
Beste ambassadeur, 

Zoals je weet krijg jij altijd als eerste het meest kippenvelveroorzakende nieuws rond Het Laatste Verbond en 
met uitbreiding alle pennenvrucht van Raeven & Impens. Echt veel beweegt er niet in de wereld van een 
schrijver, of het zou zijn in het zweet geturnde verbeelding moeten zijn. Maar af en toe gebeurt er toch iets 
dat zo spannend is dat we het meteen aan onze ambassadeurs kwijt willen. 

 

Eerst even terugblikken op ons laatste event dat doorging in de boekentempel van Zaventem. De Schrijvers 
op zondag van 1 december was een meer dan waardige afsluiter van onze lezingen. Voor het eerst schudden 
we alle speciale weetjes over het boek, het verhaal en de personages uit onze mouw. Bijna twee weken later 
genieten we nog na. Het was een feest, een Xmas avant la Xmas, een dronkenmakende gezelligheid, enfin, ’t 
was goed quoi. Een dikke merci trouwens aan de ambassadeurs die erbij waren. 

 

Ondertussen popel je natuurlijk van ongeduld om dat nieuwtje te vernemen. Wel, we hadden het al eerder 
over 10 jaar onrecht, het boek dat normaal gezien in 2020 verschijnt. Ondertussen is het zo goed als zeker dat 
het een uitgever heeft gevonden. Het nieuwe Kritak van André Van Halewyck dat momenteel nog in de 
steigers staat, is kandidaat. André was in 2018 al een enthousiaste mededinger voor het publiceren van Het 
Laatste Verbond, en ook nu heeft hij grote belangstelling. Het kreeg een uitstekend leesverslag van zijn 
strengste lector. Inmiddels werd er druk heen en weer gemaild en getelefoneerd en binnenkort plannen we 
een bijeenkomst. Leuke anekdote: het hoofdpersonage en ik trokken samen naar de boekenbeurs, om 
André op te zoeken. Inderdaad, komt ongeveer even vaak voor als getijden in een badkuip. 

 

Van Het Grootste Ondenkbare geen bijzonder nieuws, behalve dat de bladzijden mij uit de vingers vliegen en 
dat Kurt en ik in februari op researchreis gaan. We houden je op de hoogte! 

Oh ja, bijna vergeten: we hebben het uitgeprobeerd en Het Laatste Verbond past onder de meeste 
kerstbomen, zelfs onder die hele kleine voor in het tuinhuis. 

Alvast een zalig kerstfeest toegewenst! 

 


