
door Philip Hoorne 

 

 

Tijdens de presentatie van Het Siamees Moment van Peter WJ Brouwer op 22 

september 2017 in Kasteel Geldrop las Philip Hoorne het gedicht ‘Een 

vriendschap’ uit de bundel Mascara van Peter WJ Brouwer en twee 

fragmenten uit Het Siamees moment, hoofdstuk 13, getiteld ‘Wandelende 

duinen’.  

Aansluitend sprak Philip Hoorne volgende woorden uit: 

 

‘Wandelende duinen zijn stuifduinen die, doordat er geen beplanting op groeit, 

verplaatst worden door de wind. Ik weet niet of Peter het zo bedoeld heeft, 

waarschijnlijk wel, en als het zo is, is het knap gedaan, maar die wandelende 

duinen kunnen zomaar symbool staan voor de protagonisten Thomas en Eva, 

maar evengoed voor elk van ons. Wij evolueren, soms ongemerkt en veelal 

door inwerking van externe krachten, net als wandelende duinen. De mens 

denkt dat hij vrij is, maar wellicht is dat onze meest gekoesterde illusie.  

 

Ik wil nog kort drie dingen zeggen over de roman van Peter die wij vanavond 

vieren. 

 

Ten eerste. Een roman moet waarachtig zijn. Ook al is en blijft het fictie en is 

alles van a tot z gelogen, de lezer moet elk woord wat er staat geloven. Het 

Siamees Moment is zeker en vast waarachtig. Los van de fragmenten die ik 

zopas las, wil ik bijvoorbeeld wijzen op hoofdstuk 25, getiteld ‘Speelkaart’, 

waarin Peter heel overtuigend de frictie beschrijft die er hangt tussen Eva en 

Erik tijdens hun uitstap naar België. Maar ik had net zo goed aan een ander 

hoofdstuk kunnen refereren.  

 

Het tweede wat ik wil zeggen… Tot vóór Het Siamees Moment was Peter alleen 

maar dichter. Zelf in de eerste plaats dichter zijnde, is het mij opgevallen welke 

mooie zinnen Peter schrijft, wat mij niet verrast, want dichters, die het van 

weinig woorden moeten hebben, zijn er net bedreven in om elk woord te 

wikken en te wegen vooraleer het definitief in een gedicht op te bergen. 

Schrijven is precisiewerk. In een roman moet elke zin de lezer gladjes 



meevoeren naar de volgende. Ik heb Het Siamees Moment in printvorm op een 

lome zaterdag in één ruk uitgelezen, als bevond ik me op een roetsjbaan van 

fraaie zinnen. Ik ben niet zo goed in het aanstippen van merkwaardige zinnen 

omdat een boek mij meestal redelijk snel meesleept, maar ergens in het begin 

van de roman stuitte ik op deze zin: ‘Eva zei haar te stoppen en dat ze dit niet 

wilde, het was gedeeltelijk waar.’ De bijzin ‘het was gedeeltelijk waar’ geeft de 

zin een extra pigment. Heel eenvoudig voegt het iets toe, leren die vier 

woorden ons iets over Eva.  

 

Ten slotte, voortbordurend op die ‘het is gedeeltelijk waar’, waar een soort van 

twijfel en onzekerheid in schuilt, ben ik zeer gecharmeerd door de toon en 

teneur van Peters roman. Peter WJ Brouwer lijkt mij niet de man die absolute 

waarheden of grote levenswijsheden wenst te verkondigen, laat staan ze aan 

ons op te dringen. Peter is niet van de megafoon maar van de kamermuziek. En 

zo heb ik het graag. Hij zwaait nergens met het moraliserende vingertje. Hij 

laat zijn personages in hun waarde. Het zijn mensen van vlees en bloed met 

hun gaven en gebreken, net als wij allemaal. 

 

Samenvattend, beste mensen hier aanwezig, kan ik u op het hart drukken dat 

Het Siamees Moment een boek is dat ertoe doet. Hulde aan de auteur, hulde 

aan Peter WJ Brouwer. Ik dank u.’ 


