
Beste ambassadeur, 

Eindejaar sluipt naderbij en voor je ’t weet klotsen we met een Glühwein, Eggnogg of 
feuerzangenbowle langs de hutjes van de kerstmarkt. Maar eerst is er nog die speciale lezing op 1 december, 
die doorgaat in de schitterende bib van Zaventem. Hieronder lees je waarom die zo bijzonder is en… hoe jij 
er zelf helemaal deel van kan uitmaken. Als je tijdig een ticket weet te bemachtigen knabbel je straks 
misschien gezellig op een croissantje en slobber je van een dampende kop koffie, terwijl je met Raeven & 
Impens achter de coulissen van Het Laatste Verbond verdwijnt.  

 

1 december: lezing in bibliotheek De Factorij (tickets 7,-€) 
In Schrijvers op zondag gaan we niet in op de thema’s van het boek en verdiepen we ons ook niet in de 
geschiedenis van Rennes-le-Château, maar richten we de spotlight op het boek zelf. Hoe het geschreven 
werd en hoe het vorm kreeg. Waarom we net die personages opvoeren. Waarom die doen wat ze doen. En is 
het verhaal gewoon… wel ja, het verhaal, of kan je de belevenissen van onze prota- en antagonisten ook 
zien als de facetten van een dieperliggende symboliek? Vrees niet! Geen hoogdravend gezwets of 
intellectueel gekwaak, gewoon gezellig door de ribben van Het Laatste Verbond zagen en het hart 
blootleggen. Met niet alleen aandacht voor de lijnen maar ook voor wat ertussen staat geschreven. En 
natuurlijk lezen we passages uit het boek voor. Wil je graag zelf een stukje voorlezen? Ga je gang! Of wil je 
dat wij dat specifieke stukje voorlezen dat jou zo aangreep? Dan doen we dat toch gewoon? Stuur ons 
vooraf een mailtje, dan plannen we het in. 

 

Tenslotte maken we ook even tijd voor 10 jaar onrecht, een boek dat ingewijden bejubelen als ‘fascinerend’, 
‘aangrijpend’ en ‘prachtig geschreven’. Het zal er (waarschijnlijk) nog niet liggen, die 1ste december, maar je 
weet het maar nooit. Voor we jullie laten gaan wijden we nog een paar minuutjes aan Het Grootste 
Ondenkbare. Ook dat zal er (absoluut zeker) nog niet liggen. 

 

En vergeet zeker ons geheimpje niet: de lezing begint om 10u30, maar als je op je gemak wil genieten van 
een ontbijtkoek met thee of koffie, kom dan een kwartiertje eerder. Zóóó gezellig! 

Tot dan en daar, 

 

 

https://www.ccdefactorij.be/nl/programma/schrijvers-op-zondag/4765/

