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VVMA wenst iedereen een gezond en voorspoedig 2017 met veel lees- en 

thrillgenot. 

Enkele pennenvruchten van vorig jaar worden in januari geplukt en willen we u 

niet onthouden in de eerste nieuwsbrief van dit jaar.  

 ‘Troebel water’, eerste stand-alone van Belinda Aebi 

Belinda Aebi schreef in vijf jaar zeven, stuk voor stuk 

spannende verhalen rond de Genste onderzoeksrechter 

Maud Gelderman. ‘Blow-up’ was de laatste in de reeks. 

Een belangrijk detail: de royalty’s van dit boek werden 

geschonken aan Artsen zonder Grenzen.  

Nu verschijnt haar eerste stand-alone, ‘Troebel water’. 

Naar verluidt is het een boek waarin liefhebbers van 

spannende romans op hun wenken bediend worden 

met sublieme plottwists. Men merkt onmiddellijk dat 

Belinda Aebi over zaken schrijft die ze dagelijks bestu-

deert, wat zich vertaalt in een krachtige inleving en spanning in het verhaal. 

 ‘Troebel water’ 

 Kraanbestuurder Jos houdt van zijn vak en hij houdt van de Schelde. Elke dag 

sluit hij ritueel af door vijf minuten met een verrekijker op te gaan in het 

ongeëvenaarde landschap waarin hij dagelijks werkt. Tot hij op een dag 'iets' 

opmerkt in het water. Een lijk... Wat volgt is een bizar onderzoek waarin alle spo-

ren maar in één richting gaan: die van een doodlopend straatje. Alles wijst op 

een tragisch ongeval. Of niet?  

‘Troebel water’ (uitgeverij Manteau) verschijnt op 9 januari en wordt op 14 ja-

nuari in Temse aan het publiek voorgesteld. 

 ‘Nachtmerrie’ van Patrick De Bruyn.  

Patrick De Bruyn is met ‘Nachtmerrie’ aan zijn twaalfde 

thriller toe.  Het is het vervolg op ‘Slaapwel’, dat werd 

bejubeld om de manier waarop het leven van alledag 

werd omgesmeed tot een boeiend en spannend verhaal. 

Zijn misdaadromans werden genomineerd voor de be-

langrijkste thrillerprijzen in Vlaanderen en Nederland. 

Met ‘Dodelijk verlangen’ won hij in 2010 de Hercule Poi-

rotprijs.  
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‘Nachtmerrie’ 

De gepensioneerde weduwnaar mijnheer Adam had wat spaarcenten en deed 

daar nooit geheimzinnig over. Hij was een levensgenieter. Alleen, dat heeft hem 

het leven gekost... 'Nachtmerrie' is het vervolg op 'Slaapwel' en brengt de duiste-

re geheimen rond mijnheer Adams geheimzinnige dood aan het licht. Wie waren 

de mensen met wie hij zich het laatste jaar voor zijn dood ophield? Wist hij dat 

ze maar op één ding uit waren, zijn geld? En wat hebben zij te maken met zijn 

overlijden? Zijn nabestaanden zijn ervan overtuigd dat het om een misdrijf gaat 

en gaan op zoek naar antwoorden. Radeloos en gefrustreerd botsen ze op een 

muur van tegenstand. Het gerecht weigert de feiten onder ogen te zien, terwijl 

de zogenoemde ‘vrienden’ van mijnheer Adam zich voortdurend voor hen af-

schermen. Elise, de kleindochter van mijnheer Adam, besluit zelf op onderzoek 

uit te gaan. Nieuwsgierig en vastberaden graaft ze dieper om achter de waarheid 

te komen. Tot ze haar hand in een wespennest steekt en nietsvermoedend ook 

haar eigen leven in gevaar brengt. Mijnheer Adam slaapt zacht, maar de nacht-

merrie is nog maar net begonnen…  

‘Nachtmerrie’ (uitgeverij Manteau) verschijnt half januari 2017.  

Korte verhalen van Hilde Vandermeeren 

Tussen haar succesvolle misdaadromans door schrijft 

Hilde Vandermeeren korte verhalen. In 2016 verscheen 

‘The Lighthouse’ in het dubbel maart/april-nummer van 

Ellery Queen’s Mystery Magazine,  een gerenommeerd 

maandelijks magazine uit de VS dat spannende korte 

verhalen van over de hele wereld publiceert.  ‘The 

Lighthouse’ is in het Nederlands als ‘De vuurtoren’ ver-

schenen, samen met een ander kort verhaal, ‘In het vi-

zier’. Het wordt in de handel als e-book aangeboden voor 

0,99 euro.  

Haar nieuwste korte verhaal ‘Stranger 

in the Night’ werd gepubliceerd in het 

EQMM decembernummer 2016. Het 

gaat over een vrouw die op vakantie is 

in Spanje. ’s Nachts raakt ze er meer en 

meer van overtuigd dat de man die 

naast haar ligt, niet haar echtgenoot is. 

Voorlopig verscheen dit verhaal nog 

niet in het Nederlands, maar dat zou 

komende zijn. 

Diamanten kogel 2016 

We kijken weer uit naar de Diamanten Kogel 2016, die door de Schepen van Cul-

tuur in het Antwerpse stadhuis op 23 februari 2017 wordt uitgereikt.  
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De laatste vergadering van de jury voor deze vijftiende editie (108 inzendingen) 

vindt plaats op 10 januari 2017. De jury bestaat uit Jos van Cann, Eric Diepvens 

(secretaris), Henri-Floris Jespers (voorzitter), Jürgen Joosten, Alain Sohier en 

Geert Swaenepoel. 

De volgende boeken van onze leden zijn voor deze prijs in de running:  

Bling Bling – Jan Van der Cruysse 

Indigo – Sterre Carron 

Dode honden bijten niet – Jonathan Sonnst 

Bart Debbaut – Relikwie 

Voor wie de klok slaat – Jo Claes 

Een kwestie van zwijgen – Christian De Coninck 

Morgenster – Wim Menheer 

Het laatste gesprek  - Paul De Bruyn 

Tien grote talenten – Paul Jacobs 

De wraak van meneer Jules – Guy Prieels 

Scorpio – Hilde Vandermeeren 

Levend Aas – Katrien Van Effelterre 

Naomi – Philip Le Bon 

Ondergrond – Herman De Jonghe 

Kaakslag – Erik Persoons 

Import – Pieter Aspe 

Blow-up – Belinda Aebi 

De Lijst – Luc Boonen 

De kasteelmoord – Ronnie Van Rompuy 

Het kwalijke geheugen – Marc Peirs 

Kruis en munt – Koen Strobbe 

Mendacium – Guido Strobbe 

De Chirusa hyperlink – Dirk Vanderlinden 

Terecht – Rudy Soetewey 

De witte raaf – Bram Dehouck  

 

VVMA-WEDSTRIJD: Pleeg ’n moord in 25 woord ’n ! 

De VVMA-wedstrijd is een overweldigend succes geworden met meer dan vijf-

honderd geldige inzendingen. Het wordt een hele boterham voor de juryleden. 

We plannen de prijsuitreiking in de loop van de maand maart waarbij de talrijke 

winnaars mogen uitkijken naar een boekenpakket van Vlaamse misdaadauteurs. 

Met dank aan de uitgeverijen, 
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en de volgende auteurs voor hun persoonlijke bijdrage: Katrien Ryserhove  

(& uitgeverij Het Moment), Jos Pierreux, Paul Jacobs, Raymond Rombout, Ludo 

Geluykens, Gie Van den Vonder, Bert Bergs, Peter Geelen en Jeannette Mimi 

Funk. 

 

Agenda 

 Zaterdag 14 januari – 14u00: Boekvoorstelling: ‘Troebel water’ van 

Belinda Aebi in het Gemeentehuis van Temse. (bevestiging van uw komst 

voor 11 januari op pers@wpg.be of via ellen.vanminnebruggen@wpg.be - 

03 285 73 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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