
 

 
 
Nieuwsbrief 19 
Januari 2022 

Voormalig Bestuur 

 

Voorzitter 

Oscar Somsen [2040] 

Secretariaat & Penningmeester 

Berto Somsen [423] 

Donateursbeheer: 

Adrie van Dijk [185] 

 

Nieuwe bestuursleden: 

 

Voorzitter: 

Johan Somsen [1089] 

Secretaris: 

Theo Somsen [227] 

Penningmeester: 

Harry Somsen [146] 

. 

Bankzaken USA 

Stephen D. Somsen [2459] 

47231 East Fir Street 

P.O. Box 526 

Darrington, WA. 98241 USA 

E-mail: ssomsen@aol.com 

 

E-mail: info@somsen.org 

Website: www.somsen.org 

Genealogie: somsen 

Wachtwoord: Roelof 

IBAN: NL 97 INGB 0007 9098 85 
t.n.v. Somsen Stichting Koog a/d 
Zaan 

 

Vertalers/Proeflezers 

Jeanie Somsen [773], Hedda 
Somsen [2848], Bente Somsen 
[2847],Yeng Nacion [2042], Johan 
Somsen [1089] 

 

 

 UPDATE VOOR DE WERELDWIJDE REÜNIE, IN HOLLAND, MI 
USA, 5-7 AUGUSTUS, 2022 

 VIJFENTWINTIG JAAR HERINNERINGEN 

 25 JAAR FAMILIE SOMSEN REÜNIELOCATIE 

 QUINTEN EN TYMO SOMSEN: EEN PASSIE VOOR DOWNHILL 

MOUNTAINBIKING 

 MUZIEK VERWARMT HET HART 

 PLANNEN VERANDEREN WANNEER JE EEN HUIS BOUWT 

 DE NAAM ‘SOMSEN’ IN DE LITERATUUR 

 DIRK SOMSEN EN ZIJN VADER. FAMILIEBERICHTEN 

 
 

 
 

 

Wereldwijde Reünie 
Holland, Michigan 
5-7 augustus, 2022 



SOMSEN NIEUWSBRIEF 19 

WOORD VAN DE VORIGE VOORZITTER. Beste familie en vrienden. Voor u ligt weer een Nieuwsbrief. 
Niet zo lang na de vorige. Dat komt natuurlijk omdat we in afwachting zijn van de 
Reünie van 2022. We zijn erg blij dat de organisatoren erg actief zijn geweest in hun 
voorbereidingen. Natuurlijk bemoeilijkt Corona de zaken, dus er is nog geen definitief 
plan. Maar we hebben goede hoop dat het beter zal gaan en dat we elkaar in 
augustus kunnen ontmoeten. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de ideeën en 
plannen. Neem contact op met de organisatoren zodat zij u op de hoogte kunnen 
houden. 

Het volgende bericht kan als een verrassing komen. Terwijl u dit leest, heeft er een 
wijziging plaatsgevonden in het bestuur van onze stichting. Zoals de trouwe lezers 
wellicht weten, heeft de kleine groep bestuursleden het de afgelopen jaren moeilijk 
gehad. Sommigen van u hebben geholpen maar helaas hebben we niemand 
gevonden om het bestuur te versterken en eigenlijk waren er plannen om na de 
Reünie een stapje terug te doen en mogelijk de stichting op te heffen. Echter, oud-

bestuursleden Theo [227], Johan [1089] en Harry [146] hebben zich gemeld en gezegd dat zij in ieder 
geval een deel van het werk van de stichting willen voortzetten. Daarom hebben we met hen 
afgesproken dat zij het stokje overnemen. 

Ik wil graag van deze plaats gebruik maken om iedereen te bedanken die de afgelopen vijf jaar heeft 
geholpen. Natuurlijk mijn medebestuursleden Berto Somsen [423] en Adrie van Dijk [185]. Berto is lange 
tijd een trouw bestuurslid geweest, heeft een aantal jaren de financiën en het donateursbestand 
verzorgd. Adrie is na de reünie van 2017 opgestapt en heeft geholpen bij het vinden van donateurs voor 
onze publicaties en heeft zelf ook enkele artikelen geschreven. Ik wil ook graag een aantal naaste 
familieleden bedanken die hebben geholpen met vertalen en redigeren en een groep proeflezers die 
hebben geholpen om de kwaliteit van onze Engelse tekst te verbeteren. Alle resterende fouten vallen 
onder mijn verantwoordelijkheid als eindredacteur. In het bijzonder wil ik mijn echtgenote Yeng Nacion 
[2042] bedanken. Hoewel zij geen bestuurslid is, heeft zij bij talloze activiteiten geholpen. Hoewel de 
afgelopen jaren een strijd zijn geweest mogen we er trots op zijn dat we een aantal Nieuwsbrieven en 
een Horizon met vele bijdragen hebben gepubliceerd. Samen hebben we de basis verder helpen leggen 
zodat er nu weer een mooie reünie mogelijk is. 

In deze Nieuwsbrief delen we graag, naast mededelingen en verslagen, ook een aantal nieuwe 
bijdragen en familieverhalen. Veel leesplezier. 

 

WOORD VAN DE NIEUWE VOORZITTER. “A sadder and a wiser man”. Zo kort voor het einde van 
het Oude Jaar en de komst van het Nieuwe vindt ook in onze familiestichting een 
behoorlijke verschuiving plaats. Toen het huidige bestuur met Oscar Somsen aan 
het roer samen met Berto Somsen en Adrie van Dijk, alweer bijna vijf jaar geleden 
het stokje overnam was dat bepaald geen dankbare taak. Na 20 jaar was bij velen 
het enthousiasme voor onze familiestichting sterk geluwd en daarbij kwam ook nog 
dat in die 20 jaren van ons bestaan destijds velen van de Somsens, die zo laaiend 
enthousiast waren toen we in 1997 met onze eerste Wereldwijde Reünie begonnen, 
inmiddels zijn overleden. 

Waar hen zeker lof voor toekomt is de schitterende reünie in 2017 in IJzerlo 
waarvoor vooral Oscar veel werk verzet heeft. Er waren ook talloze Amerikaanse en 
ook Canadese Somsens speciaal voor naar de Achterhoek gekomen. De reden dat 
er een bestuurswisseling plaatsvindt komt doordat het huidige bestuur veel te weinig 

ondersteuning ondervond vanuit de achterban van de Somsens en daardoor eigenlijk op het punt was 
gekomen om de stekker er helemaal uit te trekken. En dat is ook zeer begrijpelijk. Toen we hierover 
werden ingelicht vonden de oud-bestuursleden Harry Somsen, Theo Somsen en ondergetekende dat 
erg te betreuren en hebben toen voorgesteld tijdelijk het scheepje drijvende te houden. 

Ik wil overigens niet verder stil blijven staan bij de redenen waarom de levensvatbaarheid van onze 
stichting zo achteruit is gegaan. Liever richt ik mijn blik op de toekomst en spreek de hoop uit dat er toch 
een nieuwe generatie komt die de taken zal overnemen. Wat bijzonder fijn is dat Dirk Somsen [136], de 
zoon van Dick Somsen [130], het hele genealogisch archief van zijn vader heeft overgenomen en zal 
bijhouden, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn.  

 

Oscar Somsen 
[2040] 

 

Johan Somsen 
[1089] 
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Ons driemanschap heeft de taken als volgt verdeeld: Harry is de nieuwe penningmeester en zal 
ongetwijfeld het nodige doen om onze publicaties in de lucht te houden, Theo voert het secretariaat en 
ondergetekende neemt het voorzitterschap op zich. Rest mij nog te vermelden mijn grote dank uit te 
spreken voor de leden van het oude bestuur, en met name Oscar, voor de bijdrage die zij geleverd 
hebben. 

Terwijl ik dit schrijf is het nog 2021 maar als u dit onder ogen krijgt zijn we in 2022. Toch wens ik allen 
een gelukkig en gezond Nieuw Jaar toe. Of zoals het in het Achterhoeks heet: “Völle heil en zegen”. 

Johan Somsen 

 

UPDATE VOOR DE WERELDWIJDE REÜNIE, IN HOLLAND, MI USA, 5-7 AUGUSTUS, 2022. 
Door Jacqueline Winquist [3893] 

Er zijn goede vorderingen in de 
planning voor onze reünie in de VS 
in 2022. Mocht het zo zijn dat 
COVID restricties het ons onmogelijk 
maken om de ontmoetingen in het 
echt te organiseren, dan zullen we 
tenminste een virtuele reünie 
houden. Hierbij krijgen we de kans 
om elkaar online te zien en om in de 
ruimte te bewegen, met elkaar te 
praten en elkaar een update te 
geven wat er allemaal gaande is. 

Maar voor nu, terwijl we de ‘in-person’ reünie voorbereiden, plannen wij de reünie van 5 tot 7 augustus. 
We hebben besloten om deze te houden in Holland (een stad in Michigan, VS). We beginnen vrijdag 
avond met een optionele informele borrel. Op zaterdag zullen we het programma vullen met 
presentaties, demonstraties en een paar kleine lokale tours. Daarnaast zullen er meer opties voor 
excursies zijn op zondag. En natuurlijk… zal er veel tijd zijn om bij te kletsen! Het definitieve programma 
zullen wij bekend maken in een later stadium, wanneer er weer meer mogelijkheden zijn in de komende 
lente. 

Holland, Michigan heeft veel te bieden: 

 Holland is op 30 minuten afstand van de Grand Rapids, MI Ford 
Airport (GRR). Veel dingen die te bezoeken zijn bij je bezoek zijn: 

 Holland als Nederlands drop, waar je kan zien hoe Amerikanen 
zich hun afkomst herinneren, met een klompenmakerij, 
tulpenkwekerij, en Nederlands eten. 

 Holland is ook dich tbij het strand en de kust van Lake Michigan 
waar je kunt zwemmen, vissen en varen. 

 De grond van Holland is erg zanderig en daarom ideaal om vers 
fruit te verbouwen. De eerste week van augustus is hoogseizoen 
voor de blauwe bessen, die in Michigan erg sappig zijn en zo groot 
als je duim. Veel lokale blauwe bes kwekerijen zijn open en kunnen bezocht worden dat weekend 
om verse blauwe bessen, blauwe bessen ijs en taarten te proeven. 

Daarnaast is Holland binnen 1 uur rijden van professionele honkbalteams, paard- en stier rodeorijden, 
muziekconcerten en Broadway theatershows. 

Wanneer we meer weten over hoe alles loopt in 2022, zullen we u zeker meer informatie geven! 
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VIJFENTWINTIG JAAR HERINNERINGEN 
Vijfentwintig jaar geleden was de eerste keer dat Somsens van over de wereld elkaar konden 
ontmoeten. Ons boek werd gelanceerd en de boom werd geplant bij het Japikshuis. Komende zomer 
kunnen we elkaar weer ontmoeten en nieuwe herinneringen maken. Hieronder een klein overzicht van 
herinneringen van de afgelopen vijfentwintig jaar 

1997 Aalten 

 

 

 

2002 Baldwin, Wisconsin 
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2007 Aalten 

 

 

 

2012 New Ulm, Minnesota 
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2017 IJzerlo 

 

 

 

 

 

25 JAAR FAMILIE SOMSEN REÜNIELOCATIE. Door Eddie en Alice Sticker 
In de afgelopen 25 jaar heeft ook manege de Achterhoek een grote rol gespeeld. Als locatie voor de 
grote reünies, maar ook voor de vele jaarlijkse bijeenkomsten en barbecues. Steeds waren wij welkom 
bij Alice en Eddie Sticker. Het overnachten op de camping was ook altijd weer een avontuur. In de loop 
der jaren hebben we elkaar veel gesproken. Alice en Eddie vertellen over hun herinneringen. Ook over 
het ongeluk dat Eddie vorig jaar overkwam, 
maar waarvan hij gelukkig weer herstelt. 

Wij zijn in 1996 gestart met ons bedrijf, tot 
die tijd was het van mijn ouders die in 1964 
begonnen zijn. Het was ook in 1996 dat we 
voor het eerst kennis maakten met jullie 
familie. Ondertussen is er bij jullie en bij 
ons heel veel veranderd. Hier zijn dingen 
gesloopt en (op)gebouwd, mensen gegaan 
en gekomen. Ook veel dierbaren helaas 
overleden. 

 

  
 

Luchtfoto van de manege. Linksboven de camping 
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Nu ik dit stukje schrijf passeert het een en ander mijn gedachten. Wat waren we gespannen voor de 
allereerste reünie in 1997, alles en iedereen moest bijspringen om alle gasten van dienst te kunnen zijn. 
Koffieapparaten lenen, bierglazen huren en op de 
camping provisorische stroomaansluitingen onder 
emmers. Maar het lukte om er met ons allen een 
geweldig feest van te maken! 

Zo was het ieder jaar feest in augustus als jullie 
kwamen en werden mogelijke problemen met een 
lachend gezicht weggewerkt. Denk terug aan de 
mooie muziekavonden met Johan op gitaar en 
klompen, Ada met haar mini-caravan en ‘lieve” hond, 
Margriet die met een klein tentje kwam en met zoveel 
liefde over haar kinderen en later kleinkinderen 
vertelde, Dick die de slaap niet kon vatten door onze 
luidruchtige haantjes. 

Later bij de tweede reünie prachtige gesprekken met 
John uit Amerika die bij ons logeerde in het kamertje. 
Heb nog een prachtig schilderij van hem gekregen 
geschilderd door een Somsen. Deze en meer 
kunststukken uit de familie Somsen hingen boven in 
de hal waar een heuse ‘kunstgallerie’ was gecreëerd. 
Ondertusssen stopte Eddie met zijn werk bij de BAT 
om mij bij te staan, het werd nu toch wel erg druk. 

De Marsazhal voldeed aan alle verwachtingen en veel mensen hebben hier het paard ontdekt iets wat 
nu nog dagelijks gebeurt. Vorig jaar tijdens de Corona lag alles stil. Mooi de tijd om een steiger te huren 
en alles te schilderen. Wekenlang hebben Eddie en onze zoon Job op de steiger gestaan en alles zag er 
weer tiptop uit. 

Donderdag de steiger ingeleverd en op vrijdag wilde Eddie nog even een vergeten hoekje in de hal 
schilderen, dit moest dus op een ladder. Helaas ging dit goed mis, na 1,5 uur vonden we hem buiten 
kennis en is hij met loeiende sirenes en een ingevlogen trauma-arts aan boord naar Nijmegen gebracht. 
Verschillende hersenbloedingen en een schedelbreuk werd geconstateerd. Spannende dagen, dag en 
nacht aan zijn bed en door de bloedingen in het hoofd werd het er niet beter op. Na een week 
overgebracht naar Winterswijk waar ook een spannende tijd volgde. 

Weinig contact en artsen die ons vertelden dat we onze ‘oude’ man en vader niet terugkregen. Dan is 
alles onbelangrijk en merk je pas hoe mooi familie is. Wat een steun, maar ook onze klanten hebben 
zoveel voor ons gedaan in die tijd. Na Winterswijk volgde het revalidatiecentrum in Enschede en de 
familie Somsen kent Eddie en weet dat hij een sterke, stronteigenwijze doorzetter is die nooit opgeeft. 

Dus wonder boven wonder, stapje voor stapje zijn we nu weer op volle kracht vooruit. Zo staat er 
binnenkort een afspraak met de boekhouder over ons bedrijf in de toekomst. Hierin zullen Leila en Job 
samen een grote rol spelen. Dus mochten jullie kinderen, klein- of achterkleinkinderen ooit plannen 
hebben voor een mooi feestje? Jullie blijven altijd van harte welkom op ’t Hoftijzer want de Somsens 
voelen als familie. 

Eddie, Alice, Leila en Job Sticker. Hippisch Centrum de Achterhoek. Mini-camping ’t Hoftijzer 

Hippisch centrum de Achterhoek is een modern 5 sterren bedrijf waar alle 
facetten van de paardensport beoefend worden. Daarnaast bieden wij de 
mogelijkheid tot overnachting in onze bed en breakfast maar ook kunt u 
blijven kamperen op de mini-camping. Kampeerboerderij 't Hoftijzer is 
uitermate geschikt voor verblijf met grotere groepen. De locatie is een 
gezellige plek voor bijvoorbeeld een bedrijfs- of familiefeest. Onze grote 
rijhal van 1800 m2 wordt naast de reguliere lessen gebruikt als 
evenementen accommodatie. 

  

 

Van links naar rechts: Job, Leila, Alice en Eddie 
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QUINTEN [5522] EN TYMO [5971] SOMSEN: PASSIE VOOR DOWNHILL MOUNTAINBIKING.  
Door Arnold Somsen [2041] 

Terwijl Nederland bijna zo plat is als een pannenkoek, is mountainbiken in de Lage Landen een vrij 
populaire sport. Mijn beide zoons (13 en 15 jaar oud) zijn opgegroeid met deze sport en staan nu op het 
punt om een volgend niveau te bereiken door deel te nemen aan de Europese downhillcompetitie. 
Downhill mountainbiking is een racesport vergelijkbaar met skiën: kanshebbers starten één voor één, de 
fietser met de snelste tijd wint. 

Zowel mijn vrouw (Thirza Beaumont [4821]) als ik zijn gepassioneerd over buitensporten en reizen. We 
begonnen in de jaren negentig met snowboarden in de Alpen en we ontdekten al snel golfsurfen (dat het 
hele jaar door kon worden beoefend). 15 jaar surfen bracht ons naar de meest exotische en mooiste 
plekken over de hele wereld op zoek naar perfecte golven terwijl we veel verschillende culturen 
ontdekten en van de natuur genoten. 

   

Een paar jaar na de geboorte van onze oudste zoon Quinten verdween het surfen naar de achtergrond, 
tijdrovend en soms ook frustrerend met de slechte surfomstandigheden in Nederland. Thirza en ik 
herontdekten onze oude liefde voor mountainbiken, die we hadden beoefend sinds we elkaar meer dan 
20 jaar geleden ontmoetten (zelfs een paar van onze eerste dates betroffen mountainbiken  ). Deze 
nieuwe start stelde onze kinderen in staat om geleidelijk in deze sport te groeien, de vaardigheden van 
jongs af aan op te pikken en zich snel te ontwikkelen zoals kinderen meestal doen. 

In 2013 maakten we onze eerste mountainbiketocht in de Alpen op een zomervakantie naar Frankrijk, 
Zwitserland en Italië. De kinderen konden niet fietsen in het moeilijke terrein, maar voor Thirza en mij 
veranderde deze reis de manier waarop we naar mountainbiken keken. Vooral de lange afdalingen op 
veeleisend terrein met prachtige landschappen, afwisselend van Alpengebied naar weelderige bossen 
naar pittoreske dorpjes, openden voor ons een compleet nieuwe en opwindende dimensie. 

In de volgende jaren verrichtten Quinten en Tymo hun eerste inspanningen op hun fietsen in het 
buitenland. De eerste pogingen in de 
bikeparks (dit is als in een skigebied maar 
dan om te fietsen) van Frankrijk en 
Oostenrijk waren niet gemakkelijk, rijdend op 
hun kleine fietsen in een groot terrein. Echte 
vooruitgang werd geboekt in 2016 op onze 
zomervakantie in Leogang, Oostenrijk. 
Quinten wist de grootste sprongen in het 
oefenterrein onder de knie te krijgen (nog 
voordat ik dat deed!). Toen werd het me 
duidelijk dat dit geen kinderspel meer was, 
maar dat het evolueerde naar iets veel 
groters en serieuzers. 

Omdat klimmen in de bergen best zwaar is voor onze kinderen en omdat ze een specifieke smaak voor 
snelheid en springen ontwikkelden, gingen we op kruistocht om de beste bike-parks en trails van Europa 
te vinden. Net zoals Thirza en ik dat jaren geleden deden met onze surfplanken om de perfecte golven 
na te jagen. De uitrusting werd beter en groter, net als de vaardigheden van de jongens. Groene en 
blauwe paden werden ingeruild voor rood en zwart (alleen voor experts).  
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In 2017 bezochten we het 
Wereldkampioenschapp BMX-racen in 
Papendal, NL. Quinten en Tymo 
wisten meteen wat hun volgende stap 
in het biken zou zijn. Een paar 
maanden later sloten we ons aan bij 
een lokale BMX-raceclub genaamd De 
Bosscrossers in Heiloo. Trainen en 
rijden op de kleine BMX-fietsen is niet 
alleen leuk maar biedt de kinderen ook 
veel techniek voor bochten, springen, 
etcetera. Dit bleek ook een solide 
basis voor het verder ontwikkelen van 
hun mountainbike-racevaardigheden. 

Ondertussen deden we mee aan de Nederlandse downhill competitie, toepasselijk de Mini Downhill Cup 
genoemd. Thirza en de kinderen haalden enkele hoge rankings in deze competitie. Quinten was nr 1 in 
2018 en Tymo nr 2 in 2019. Net toen we op het punt stonden om aan te sluiten bij de internationale 
downhill competitie begon Corona. 

Gelukkig konden we de afgelopen twee jaar rond de Corona-lockdowns op fietsvakantie. Maar pas dit 
najaar kregen de kinderen de kans om het op te nemen tegen de beste Europese rijders in de 
Specialized RockShox Rookies Cup in Oberhof, Duitsland. Beiden deden het vrij goed voor een eerste 
poging door halverwege het klassement van deze zware wedstrijd te eindigen. 

   

Hoe zit het dan met de toekomst? The sky is the limit is misschien een toepasselijke uitdrukking. Onze 
beide jongens zijn enthousiast over het fietsen bergafwaarts en willen serieus aan de slag met het 
deelnemen aan de Duitse en Europese downhill competitie. BMX-racen thuis houdt ze fit, scherp en 
technisch vaardig. Als Corona niet in de weg zit, willen we volgend jaar meedoen aan de volledige 
Rookies Cup racecompetitie en misschien ook wel aan de Super Gravity Cup in Duitsland. 

Wedstrijdrijden op downhill bikes is een veeleisende sport, voor zowel de rijder als de uitrusting. Fietsen 
en bescherming slijten snel en moeten goed worden onderhouden om alles veilig te houden. Onnodig 
om te zeggen dat wedstrijden in het buitenland niet goedkoop zijn. Om deel te nemen aan de Europese 
competitie zijn we dus op zoek naar sponsors die bereid zijn om ons op de een of andere manier te 
ondersteunen. Alle hulp is welkom! 

Auteur:  Arnold Somsen [2041] 

E-mail:  arnold.somsen@gmail.com 

Video:   https://youtu.be/WOlQ5gZSRjg 

https://youtu.be/hovlml9aqz0 
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MUZIEK VERWARMT HET HART. Door Jacqueline Winquist 
[3893] 
Muziek verwarmt het hart! Vooral kerstmuziek! Marilyn Olson – 
Lear [3850], speelt op 86-jarige leeftijd nog steeds graag saxofoon. 
Toen Marilyn verhuisde van Baldwin, WI, naar een 
pensioneringsgemeenschap in Grand Rapids, MI om dichter bij 
haar zoon Brad Olson [3892], en dochter Jacqueline Winquist 
[3893] te zijn, was ze blij te horen dat haar nieuwe 
woongemeenschap een band had die regelmatig bij elkaar kwam 
om te oefenen en concerten te geven! Een van de eerste 
aankopen die ze na haar verhuizing deed, was dan ook een 
tenorsaxofoon! 

Marilyn speelde saxofoon toen ze nog op school zat, en ze miste 
het echt. Sinds ze in 2013 bij de band kwam, zijn er verschillende 
bandleiders en leden geweest, allemaal met verschillende 
vaardigheden, dus Marilyn heeft soms haar muziek moeten 
transponeren als er geen geschreven muziek voor saxofoon was, 
en ze heeft ook enkele van de harmoniemelodieën moeten 
schrijven! 

De band geeft elk jaar een gratis kerstconcert, en de zitplaatsen 
zitten vol! 

 

PLANNEN VERANDEREN WANNEER JE EEN HUIS BOUWT 
Mijn man Tom [5724] en ik (Jacqueline Winquist, [3893] dochter 
van Marilyn Olson-Lear) wonen in Cedar Springs, Michigan, een 
paar minuten ten noorden van Grand Rapids. We kochten een bosrijk terrein in 2015 om een huis op te 
bouwen. Het begon allemaal met het omhakken van bomen in 2018 en zijn uiteindelijk verhuisd op de 
dag dat Michigan in COVID lockdown ging in maart 2020. Het huis was nog niet af, we hadden nog geen 
deuren in de slaapkamers, planken in de keuken of meubels. Daarom sliepen we op luchtbedden voor 
de eerste paar maanden en zaten op klapstoeltjes of op het tapijt wanneer wij kaartspelletjes deden. 
Maar we waren veilig, gezond en gezegend met ons nieuwe huis. 

Wij zijn geen professionele bouwvakkers of ontwerpers, en hebben daarom het werk dat we niet zelf 
konden uitbesteed. Maar we deden ook zo veel mogelijk zelf. Initieel dachten we een veranda te bouwen 
rond het hele huis (je kan de eerste horizontale planken aan de zijkant van het huis voor de veranda al 
zien). We voorzagen dat het misschien nodig was om een scherm op de hangen aan de buitenkant van 
de veranda om te zorgen dat alle muggen weg zouden blijven, dus we vroegen de aannemer hier 
rekening mee te houden bij het maken van dak – zodat we het eventueel in de toekomst konden 
implementeren. Maar zoals je kunt zien, besloten we dat we in plaats van een overdekte veranda, eerder 
een eetkamer nodig zouden hebben om onze vrienden en familie op bezoek te kunnen krijgen. Daarom 
is de veranda nu een eetkamer in de maak geworden! We moeten nog steeds de binnenkant afmaken, 
maar we hebben al veel plezier van onze ruimte om in te kunnen eten en mooie tijden te beleven met 
vrienden (ondanks dat het nog niet af is)! We zijn dankbaar dat onze onervarenheid geleid heeft tot deze 
prachtige optie! 

     

 

Marylin Olson [3850] bij het 
kerstconcert 
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DE NAAM ‘SOMSEN’ IN DE LITERATUUR 
Van verschillende kanten kregen we te horen dat een persoon met de 
naam Somsen een belangrijke rol speelt in het boek ‘Op weg naar de 
Hartz’ van auteur Wessel te Gussinklo. Dat wekt natuurlijk interesse. In 
het boek treffen we inderdaad een Somsen, die de hoofdpersoon 
Ewout Meyster onder zijn hoede neemt en indoctrineert. Bijzonder en 
raar om je eigen achternaam zo vaak in een boek tegen te komen. Het 
duurt even voor je eraan gewend bent. Het roept natuurlijk wel de vraag 
op hoe de auteur aan deze naam gekomen is. Via de uitgever was hij 
zo vriendelijk het zelf aan ons te vertellen: 

De achtergrond van de naamgeving is ietwat complex. Er waren 
twee impulsen. Een oom van mij Guus te Gussinklo uit de 
Achterhoek, een dappere verzetsstrijder (zie verslagen daarvan 
op internet), is samen met Joop den Uyl en zijn vrouw 
ondergedoken geweest bij een familie Somsen. De tweede 
achtergrond is de beste vriendin van de dochter van mijn vrouw, Olivia Somsen. Ik zocht 
voor de figuur Somsen uit De Hartz een wat ongewone en in de rest van Nederland wat 
onbekende naam, die raadselachtig genoeg klonk. Dus geen Gerritsen, Jansen of Van Vliet - 
te gewoontjes. (We hebben het overigens niet met de vriendin Olivia overlegd). 

Ik vond het een mooie en wat raadselachtige naam, en vond het de kwaliteitsrijke oplichter 
de noodzakelijke allure geven. In De Achterhoek moet de naam Te Gussinklo u ook niet 
geheel onbekend zijn, al zijn we een bijna uitstervende familie. Bij Aalten is nog een gebied 
dat ‘Het Gussinklo’ heet met boerderijen als ‘Groot, Klein en Nieuw Gussinklo’ en een 
havezate ‘Het Gussinklo’. 

Ik ben verrast en vind het reuze leuk over zo'n zijdelingse blik op mijn boek te horen. 

Met vriendelijke groet, 

Wessel te Gussinklo 

Dit verklaart veel. De auteur zelf heeft ook wortels in de Achterhoek. Dat verklaart dat de naam Somsen 
voor hem bekend is. Juist omdat het in de rest van Nederland geen bekende naam is, vond hij het een 
geschikte naam voor dit personage. Op ons komt dat natuurlijk wat anders over maar des te leuker om 
het boek ter hand te nemen. Een woord van waarschuwing: Het is geen lichte kost en met 417 pagina’s 
een hele pil. Een worsteling van de ziel van de jonge hoofdpersoon. Als dat niet afschrikt, is het van 
harte aanbevolen. 

 

DIRK SOMSEN EN ZIJN VADER. FAMILIEBERICHTEN 
Vele jaren lang heeft Dick Somsen [130] als genealoog de ontwikkeling 
van onze stamboom bijgehouden en ons hierover met grote regelmaat 
bericht. Ook hebben we de informatie kunnen vinden via de 
genealogische database op onze website. Helaas is Dick begin vorig jaar 
getroffen door een herseninfarct. Zijn zoon Dirk [136] heeft het beheer van 
de genealogie voorlopig op zich genomen en vertelt ons hoe het met zijn 
vader gaat. 

Het laatste weekend van mei 2021 zou een actief weekend worden voor 
mijn vader Dick Somsen [130] en ik (Dirk [136]), met de jaarlijkse 
werkzaamheden om de zeilboot weer te [water te laten. Op 
zaterdagochtend tijdens de koffie en werkoverleg werd Dick echter 
getroffen door een herseninfarct. Binnen 15 minuten na 112 bellen was de 
ambulance ter plekke en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Toen mijn 
moeder Dikky Somsen - Lenselink [133] en ik een half uurtje later ook in 
het ziekenhuis waren hebben we hem nog even gezien voor hij de 
operatiekamer inging. Tijdens de operatie is een prop verwijderd. Al met al 
waren we er wel snel bij, maar het was gauw duidelijk dat hem iets ernstigs was overkomen. 

 

Wessel te Gussinklo 

 

Dirk Somsen [136] 
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We zijn nu ruim een half jaar verder en Dick 
woont in een verpleeghuis, omdat hij eenzijdig 
verlamd is en daarom erg veel hulp nodig heeft. 
Tijdens de zomer konden mijn zussen 
Marianne [134] en Tineke [135] met hun 
caravans bij het zomerverblijf van onze ouders 
goed zorgen voor mijn moeder en het dagelijks 
bezoek regelen. Sinds oktober woont mijn 
moeder weer in de flat in Zwolle en is ze 
afhankelijk van taxivervoer en thuiszorg. 

Er zijn concrete plannen voor mijn moeder om 
te gaan verhuizen zodat ze op rollator-afstand 
van mijn vader komt te wonen. Al met al een 
enorme verandering van leefomstandigheden. 
Het post- en bezoekadres van Dick is: 
Nijenhuislaan 175, Afd. Meppelstraat 7, 8043 
WB, Zwolle. 

Zo’n 4 jaar geleden heeft mijn vader mij 
uitgelegd hoe het programma werkt waarin de 
genealogie van de Somsenfamilie wordt 
bijgehouden. Op die manier was er alvast sprake van continuïteit voor het geval hij het zelf niet meer kon 
bijhouden. Ik denk dat het zo’n 30 jaar geleden moet zijn dat hij mij een groen boekje liet zien van zijn 
vader of grootvader, waarin de stamboom van zijn familie met de hand was opgeschreven. Het was de 
tijd dat de Personal Computer steeds meer aankon en samen zijn we toen op zoek gegaan naar 
software om de stamboom bij te houden. De keuze viel op GensData en ik herinner me nog dat ik zelf de 
eerste 200 namen uit het groene boekje heb ingevoerd, om mijn vader te kunnen uitleggen hoe het 
programma werkt. De rest is geschiedenis… Van het een kwam het ander en Dick en Dikky gingen vaak 
samen op pad om in archieven te snuffelen en steeds meer informatie over de familie op te sporen. Op 
een gegeven moment werd duidelijk dat er nog iemand bezig was en toen Theo Somsen [227] en Dick 
bij elkaar kwamen en hun gegevens konden combineren werd het een heel eigen Project met als 
hoogtepunt het boek ‘Somsen Omnes Generationes’ en de 1e Wereldwijde Reünie in 1997. Hoewel ik 
moet erkennen dat genealogie niet mijn favoriete hobby is, ben ik er wel mee verbonden vanaf het 
begin. 

Om het bestand actueel te houden kunt u al uw blijde of droevige familieberichten (bij voorkeur mét foto) 
blijven doorgeven aan: somsengenealogie@kpnplanet.nl. Het postadres verandert wel in: DJ Somsen, 
Verduinsbos 10, 4661 NW Halsteren. 

GEBOREN/GEHUWD: GEEN OPGAVE ONTVANGEN 
OVERLEDEN: 
 26-5-2021: DERK JAN (DICK) SOMSEN [144], 87 JAAR, DOETINCHEM 
 12-6-2021: GEZINUS (GUS) SOMSEN [97], 88 JAAR, HOOGEVEEN 
 30-8-2021: HARRY EVERT SOMSEN [1193], 64 JAAR, LA PALMA 
 8-9-2021: META CATHARINA ESKES [1206], 94 JAAR, AALTEN 
 15-11-2021: MARINUS (MAS) SOMSEN [72], 76 JAAR, APELDOORN 
 20-12-2021: JANNA WILLEMINA (WILLEMIEN) TE BOKKEL [1009], 89 JAAR, AALTEN 

                 

Meta Eskes [1206], Harry Somsen [1193], Dick Somsen [144], Gus Somsen [97], Mas Somsen [72] 

   

   

Boven: Dick [130] en zijn vrouw Dikky [133]. 
Linksonder: Dick en Johan [1089] onthullen de 
gedenkplaat bij het Somsenhuis tijdens de reünie van 
2007. Rechtsonder: Reünie 2017. 


