
 

Beste ambassadeur, 

Hij dateert al van een tijdje terug, de laatste Diplomatieke Post. Voor je denkt dat we ergens in korte broek 
lagen te zonnen, hieronder een overzicht van onze bezigheden. We rekenen erop dat jullie alles veilig in jullie 
diplomatieke valies bewaren, want voorlopig blijft het vertrouwelijk. 

 

Het Grootste Ondenkbare 
Kurt en ik zijn gestart met het leggen van de fundamenten van het vervolg op Het Laatste Verbond. Jullie zijn 
de eersten aan wie we de titel verklappen. Het Grootste Ondenkbare staat in onze planning voor 2021. 

Het wordt een uitdaging om het boek tijdig klaar te krijgen. Niet alleen moet er heel wat geschreven 
worden, het verhaal weigert zich ook op te laten sluiten in Frankrijk en België. Kurt zal dus de handen vol 
hebben aan de research en we gaan onze koffers moeten pakken om plekken te beleven die een rol spelen 
in het boek. 

Het Grootste Ondenkbare zal zich in een ietsje vooruitgeschoven toekomst afspelen, in een sombere wereld 
vol dreiging en verandering waarin de Ark opnieuw een centrale rol speelt. We nemen enkele personages 
mee naar het nieuwe boek, waaronder Verdun Chefdebien en Sanne van Swaey. Het boek moet een 
realistische projectie worden van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in ons heden naar een nabije 
toekomst. Niet noodzakelijk de, maar wel een toekomst uit de waaier van mogelijke vooruitzichten waar we 
op afstormen. En… het gaat reuzespannend worden, natuurlijk.  

 

10 jaar onrecht 
Ik leg de laatste hand aan de proefleesversie van 10 jaar onrecht, een soloproject dat verschijnt in 2020. 
Hieronder de (voorlopige) flaptekst. 

2010. Bij een modaal Vlaams gezin in Wallonië valt een belastingbrief in de bus. Niets bijzonders, tot Jo 
Daeseman de brief opent en een duizelingwekkend bedrag vindt. Een monumentale vergissing, denkt Jo. Hij 
pakt de telefoon en belt het plaatselijke belastingkantoor voor advies. Toch worden nauwelijks enkele maanden 
later hun bezittingen en financiële middelen onverbiddelijk aangeslagen. 

Wat volgt is een rollercoaster die het gezin jarenlang meesleurt, steeds dieper in een kafkaiaanse nachtmerrie. 
Advocaten haken af, ambtenaren wijzen hen de deur, rechters doen onwaarschijnlijke uitspraken. Het gezin 
blijft berooid en lamgeslagen achter. 

Jo, Mona en hun zoon Yochen raken have en goed kwijt, van de ene op de andere dag verandert voor hen het 
leven in overleven. Het enige wat hen overeind houdt is hun sterke band en buitengewone veerkracht. 

Wanneer op een dag Jo over een artikel struikelt in de krant, vallen de puzzelstukken in elkaar. Hij besluit het 
vechten niet langer over te laten aan zijn advocaat maar zelf de strijd aan te binden. Hij leert al snel dat onschuld 
je kan worden afgenomen. Want voor wie de macht heeft een leugen tot waarheid te verheffen, houdt de 
waarheid op te bestaan. 



Het gezin kreeg al die tijd slechts steun van één enkele politicus: Bert Anciaux. Senator 
Anciaux beloofde ons een voorwoord voor het boek. Het verhaal wekte ook de belangstelling 
van Wim Van den Eynde, een onderzoeksjournalist die voor de VRT werkt en al een aantal 
ophefmakende boeken schreef. Het verhaal is geen fictie en het gebeurde in ons eigen België, 
ook al houd je het niet voor mogelijk.  
 

Schrijvers op zondag 
Op 1 december geven we een lezing in de bib van Zaventem, deel van het prachtige cc De 
Factorij. Het wordt een heel andere lezing dan de vorige, intimistischer, met meer focus op 
het boek en minder op de thema’s. Je vindt hier info op Erik Raeven en hier op de website van 
de bib. 

 
En… Het Laatste Verbond? 
In 2019 verschijnt er geen nieuw werk, omdat Raeven & Impens en uitgeverij Houtekiet er alles 
aan doen om het boek een zo lang mogelijk leven te geven. Het blijft het goed doen, met in 
2018 meer dan duizend verkochte exemplaren. Op de Nederlandstalige markt is dat een 
veelvoud van de gemiddelde verkoop van een debuut. Binnenkort lanceert Houtekiet een 
actie rond spannende e-books, die met de vakantieperiode in zicht aan een zeer voordelige 
prijs zullen worden aangeboden. Als je Het Laatste Verbond wil lezen aan het zwembad, maar 
je wil je er liever geen breuk aan tillen, dan is dat je kans. Van 17 juni tot 31 juli 2019 koop je 
hem voor maar 4,99€. 

 
Tot besluit 
We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rond de boeken. Zoals 
gewoonlijk krijgen jullie als eerste deze nieuwtjes, vaak zelfs als enige, want dat is jullie 
voorrecht als ambassadeurs. En verder: pas op voor de spanning! 

 

https://www.erikraeven.be/raeven-impens-events/
https://www.ccdefactorij.be/nl/programma/schrijvers-op-zondag/4765/

