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WERELDWIJDE SOMSEN FAMILIE REÜNIE, USA 
by Marilyn Olson-Lear [3850] 

 
2002 Reünie in Baldwin 
Welke gebeurtenis bracht 128 mannen, vrouwen 
en kinderen uit zestien staten en drie landen naar 
een klein dorpje als Baldwin, Wisconsin? Het was 
de Tweede Wereldwijde Somsen Familie Reünie, 

 
 

Marilyn Olson-Lear, stralende voorzitter 
van de Reünie 

 
die in Baldwin gehouden werd op 3 en 4 augustus 
2002. Acht familieleden uit Nederland en één uit 
Canada kwamen samen met honderdtwintig 
Somsens uit de Verenigde Staten bijeen om 
familieleden van de tak van Jan Hendrik (1881) en 
de tak van Hendrik Jan (1851) te ontmoeten en om 
een gedenksteen te onthullen ter nagedachtenis 
aan de immigratie van de Jan Hendrik Somsen tak 
naar Baldwin. Er waren twee dagen gepland vol 
met genealogische familie activiteiten, rondritten 
door Baldwin en veel Amerikaans plezier, zodat de 
familieleden van alles konden leren over hun 
wortels uit het verleden en ze konden ook de 
huidige takken leren kennen. Bovendien konden 
ze ontdekken wat het gebied rondom Baldwin te 
bieden heeft. 
Zaterdagmorgen was het gebouw van de 
American Legion in Baldwin getooid met 
spandoeken met het Somsen familielogo erop – de 
lindeboom – standaards met Nederlandse en 
Amerikaanse vlaggen, rode en blauwe 
tafelkleedjes en Uncle Sam. De Somsens hoorden 
hoe Derk en Theo Somsen uit Nederland al deze 
familieleden ontdekt hadden en daarna werd de 
video vertoond die in Nederland gemaakt was door 
Ben Somsen ter gelegenheid van de Eerste 
Wereldwijde Somsen Reünie. De videofilm liet zien 
hoe het allemaal begonnen was en toonde ook 
beelden en verhalen van sommige Somsens, van 
de kerk van Aalten en van het gebied rondom 
Aalten waar de familie vandaan kwam. Het tafereel 
verplaatste zich van historische informatie over de 
familie naar de modernste technologie m.b.t. onze 
familie. We kregen informatie over de Somsen 

Familie foto CD, over een familie website met alle 
genealogische informatie en foto’s en over de 
Somsen Familie Stichting, die twee keer per jaar 
een tijdschrift uitgeeft met verhalen en gegevens 
over en activiteiten van familieleden uit verleden 
en heden. 
De hele dag en de hele avond waren familieleden 
met hun genealogie bezig. Ze gingen na hoe hun 
familierelatie in elkaar zat aan de hand van vijf 
grote familiestambomen die aan de muur hingen. 
Twee familieleden zorgden voor 
computeruitdraaien van individuele voorouder 
lijsten en voor overzichten hoe men aan elkaar 
verwant was. Vijf achterachterkleinkinderen 
hadden in de bar een fotostudio ingericht en 
maakten digitale foto’s van gezinnen en individuele 
Somsens om die later op de website te zetten. 
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Zaterdagmiddag gingen de familieleden in tou-
ringcars op excursie naar de Emerald veehouderij, 
naar de Silver Bison Ranch en naar Baldwin om te  
 

 
 
zien waar er Somsens hadden gewoond en om de 
plek van hun bedrijven te zien en de kerken en de 
scholen. Het hoogtepunt van het bezoek aan de 
bizon ranch was toen Esther, een tamme 
vrouwtjesbizon, haar kop de bus instak om zich te 
laten verwennen met appels. Het hoogtepunt van 
het bezoek aan de Emerald veehouderij was 
getuige te zijn van de geboorte van een kalf. 
Tussen de excursie door konden de Somsens 
tentoonstellingen bewonderen van 
klompenmakergereedschappen, familiefoto’s, 
plakboeken, quilts en gedenkwaardigheden en ze 
konden allerlei kunstnijverheidsvoorwerpen kopen 
en zaken van de Somsen Stichting. Of ze konden 
een wandeling maken door Baldwin langs de 
huizen en de bedrijven van de Somsens, langs de 
kerken en de scholen. 
Ouderwets Amerikaans plezier kwam eraan te pas 
als er heerlijk werd gegeten en ook bij een 
sketchje en bij het karaoke zingen in de avond. ’s 
Mor-gens waren er luxe broodjes en ‘s middags 
was er ‘n soort picknick lunch en ‘s avonds een 
diner met  

ham en kip. De sketch liet zien hoe ‘De Drie Kleine 
Nederlandse Biggetjes’, heel sober en heel 
schoon, in moeilijkheden raakten door de zoek-
tocht van de wolf naar Heineken. Iedereen had 
voldoende mogelijkheden zijn geld te besteden 
aan kunstnijverheidartikelen zoals kleedjes, 
diverse soorten shirts, poppen, diverse stoffen, 
beschilderde voorwerpen en houtsnijwerk. Bij de 
kraam van de Somsen Stichting kon met het 
Somsen familieboek kopen en video’s, Cd’s, tapes 
en T-shirts. Op zaterdagavond entertainden 
muzikale Somsens en enkele niet zo muzikale de 
overige familieleden met karaoke zingen. Er 
werden rap-songs ten gehore gebracht, een groep 
neven en nichten zong ‘We’re a Family’ en ook kon 
men evergreens horen als ‘My Darling Clementine’ 
en goede en slechte duetten, goede solo’s en 
popsongs.                                                                
→ 
 

 
 

Karaoke zang op zaterdagavond 
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Voorheen Somsen Farm  
Aan de dienst in de First Reformed Church op 
zondagmorgen namen Somsens uit Nederland en 
Somsens uit de Verenigde Staten deel, samen met 
de gemeente van Baldwin. Derk Somsen was or-
ganist tijdens de dienst. De gemeente zong psalm 
121 in het Nederlands en het Engels en de beide 
volksliederen. Johan Somsen zong het Nederland-
se volkslied. Theo Somsen bad het Onze Vader in 
het Nederlands. Ds. Philip Somsen, kleinzoon van 
Jan Hendrik Somsen en Janna Rauwerdink, preek-
te over ‘Erfgoed en Erfenis: jouw rol in het plan van 
God’ gebaseerd op Jeremia 29:1, 4 – 14. De ach-
terkleindochters Jacqueline Christy, Corinne 
Berkseth en Shannon Kerr zongen a capella 
‘Vader ik aanbid U en wij knielen neder’. De dienst 
werd besloten met het gezamenlijk zingen door de 
Nederlandse en de Amerikaanse Somsens van 
‘Moge De Heer U Zegenen En U Behoeden’. 
Daarna ging iedereen naar het souterrain van de 
kerk voor kof- 
 

 
 
fie en gebak en om een oude quilt te bewonderen 
met daarop de namen van vele Somsens. Deze 
was gebruikt voor het inzamelen van gelden 
tussen 1932 en 1942.  
Na de kerkdienst verzamelde de Somsen familie 
zich op de begraafplaats van Baldwin voor de 
onthulling van een gedenksteen bij het graf van 
Jan Hendrik Somsen en diens vrouw Janna Rau-

werdink. Hierbij werd de immigratie in 1881 uit Aal-
ten in Nederland naar Baldwin herdacht. Twee  

 
 

Herdenkingssteen ter herinnering aan de emigratie van 
Jan Hendrik Somsen [308] 

 
kleinzonen, Ds. Philip Somsen en Don Somsen, 
leidden de plechtigheid. Ds. Philip Somsen las een 
gedicht voor over ‘Erfgoed’ en diverse andere fa-
milieleden traden naar voren om hun gedachten en 
gevoelens over de familie te uiten. 
Na deze plechtigheid kwamen we nog een keer 
bijeen in de Coachman Supper Club  voor een 
voortzetting van de gesprekken en voor een heer-
lijk buffet. De Tweede Wereldwijde Somsenreünie 
werd hier afgesloten. Er werden nog talloze foto’s 
genomen, er werd hartelijk afscheid genomen met 
de befaamde driedubbele Nederlandse kus en er 
afspraken gemaakt voor De Derde Wereldwijde 
Somsen Familie Reünie over vijf jaar in Nederland. 
 
Familieonderzoek en de Reünie van 1997 
Al deze belangstelling voor de Somsen familie 
begon in 1993 toen twee Nederlanders, Theo 
Somsen en Derk Somsen, allebei geïnteresseerd 
in genealogie, beseften dat zij uit dezelfde familie 
stamden en zo begonnen zij samen te werken om 
de oorsprong en de afstammelingen van hun fami-
lie te vinden. Zij speurden de hele familie na, 
doorzochten gemeentearchieven, spraken met 
bekende familieleden, volgden daarna weer 
aanwijzingen naar andere familieleden, gingen na 
wie geëmigreerd waren naar de Verenigde Staten, 
verzamelden foto’s en familieverhalen. Hun 
zwerftochten door verleden en heden brachten hen 
in contact met familieleden in Nederland en in het 
buitenland die tot dan geheel onbekend voor hen 
waren. Deze contacten leverden nieuwe gegevens 
op en ook vele oude verhalen en mythen die de 
ronde deden in de familie. Er kwamen vele 
documenten, foto’s en  verhalen van Somsen 
takken in Nederland, Europa en Noord Amerika 
boven water. Zij vernamen verhalen over 
onmogelijke huwelijken en interessante 
naamsveranderingen. Ze ontdekten dat de naam 
Somsen rond 1600 afkomstig was van het 
Nederlandse woord ‘somp’ dat drassig land 
betekent. Het soort land waarop de familie zich 
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gevestigd had. Derk en Theo ontdekten zoveel 
mensen, zoveel goede verhalen en zoveel 
prachtige foto’s dat ze vonden dat deze blijvend 
verzameld en bewaard dienden te worden voor ie- 
dereen die er echt in geïnteresseerd was. Een ge- 
bonden boek in het Nederlands en het Engels met 
al de verhalen, de foto’s en genealogische gege-
vens zou een geweldig project kunnen worden – 
als de familieleden het maar wilden kopen. En mis-
schien zouden al deze mensen ook wel bij elkaar 
willen komen om elkaar in levende lijve te 
ontmoeten. Zij moesten dat zien uit te vinden. Dus 
enquêteerden zij de familieleden en deze enquête 
resulteerde in een Somsen familieboek, een 
Somsen video en de eerste reünie. 
 

 
 
De Eerste Wereldwijde Somsen Familie Reünie 
vond plaats bij Erve Kots in Lievelde in Nederland 
in augustus 1997. Daar maakten we kennis met de 
familie genealogie, bezochten we het openlucht 
museum, luisterden we naar de Somsen band en 
individuele Somsen zangers en instrumentalisten. 
We zagen dansers in klederdracht, woonden een 
herdenkingsdienst bij in de Sint Helenakerk, plant-
ten een herdenkingsboom met een plaquette en 
bezochten de huizen van Hendrik Jan en Jan 
Hendrik Somsen. Uit Baldwin waren er toen 
Marilyn Olson-Lear, Barbara Delander, Ann Kerr, 
Shannon Kerr, Don en Irene Somsen, Paula Crist, 
Mary Gilbert, Cindy en Ron Zignago, Sally en Da-
ve Berkholder, Cornelius Somsen en Jon Somsen. 
Informatie over de Somsen familie is verzameld in 
het boek Somsen – Omnes Generationes  (Som-
sen – Alle Geslachten), geschreven door Derk en 
Theo Somsen. Een exemplaar van dit boek is te 
vinden in de historische afdeling van de bibliotheek 
van Baldwin. 
 
De Somsen familie in Baldwin 
Tijdens de Tweede Wereldwijde Somsen Reünie in 
de Verenigde Staten werd de emigratie herdacht 
van Jan Hendrik Somsen en zijn gezin naar de 
Verenigde Staten. In 1881 emigreerden Jan Hen-
drik (John Henry) Somsen en Janna (Johanna) 
Hendrika Rauwerdink met hun drie kinderen Har-
mina Hendrika (Minnie), Bernard Johan (BJ) en 
Johanna Berendina (Annie) en Jan’s knecht Aaron 

Jan Hinkamp vanuit Aalten naar Baldwin. De reis 
naar Amerika duurde zes weken en gedurende de 
hele overtocht was Janna zeeziek. De zes nieuwe 
immigranten  woonden  ongeveer  zes  weken  bij 

 
Christian Reformed Church, Baldwin 

 
Jan’s oudste zuster Hendrika en haar man John 
Schepers en hun drie kinderen op een boerderij 
ten noorden van Baldwin. Toen de gezinnen bij 
elkaar in woonden, werkte Jan in Hudson. Hij liep 
naar Hudson en kwam waarschijnlijk alleen op 
zondag thuis. Het was erg druk met twee gezinnen 
in een klein huis en al gauw huurde Jan een boer-
derij ten oosten van de Christian Reformed 
Church. Later kocht hij een boerderij met vijf 
hectare, drie kilometer van de kerk vandaan en 
daarna kocht hij nog eens vijf aangrenzende 
hectares en nog weer later twintig hectares aan de 
overkant van de weg. 
Jan Hendrik was ook klompenmaker geweest in 
Nederland en hij had zijn klompenmakergereed-
schap meegenomen naar Baldwin. Jan en de 
kleine Hinkamp, zoals de Somsen kinderen de 
knecht noemden, begonnen in de winters een 
klompenmakers bedrijfje op de boerderij. Jan 
stond bekend als de beste klompenmaker in de 
omgeving. Hij verkocht zijn klompen voor 
vierenzestig tot vijfenzeventig cent per paar, 
afhankelijk van de maat. 
 
Jan en Janna kregen er nog elf kinderen bij na hun 
emigratie naar Amerika en hadden zo in totaal 
vijftien kinderen, waarvan er dertien de volwassen 
leeftijd bereikten. Een dochter stierf op de leeftijd 
van vijf maanden in Nederland en nog een dochter 
spoedig na de geboorte in Baldwin. Deze dertien 
kinderen groeiden op in Baldwin en bleven daar of 
in de omgeving wonnen. Geen van hen is nog in 
leven nu.  
God sprak: ‘Gaat heen en vermenigvuldigt u’ en 
dat  hebben de Somsens gedaan! Hoewel vier van 
de dertien kinderen nooit zijn getrouwd, hebben 
negen van Jan en Janna’s resterende kinderen  42 
kleinkinderen voortgebracht en 113 
achterkleinkinderen en nog veel meer 
achterachterkleinkinderen. 
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Het gezin ging naar de Christian Reformed 
Church dichtbij hun boerderij en daar werden de 
kinderen ook gedoopt. Ze traden toe tot de First 
Reformed Church in 1905 toen deze net was ge-
bouwd. Voordat het gebouw voltooid was, werden 
de diensten gehouden in de zaal waar tegenwoor- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
dig de telefoondienst van Baldwin is gevestigd. 
Harry en Hank werden hier gedoopt. 
Na Jan’s  dood in 1929 bleven moeder Janna en 
de kinderen Jennie, Dena, Ella, Herman en Harry 
op de boerderij wonen tot ze op 9 oktober 1941 
naar de 11e Avenue in Baldwin verhuisden. Dat 
was, toen zoon Gerrit en diens vrouw Minnie de 
boerderij overnamen. De laatste nog levende 
Somsen zusters Dena en Jennie vertrokken uit dat 
huis in 1981 om zich te vestigen in een 
appartement aan de overkant van de straat.                    
■ 
 

 
 

 
 
 
Het USA Reünie comité: 
 
Achter l.-r.: 
Marie Ista [3711], Marilyn Olson-Lear [3850], 
Grace Emmert [3855],Barb DeLander [3851], 
Sally Berkholder [2761], Cindy Zignego [814] 
Paula Crist [816] en Irene Somsen [832] 
 
Voor: l.-r.: 
David Berkholder [3263],Don Somsen [831] 
en Ron Zignego [822] 
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Alle Nederlandse deelnemers aan de Reünie: 
Achter l.-r.: Joke Somsen [132], Emma Somsen [520], Dick Somsen [130], Johan Somsen [1089], Theo Somsen [227] en Teun Hunse 
[68], met hoed, een Canadese Nederlander.  
Voor l.-r.: Dicky Somsen-Lenselink [133], Josette Somsen-Joosse [394] en Yvonne Reijs-Edel [3926] 


