
Désirée H.G. Hessing: ‘Tom’ Liefde leven na je dood. Uitgegeven in eigen beheer 
2016.Zie ook: www.desireehessing.nl (Longkanker/Kanker/ Uitzaaiingen/ Dood/ 
Rouw/Emoties/ PO) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Zie: http://desireehessing.nl/ ‘Een verhaal in teksten en gedichten. In een boek 
opgeschreven omdat een mens groter is dan zijn ziekte en de liefde groter dan de dood. 
Omdat de liefde leven ten tijde van ziekte en een naderende dood een stevige maar 
waardevolle uitdaging is. Maar ook omdat rouw bestaat, omdat een weduwe geboren 
wordt op het moment dat zij haar man verliest. En tenslotte omdat onze liefde nog 
steeds een bron van vreugde en inspiratie voor me is.’ 
 
Boek van 168 pagina’s waarin Désirée Hessing beschrijft hoe bij haar man Tom 
uitgezaaide longkanker werd geconstateerd en hij aan de gevolgen daarvan na 8 
maanden stierf. In het boek wordt in teksten en gedichten ingegaan op liefde die ten 
tijde van ziekte, verlies, rouw, dood blijkt te bestaan. Het boek heeft een hardcover en is 
geïllustreerd met kleurenfoto’s. De tekst is net even anders op de pagina’s gezet, zoals bij 
kalenders.   
http://desireehessing.nl/ ‘In die tijd schreef ik van alles van me af en na een aantal jaren 
vond ik daarin als rode draad: ” ten tijde van ziekte en verlies,  bleek liefde te leven te 
zijn. Dát staat in het boek beschreven. Geen beschrijving van gebeurtenissen, maar wel 
de kern ervan onderzocht. Geen handleiding van hoe te handelen, maar het geeft wel 
handvatten. Een persoonlijk verhaal met heel praktische voorbeelden en gedichten die 
een inkijkje geven achter de voordeur van mijn hart.’ 
 
Over de schrijfster: 
Désirée H.G.Hessing, geboren Huigens, is weduwe van Thomas N.J.Hessing. Zij heeft 
kinderen en kleinkinderen en woont in Buijnen. Ze werkt als vrijwilliger bij het 
inloophuis voor kankerpatiënten in Musselkanaal. In 2009 werd bij Tom uitgezaaide 
longkanker, aan de gevolgen waarvan hij in 2010, 8 maanden later stierf. Désirée  
 
Fragmenten: 
http://desireehessing.nl/?page_id=31  
Inhoudsopgave: http://desireehessing.nl/?page_id=43  
 
Recensies/Extra: 
http://www.nardus.nl/  
http://www.dvhn.nl/plus/Voor-en-na-de-dood-van-Tom-21130862.html  
‘(…) Ze beschrijft erin hoe het leven was in die acht maanden voor de dood van haar 
man. Hoe ze zoveel mogelijk tijd aan hem besteedde, hoe ze zelfs een ‘wat kan ik voor je 
doen' schriftje had. ,,Daarin konden vrienden en bekenden noteren wat ze voor ons 
wilden doen. Boodschappen doen bijvoorbeeld of de tuin. We hadden veel grond om ons 
huis. Door die hulp konden wij meer tijd aan elkaar besteden, kon ik hem bijvoorbeeld 
voorlezen. Dat deed ik heel veel.''  
Ze beschrijft ook hoe groot de impact van zijn dood was, hoe ze daarna anders tegen het 
leven aan ging kijken. ,,Zo leef ik nu vooral in het heden en kijk ik niet meer vooruit. Ik 
maak geen plannen meer.'' Ze beschrijft vooral hoe de liefde het allerbelangrijkste voor 
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haar is, hoe de liefde van haar man nog altijd in haar voortleeft en ‘doorwerkt'. 
,,Daardoor ben ik een completer mens geworden, die kan genieten van het leven.  
(…)’ 


