
 

Beste ambassadeur, 

Dit jaar zakken we niet met zijn allen af naar de Expo in Antwerpen, we raakten zowaar de boekenbeurs 
kwijt. Onnodig te zeggen dat ten huize Raeven een paar keer toemmetoch! werd gefezeld. Want niet alleen 
gaat de belangrijkste boekenpromo niet door, de schrijvers kunnen er ook hun werken niet signeren. En laat 
diezelfde Raeven er nu net een nieuwe telg bij krijgen. 

Ja hoor, De belastingAANSLAG staat in de najaarsfolder (nog niet helemaal klaar) en verschijnt eind 
september bij het herboren Kritak van André Van Halewyck. Hieronder licht ik al een tip van de sluier en van 
zodra de inkt droog is krijgen jullie een update. 

Waarover ging het ook alweer? Een Vlaams gezin in Wallonië krijgt een verkeerde belastingaanslag. 
Hoewel... Verkeerd? De belasting zeker, maar na verloop van tijd kan je er niet meer naast kijken dat de 
aanslag doel trof. Je wordt meegesleept in de snel veranderende leefwereld van Jo Daeseman en zijn gezin. 
Van nabij ben je getuige van zijn gevecht tegen een overheid die ik als schrijver van hun verhaal hoegenaamd 
niet kan - en niet wil - zien als mijn of onze overheid. Het boek is een aanklacht, een wanhoopskreet, maar 
het is vooral een waarschuwing. Jo wil dat je achter de decors kijkt, achter de maskerade. Hij wil dat je de 
waarheid ziet. 

Het is een uniek boek, want het ‘leeft’. Het overspant de tien jaar durende beproeving van het gezin, maar 
tot hun ontsteltenis blijkt het verhoopte einde alleen maar de aftelling tot de volgende bombrief. Jo gaat 
opnieuw het gevecht aan en sleept zijn judas voor het gerecht, deze keer bijgestaan door de allerbeste 
advocaten van het land. In het voorjaar van 2021 buigt de rechter zich opnieuw over de zaak. Wij 
nemen je mee naar de rechtzaal en laten je alles van nabij meevolgen op Jodaeseman.be. Maarreuh… dat 
boek, hoe gaat het er eigenlijk uitzien?  Het is er nog niet helemaal, dus toon ik het jullie nog niet helemaal. 

Maar zeg nu zelf, wordt het geen parel? 

 

 
Tot binnenkort! En ondertussen: blijf gezond, blijf lachen. 
Warme groeten, 

 

http://www.jodaeseman.be



