
-35-

Er was eens . . . . . . Somsen Eibergen

Inleiding
Tientallen jaren stond de firma Somsen midden in de Eibergse gemeenschap. Ze 
behoorde tot de kern van het Eibergse ondernemersklimaat. Zowel het installatie-
bedrijf als de winkel stond in de gehele regio bekend om degelijkheid, diversiteit 
en kwaliteit. In 1929 werd het bedrijf opgericht, in 1993 moest Somsen BV de 
deuren sluiten. In dit artikel de geschiedenis van deze firma die Eibergen zoveel 
kleur gaf. 

IJzerlo
Het was Dirk Johan Somsen (15.12.1905 – 29.11.1988), verder Derk genoemd, 
die in 1929 het bedrijf oprichtte. Derk Somsen was evenals zoveel Somsens gebo-
ren te Aalten. Zijn vader was Berend Hendrik Somsen (28.03.1879 – 18.01.1914). 
Hij trouwde op 7 mei 1903 met Gesina Johanna Theodora Navis (01.10.1880 
– 30.10.1972). Vader Berend overleed op vijfendertigjarige leeftijd. Dit was een 
grote klap voor het nog jonge gezin. Moeder bleef met vier kinderen achter. De fa-
milie ontfermde zich over de kinderen zoals in die tijd gebruikelijk was. Zo kwam 
de elfjarige Derk bij zijn oom Jan Hoopman en tante Anna Hoopman-Somsen in 
IJzerlo terecht. Tante Anna was een zuster van zijn vader. Derk Somsen woonde 

Derk Somsen 4e van links aan het werk bij de smederij, annex fietsenmaker, van Jan Schut-
ten in Lievelde.



-36-

ongeveer tien jaar in IJzerlo, bracht er zijn jongensjaren door, ging er naar de 
lagere school en leerde ondertussen het werk in de smederij en fietsenmakerij. In 
1922 hertrouwde moeder Gesina met Bernard Nijman (1878 – 1966) uit Eibergen. 
Inmiddels was Derk als fietsenmaker aan de slag gegaan in Lievelde. Zijn stief-
vader wees hem in die tijd op het feit dat overal elektriciteit werd aangelegd en 
dat daarin de toekomst lag. Hij wist in Eibergen nog wel iemand die hem in deze 
branche aan werk kon helpen. Deze tip kwam als geroepen want in Lievelde had 
hij Drika Smits uit Eibergen leren kennen. Dat er dus ook nog werk in Eibergen 
was, kwam hem prima van pas. 

Zo ging hij op 26 november 1925 in Eibergen als elektricien aan de slag. Het werk 
beviel hem prima. Zijn oom Jan Somsen adviseerde hem enkele jaren later om 
voor zichzelf te beginnen. Dit advies volgde hij op en in juni 1929 kocht Derk 
Somsen een pand aan de toenmalige Groenloschestraat, nr. A 149, de huidige J.W. 
Hagemanstraat, en begon daarin zijn installatiebedrijf. Dat huis was één van de 
zogenaamde ‘vier evangeliën’, vier huisjes (nu Roosenbeek) tegenover het toen-
malige postkantoor. Het installatievak maakte hij zich al werkende eigen. Toen 
hij zich bij de heer Wansink, directeur van Elektriciteitsmaatschappij De Berkel-
streek, vervoegde om werk te verwerven antwoordde deze hem dat er al twee 
installatiebedrijven in Eibergen waren, de firma Reith en de firma Prins, en dat er 
geen behoefte was aan een derde. Bovendien was hij van gereformeerde huize, 
een ‘fienen’, wat in zijn nadeel werkte. Derk Somsen liet zich echter niet uit het 
veld slaan en ging aan de slag: met succes! Ook trouwde hij in 1929 met Wilhel-
mina Hendrika (Drika) Smits (27.12.1908 – 26.05.1993)

De eerste klus
Samen zetten ze hun schouders eronder. Ze waren doorzetters en lieten zich niet 
uit het veld slaan. Derk als installateur en Drika in de winkel die ze daarnaast 
ook begonnen waren. Binnen de kortste keren was er voldoende werk. Zijn eerste 

In 1929 kocht Derk Somsen een 
pand aan de J.W. Hagemans-
traat en begon er een installa-
tiebedrijfje in.
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klus was de aanleg van de elektrische installatie in de nieuwbouwwoning van de 
familie Wormgoor aan de Groenloschestraat. Verder was één van zijn eerste grote 
klussen de aanleg van de elektrische installatie in de Gereformeerde kerk aan de 
Hemstea die op donderdag 23 oktober 1930 geopend werd. Op zondag 26 oktober 
vond daar de eerste kerkdienst plaats. 
Omdat de zaken voorspoedig verliepen konden er knechten worden aangenomen. 
Op 15 augustus 1931 kwam de eerste echte elektricien bij de firma Somsen in 
dienst. 
Zijn naam was Egon Winterberg. Hij was met een kindertransport na WOI uit 
Duitsland, Wuppertal, naar Nederland gekomen. Ds. Renting uit Winterswijk 
plaatste deze kinderen bij Gereformeerde mensen in de Achterhoek. Egon Win-
terberg werd toen als kind bij de familie Klein Hesselink in Rekken geplaatst. Hij 
had een goede schoolopleiding genoten en had het installatievak goed onder de 
knie. Het was dan ook jammer dat hij in het mobilisatiejaar 1937 terug moest naar 
Duitsland. Ook al moest hij terug, contact is er altijd gebleven. Ook na de Tweede 
Wereldoorlog zijn er warme banden blijven bestaan tussen de familie Somsen en 
Egon Winterberg die in 1979 overleed. 

Na zijn actieve loopbaan als installateur en ondernemer schreef Derk Somsen zijn 
herinneringen nauwgezet op. Uit zijn ‘Overpeinzingen’ hierbij de volgende ont-
roerende anekdote: ‘Oudejaarsavond 1930 hadden wij het huis vol met ‘Smitsjes’, 
Somsens en andere bekenden. Er was koffie, anijs- en chocolademelk en niet te 
vergeten “apennootjes”. Met elkaar hadden we veel plezier. Ik had moeder even 
niet zo goed in de gaten gehouden. Toen ik weer naar haar keek, schrok ik en 
dacht “gauw de mensen wegwerken”. Het werd toch nog elf uur voor iedereen 
was vertrokken. In de eerste uren van het jaar 1931 is er van slapen niet veel geko-
men. Moeder had de leiding. Dokter Strumphler en de baker mevrouw Ordelman 
moesten gewaarschuwd worden. Ook moest de wieg en de volle luiermand naar 
beneden worden gehaald en moesten er nog veel meer dingen gebeuren. Eerlijk 
gezegd voelde ik me een hulpeloze man’. 

Derk Somsen en Egon Winter-
berg aan het werk.
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Zo werd op Nieuwjaarsdag 1931 hun eerste kind geboren, een zoon. Ze noemden 
hem naar de overleden vader van Derk, Berend Hendrik oftewel Ben. Voor hem 
had het jonge ouderpaar een speciale wieg van pitriet laten maken: de mooiste 
wieg die er bestond. Na Ben werden nog acht kinderen geboren te weten: Wil-
lemien, Sien, Henk, Hans, Annie, Dick, Riet en Joop.

Yad Vashem
De oorlogsjaren waren ook voor 
de Somsens intensieve jaren maar 
ze wisten het hoofd boven water 
te houden. Van zakendoen kwam 
niet veel. De winkel werd leeg 
geroofd door de Duitsers en het 
gehele personeel en Derk Somsen 
zelf werden opgepakt, verhoord 
maar gelukkig ook weer vrijgela-
ten. Het waren eveneens spannen-
de jaren omdat ze zich inzetten 
voor Joodse onderduikers. Derk 
Somsen en Wilhelmina Somsen-
Smits staan genoemd in het boek 
‘Rechtvaardigen onder de Vol-

ken’ (uitgegeven in 2005) het boek waar alle Nederlanders in genoemd staan die 
de penning hebben ontvangen vanwege hun hulp aan joden bij het ontkomen van 
de Holocoust. In dit boek wordt uitgebreid in gegaan op hun verzetswerk. Hierbij 
is geput uit ‘Kom vanavond met verhalen, Eibergen in oorlogstijd’ deel 1 van E. 
H. Wesselink. Uit dit boek nu het volgende gedeelte: ‘Tijdens hun hele onderduik-
periode bij de Matemans heeft Derk Somsen contact onderhouden met de familie 
Zion. Hij zag erop toe dat er genoeg voedselbonnen waren om iedereen van eten 
te voorzien, zelfs als dat betekende dat hij er papieren voor moest vervalsen. Hij 
bracht de Zions kranten en wist een radio voor hen te bemachtigen. Al die activi-
teiten vormden een groot risico voor hem, evenals voor zijn vrouw en kinderen. 
Derk maakte zich ook nuttig als elektricien; hij repareerde de radio of andere 
dingen wanneer zich een probleem voordeed. 
Hij was ook verantwoordelijk voor het regelen van onderduikadressen voor Josef 
en Salomon, voor Berthe Meijer en andere joden. Derk is later opgepakt op ver-
denking van het helpen van joden. Hij werd verhoord en toen vrij gelaten.
Met steun van zijn vrouw en gedreven door naastenliefde en een sterke religieuze 
overtuiging, streed Derk de hele oorlog door om mensenlevens te redden en het 
kwaadaardige bewind te bestrijden’. Voor deze hulp werden ze op 18 september 
1981 onderscheiden met de Yad Vashem penning. Burgemeester Cappetti sprak 
tijdens deze bijeenkomst waarderende woorden.

Derk en Drika Somsen-Smits worden door de 
Israélische Ambassadeur in ons land onderschei-
den met de Yad Vashem penning.
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Recht door zee
Hun religieuze overtuiging en de kerk speelden 
een belangrijke rol in het leven van het gezin Som-
sen. Derk Somsen maakte een tijd lang deel uit van 
de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en was 
daarnaast ook maatschappelijk betrokken. Hij zat 
in het bestuur van de Technische School en was bij 
de Bescherming Bevolking, de BB.  Verder was hij 
bestuurslid van De Ente, de toenmalige organisatie 
voor maatschappelijk werk die vanuit de Gerefor-
meerde pastorie aan de Hemstea is gestart. 
Derk Somsen was een man van hard werken en 
recht door zee, een man die hield van rechtvaar-
digheid. Hij liet zich, evenals zijn vrouw, leiden 
door de richtlijnen van de Bijbel waaruit aan tafel 

elke dag trouw gelezen werd. Drika Somsen runde de winkel en was daarnaast 
de hele dag in touw voor het gezin. Na de Tweede Wereldoorlog werd een pand 
aan de Nieuwstraat, tegenover schildersbedrijf Kiffen betrokken en ingericht als 
werkplaats. Dit pand behoorde toe aan Anton Rosing die op bevel van de bezetter 
naar Duitsland moest omdat hij een Rijks Duitser was.
Toen Anton Rosing zich in 1953 weer in Eibergen vestigde, werd een ‘tweede 
evangelie’ gekocht en verbouwd tot winkel. Dat was het moment dat de verkoop 
van huishoudelijke apparatuur sterk werd uitgebreid. Ook de verkoop van verlich-
ting- en geluidsapparatuur waaronder grammofoonplaten, werd energiek ter hand 

Derk Somsen

De vernieuwde winkel na de verbouwing in 1959 aan de J.W. Hagemanstraat.



-40-

De Eibergse Winkeliersvereniging organiseerde in de jaren ‘50 een ondernemersbeurs in 
een leegstaand deel van de Pickerfabriek. Hier de stand van Radio Somsen.



 Dit artikel bestaat uit 15 pagina’s en is opgenomen in Old Ni-js nr.79 uitgave 
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