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verponding 31 oktober 1687 Aalten
“31 october 1687 Aelten
Staet en register der Verpondinge (grondbelasting) van
t Dorp en Carspel Aelten soo deselve van Erick Schutte
voor tegenwoordig gebeurt en gemanieert (bepaald)
wort overgeven … 1687”
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Voorzitter en vertaler (Engels)
Johan Somsen [1089]
Schietbaanweg 11
8162 GP Epe
Tel.: 0578-629 893 / 06 290 324 84
E-mail: johan.f.somsen@wxs.nl
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Secretariaat
Margriet Iserief-Somsen [2878]
Jan Tooropstraat 2
3817 PZ Amersfoort
Tel.: 033 461 96 43
E-mail: somsenstichting@casema.nl
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Penningmeester
Berto Somsen [423]
Burg. Wilhelmweg 27
7151 AA Eibergen
tel.: 0545 476 272
e-mail: bc.somsen@kpnmail.nl

Buurtschap IJzerlo
Onder buurtschap IJzerlo staat vermeld: “Sumpsen 5 –
13 – 0”

rectIfIcAtIe
In het artikel uit Somsen Horizon 28, “Ons gezin in de
oorlogsjaren” van Gus Somsen [97], zijn in de
Nederlandse uitvoering bij onderschriften verkeerde
foto’s geplaatst. Op pag. 11 en pag. 14 hoorden onderstaande foto’s te staan. Onze excuses daarvoor.

fAmIlIeBerIchten:

Grada Aleida
Somsen [80]

Dirkje Johanna
(Dit) Somsen [82]

Govert Somsen
in 1931 [83]

Geboren:
03-04-2014: Emmy van Dijk [7853], d.v. Mark van Dijk [186] en Matty Cornelissen [7447]
Gehuwd: geen opgave ontvangen
Overleden:
27-09-2014:
17-10-2014:
29-12-2014:
09-01-2015:
07-03-2015:

Geertruida (Truus) Somsen [974], 93 jaar, Ruurlo
Christiaan (Chris) de Groot [4728], 90 jaar, Winschoten
Johan Hendrik (Johan) ter Horst [1007], 96 jaar, Chatham, ON. Canada
Shanna Leigh Norwood {3450], 49 jaar, Bellevue, ID. USA
Grada Willemina (Mien) Somsen [1242], 84 jaar, Eibergen

Postbank: NL 97 INGB 0007 9098 85
t.n.v. Somsen Stichting Eibergen
John ter Horst
[1007]
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Redactie
Harry Somsen [146]
Doetinchemseweg 30
7021 BS Zelhem
Tel.: 0314 621011
E-mail: somsen@oudzelhem.nl

²

Website: www.somsen.org

de nieuwe somsen horizon 29 verschijnt in juli 2015.
Graag voor 1 mei 2015 kopij inzenden.
In deze horizon o.a.
Datum reserveren voor de familie barbecue op zaterdag 22 augustus in IJzerlo
Geschiedenis over het familie installatiebedrijf Somsen in Eibergen.
Interview met Marnix Somsen [228], fraude advocaat in New York
Somsen Hall van de Winona State University
Stephen Somsen [2459] en LaNay Locher starten in Amsterdam hun riviercruise naar Budapest

Shanna Leigh
Norwood
[3450]

Stephen Somsen en LaNay M. Locher in Amsterdam
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WOOrd vAn de vOOrzItter

vAn Onze pennInGmeester

In de afgelopen jaren is er veel voortgang geboekt met het digitaliseren van archieven en
vele ervan zijn via internet vrij gemakkelijk toegankelijk. Dit biedt niet alleen perspectieven
voor genealogen maar ook voor hen die uit louter nieuwsgierigheid naar hun voorvaderen
bijzondere details over hen te weten willen komen.
Enkele website-adressen wil ik u niet onthouden waarbij ik goed besef niet volledig te zijn:
www.genealogiedomein.nl (veel informatie over De Achterhoek); www.geldersarchief.nl;
www.wiewaswie.nl; www.delpher.nl (boeken, kranten en tijdschriften); www.onlinebegraafplaatsen.nl. Enig speurwerk zal u echter in staat stellen nog veel meer schatkamers met gegevens te vinden.
Zo stuitte ik onlangs op een klein 17e-eeuws detail uit onze familiegeschiedenis. We moeten natuurlijk niet de illusie hebben dat er veel vroege informatie te vinden zal zijn over
een eenvoudige Achterhoekse familie die in de 17e eeuw het Sumpsstedeken, een heel
klein boerderijtje, bewoonde in een gebied dat zeer geïsoleerd was. Maar dan is het des
Johan Somsen [1089] te spannender een kleine vondst te doen. In ons prachtige familieboek Somsen Omnes
Generationes van Dick en Theo Somsen treffen we op de bladzijden 25–31 interessante
details aan over de vroegste geschiedenis van onze familie. Daar worden enkele vondsten uit oude archieven
weergegeven.
Het archiefstuk dat ik tijdens een speurtocht aantrof in het Gelders Archief (toegangsnummer 0005; Staten van het
Kwartier Zutphen en hun Gedeputeerden Inventarisnummer 409) vertelt ons dat “Sumpsen” uit het buurtschap
IJzerlo in 1687 5 (gulden/daalders) – 13 (stuivers) – 0 (penningen) grondbelasting moest betalen. Een kopie hiervan treft u elders in deze nieuwsbrief aan. Ons aller stamvader, Geert Somsen (Sumps) [272], die leefde van
ca.1666 – ca. 1730, woonde toen in IJzerlo en was in 1687 ca. 21 jaar oud. Het is aannemelijk dat hij degene was
die deze belasting moest betalen.
Dit is slechts een geringe vondst, maar waar zouden we niet op kunnen stuiten als we militaire en rechterlijke
archieven zouden aanboren. Wij hebben dit nog nooit grondig kunnen doen en ik zou eigenlijk iedereen willen uitdagen eens een paar voorzichtige stappen in die richting te zetten. Hoe spannend zou het niet zijn als we Somsenboeven uit vroeger eeuwen zouden vinden. Dan blijven de verhalen niet langer beperkt tot data rondom geboorte,
doop, huwelijk en overlijden en een enkele keer een beroep of de naam van een boerderij. Nee, dan zouden we
waarschijnlijk met rode oortjes veel spannender materie tot ons nemen. Lijken in de kast worden op den duur
immers steeds interessanter. En u laat ons dan toch wel weten wat u gevonden heeft zodat wij erover kunnen publiceren?

nIeuWsBrIef per e-mAIl en het verzAmelen vAn e-mAIlAdressen
Tot dusver zijn de Somsen Horizon en de Somsen Nieuwsbrief altijd op papier verschenen. Bovendien kan men ze
altijd raadplegen op de familie website www.somsen.org
Wij zijn echter van plan om een nieuwe stap in de digitale wereld te zetten. Voor degenen die geïnteresseerd zijn
is het nu mogelijk de Somsen Nieuwsbrief ook per e-mail te ontvangen. Dit betreft dus niet Somsen Horizon. De
Nieuwsbrief zal worden verzonden in pdf-formaat. Hij is identiek aan de papieren Nieuwsbrief die ook beschikbaar
zal blijven voor degenen daar de voorkeur aan geven. Op de lange termijn kan dit helpen bomen te sparen en het
is goed voor de financiële situatie van onze stichting.
Als u de Somsen Nieuwsbrief digitaal wenst te ontvangen stuur dan alstublieft een e-mail naar info@somsen.org
waarin u dit aangeeft. Zodra de Nieuwsbrief verschijnt, sturen wij u een link waarmee u uw eigen exemplaar kunt
downloaden. Zo raakt uw inbox niet verstopt.
Afgezien van dit aspect zijn wij ook van plan een database te ontwikkelen met alle e-mailadressen van al onze
donateurs zodat we veel sneller kunnen communiceren. Dit zou o.a. zeer welkom zijn met het oog op de organisatie van onze volgende wereldwijde reünie in 2017. Als u zo vriendelijk wilt zijn ons uw e-mailadres toe te sturen
naar info@somsen.org zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk.

stephen sOmsen
Onze Amerikaanse penningmeester Stephen Somsen [2459] en zijn vrouw LaNay M Locher [7465] brachten in oktober 2014 een bezoek aan Nederland. In Amsterdam zou hun riviercruise naar Budapest beginnen maar alvorens
aan boord te gaan brachten zij met een aantal Nederlandse Somsens een gezellige dag in Amsterdam door. In onze
volgende Somsen Horizon verschijnt er een groot artikel van Stephen over deze bijzondere reis. Zie foto titelblad.

Beste Donateur,
Het is weer tijd uw jaarlijkse bijdrage op onze bankrekening
nl97 InGB 0007 9098 85 t.n.v. Somsen Stichting, Eibergen te storten.
U betaalt een vrijwillige donatie van minimaal € 15,- maar het is altijd zeer welkom wanneer
u daar boven gaat.
Het zou erg handig voor uzelf zijn en ons veel werk besparen als u uw bank een automatische betalingsopdracht geeft voor een jaarlijkse bijdrage. Wij hoeven dan ook niet telkens
betalingsherinneringen te versturen. Deze bijdrage is uiteraard erg belangrijk voor onze
familiestichting. Alleen daarmee kunnen wij Somsen Horizon en de Somsen Nieuwsbrieven blijven uitgeven en de
website in de lucht houden.
Wilt U bij het betalen vooral uw P-nummer vermelden. U vindt dit op de adressticker van de Nieuwsbrief en uiteraard ook op onze website in de genealogische database.
Heel erg bedankt, Berto Somsen [423], penningmeester.

hOe BIJzOnder een BAlletJe kAn rOllen
door Johan Somsen [1089]
In februari 2015 kreeg Theo Somsen [227], die sinds zijn
pensionering een internet antiquariaat, Imprimatur, runt
(http://www.boekwinkeltjes.nl/bwzoeken.php?bwID=12720)
een bestelling voor een boek. De klant in kwestie heette
Christa van Stappen–Ormel en toen ze bij de correspondentie rondom haar bestelling de naam Somsen las, stuurde ze
Theo een mail waarin ze vertelde dat er ook Somsens in
haar familie zaten. Theo stuurde mij het mailtje door en binnen slechts enkele dagen ontspon zich een levendige e-mail
Christa van Stappen - Ormel correspondentie over onze familiebetrekkingen. Over en
en Wim van Stappen uit Zwolle weer werd informatie uitgewisseld en spoedig zat ik bij Gerrit Willem Ormel
Christa en haar man Wim in Zwolle aan tafel met veel fami- (1892-1967) grootliedocumentatie van weerszijden. Een bijzondere middag waarbij we uitgebreid hebben stilge- vader van Christa
staan bij een klein stukje gemeenschappelijk verleden. Ik heb ook dankbaar gebruik gemaakt van Stappen-Ormel
van het ijzersterke geheugen van mijn oom, Johan Somsen [1085], die binnenkort zijn 89e verjaardag hoopt te vieren. In een paar telefoongesprekken kreeg ik van hem een schat aan anekdotes over familieleden van Christa, vooral over haar grootvader Gerrit Willem Ormel of
“Ormel-Willem”, zoals men in De Heurne placht te zeggen. Deze Ormel-Willem was een volle
neef van mijn grootmoeder, Everdina Wilhelmina Somsen-Te Kamp [1082]. Haar moeder was
een Ormel: Willemina Hendrika Te Kamp-Ormel [1186].
Er kwamen enkele oude foto’s tevoorschijn uit het begin van de vorige eeuw en wat ons bijzonder opviel was de gelijkenis tussen mijn overgrootmoeder Willemina Te Kamp-Ormel en
Willemina Hendrika
Gerrit Willem Ormel, haar oomzegger die ook Christa’s grootvader was.

dr. ester reIJnen BenOemd tOt prOfessOr
AlGemene psychOlOGIe
Wij hoorden van de in Zwitserland woonachtige Henk Reijnen [2897] en
Josta [2896] Reijnen-Somsen, die bijna jaarlijks naar de Somsen barbecue in IJzerlo komen, dat hun eveneens in Zwitserland wonende
dochter, Ester Reijnen [5454], afgelopen jaar is benoemd tot professor
in de algemene psychologie aan de Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften. Een compliment waard.
Links: Ester Reijnen [5454]

Rechts: Erasmus Hochschule

te Kamp-Ormel
[1186] (1855-1928)
grootmoeder van
Johan Somsen

