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In dit laatste nummer voor de vakantie introduceren we enkele nieuwe leden en 

hun laatst verschenen boek. We gaan een ‘criminele zomer’ tegemoet.  

Terrorisme in ‘Ondergrond’ van Herman De Jonghe  

Herman De Jonghe (1941) groeide op in Antwerpen en 

woont nu in Westerlo. Schrijven zat hem van jongs af in 

het bloed. Na het behalen van zijn masterdiploma fysica 

(1964) stapte hij in het onderwijs. Vanaf 2003 begon hij 

aan de verwezenlijking van die andere levensdroom: het 

schrijven van fictie. Hij debuteerde met de wielerroman 

‘Koppenbergblues’ in 2008. Sindsdien verschenen zes boe-

ken van zijn hand. Naast het schrijven interesseert hij zich 

voor kunstgeschiedenis en archeologie. 

Eerder dit jaar publiceerde hij ‘Hardnekkige mist’ bij Schrijverspunt (zie verder). 

In juni verschijnt zijn zevende boek en vierde thriller ‘Ondergrond’ 

Inhoud 

Een zware bomaanslag schokt Mechelen en haalt het leven van commissaris 

Charlotte Evenepoel en Europees ambtenaar Dina Louwerse overhoop. De terro-

risten hebben het gemunt op een Burundese familie die is ondergedoken in een 

Mechels kraakpand. Langs alle kanten wordt het onderzoek gesaboteerd: blijk-

baar genieten de daders bescherming. Dina meent te weten wie de schuldige is 

en informeert commissaris Evenepoel, zonder te beseffen hoeveel emoties ze 

oproept bij de politievrouw. 

Intussen vraagt de geograaf Ivo Quagebuer zich af wat er precies in de grond 

steekt in de buurt van de Hitlerbunker in Brûly. Daar heeft hij meer belangstel-

ling voor dan voor die wat opdringerige oud-leerling Fred De Hert, die na jaren 

dienst in Burundi weer contact zoekt met zijn vroegere leraar... 

‘Ondergrond’ (Uitgeverij Kramat) verschijnt op 20 juni. 

‘Mendacium’ vijfde thriller van Guido Strobbe   

Guido Strobbe is geboren in Sint-Denijs-Westrem in 1956. 

Hij schreef voor Het Nieuwsblad en is leraar grafische me-

dia te Brugge. Hij was 30 jaar verbonden aan KVV Sint-

Denijssport, speelde toneel bij en was bestuurslid van de 

Rederijkerskamer De Loofblomme en van het Gildenhuis in 

Sint-Denijs-Westrem. Sedert 2012 schrijft hij thrillers die 

historisch getint zijn. Na ‘Ultio’, ‘Odium’, ‘Deceptio’ en 

‘Opertum’ is zijn vijfde thriller ‘Mendacium’ verschenen. 
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Inhoud 

Er wordt een lijk gevonden in het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen in Gent. 

Inspecteur Soetaert verdenkt de tweelingbroer die samen met de vermoordde 

een exclusief reisbureau uitbaat. 

Kort daarna vindt een tweede moord plaats die ook verband houdt met het na-

tuurgebied.  

Soetaert’s zus Annelies neemt de Venice Simplon-Orient- Express - via hetzelfde 

reisbureau - voor een luxueuze trip van Venetië naar België, een geschenkje van 

haar man Peter. Op deze reis doen zich echter allerlei geheimzinnige en tragische   

gebeurtenissen voor en Annelies gaat op onderzoek uit. Inspecteur Soetaert pro-

beert zijn zus in te tomen omdat hij vreest voor haar leven, maar dat is makkelij-

ker gezegd dan gedaan. 

‘Mendacium’ (Uitgeverij Aspekt) verschijnt begin juni als e-book, grootletterboek 

en gewoon boek. 

‘Wraaktekens’, nieuwste e-book van Luc Vos 

In 2013 kreeg Luc Vos de schrijversmicrobe te pakken en 

met delen 1 en 2 van de Meriumbereeks zette hij de eerste 

schuchtere stappen in fantasy. 

Later werd dit gevolgd door een zoektocht in zeer diverse 

stijlen: thrillers, romans, jeugdverhalen, sci-fi. Een beetje 

van alles tot hij uiteindelijk 'zijn ding' vond in de spannende 

verhalen, thrillers, een vleugje horror, af en toe een tikkel-

tje romantiek en vooral veel suspense. Zijn oeuvre telt meer 

dan dertig boeken en kortverhalen (www.lucvos.be). 

‘Wraaktekens‘ is de meest recente maar zeker niet de laatste in de rij.  

Inhoud 

‘Wraaktekens’ is een actueel verhaal en toch ook niet. Terrorisme is een vreselijk 

kwaad, van deze tijd en van alle tijden, gevoed door vele ‘ideologieën’ en ‘gods-

diensten’, maar altijd fout. Met ‘Wraaktekens’ start een zoektocht naar de da-

ders van onverklaarbare misdaden tegen onschuldige burgers. Ogenschijnlijk 

zonder enig spoor, zonder enige link of aanwijzing, tot gaandeweg een onvoor-

stelbare waarheid naar boven komt, tot de veel diepere, onderliggende reden 

van dit geweld de onderzoekers letterlijk van hun voeten blaast. We denken te 

weten wie de terroristen zijn die ons bang maken, ons opjagen, ons proberen te 

kwetsen, bedreigen en doden. Maar weten we dat echt? Zijn ze altijd wie we 

denken dat ze zijn of zijn er andere machten aan het werk met een groter plan, 

een ander doel, een verborgen agenda en een opdrachtgever die... 

‘Wraaktekens‘ is als e-book verschenen in april 2016  (Apple, Amazon, Kobo,…)  

Verschenen in februari: ‘Kaakslag’ van Erik Persoons  

Erik Persoons (1965) woont met zijn vrouw Rita en zijn twee dochters in Peer. 

Schrijven, literatuur en cultuur in het algemeen zijn al zijn hele leven een passie. 

http://www.lucvos.be/
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Tijdens zijn vijfentwintig jaren zeer actieve dienst in het 

verenigingsleven en als oprichter en jarenlange bezieler van 

een jongerenbeweging, heeft hij altijd een belangrijke ei-

genschap voor ogen gehouden: luisteren. 

‘Vele ouders, jongeren en volwassenen zijn gedurende die 

jaren naar me toe gekomen met hun vragen, problemen en 

gevoelens. Ik heb hen altijd eerlijk geantwoord dat ik niet de 

professionele kennis bezat om hen een oplossing aan te rei-

ken. Maar ik maakte steeds tijd om ergens apart, in een 

hoekje, naar hen te luisteren. En voor de meesten was dat op dat ogenblik meer 

helend en bevrijdend dan duizend woorden.’ 

Deze ervaringen verwerkte hij in enkele theaterstukken die hij ook regisseerde. 

Daarna besloot hij een aantal onafgewerkte manuscripten terug boven te halen. 

Dit mondde uit in twee experimentele thrillers ‘Jij bent de vijand niet’ en ‘Drie 

sleutels, twee vrouwen, één geheim’. 

‘Kaakslag’ is de aanloop naar de uitwerking van nog meer literaire hersenspin-

sels.  

Inhoud 

Wat als een nieuwe start moet gelden voor Joyce, na een moeilijke echtschei-

ding, verandert al snel in een nachtmerrie. Haar tienjarig dochtertje Kiara ver-

dwijnt spoorloos, samen met Tim, een verwarde jongen die stemmen hoort in 

zijn hoofd en meestal in een fantasiewereld leeft. 

Wat is er gebeurd? Wie is verantwoordelijk? 

Dit verhaal beschrijft de radeloosheid van de ouders. De zoektocht houdt een 

ganse dorpsgemeenschap gevangen met vragen en dit allemaal tegen de achter-

grond van dit verschrikkelijke drama. Iedereen loopt met schuldgevoelens rond, 

voelt zich verantwoordelijk voor alles wat fout is gelopen. 

Nochtans dringt de tijd. 

Want Tim heeft een wapen op zak … en hij is van plan het te gebruiken.  

‘Kaakslag’ (Uitgeverij Kramat)  is verschenen  op 10 februari. 

Verschenen in januari: ‘Hardnekkige mist” van Herman De Jonghe  

Inhoud 

Een koude nacht in Antwerpen. Roel Verstraeten stapt uit de trein en wordt ge-

gijzeld door twee mannen, jongens eigenlijk nog, die hem meenemen naar Bor-

gerhout. Niemand ziet het, niemand helpt hem. De straten van Borgerhout zijn 

verlaten, de regen houdt niet op. Ze slepen hem mee van geldautomaat naar 

geldautomaat, en dwingen hem geld af te halen. Een van de jongens is Eric Van-

derlaenen. Hij heeft speelschulden, ze hebben hem bedreigd als hij ze morgen 

niet betaalt. Eric wilde maar dat hij niet Eric heette, maar Mohammed. Zijn vader 

spotte met het geloof van zijn moeder, het geloof in de Barmhartige. Als zijn 

schulden betaald zijn, kan hij een nieuw leven beginnen. Met z’n drieën dwalen 
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ze door de stad, maar er is een vierde bij. De dood loopt geluidloos achter hen 

aan.  

‘Hardnekkige mist’ (Uitgeverij Schrijverspunt) is verschenen op 15 januari 2016. 

 

 

 

 

 

     

 

VVMA. De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaad-
auteurs en hun werk te promoten.  

Wie zich op deze nieuwsbrief wil uitschrijven, stuurt een mail naar:  
vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com met UITSCHRIJVEN als onderwerp. 

herman de jonghe – rené willocx – ludo geluykens – jan van 
der cruysse – erik persoons – wim menheer – jos pierreux – 
jo claes – bart debbaut – johan d’haveloose –belinda aebi – 
sterre carron – pieter aspe – christian de coninck – luc vos – 
guido strobbe – guy prieels – paul jacobs – luc boonen – 
hilde vandermeeren – koen strobbe 

wensen alle lezers een prettige vakantie en 
veel spannend leesplezier. 
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