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Harm Dessens – Hakkoer is 65 jaar, geeft Nederlands op het Groen van Prinsterer, is fotograaf, 
bemiddelt tussen buren en is daarnaast nog schrijver. Hij doet een hoop en daarom kennen veel 
Vlaardingers hem ook. En vandaag brengt hij zijn tweede boek uit: Maureen.

Boek nummer 1

Eerst even terug in de tijd, want eerder schreef Harm ook al een boek: Transitie, Co Ni Mire Ruim. In 
het kort gaat dit boek over Maureen, een Ierse vrouw, en Harm, een pas gescheiden Nederlander, die 
Ierland bezoekt. Harm vertelt: “De twee ontmoeten elkaar in een bar en brengen samen een dag door. 
Bij het afscheid op het vliegveld wisselen ze geen gegevens uit. Het tweede boek Maureen is een 
vervolg hierop.”

Maureen

Harm vertelt verder: “In Maureen krijgen Harm en Maureen spijt en ze beginnen een zoektocht naar 
elkaar. Die slaagt en ze sturen ongeveer een jaar lang brieven naar elkaar. En door die brieven krijg je 
best een intiem kijkje in hun levens. Je ziet waar ze mee worstelen en leest hun gedachtes. De vraag is 
of één van de twee de stap in het diepe durft te wagen.”

Tekst loopt door onder de afbeelding.

De cover van Maureen

De hoofdpersoon Harm

Het is niet voor niets dat de naam van de hoofdpersoon gelijk is aan de naam van de auteur: “In zowel
mijn eerste boek als in Maureen zitten heel wat autobiogra!sche elementen. Ik koos eerst voor een
andere naam, maar toen voelde ik een bepaalde afstand tot het verhaal. Dat vond ik lastig. Door de
hoofdpersoon dezelfde naam te geven kon ik het dichter bij mezelf houden. Mensen die me kennen
zullen me zeker herkennen in het boek. Maar wat er precies autobiogra!sch is en wat niet? Dat is het
geheim van de auteur”, lacht Harm.

Inspiratie uit muziek en literatuur

Naast dat zijn boeken deels autobiogra!sch zijn, haalt Harm zijn inspiratie ook uit muziek en literatuur:
“Ik ben groot fan van Leonard Cohen, maar ook van Ierse muziek. Bepaalde nummers kun je
terugvinden in het boek. Verder heb ik mijn inspiratie uit de Ierse en Engelse literatuur gehaald, en uit
Ierland zelf. Ik ben namelijk vlak na mijn scheiding naar Dublin gegaan. Veel van wat ik daar heb gezien
en gedaan komt terug in het verhaal.”

Tekst loopt door onder de foto.

Harm aan de Ierse kust

Verhalenverteller

Wat Harm het leukst vindt van schrijven? “Ik ben gewoon een verhalenverteller. Dat is wat ik doe voor 
de klas, maar ook met het schrijven van een boek. Ik vind het heerlijk. Mijn derde boek ligt ook al klaar 
om uitgegeven te worden en ik ben bezig met de vierde. Maar nu ben ik vooral verliefd op Maureen.”

Je kunt Maureen hier bestellen
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