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DATABANK VAN ALLE NEDERLANDSE ACHTERNAMEN
door Johan Somsen [1089]
Op 2 december 2009 is er een nieuwe website gelanceerd waarin alle 314.000 familienamen staan vermeld die in Nederlandse bevolkingsregisters geregistreerd staan: http://www.meertens.knaw.nl/nfb/
Dezelfde dag al lag de website plat vanwege het overweldigend aantal bezoekers.
Het aardige is dat je je familienaam kunt invoeren en vervolgens inzage krijgt in een aantal interessante gegevens. Onder de knop “Aantal en Verspreiding” zien we dat er ten tijde van onze wereldwijde
reünie in 2007 434 personen met de familienaam Somsen in Nederland woonden. Bij de grote volkstelling in 1947 waren er dat nog maar 209. Met een ruime verdubbeling in 60 jaar kan men de Somsens
niet verwijten dat ze hun tijd met nietsdoen hebben ingevuld.
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Het volgende staatje illustreert hoe de dragers van een aantal van de meest voorkomende familienamen
in Nederland zich hebben voortgeplant sinds 1947. In de laatste kolom vinden we het stijgingspercentage. Wat dat van de Somsens betreft is verder commentaar volstrekt overbodig!
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Onder deze knop treft men ook een kaart van Nederland aan met alle gemeenten. Door met de muis op
een gemeente te gaan staan krijgt men een overzicht van het aantal Somsens dat in de betreffende
gemeente woont. Als het er minder dan 5 zijn, wordt het aantal niet weergegeven. De grote concentraties Somsens treffen we aan in Aalten (73), de gemeente Berkelland (Eibergen en omgeving -55) en
Hardenberg (32). Daarna worden de aantallen al snel geringer.
Via de knop “Analyse en Verklaring” vinden we informatie over de betekenis van onze naam. In ons
geval, wat wij natuurlijk al lang wisten, is onze familienaam verbonden met een boerderijnaam:
“Sum(p)s”, thans “Somsen”, te IJzerlo in Gelderland.
Onder de knop “Documentatie” komen we terecht bij naamsvermeldingen en literatuurreferenties. Ons
eigen familieboek: Somsen Omnes Generationes staat hier ook vermeld.
Tenslotte (de knop “Varianten” werkt niet) is er nog de knop “Externe Links”. Hier vinden we een link naar
de catalogus van het Centraal Bureau voor Genealogie en tevens wordt hier het adres van onze website gegeven.
De openingspagina kan ook in het Engels weergegeven worden, maar helaas zijn de verdere gegevens
alleen in het Nederlands beschikbaar. Voor onze Engelstalige familieleden voegen we een kleine verklarende woordenlijst bij. Voor niet op te lossen vragen kunnen zij zich tot onze familiestichting wenden voor
assistentie.
Het is waarschijnlijk ook heel interessant voor Amerikanen met een andere naam dan Somsen maar met
Nederlandse roots hier meer over hun familienaam aan de weet te komen.
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Artikelen die u kunt verwachten in Horizon 23 zijn o.a.:
Pakkebier in Dale bij Aalten verkocht en nieuwbouw.
Manege de Achterhoek in IJzerlo vierde in 2009 het 45 jarig jubileum.
Engelbert Somsen was geen zondagskind.
Liesbeth Somsen werd in Nijmegen onderscheiden met de Orde van Oranje Nassau.
Johan Somsen liep in 2009, 490 km. door Nederland.
De Europese reis van Lois Wernlund McEvoy [3862] en Victorina Gayle McEvoy.

Theo Somsen
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Woord van de voorzitter

Theo Somsen presenteert een nieuw radioprogramma op radio 794

Voor u ligt het derde nummer van de Somsen Nieuwsbrief en hoewel het nieuwe jaar alweer enkele weken oud is, wil ik toch niet nalaten u en de uwen
namens de Somsen Stichting een goed 2010 toe te wensen.
In deze Nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van een aantal nieuwtjes in
onze familie. Theo Somsen [227] heeft zoveel tijd over, sinds hij niet meer
actief is in de Somsen Stichting, dat hij een radioprogramma heeft op een lokale zender. Meer hierover treft u verderop aan. Dan is er voor belangstellenden
voor genealogie een artikel over een interessante site over Nederlandse achternamen. Verder vindt u nieuws over ons campingweekend in 2010 en over
onze Somsen postzegels: we worden er nog eens beroemd mee, want op
internet kom je ze regelmatig tegen. Nog meer hierover publiceren we in
Somsen Horizon 23 in mei a.s. In datzelfde nummer kunt u ook een artikel vinden over een Somsen-boefje uit 1848. Dat laatste spreekt toch telkens weer
Johan Somsen [1089]
tot de verbeelding. We hebben al vaker de wens geuit eens op een echt schandaal uit het verleden te stuiten: een flinke misdaad, een terechtstelling desnoods of een zeer pikante
geschiedenis. Niets van dat alles, helaas. De Somsens hadden daar geen tijd voor, ze moesten veel te
hard ploeteren in de onvruchtbare grond rondom IJzerlo. Engelbart Somsen uit 1848 vormt hierop echter een uitzondering, maar u moet hiervoor nog even wachten tot mei. Mocht u kennis hebben van een
lijk in de kast, laat het ons weten en wij het zullen het met de grootst mogelijke discretie behandelen,
maar we willen het wel graag publiceren.

door Harry Somsen [146]

Johan Somsen [1089] voorzitter

“Zelf bespeel ik geen instrument, maar ik lees veel
over de componisten en hun muziekstijlen. Voor dit
programma kan ik uit mijn eigen verzameling cd’s
van al die jaren een keuze maken.”

Postzegels Somsen Stichting
Inmiddels zijn we aanbeland bij de 4e oplage van onze Somsen postzegels.
Het blijken unieke zegels te zijn en op internet worden ze regelmatig aangeboden, soms voor
€ 8,00 per vel van 10.
De donateurs van de Somsen
Stichting kunnen ze nog steeds bij
onze penningmeester, Jan van
Daatselaar, bestellen. Een velletje van
10 zegels van 44 cent kost € 5,00,
inclusief verzendkosten. Nu de nieuwe
postzegels zelfklevend zijn, kunnen ze
ook op vellen van 50 zegels geleverd
worden voor € 25,00.
De zegels worden verzonden nadat De Somsenstichting postzegels
uw geld is overgemaakt op giro 79 09
885 t.n.v. Somsen Stichting Lichtenvoorde onder vermelding van het aantal postzegels. En vergeet niet
uw naam en adres er bij te vermelden.
Voor de Somsen filatelisten is dit de 4e uitvoering die u kunt bestellen. Dat viel ook andere verzamelaars
op en die schreven er al over in hun blad. Wij gaan daar in Somsen Horzon 23 verder op in. Sla uw slag
en koop nu al uw zegels.

Campingweekeinde 14 - 15 augustus 2010
Voor de dertiende keer organiseren we alweer het camping weekeinde in IJzerlo en hopen u allen daar
te mogen begroeten. Dus reserveer daar het weekeind 14 - 15 augustus voor.

Iedere derde woensdag van de maand zendt radio 794 (106.5 FM) een programma uit van 19.00
tot 20.00 uur getiteld; “Zo lang er mensen zijn”. Theo Somsen [227] is als presentator aangezocht
en de techniek is in handen van Dirk Anton Dalhuisen.
“Ik kies voor dit programma met klassieke religieuze muziek, muziek uit met een iets andere signatuur
dan de meeste bestaande programma’s. Muziek van alle tijden en uit alle landen. Dat houdt in dat het
om diverse stijlen religieuze muziek gaat zodat de mensen even uit hun dagelijkse beslommeringen
gehaald worden en blijdschap en andere emoties beleven aan deze muziek.
Dat is vaak voor de componist een reden geweest om een dergelijk stuk te schrijven.”
Theo Somsen heeft zelf een enorme verzameling
platen en cd’s, waaronder religieuze muziek, maar,
vertelt de 64 jarige: “Ik ben ook een Rock & Roll liefhebber. De tekst van de plaat is bij mijn keuze
belangrijk, ik verzamel al ruim 40 jaar muziek. Dat
heeft er toe geleid dat ik nog ongeveer 200 LP’s
heb, maar de meeste zijn inmiddels vervangen door
cd’s.”

“Ik wil proberen een lijst met gespeelde muziek op
de website van de radio te zetten (www.radio794.nl)
zodat de geïnteresseerde luisteraar na afloop kan
lezen welke nummers gedraaid zijn. Dat kan voor Theo Somsen voor zijn muziekcollectie.
een aantal luisteraars de aanleiding zijn om zelf de
desbetreffende cd aan te schaffen en deze nogmaals te beluisteren.”
“In elke aflevering is er een kleine prijsvraag waarmee een cd gewonnen kan worden. Meestal gaat de
vraag over een bepaald muziekstuk of over een componist. Je bent altijd erg benieuwd of er luisteraars
reageren op de gedraaide muziek.”
“Op woensdag 16 december heb ik 13 verschillende nummers kerstmuziek door de eeuwen heen en uit
alle landen gedraaid. Ik maak het programma met veel plezier en hoop dat de luisteraars dat ook zo
ervaren. Het gaat er om dat wij muziek beleven.”
“Ik wil alle Somsens oproepen eens af te stemmen op mijn programma op de derde woensdagavond van
de maand van 19.00 tot 20.00 uur op 106.5 FM en hoop dat zij hier ook van genieten.”

Somsen Horizon 23 verschijnt binnenkort
De redactie is volop bezig met het verzamelen van kopij voor het volgende nummer, maar er kan nog
meer bij. Als u een bijdrage wilt inzenden bent u van harte welkom, maar als u er tegenop ziet zelf te
schrijven, kunt u ons misschien een leuk verhaal of een bijzondere gebeurtenis vermelden. Wij maken
er dan een mooi verhaal van. Vergeet vooral niet om een of meerdere goede foto’s mee te sturen of een
hoogwaardige scan.
Kopij inzenden naar de redactie voor 1 april 2010.

