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Harm Dessens-Hakkoer signeert bij plantage Pontier
# 25-11-2020  $ Uit   Redactie

VLAARDINGEN - Harm Dessens-Hakkoer, Vlaardings schrijver en docent aan het Groen van Prinsterer

Lyceum, signeert zaterdag 28 novembervan 14.00 tot 16.00 uur zijn tweede literaire roman 'Maureen' bij

Boekhandel Plantage Pontier.

Dit autobiogra!sche verhaal 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. De 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.

U kunt zaterdag dus een gesigneerd exemplaar van dit boek op de kop tikken bij Plantage Pontier op het

Veerplein!
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