gek zijn geweest.

Want, wat gebeurde er buiten? We waren niet voor niets op een manege. Eddy Sticker, de eigenaar, en een van zijn

mederuiters gaven een flitsende spring-demonstratie met hun paarden. Ze sprongen in volle vaart over een heu-

vel, daarna nog door zuiver bronwater, keren en wenden. Heel snel en gracieus. Klaterend applaus volgde. Wat

boften we toch met het zachte weer. ‘s Avonds mooie sfeermuziek en Cineac Somsen Panorama. Ik geloof� dat er

nog vuurpijlen afgingen, maar toen lag ik in de caravan al op één oor.

Zondagochtend en -middag

Op zondag was een vrije ochtend gepland, wel met enkele suggesties.

Vooral voor de buitenlanders was Zutphen een aantrekkelijke optie. Ook het

tochtje naar boerderij Pakkebier in de buurtschap Dale vond aftrek. Vanuit deze

boerderij emigreerden in 1881 Jan Hendrik Somsen [308] en Janna Rauwerdink

[309] naar de USA, de verre voorouders van o.a. John Howard Somsen [2353],

adviseur van de Somsen Stichting. Hij kon het nu opnieuw allemaal met eigen

ogen zien en verscheidene reünisten met hem.

Zondagnamiddag

We sloten ons bijeenzijn in IJzerlo af met nog een gezellig borrel- en praatuur

op de deel van de boerderij van Eddy en Alice Sticker. Een mooie ruimte,

ingericht als een groot bruin café.

Toch was het voor velen tijd om te vertrekken. Langzamerhand gingen verschil-

lende families terug naar huis en haard.

Een feestelijke finale

Voor de afscheidsmaaltijd in restau-

rant Stegers in Aalten op de Markt

had zich een veertigtal mensen

ingeschreven. Maar Wim Somsen

[518], de organisator, verschoot

steeds van kleur toen zich meer en

meer gegadigden meldden. Tenslotte

waren we met ongeveer 70 perso-

nen! Daar bij dat restaurant hebben

ze alle zeilen bijgezet en het werd

voor ons allen een reusachtig

feestelijke finale. Met een warme ont-

vangst, kostelijk eten, opgewekte

leuke muziek en - last but not least -

de toezegging van een flink aantal

jeugdige Amerikaanse Somsens,

waarvan Steven Somsen [2459] de woordvoerder was. Hij beloofde dat zij absoluut de volgende reünie in 2012 gaan

organiseren. Een luid applaus en ‘Hoera!’ volgde. Nóg een verrassing wachtte ons, want wat bleek: Edward en

Louise Rice-Berkseth [3849 + 3842] waren die dag 40 jaar getrouwd!  Speciaal voor hen werden grote hoeveelhe-

den ijs binnengereden en siervuurwerk ontstoken. Natuurlijk zongen wij het bruidspaar toe en genoten zij en wij van

de vele verrukkelijke ijssoorten! 

Intens tevreden gingen we naar huis. 
Wat een familie! Rijk aan liefde, rijk aan trouw!

40 jaar

Louise en Edward Rice-Berkseth

Slotdiner
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Plaatsen gedenkplaat

Vloer leggen

Binnenrijden materialen

Opbouwen
Parkeerwachter Wim Somsen

Kampeerders

Gast uit Wisconsin
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Een volle bak Hier gebeurt het
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Quizmasters Oscar en Yeng 

Somsen-Naciou

Deelnemers quiz

Huldiging Marieke Edwards

en John H. Somsen

Hangjongeren Wim en Harry Somsen

Lunch
Kraampje

Karn-

boerinnen

Somsen-kraam

Onze toekomst

Derk en Mirjam

Somsen-Berends

Ben en Dini

Prins-

Somsen

Marilyn Olsen Lear en Emma

Somsen
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Jobim en Mariëtte Zwarts

Jaap Jager Gerligs e.a.

Workshop Violaar met de Olsons

Schilderijen David Iserief

Expositie Johan D. Somsen

De Spölluu

Geboortegrond

Verhuld

Dick Somsen onthult
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Gedenkplaat
Huldiging 

Truida Lammers-

Prinzen

Ballonvaarders

Rode-witte-blauwe
Onder de Somsen-linde

Op het gras Joke Somsen 

en Ed Wijngaard

Fotografen

In het

gras

Nog even . . .

... en dan is er Jenever

Familie  Don Somsen Familie Geerts + Vargecko

Cynthia Rice Vlaggen
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Lopend buffet
Warm buffet

Jumping IJzerlo

Door de Zomp

Bartenders
Accordeonmuziek

Gelijkenis - Berto

Somsen en Ed Rice

Boerderij Pakkebier

SOMSEN HORIZON Jaargang 10 - nr. 20 - november 2007
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Authentieke schouw

Pakkebiervolk

Pakkebier ca. 1942

Zutphen

Eten bij Stegers

Moederkerk St. Helena

Slotdiner
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Negentien dagen in Nederland
Waarnemingen van een Amerikaanse

Indrukken van Marilyn J. Olson Lear [3850]

Het bezoek aan Pakkebier was een hoogtepunt van de reünie, een emotionele gebeurtenis, omdat ik besefte dat
mijn grootmoeder Harmina Hendrika Somsen (getrouwd met Willem Wernlund) daar geboren was in 1878. Het is
wel ironisch dat Pakkebier dus betekent: “neem een biertje” terwijl mijn grootmoeder, noch een van haar broers en
zussen, voorzover ik weet, ooit alcohol gedronken hebben.

Ik werd eraan herinnerd hoe groot de invloed van de
Tweede Wereldoorlog geweest is zowel op Nederland
als op de VS toen we een bezoek brachten aan het
Airborne Museum en het Anne Frank Huis.
Ik heb de plaatsen bezocht die ik het liefst wilde zien
en waarvoor ik tien jaar geleden geen tijd had toen ik
hier was voor de eerste Somsen Reünie: schilderijen
van Van Gogh in het Kröller-Müllerrmuseum en in
Amsterdam en schilderijen van Rembrandt. Ik heb ker-
ken, kastelen en musea bezocht; ik ben gaan winkelen
in de Hema, ik heb in een herberg overnacht maar ook
in hotels, in een huis van familie en in een appartement
in de stad. Ik heb gereisd per trein, bus, tram, onder-
grondse en in auto’s en ik heb van alles ten volle geno-
ten. De trapgevelhuizen, die wij Amerikanen zo typisch
Nederlands vinden, tref je meestal alleen in de steden
aan terwijl veel huizen op het platteland van Gelder-
land lager zijn, een bredere voorgevel hebben en met

baksteen gebouwd zijn. Ik was echt verbaasd dat er zoveel baksteen gebruikt wordt en vraag me af of deze bak-
stenen ook in Gelderland vervaardigd worden.

Ik heb ook ontdekt hoe de gebieden in Nederland zich ongeveer verhouden tot die in de VS;
Nederland = VS
Gelderland = Wisconsin
Arnhem = Madison
De Achterhoek = St Croix County
Aalten = Baldwin
IJzerlo = Rush River (gebieden rondom Baldwin).  
Ik besef dat de afmetingen anders zijn, maar het heeft me
geholpen om te begrijpen hoe Nederland in elkaar steekt
door het met de VS te vergelijken.

Koffie en eten maakten natuurlijk ook deel uit van mijn
Nederlandse ervaringen. Ik nam vaak een paar kopjes kof-
fie voor € 2 terwijl de anderen voor datzelfde bedrag
Grolsch kochten. Ik moet toch ook maar eens een keer
beginnen met bier drinken! Ik ontdekte dat de koffiezetapparaten voor het zetten van een enkel kopje koffie, de
Senseo, in Nederland waren uitgevonden en ontwikkeld en dat het nu een van de meest populaire manieren van
koffiezetten is. Je moet ook goed weten dat de coffeeshops in Amsterdam geen koffie schenken en cafés juist wel.

En dan was er die gedenkwaardige maaltijd bestaande uit een bord met chocolade en een glas wijn het Hotel New
York in Rotterdam, op de plaats vanwaar vele emigranten naar de VS ver-
trokken. Stel je voor, een heel bord chocolade! Lekker!
Oorspronkelijk Nederlandse schotels zoals hutspot en stamppot waren nog
bekend voor me omdat ik met die gerechten ben opgegroeid – ze werden
door mijn grootmoeder Harmina (Minnie) en mijn moeder Gezina (Celia)
nog steeds zo bereid. Wat ik in Nederland erg ben gaan waarderen zijn
stroopwafels bereid uit 100% roomboter en dat gold ook voor de rest van
onze groep. Ik heb op Internet een recept gevonden en heb geprobeerd ze
te maken toen ik weer thuis was, maar ik moet nog veel oefenen.
Het was werkelijk een schitterende tijd. Dankzij de aardige, hartelijke, vrien-
delijke familieleden die dit alles hebben mogelijk gemaakt en die zo aardig
waren in het aanbieden van vervoer, inlichtingen, die ons verblijf in
Nederland tot een verblijf maakten dat we nooit zullen vergeten.

Back to their roots

Grolsch bier

Op bezoek bij 

Yvonne Reijs-Edel
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In het begin

Vraag 01 . Wat is de naam van onze stamvader ?
a. Roelof Somsen

b. Wander Somsen

c. Geert Boeinck

Vraag 02 . Wat is de naam van onze stammoeder ?
a. Jantjen Somsen

b. Mechtelt Gelkinck

c. Jenneken Fukking

Vraag 03 . Wat betekent de naam Somsen ?
a. Soms (Af en toe)

b. Somp

c. Simson (Zomp-Moeras-Sumpf)

Vraag 04 . Op welke boerderij woonden de eerste Somsens ?
a. Somsenhuis

b. Japikshuis

c. Pakkebier

Opvallende familieleden

Vraag 05 . Wie werd ooit het mooiste meisje van de Aaltense  
buurtschap Barlo genoemd?
a. Jeanie Somsen

b. Harmina te Paske

c. Theodora Kaemingh

Vraag 06 . Welk familielid werd 100 jaar ?
a. Janna Rauwerdink

b. Johanna Heersink

c. Albert Somsen

Het Grote Somsen Spel

door de ontwerper en spelleider Ben Somsen uit Zaandam [438]

Op zaterdagochtend 18 augustus 2007 hebben wij Het Grote Somsen Spel gespeeld.

Aanleiding was het motto van de 3de Wereldwijde Somsen Reünie: Terug naar onze wortels.

Daarom vroegen wij ons af: wat weten wij eigenlijk van onze Somsen-wortels?

Toen bedachten wij een spel in de hoop dat men na afloop zou zeggen: hé, dat is goed om te weten!

Als u niet op de reünie aanwezig was krijgt u nu de kans om uw familie-kennis te testen.

Maar ook als u wel aanwezig was volgt nu nog een herkansing.

De juiste antwoorden vindt u achter in deze Somsen Horizon.

Wij wensen u veel succes én plezier!

14
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Vraag 07 . Welke USA-Somsen kreeg de bijnaam 
‘The Judge’ (de rechter) ?
a. Stephen Herbert Somsen

b. Donald Somsen

c. Henry John Somsen

Vraag 08 . Welke Somsen nam 3 x deel aan de 
beroemde Elfstedentocht ?
a. Theo Somsen  (Vaassen)

b. Wim Somsen (Dinxperlo)

c. Wim Somsen (Wageningen)  

De Emigratie

Vraag 09 . Wie vertrok in 1847 als eerste Somsen 
naar Amerika ?
a. Jan Hendrik Somsen

b. Hendrik Jan Somsen

c. Aaltjen Somsen

Vraag 10 . Waarom vertrok hij of zij ?
a. Vanwege het geloof

b. Mislukte aardappeloogst

c. Wilde filmster worden

Vraag 11 . Hoeveel inwoners van Aalten  emigreerden 
van 1844-1847 ?
a. 329 (10 % v.d. bevolking)

b. 824 (25 % v.d. bevolking)

c. 1.316 (40 % v.d. bevolking)

Vraag 12 . Waar scheepten zij zich in ?
a. Arnhem

b. Rotterdam

c. Amsterdam

USA tot heden

Vraag 13 . Waar gingen de eerste emigranten wonen ?
a. New York

b. Michigan

c. Wisconsin

Vraag 14 . Waar werd in 2002 de reünie gehouden ?
a. Woodville - WI

b. Baldwin - WI

c. Eau Claire - WI

Vraag 15 . Welke Somsen van de 1847-tak bezocht als 
eerste Nederland ?
a. Henry N. Somsen Sr.

b. Henry N. Somsen Jr.

c. Stephen D. Somsen

15
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Vraag 16 . Welke Somsen van de 1881-tak bezocht als eerste Nederland ?
a. Raymond A. Somsen

b. Mary Jean Somsen

c. Donald Somsen

Nederland tot heden

Vraag 17 . Waar wonen in Nederland de meeste Somsens ?
a. Provincie Friesland

b. Provincie Gelderland

c. Provincie Zeeland

Vraag 18 . Hoeveel mensen waren aanwezig op de 
eerste dag van de reünie in 1997 ?
a. 200

b. 400

c. 600

Vraag 19 . Wat voor soort boom werd er toen geplant ?
a. Lindeboom

b. Populier

c. Beuk

Vraag 20 . Waarom een lindeboom ?
a. Maakten wij klompen uit

b. Stond ooit voor het  Japikshuis

c. Komt uit het gemeente-wapen van Aalten

Vlaggenparade van de landen waar Somsens wonen

Vraag 21 . Hoeveel vlaggen staan er op het reünie-logo ?
a. 10

b. 12

c. 15

Vraag 22 . Van welk land is deze vlag ?
a. Spanje

b. Portugal

c. Griekenland

Vraag 23 . Van welk land is deze vlag ?
a. Noorwegen

b. Zwitserland

c. Engeland

Vraag 24 . Van welk land is deze vlag ?
a. Zuid Afrika

b. Tanzania

c. Monaco

16
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Drie tweelingen op de Reünie

Impressies van Jobim Zwarts [2043] 

Soms zijn er van die zaken waar je al tijden naar kijkt zonder je erover te verbazen. En soms is er dan een

Wereldwijde Somsen Reünie nodig om je de ogen te openen�

Voor mij was dit de eerste keer dat ik een Somsen-reünie heb bezocht. De Edese tak van de familie was bijna op

volle oorlogssterkte aanwezig, waardoor ik mij supersnel op mijn gemak voelde. Al snel kwamen er contacten tot

stand met familieleden van over de grote plas en het viel het me op, dat er twee dames rondliepen die wel heel

erg veel op elkaar leken. 

Navraag leerde dat het de tweeling Patricia en Pamela Rice [3848 + 3847] uit Amerika was. 

En op dat moment viel het kwartje bij mij. In de Edese tak van de

Somsen familie lopen namelijk nog twee tweelingen rond, ook

allemaal meiden. 

Nobilée en Delphine van den Bos [4370 + 4371] zijn de dochters

van mijn zus King [2035] en haar man Rembrandt [4024]. 

Bente en Hedda Somsen [2847 + 2848] zijn de spruiten van mijn

volle neef Oscar Somsen [2040] en zijn vrouw Yeng Nacion

[2042]. 

Deze tweelingen waren ook allemaal aanwezig in IJzerlo, wat al

heel snel leidde tot het idee om deze tweelingen bij elkaar te bren-

gen en op de foto te zetten voor Somsen Horizon.

Gelukkig vonden alle dames dat een leuk idee. En aangezien mijn

oom Gerrit van Roekel [444] - een goede fotograaf - er ook voor

te porren was werden het prachtige foto’s, zoals u hierbij kunt

zien.

Natuurlijk roept dit ook vragen bij ons op: zijn er nog meer twee-

lingen in de familie? En kennen zij elkaar al?

Waar bleven die ballonnen ?

door Theo Somsen [227] 

Snel klommen de rode, witte en blauwe ballonnen omhoog die zaterdagmiddag. Langzaam verdwenen ze uit onze

ogen en koersten zij in noordoostelijke richting. Een paar ballonnen hadden pech en bleven al haken in de bomen

op het erf van het Somsenhuis. Maar zouden die andere het overleefd hebben? Van een paar ballonnen weten wij

dat, want een drietal vangers van een ballon reageerden.

De ballon van Evelien Stadler uit Didam [175] landde zo’n 20 kilometer ver-

der bij Veehandel B.J.H. ten Dolle aan de Lemmenesweg in Winterswijk.

Ongeveer 30 kilometer legde de ballon van Daphne Somsen uit Aalten

[3804] af, voordat die op de Oude Aaltenseweg in Groenlo werd opgevan-

gen door W. ten Barge.

Chiel Somsen uit Slagharen [4001] heeft zijn ballon vast een duwtje gege-

ven, want die werd wel 80 kilometer verder uit de lucht geplukt door de 

10-jarige Michelle Konert uit Ochtrup (Duitsland).

Chiel moet dus later maar ballonvaarder worden!

De drie ballonvangers hebben al een mooie ansichtkaart van ons ontvan-

gen en de namen van Evelien, Daphne en Chiel vermelden wij hier met

trots.

Proficiat!

Patricia en Pamela, Bente, Nobilée, 

Delphine en Hedda

(kan ook nèt andersom zijn) 

Daar gaan ze !
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Wij verlangen naar méér !

Impressies van Hans en Diny Geerts-Bovenhoff [3070 + 1370]

Deze reunie was héél anders dan tien jaar geleden, maar het was weer hartstikke leuk!

Want wij hebben als gastgezin gefunctioneerd voor drie Amerikaanse dames: Sharon Vargecko-Somsen [872] en

Amy Vargecko [2542] uit Utah en Stacey Aikens-Vargecko [2541] uit Texas. Moeder Sharon met haar twee dochters.

Op vrijdagmiddag hebben wij op de camping in IJzerlo kennis

gemaakt met hen en in de loop van de avond zijn we richting

Nieuwleusen gereden. Sharon, Amy en Stacey hadden een

huurauto tot hun beschikking. In beide auto’s hebben wij een

‘Geerts’ genesteld, voor het geval je elkaar eens kwijt mocht

raken� 

Thuis hebben wij gezellig samen wat gedronken en elkaar van

alles over hun en ons wel-en-wee verteld.

Lekker geslapen en de volgende morgen op tijd weer naar

IJzerlo, onze gezamenlijke geboortegrond.

Daar hebben wij een afwisselende dag beleefd, met voor ieder

wat wils. Met nieuwe en ‘oude’ ontmoetingen. Bennie Somsen

[516] weer gesproken, waarmee ik 10 jaar geleden in het

‘Somsen-orkest’ heb gemusiceerd. Willi en Martha Somsen-te

Grotenhuis [1561 + 1563] van de Duitse Somsen-tak weer ont-

moet.

‘s Zondags zijn we niet naar het vervolg van de reünie geweest, maar hebben we met Sharon, Amy en Stacey de

omgeving verkend.

Eerst zijn we Staphorst doorgereden, waar nog klederdracht wordt gedragen. Een dorp met mooie oude boerde-

rijen, geverfd in groene en blauwe tinten, wat kenmerkend is voor dit dorp.

Daarna naar Giethoorn (het Venetië van Holland) en daar met een fluisterbootje een mooie tocht door de grachten

en over het meer gemaakt. Het fototoestel had in Staphorst en Giethoorn druk werk.

Lekker samen geluncht en toen moesten we al naar huis terug, want Sharon, Amy en Stacey moesten op tijd

vertrekken, vanwege hun huurauto, die moest worden afgeleverd.

Zodoende kwam om 4 uur ‘s middags al een eind aan ons prettige samenzijn.

Jammer dat het maar zo kort kon zijn. We hebben samen veel plezier gehad en konden het samen heel goed vin-

den. Ook is ons Engels weer wat ‘bijgespijkerd’.

We kregen twee mooie boeken cadeau over Utah en Texas, met prachtige foto’s, wat duidelijk laat zien hoe bijzon-

der mooi de natuur daar is, vooral in Utah.

Heel graag willen Hans en ik dat met eigen ogen daar een keer bekijken en ervaren.

Nu corresponderen we samen per e-mail. We missen hun humor, hun hartelijkheid en hun spontaniteit. 

We willen elkaar héél graag weer ontmoeten! 

Stacey, Diny, Amy en Sharon

Antwoorden Grote Somsen Spel

01 C. Geert Boeinck

02 B. Mechtelt Gelkinck

03 B. Somp (Zomp-Moeras)

04 A. Somsenhuis

05 B. Harmina te Paske

06 C. Albert Somsen

07 C. Henry John Somsen

08 B. Wim Somsen (Dinxperlo)

09 C. Aaltjen Somsen (1847)

10 B. Mislukte aardappeloogst

11 A. 329 (10% van de bevolking)

12 B. Rotterdam

13 C. Wisconsin

14 B. Baldwin-WI

15 A. Henry N. Somsen Sr. (1923)

16 B. Mary Jean Somsen (1957)

17 B. Provincie Gelderland

18 B. 400

19 A. Lindeboom

20 C. Komt uit het gemeentewapen van  Aalten

21 C. 15

22 B. Portugal

23 C. Engeland

24 A. Zuid Afrika
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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
gebeurtenissen in hun en onze familie. Dit stelt onze adviseur, Dick Somsen uit Zwolle, in staat ons genea-
logisch 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

22-05-2007: 

Vincent Somsen [1874 en Nico

Migchelbrink [5773]

15-09-2007:

Kenneth William (Ken) Fowler [5849]

en Jean Elaine (Jeanie) Somsen

[773]

21-09-2007:

Wolfgang Somsen [1570] en Nicola

Specht [5868]

Wolfgang en Nicola

Ken en Jeanie

Geboren

04-08-2005: Luke Ryder [5864],

z.v. Noah Benjamin Jacobson

[2384] en Tara Potee [3968]

19-09-2006: Maya Rebekah

[5865], d.v. Noah Benjamin Jacob-

son [2384] en Tara Potee [3968]

04-10-2006: Tobias [5781], z.v. Bart

Jeroen van den Hooff [5072] en Ilse

Mariska Willemina van Roekel

[2851]

08-12-2006: Frederik Lambertus

Andries (Freek) [5780], z.v. Sybren

Jan Frederik Pleijsant [5779] en

Roos Maria (Roos) Velzel [683]

19-02-2007: Tyn Herwin [5764],

z.v. Johan Friso Jansen [5360] en

Ingrid Wilhelmina Somsen [997]

29-03-2007: Cash Andoen [5759],

z.v. Cullen Andoen Jager Jensen

[4865] en Andrea Paulsen [5581]

03-04-2007: Lawrence Dylan

Thomas [5744], z.v. Herman Bertus

Somsen [180] en Kirstin Marie

Hyslin [3936]

24-07-2007: Cecelia Marie [5860],

d.v. James Sebastian Bear [4137]

en Heidi Marie Schmautz [4143]

20-08-2007: Tobias Jaron [5859],

z.v. Marcel Raymond Somsen

[1196] en Paulina Jochiema (Lione) 

van Klij [4961]    

Overleden

26-12-2006:

Elisabeth Louise Rasmussen-

Somsen [812], 82 jaar,

Glenwood City, WI. USA

24-01-2007: Gertrude

Meendering [5185], 88 jaar,

Orange City, IA. USA

07-03-2007: Arend Jan (Jan)

Mengerink [1851], 83 jaar,

Neede

25-03-2007: Hendrika Gerharda

van der Waal-Eenink [2567], 76

jaar, Doetinchem

10-04-2007: Joyce Marilyn

Somsen [5798], 81 jaar,

Chandler, AZ. USA

14-04-2007: Dirkje Hoopman

[385], 82 jaar, Eibergen

22-06-2007: Mary Jean Somsen

[823], 83 jaar, Janesville, WI.

USA

17-08-2007: Donald William

(Don) Berkseth [3852], 67 jaar,

Baldwin, WI. USA

18-08-2007: James Christiaan

(Jim) Wernlund [803], 94 jaar,

USA

17-09-2007: Johanna Hendrika

Somsen-Wijnveen [620], 90 jaar,

Aalten



Zondagmiddag op de brug bij boerderij Pakkebier
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