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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Als het in het Caraïbisch gebied nog rustig is en de meteorologen nog geen flauw benul 

hebben van het ontstaan van de orkaan Irma, zit Herman midden in een orkaan met 

dezelfde naam. Onthutst, gemangeld en terneergeslagen, want zijn vrouw Irma blijkt 

aan een ongeneeslijke vorm van kanker te lijden. In het grillige ziekteverloop zoekt hij 

wanhopig naar herkenningspunten van de vrouw waar hij ooit zo gek op was. Irma op 

haar beurt herkent haar man niet meer. Het is voor hen beiden dwalen en zoeken, 

terwijl de kanker in Irma voortwoekert. Toch blijven zij elkaar trouw, vooral door de 

krachtige onderlinge liefde die zich diep in hen heeft genesteld. 

 

Orkaan in Irma is een ontroerende beschrijving van een lijdensweg door een 

verwoestende ziekte. Ontwapenend, liefdevol, krachtig en met worstelingen die 

herkenbaar zijn voor iedereen die in zijn of haar relatie te maken heeft (gehad) met een 

ongeneeslijke ziekte. 

 

Over de auteurs: 

Herman Delwig (Rheden, 1952) bekleedde bij de PTT (later KPN) diverse 

managementfuncties. In de beginjaren van deze eeuw werd hij zelfstandig ondernemer. 

Hij leidde ondernemerskringen en stimuleerde mensen in kwetsbaarheid, 

openhartigheid onderling vertrouwen en ontwikkeling van persoonlijk talent. In 2014 

werd zijn levensmaatje Irma getroffen door een dodelijke ziekte. Hij schreef Orkaan in 

Irma  om mensen te helpen in hun relatie en om een voetafdruk op deze planeet achter 

te laten met het profiel van zijn grote liefde. 

 

Inzien: 

https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=2E2D2865521443985

6AC6F4784B0A61D  

 

Extra/Recensies 

 

'Orkaan in Irma' over een lijdensweg van zo'n vier jaar (kliknieuws.nl, 13 dec 2019) 

 

Ik heb het boek in één adem uitgelezen. Wat een emotionele achtbaan moet dat zijn 

geweest. Kanker is een ziekte van hoop en wanhoop. Ooit heb ik iemand horen 

zeggen:" mijn vrouw worstelt met kanker, ik worstel met mezelf". Dit herkende ik ook 

in dit verhaal. Het boek zal daarom beslist een herkenning zijn voor mensen die iets 

soortgelijks hebben meegemaakt of nog meemaken. Verliefd worden is speciaal, maar 

bij elkaar blijven in moeilijke tijden is bijzonder. 

- Recensie via bol.com 
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