Siem Broekhuis

Lieve Jeanette, Rob, Frits en familie en vrienden,

De laatste herinneringen aan Siem wijken sterk af van hoe wij hem vroeger hebben meegemaakt. Dat realiseerde ik me vooral tijdens het voorbereiden van mijn verhaal. Eigenlijk was ik al haast vergeten wat een hartelijke, energieke en krachtige man hij vroeger was.
Ik wil u allen graag iets vertellen over hoe wij, Coccy en ik, Siem hebben ervaren.

We ontmoetten Siem en Jeannette tijdens bezoeken aan het kleine zwembad in Rhoon, en toen we vervolgens werden uitgenodigd voor een feest dat zij een “end of winterparty" noemden, in hun huis in het Ghijseland was dat het begin van onze vriendschap. We zagen hun gastvrijheid en hoe ze die toen vorm gaven. Siem vond dat er ook door de gasten gewerkt moest worden: Je kreeg bij binnenkomst een kaart van een kaartspel op je rug geplakt en ergens tussen de gasten was er iemand met dezelfde kaart op zijn rug. En dan maar zoeken. Tegen de tijd dat je die ander gevonden had kende je al heel wat van de gasten en was het ijs gebroken. Zo had hij vaak van deze binnenkomers. En van deze partijen natuurlijk.
Toen zij later aan de Achterdijk woonden met hun bijzondere tuin, waren de binnenkomers meestal plantenpuzzels. Siem was een lopende plantenencyclopedie, hij wist er alles van.
Als hij bij ons langs kwam keek hij altijd of er nog een plantje was dat hij niet kende. Dan was er voor je het wist al een stek geregeld of een plant gescheurd. Maar hij gaf ook veel planten weg. Hij was daar heel gul in. 
Of hij schoffelde even in een paar minuten onze voortuin schoon. Zo’n karweitje stelde in zijn ogen niets voor.
Hij vond het fijn als er mensen op bezoek kwamen. Om zijn tuin te kunnen laten zien en verder om gezellig onder het genot van een glas wat te praten. Uren lang. En dat ging dan vaak over politiek en later over computers en bedrijfszaken. Dat laatste vooral toen zij samen de stap hadden gezet naar hun eigen bedrijf.

Siem kwam uit een rood nest. Zijn grootvader heeft het vroeger slecht gehad en was een fervent aanhanger van de Partij van de Arbeid. Dat werd doorgegeven aan zijn kleinzoon.
In zijn diensttijd werd Siem ingedeeld bij het onderdeel “Gele Rijders”, en daar zat hij als arbeiderszoon tussen de adel en de zonen van grootindustriëlen. Hij kon er later smakelijk over vertellen, maar hij heeft het er niet gemakkelijk gehad. 
Siem was dus altijd socialist. In de gemeentepolitiek, als raadslid hier in Rhoon, maar ook in het zakenleven. Een man van principes. Er slopen natuurlijk wel wat werkgeverfoutjes in, maar hij bleef zijn achtergrond trouw.  Toen de zaak een heel slecht jaar had gaf hij toch een winstuitkering’. Want dat kon je toch niet terug draaien als het een keer wat minder ging. 

Siem was ambitieus en had ongelofelijk veel energie. Daarom heeft hij het zo ver geschopt. Dit overigens met Jeannette als drijvende kracht. Ze werkten heel hard. Stonden vroeg op en bijzaken zoals eten mochten niet veel tijd kosten. Iedere ochtend samen naar de zaak, in de auto luisterend naar Classic FM of Radio 4. 
Hij wilde de grootste van de Trainingscentra voor PC's in Nederland worden. Dat lukte niet helemaal, hij werd 2e. Met veel vestigingen verspreid over Nederland. Ook qua levensverwachting wilde hij veel: Ik weet nog dat hij tijdens een architectuurexcursie in Londen vertelde dat hij door zou werken tot hij 80 was.
Dat is hem dus niet gelukt.

Maar niet alleen voor zijn bedrijf had hij veel energie. Hij had dat ook voor de vereniging de Carnisse Grienden, waar hij jaren voorzitter was. Hij stak daar de handen uit de mouwen door wilgen te knotten. En dat ging met dezelfde gedrevenheid.

Siem was competitief. Als ik met hem ging fietsen zorgde ik er altijd voor dat mijn voorwiel achter dat van hem bleef, want als ik er voor reed ging hij harder rijden en voor je het wist werd het een wedstrijd. 
Tijdens onze jaarlijkse verjaardagswandeling met z’n achten waren we Siem meestal kwijt, want het ging hem veel te langzaam en hij zou de weg wel voor ons verkennen.

Met z’n vieren: S, J en C, zijn we veel op stap geweest: naar de schouwburg, de Doelen, kleinkunst, naar tentoonstellingen en wandelingen langs galerieën. Als er een voorstelling was zonder gereserveerde plaatsen wist hij door voor te dringen plaatsen op de eerste rij te regelen, waar wij dan soms wat gegeneerd gingen zitten. Ook in de pauzes van bv de schouwburg wist hij altijd als eerste beneden koffie of een glas wijn te krijgen. Echt Siem. En als je daar een opmerking over maakte lachte hij je toe alsof hij wilde zeggen: je profiteert er toch ook van? En dat was natuurlijk ook zo.

Siem was erg geïnteresseerd in Jugendstil. Hij verzamelde prenten en allerhande gebruiksvoorwerpen in die stijl. Na één van onze bezoeken aan Amsterdam liet hij ons in de buurt van de “van Eeghenstraat” de Jugendstil zien. De gevels van de huizen, maar ook details. In menig portiek namen we een kijkje naar de mooie tegelpatronen. Ik vond dat heel bijzonder. We hebben daarna veel met elkaar naar architectuur gekeken. 

Hij was hartelijk en liet je graag delen in wat hij deed.
Er waren uitnodigingen voor feestjes, voor openingen van opleidingslocaties, en voor het Rotterdamse Jazz Gala van zijn broer Jos.
Hij maakte foto’s en verzamelde folders van alles wat hij met Jeannette beleefde en plakte die in jaarmappen. Hij kon dan later precies vertellen waar en wanneer en naar welke tentoonstelling we waren geweest. Ik heb van hem een map gekregen met verslagen en foto’s van 16 jaar verjaardagswandelingen. Zijn eigen jaarboeken met foto’s en verslagen kregen we veelvuldig te zien want hij was er trots op. Hij heeft er bij ons regelmatig op aangedrongen om ook zo minutieus ons leven bij te houden, maar dat was toch meer iets voor Siem.

Op een gegeven moment begonnen wij ons af te vragen of het wel goed met hem ging. Te vaak werden verhalen herhaald. Eerst incidenteel en later vaker. En toen Jeannette bij ons voorzichtig begon te polsen of wij iets merkten bij Siem werd het steeds duidelijker.

Jeannette heeft een heel zware tijd gehad toen hij zo achteruit ging en nog thuis woonde. Met ongelooflijk veel geduld heeft ze heel veel verdragen. Steeds nieuwe dingen bedenkend om hem bezig te houden. Ze heeft heel wat afgefietst.
De laatste herinneringen aan Siem zijn uit de Meeuwenhof. Samen trappen op de duo-fiets. Hij leest straatnamenbordjes en reclames op auto’s hardop voor, niet meer wetend wat de betekenis daarvan is. Wel genietend en glimlachend en soms als hem iets lijkt te raken begint hij enthousiast aan een zin, maar die kan hij dan niet meer afmaken.

En nu is hij naar ons gevoel toch plotseling overleden. Wij hebben goede herinneringen.

Jeannette, Rob, Frits en familie: we wensen jullie sterkte met het verlies van Siem.

