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Het nieuwe boek.  (Foto: pr)

Vlaardingse schrijver Harm signeert roman
Maureen bij Pontier

!  "  #  $

Zaterdag 28 november signeert de Vlaardingse schrijver Harm Dessens - Hakkoer zijn nieuwe roman Maureen
van 14:00 – 16:00 uur bij boekhandel Plantage Pontier.

Vlaardingen - ‘Maureen’ start met de eerste brief van de Ierse Maureen, waarin zij zich afvraagt hoe het zou zijn
wanneer Harm en zijzelf niet zouden zijn ‘begrensd door de levens die zij nu leiden’. 

Een interessante gedachte, die direct al verwijst naar een centraal thema: de afstand, het verstrijken van de tijd en
de dynamiek tussen het verleden en de toekomst. De briefvorm en de innerlijke, want niet hardop uitgesproken
monologen, zetten de tijd even stil.

Schrijver Harm creëerde een bijzonder werk, persoonlijke ervaringen zorgen voor een interessant en een
meerzijdig perspectief. De lezer krijgt brief na brief en in de gebeurtenissen rondom de brieven een intiem inkijkje
in hun liefdesverhaal waarbij de stad Dublin als fraai decor fungeert.

Harm Dessens-Hakkoer (1955) is naast schrijver ook mediator, docent Nederlands en fotograaf en is hierdoor
gewend woorden aan zijn observaties, beelden en gevoel te geven. Zijn verhalen zijn de verbinding met dagelijkse
gebeurtenissen, zijn omgeving en gevoel en hierdoor ook met zijn lezer. 

Hij sleurt als het ware de lezer mee in diverse dilemma’s, emoties en onderliggende gedachten. Harm laat de lezer
niet meer los. Met een vlotte, beeldende stijl geeft de schrijver een inkijkje in gebeurtenissen, het denken en gevoel
van authentieke personages in een realistisch decor. In zijn verhalen verwerkt de schrijver kennis over talen,
culturen, samenlevingen, psychologie, !loso!eën en autobiogra!sche aspecten.

In 2017 verscheen zijn eerste roman ‘Transitie, Co Ni Mire Rium’. Momenteel werkt hij aan zijn derde roman: ‘Geen
Verweer’.

Boekhandel Pontier bevindt zich op Veerplein 33-35. Uiteraard worden alle RIVM-maatregelen ter bestrijding van
corona gerespecteerd.
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