
Bij de boekpresentatie van ‘Het Siamees moment’ 

door Herman Rohaert   

 

Peter, ik mag je al een tijd mijn vriend noemen, …. denk ik. 

Ik kan me vergissen maar …. Ik denk het. 

Dus Peter, dat doe ik dan nu, je mijn vriend noemen maar … ik denk dat we al 

eerder, al veel langer elkaar vrienden noemen. 

Ik je leren kennen toen ik als jurylid van de Guido Wulmsprijs van de stad Sint-

Truiden, stadje in Limburg, Vlaanderen, België mijn medejuryleden, zonder er 

al te veel moeite voor hoeven te doen, ervan kon overtuigen je met de 

poëzieprijs te bekronen. Dit gebeurde in het heugelijke jaar 2004 

Daar raakte ik de eerste keer met je in contact en er zouden een heel aantal 

ontmoetingen op volgen, in Nederland en in België. En hele lange 

telefoongesprekken, die gingen over bier, Duvel (Peter is een kenner), over 

hardlopen, over Mark Rothko maar toch vooral over onze grootste 

gemeenschappelijke liefde, namelijk onze liefde voor de literatuur, in eerste 

instantie voor de poëzie. En daarbij uitten we ook de wederzijdse bewondering, 

het grote respect voor elkaars werk. Niet toevallig zitten jij, Peter, en ik 

trouwens in Vlaanderen bij dezelfde uitgeverij, uitgeverij P. in Leuven 

Zou dit te maken kunnen hebben met onze grote thematische verwantschap? 

Peter, ik mag het wel zeggen, we schrijven beiden over vanalles, over de dood, 

de tijdelijkheid en vergankelijkheid, de schoonheid van de natuur, over 

betrokkenheid en intimiteit maar toch, vooral, over … de liefde en de vrouw. 

Zo, de twee hoge woorden zijn eruit, Peter: de liefde, de vrouw… 

Is het omwille van deze gemeenschappelijke obsessie dat je me vroeg je in te 

leiden, Peter?  

 

Om je eerste roman, Het Siamees moment, beter voor te stellen ga ik 4  

‘teksten’ naast elkaar zetten: de 4 teksten hebben hetzelfde onderwerp. Ze 

beschrijven een liefdesrelatie die ten einde loopt maar onduidelijk is: is dit een 



liefde die men koste wat kost zo snel mogelijk wil wissen en vergeten of wil 

men die liefde, die onherroepelijk voorbij is, juist vasthouden en bewaren, wil 

men die liefde op obsessionele wijze reconstrueren om ze toch niet volledig te 

laten verdwijnen in het niets? 

De eerste tekst, een gedicht, is van mijn hand en komt uit mijn laatste bundel, 

LUSTLASTLIEFDE, uitgeverij P., Leuven, voorgesteld in januari 2017, met als 

titel: 

 

HIJ ZAG HAAR KOMEN.   

 

Hij zag haar komen en opende de deur: hij deed het voor altijd. 

 

Dat hij zijn zwaktes sierlijk prijsgaf, deerde hem niet.  

 

Integendeel, graag had hij liefgehad, lang, met overgave, onbeperkt. 

 

Tot genezing toe. 

 

Maar wat tussen de lakens gebeurde -hoe heerlijk ook- maakte het niet  

duidelijker. 

 

Want ze ging zoals ze gekomen was en nu moest hij oppassen of ze nam ook 

alle herinnering mee. 

 

Mag ik hier nu jouw gedicht, Peter, OM LANGZAAM TE VERGETEN  uit je 

prachtige bundel ‘LANDDIEREN’, 2011 naast leggen? 

 



Haar benen weer kuis bijeen bedenken. 

Vergeten haar mond, die smaakte naar jouw mond, de mouw waarin haar 

polsslag kroop. 

Haar adem en de stilte om haar adem. 

Vergeten wat je bedacht en wegdacht, delen van wandelingen. Het licht op het 

plein dat slonk in je oog dat zich sloot. 

Vergeten het hoog opgetrokken been. Ernstige ogen om een serieuze daad, 

haar snelle lach. 

Als zij nu maar vergeet  jouw hemd om haar schouders, de hand waarin haar 

schoot rustte  

En ook vergeten haar hese stem en het onontkoombaar vloeken om 

lichaamsdelen vol zoet geweld waarin de tijd wel wilde blijven. 

En het bloed dat toch weer zich zonder verveling verzamelde tot in de 

openingen van een ander die geen ander meer was  

En je voldoende  

volledig  

om langzaam te vergeten. 

 

 

Waar mijn gedicht eindigt met ‘nu moest hij oppassen of ze nam alle 

herinnering mee’, daar is jouw gedicht, Peter, een bezwering, een incantatio, 

een bevel om vooral te proberen alles te vergeten! Maar de paradox hierbij is 

dat juist door alles op te sommen wat moet vergeten worden, de dichter als 

het ware een reconstructie maakt van het verleden, van de verloren liefde, en 

die zo weer meer aanwezig maakt dan ooit!  

En mag ik beide gedichten, een associatie waar ik niet aan kan weerstaan,  dan 

weer koppelen aan een gedicht van een dichter die we beiden ook een heel 

warm hart toedragen, namelijk RUTGER KOPLAND, een gedicht, je raadt het 

over ‘geluk en herinnering’. Een fragment! 



Geluk is een herinnering 

Wat is geluk 

  

Omdat geluk een herinnering is bestaat het geluk  

omdat tevens het omgekeerde het geval is, 

  

ik bedoel dit: omdat het geluk ons herinnert aan het geluk achtervolgt het ons 

en daarom ontvluchten wij het 

  

en omgekeerd, ik bedoel dit: dat wij het geluk zoeken omdat het zich verbergt 

in onze herinnering … 

 

Rutger Kopland, Tot het ons loslaat. 

 

 

  

Wat ik in je poëzie, Peter, zo apprecieer, is je talent voor het onuitgesprokene, 

voor de suggestie! je uiterst voorzichtig taalgebruik, je verlegenheid en 

verborgenheid, hoe omfloerst en tegelijk precies je verwoordt. Kortom, je 

schrijft echte poëzie, elliptische, gelaagde taal zwanger van betekenis en 

waarbij de lezer die betekenis zelf moet gaan opdelven. 

Als dichter, Peter, overtuig je helemaal, maar wat gezegd van de krachttoer die 

je nu wil uithalen met je roman Het Siamees moment, de uitdaging is niet 

gering, kan je het ‘weinig uitspreken en veel zeggen’ van je poëzie vertalen naar 

proza, waar misschien een tegenovergesteld adagio geldt?  

Bovendien blijft alles wat je poëzie zo waardevol maakt ook overeind in je 

proza, zal ik het nog eens herhalen? Je talent voor het onuitgesprokene, voor 

de suggestie! Je uiterst voorzichtig taalgebruik, je verlegenheid en 

verborgenheid, hoe omfloerst en tegelijk precies je verwoordt.   

Ik ben er alvast van overtuigd dat je dat kan, zo ben je, Peter, alvast een kei in 

het schrijven van overtuigende en natuurlijk klinkende dialogen, neem het van 

mij aan, één van de moeilijkste disciplines die er bestaan bij het schrijven van 

een roman zoals algemeen bekend. Dat is alvast één kwaliteit van deze roman. 



Ook genoot ik van de heerlijke taal: nergens betrapte ik je op een taalfout, de 

ziekte van deze tijd, het hedendaags proza wemelt ervan! Bij jou echter vals 

alarm, niets geen fouten, al je zinnen lopen lekker en foutloos, soms dansen ze 

zelfs van het blad af, een verademing.  

Bovendien blijft alles wat je poëzie zo waardevol maakt ook overeind in je 

proza, zal ik het nog eens herhalen? Je talent voor het onuitgesprokene, voor 

de suggestie! Je uiterst voorzichtig taalgebruik, je verlegenheid en 

verborgenheid, hoe omfloerst en tegelijk precies je verwoordt.   

Maar je roman kent natuurlijk nog veel meer kwaliteiten en daarom laat ik u, 

luisteraars en toekomstige lezers, veel liever zelf ontdekken waartoe Peter in 

staan is, ik lees u nu de prozaversie van Peters gedicht voor, het is heart 

breaking. Op aangrijpende wijze verwoordt hij hier de laatste vrijpartij van een 

koppel dat definitief van elkaar afscheid neemt, het fragment vindt u terug in 

hoofdstuk 22, getiteld ‘twee wasbeertjes’. 

 

           Ze had de trein terug genomen, hij reisde haar achterna, parkeerde zijn auto 

aan de rand van de stad. Eva pikte hem op, zoals ze vaker had gedaan wanneer ze 

ergens heen wilden, hij was amper een minuut onderweg toen haar kleine 

vertrouwde auto langzaam naast hem kwam rijden. 

De hotelkamer was warm en ademde, haast verrassend, de knusheid van 

een huiskamer. Er viel zonlicht door de vitrage en een zwaar kantelraam stond op 

een kier. Aan de muur hing een oude tekening met wasbeertjes, ze stonden er 

enige tijd naar te kijken, als kinderen. 

  ‘Kom,’ zei Eva, ‘laten we beginnen.’  

Ze begon zijn hemd werktuiglijk los te knopen en hij trok haar onderkleding uit. Ze 

slikten en keken ieder een andere kant op. Hij liet zijn handen door haar haren 

gaan, zij streek over zijn wang en ze huilden samen. Ze keek hem lang aan, deels 

getroffen, deels ongelovig. Ze legde een vinger op zijn lippen en hij kuste haar 

voorhoofd. Hun monden vonden elkaar opnieuw en hun handen streelden elkaars 

lijven gretig. Hij raakte de binnenkant van haar benen aan, ze trok hem achterover 

op het bed. Ze stuiterden omhoog op de spiraal en lachten. 

  Geilheid en verdriet deden een eigenaardig werk, die middag lukte alles 

wat ze wilden. Hun asymmetrische scherven pasten moeiteloos in elkaar, ze 

bewogen synchroon en herhaalden zich. Hij wilde praten, zij legde opnieuw een 



vinger op zijn lip, hij moest niets uitleggen. 

  Steeds wanneer ze elkaar aankeken die middag, zich bewust van wat niet 

wilde blijven, wist Eva dat het er wel was. Dat ze zich met Thomas wilde blijven 

herhalen, dat ze elkaar helemaal niet wilden loslaten. Hun oponthoud in dit hotel 

was slechts een schijnbeweging. Daarna zouden ze worden opgevreten door de 

tijd, dat scheen de bedoeling te zijn. 

  Die middag gleden ze als vissen onder elkaars huid. Grauw licht viel door 

de vitrage over haar bronzen rug. Ze luisterden naar de stilte, de voorspelde regen 

viel niet. Er klonken stemmen op straat, er reed een auto voorbij, daarna was het 

opnieuw stil. Hij keek een ogenblik naar de wasbeertjes aan de wand, streelde 

opnieuw haar lijf. Het zat nog vol van hem, hij zou het dadelijk verlaten.  

 

Zo, Peter, zo lieve aanwezigen, ik denk niet dat dit verder commentaar behoeft, 

ik weet zeker dat jullie nu op ‘hete kolen’ zitten, letterlijk en figuurlijk, om jullie 

de roman aan te schaffen, om hem te lezen en ervan te genieten.  

En, Peter, ik begon deze speech met je een vriend te noemen, mag ik dat nu 

nog steeds doen of vergeef je me deze recensie niet, nooit meer? 

 

Bron: Herman Rohaert, Kasteel Geldrop, 22 september 2017 

 

Het Siamees moment |Peter WJ Brouwer |Roman | In de Knipscheer | Gebrocheerd met flappen | 278 blz. | 

€ 18,50 | september 2017 | ISBN 978-90-6265-967-8 

Herman Rohaert werd geboren in Ninove in 1958. Hij studeerde Germaanse Filologie en is dichter, 

redacteur en criticus. Hij woont in Sint-Truiden in België, waar hij jaarlijks zijn deelname als jurylid 

aan de Guido Wulmsprijs verleent. 

 

 


