
SOMSEN NIEUWSBRIEF 16 

BERICHT VAN DE VOORZITTER 
U bent wellicht verbaasd een nogmaals een Nieuwsbrief te ontvangen. In 
Nieuwsbrief nr 15 van afgelopen juli beloofden wij om aan het eind van het 
jaar een Horizon te publiceren. Maar dat is helaas niet gelukt. Niet omdat 
we geen leuke artikelen hebben binnengekregen. Daarover verderop 
meer. Maar het is helaas nog niet gelukt alles samen te stellen. 

Andere zaken zijn gelukkig wel gebeurd. We hebben een gezellige 
Somsendag gehad in september en herinneringen opgehaald aan de 
reünie van afgelopen jaar. Dit eindigde in een spontaan etentje in Aalten. 
We hebben een mooie donatie ontvangen en denken na wat we daarmee 
willen doen. We horen dat er in de Verenigde Staten wordt overlegd over 
de plannen voor een volgende grote reünie. 

Dat het met de Horizon nog niet gelukt is, heeft helaas te maken met 
beperkingen van het bestuur. Zoals u weet zijn we nog met drie. Maar 
Berto en Adrie hebben het erg druk met werk en gezinsleven. Ikzelf 

verzorg naast penningmeesterschap en donateursbeheer ook de website. Helaas te veel om ook nog 
de Horizon te maken. Vandaar dat u in plaats daarvan een tweede Nieuwsbrief ontvangt. 

Ik wil daarom graag nog een keer een oproep te doen om ons te helpen. Interessant materiaal komt 
er wel binnen. Maar, we hebben vooral mensen nodig om dat te bewerken (soms artikelen 
samenvoegen), artikelen na te lezen en te vertalen. Ook wie alleen het Engels of het Nederlands 
machtig is kan hier prima bij helpen. Met z’n allen is het best te doen. Maar met alleen het bestuur is 
het helaas een te zware taak. Meldt u bij mij op info@somsen.org of bij één van de andere 
bestuursleden. 

Laten we positief afsluiten. Het jaar eindigt. Wij wensen iedereen een fijne kerst en vooral een 
gezond en gelukkig 2019. En hopen u te zien bij één van onze activiteiten of in de hopelijk toch 
verschijnende volgende Horizon. 

 

Een Gezellige Somsendag. 
Nieuwe uitnodiging: zaterdag 7 

september 2019 
Op 1 september 2018 hielden wij onze 
eerste Somsendag ‘Nieuwe Stijl’. Zonder de 
oude vertrouwde BBQ. Maar wel met bezoek 
aan onze boom en vooral veel gelegenheid 
elkaar na een jaar weer eens te spreken in 
IJzerlo, waar onze wortels liggen. Voor 
sommigen was het zelfs langer geleden. Het 
was een heerlijke zonnige zaterdagmiddag. 
Op het terras werd bijgekletst onder het 
genot van een drankje en na het bezoek aan 
‘de boom’ keken we samen naar een video 
van de Wereldwijde Reünie van 2017. De 
aanwezigen vonden het fijn weer eens met 
het thema ‘Somsen’ bezig te zijn. Dat bleek wel toen spontaan een etentje georganiseerd werd. We 
togen naar een restaurantje in Aalten om nog even van elkaars gezelschap te ontmoeten. 

Al met al was het een geslaagde dag. We doen het graag nog een keer over. Hopelijk weer bij ’t 
Dorpshuis in IJzerlo. En weer op de eerste zaterdag van September. Ook deze keer proberen we 
weer een activiteit te organiseren om het nog eens extra de moeite te maken om te komen. Wat, dat 
zult u nog wel even moeten afwachten. Wij komen hier in het voorjaar op terug. We hopen u 
natuurlijk allemaal te zien. Als u verwacht te komen stuur dan s.v.p. een mailtje naar 
info@somsen.org. Dan weten we wat we kunnen verwachten. Zet het in ieder geval vast in uw 
agenda.

 
Oscar Somsen [2040] 

 
Aandachtich publiek. Kijken naar de video van de grote 

Reünie. Vlnr. Marco Somsen [545], Helmut Somsen 
[1562], Herman Heinen [456], Corry Houpst [439] en Nellie 

van Dijk [66]. Foto: Adrie van Dijk [185] 
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Volgende Horizon? Help ons mee! 
Helaas is het ons dit jaar niet gelukt een Horizon 
te produceren. Maar leuke artikelen hebben we 
zeker wel binnengekregen. Natuurlijk het artikel 
van Hedda Somsen [2848] dat in de vorige 
Nieuwsbrief al werd beloofd. Maar nog meer 
materiaal van verschillende familieleden. 
Hopelijk zal het ons, met nieuwe hulp, lukken om 
dit komend voorjaar voor u te brengen in een 
nieuwe Horizon. Hieronder een voorproefje van 
het materiaal dat wij hebben ontvangen. 

Adrie van Dijk [185] schrijft over haar oud-tante Jo 

Hunse – Somsen [63] ‘één van de meest bijzondere, 

sterke en lieve vrouwen in het leven van een 

heleboel mensen’. Geboren in 1930 werd zij ergens 

rond 1948/49 naar Drenthe gestuurd om familie te 

helpen met de voorjaarsschoonmaak. Daar leerde ze 

een aardige jongen kennen, ene Tuenis Hunse [68] 

uit Beilen, Drenthe. De 2 werden verliefd, maar ze 

wisten dat het niet lang kon duren. Teun ging 

emigreren naar Canada, samen met zijn vader, 

broers en zussen in de hoop op een betere 

toekomst. Een spannend verhaal. Hoe het verder 

gaat, dat kunnen we hopelijk binnenkort vertellen. 

Onze voormalige eindredacteur Harry Somsen [146] rapporteert, met enige vertraging, over Joost 

Somsen [4043] die niet alleen de Kermisloop van 2015 in Eibergen heeft gewonnen maar ook de 

Hengelose triatlon van 2017. Zelf is hij ook weer actief geweest. Om de vereniging Historisch 

Hengelo op weg te helpen op de digitale snelweg. En om ‘de tand des tijds met schoffels te lijf’ te 

gaan voor het bijhouden van historische graven in Zelhem. Dan ook nog de vermelding van Somsen 

in een boek over de buurtschap Holterhoek dat vorig jaar is uitgekomen. En een gezamenlijk concert 

Aaltense muziekverenigingen in aardappelschuur van maatschap Prinzen-Somsen in IJzerlo! 

Ben Somsen [438] schrijft over zijn vader Johan Gerard [363] en vooral over de Hollandse 

Bouwkunst in de 20e eeuw waaraan hij als timmerman heeft bijgedragen. In de 19e eeuw, tijdens de 

industriële revolutie, trokken veel burgers van het platteland naar de stad. De woonomstandigheden 

van de Nederlandse arbeidsbevolking in de steden waren vaak erbarmelijk. De zorg voor 

acceptabele huisvesting van de bevolking werd in de 19e eeuw niet als een overheidstaak gezien. In 

1853 vroeg koning Willem III aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs om over de vereisten en 

inrichting van arbeiderswoningen te rapporteren. Het duurde nog een halve eeuw voordat de 

overheid zich met de volkshuisvesting ging bemoeien. De eerste wet is de Woningwet 1901 die op 1 

augustus 1902 in werking trad. Dat leidde uiteindelijk tot een bloei in de bouwkunst zoals de 

Amsterdamse School. Ook hierover hopen wij in de komende Horizon meer te kunnen vertellen. 

Dit alles willen wij graag publiceren. Maar het materiaal moet nog bewerkt, vertaald, nagelezen van 

foto’s voorzien en opgemaakt worden. Een taak die wij als bestuur zelf de afgelopen maanden niet 

voor elkaar hebben weten te krijgen. 

Dus wilt u komend voorjaar over dit moois lezen? Of vind u het gewoon belangrijk dat wij dit als 

familie met elkaar blijven delen. Meldt u dan aan en help mee. Stuur een mail naar info@somsen.org 

of neem contact op met één van de bestuursleden. Als we dit met z’n allen doen is het niet veel werk. 

 
Hedda Somsen [2848] met Greg [3856] en Kathy 

Berkseth [3911] bij de bruiloft van hun dochter 

Kali [3912]. 
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Anonieme Donatie voor de Stichting 
Enige tijd geleden kregen wij onverwachts de vraag gegevens door te 
geven. Eén van onze donateurs is overleden en laat een bedrag na aan de 
Somsen Stichting. Natuurlijk waren we blij met het vooruitzicht van extra 
middelen waarmee we ons werk beter zouden kunnen doen. Maar groot was 
onze verbazing toen Stephen Somsen [2459], die voor ons de bankzaken in 
de US regelt, liet weten dat hij een bedrag van $10,698.34 had ontvangen. 

De nabestaanden hebben aan ons gevraagd om de donatie anoniem te 
houden. Aan dit verzoek komen we graag tegemoet. Maar, het nieuws zelf 
willen we u toch niet onthouden. Een dergelijk bedrag biedt niet alleen 
verlichting bij onze gebruikelijke kosten (Het publiceren van een Horizon kost 
rond de € 1000). Het biedt ook mogelijkheden voor iets extra’s. Bij voorbeeld 
bij een volgende grote reünie. Het bestuur denkt hier nog over na. Als u zelf 
ideeën hebt horen we het graag. Wij houden u op de hoogte. 

 

Archief Somsen Horizon Overgedragen 
Nadat Harry Somsen [146] in 2017 naast zijn plek in het bestuur ook het eindredacteurschap van de 
Horizon en de Nieuwsbrief heeft neergelegd moest dit jaar nog het archief worden overgedragen. 
Vier grote dozen met exemplaren teruggaand tot het allereerste begin in 1997. Het paste nog net 
achter in zijn auto op weg naar de Somsendag op 1 september. Voorlopig wordt het archief beheerd 
door Oscar Somsen [2040]. Alles is uitgezocht en van alle Horizons en Nieuwsbrieven is nog 
tenminste één exemplaar aanwezig. Meestal meer. Dat houden we zeker bij voor toekomstig gebruik. 

 

Familieberichten 
In deze rubriek attendeert onze genealogische adviseur Dick Somsen [130] uit Zwolle u op de 
familieberichten. Wij danken iedereen die ons weer heeft geïnformeerd over blijde of droevige 
gebeurtenissen in de familie. Dit maakt het mogelijk het genealogisch bestand ‘up to date’ te houden 
en hierover te berichten in de Horizon en Nieuwsbrief. Wij stellen het zeer op prijs als u uw 
familieberichten (bij voorkeur mét een foto!) per via somsengenealogie@kpnplanet.nl of naar: 
Monteverdilaan 175, 8031 DL Zwolle 

Geboren: 

• 08-07-2018: Jonah Frederik (Jonah) [8002], z.v. Jasper Joseph Hendrikus Maria Krechting 
[7651] en Evelien Didi Stadler [175] 

Gehuwd: geen opgave ontvangen 

Overleden: 

• 12-07-2018: Grada Johanna (Annie) Somsen-
Mateman [521], 73 jaar, Lintelo, gem. Aalten 

• 28-07-2018: Johanna Alberta (Hannie) Somsen-
Stroes [397], 83 jaar, Eibergen 

• 01-10-2018: Theodora Johanna (Thea) Hoopman-
Kaemingh [382], 97 jaar, Aalten 

• 13-10-2018: Johanna Margaretha (Joke) Garretsen-
Somsen [142], 87 jaar, Zelhem 

 

Wij doen ons best om komend voorjaar toch Somsen Horizon 33 te laten verschijnen. Uw 
Kopij is altijd welkom welkom! En ook uw hulp! Graag mailen naar info@somsen.org. 

Denkt U aan uw donatie voor 2018?  

 
Harry Somsen [146] 

inspecteert het 
Horizonarchief voor de 
overdracht. Foto: Adrie 

van Dijk [185] 

Johanna Margaretha 
(Joke) Garretsen-

Somsen [142] 

 

Johanna Alberta 
(Hannie) Somsen-

Stroes [397] 
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HERINNERINGEN AAN ‘DE’ REÜNIE 

 
 

 
Ontspannen op het terras van ’t Dorpshuus. Somsendag Zaterdag 1 
september 2018. Vlnr Marco Somsen [545], Ben Somsen [438] en 

Ellie Somsen [237]. Foto: Adrie van Dijk [185]  

  


