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De Vlaamse misdaadromans blijven maar toestromen. Het wordt voor menig 

lezer weer een ontspannende spannende zomer.  

In deze nieuwsbrief kunnen we niet nalaten de nodige aandacht te schenken aan 

de prijsuitreiking van onze eerste succesvolle schrijfwedstrijd. Achttien winnaars 

mochten hun stapeltje boeken in ontvangst nemen.  

‘Bloedbroeders’, tweede true crime van Guy Prieels  

Latemnaar Guy Prieels is een veelzijdig man. Hij liet zich 

in de jaren zestig opmerken met een bekroonde toneel-

creatie en als laureaat van een liedjeswedstrijd. Na een 

korte, zakelijke periode als vastgoedmakelaar, werd hij 

kunsthandelaar en opende een galerie in Knokke in 

1970. Daarna kreeg Prieels de schrijversmicrobe te pak-

ken. Met de kunstgalerie als onderwerp liet hij zijn ver-

beelding de vrije loop in zijn eerste boek ‘Duisterlicht’ 

(Wever & Bergh) dat in 2007 verscheen. Op deze roman 

volgden ‘Berghen van Gout’ (W&B, 2008), ‘Morituri’ 

(W&B, 2009), ‘Roofliefde’ (De Vries-Brouwers; 2010) en de familiekroniek ‘Zwar-

te bruiloft’ (Houtekiet, 2013). In 2016 bracht Prieels true crime in de Vlaamse 

literatuur met ‘De wraak van meneer Jules’ (Houtekiet). Na het grote succes van 

deze roman kon een opvolger in dit genre niet uitblijven. 

‘Bloedbroeders’ 

Twee jaar lang is de ‘zwarte bende’ van de gebroeders Verstuyft de schrik van 

Vlaanderen. Klopjachten leveren niets op. Alle verdachten, vaak bendeleden, 

houden de lippen stijf op elkaar. Pas na de onnodige brute moord op een 

politiecommissaris wordt het menens. En insiders beginnen te roddelen. Wie 

praat topcrimineel René Verstuyft aan de galg? Zijn broer Mon die een tijdje 

achter de tralies vliegt? De jaloerse vrouw van een bendelid die bij René 

Verstuyft telkens weer een blauwtje loopt? Mogelijke verraders zat. 

De inzet is immens. Aangeklaagd voor dertien moorden, naast die op de 

politiecommissaris, én voor talloze gewelddadige overvallen, worden de broers 

tijdens ‘het proces van de eeuw’ in 1924 ter dood veroordeeld door het Hof van 

Assisen te Gent. René aanhoort zijn straf zonder een zweem van spijt. ‘Berouw? 

Niemand heeft me gevraagd berouw te tonen toen ik verplicht werd mensen 

dood te schieten aan het front. Berouw is komedie om minder straf te krijgen.’ 

‘Bloedbroeders’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 1 mei en wordt op 7 mei 

voorgesteld in Gent.  
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 ‘Kortsluiting’, stand-alone van Christine Bols 

Christine Bols (1950 – Antwerpen) is een literaire laat-

bloeier. Pas op haar zestigste begon ze boeken te schrij-

ven. ‘Vrouwen van Corvallis’ (Kramat, 2012) was haar 

eerste misdaadverhaal rond het speurdersduo Tim Sac-

kley en Jude McCool. Opmerkelijk bij dit verhaal was dat 

de auteur niet rond de eigen kerktoren bleef, maar fic-

tief naar de Verenigde Staten trok. Het westen van Ame-

rika werd de biotoop voor de opvolgers, ‘Waverly’ (Kramat, 2013) ‘Greenfields’  

(Kramat, 2014) en ‘Dancer’ (Aquazz, 2015).  

In haar nieuw boek en stand-alone, ‘Kortsluiting’, dat eerder als ‘Mea Culpa’ 

werd aangekondigd, blijft Bols in Vlaanderen. Het is een spannend verhaal, ge-

kruid met de nodige humor en sarcasme.   

‘Kortsluiting’ 

Wat als je saai, geordend en voorspelbaar leventje plots overhoop wordt ge-

gooid? Wat als je binnen enkele seconden een beslissing moet nemen die je le-

ven voorgoed verandert? En wat als die beslissing nu net de verkeerde blijkt te 

zijn en je in een onstuitbare lawine aan gebeurtenissen belandt? 

Dit overkomt Mark Devos, eigenaar van de Hawaï Sun, een zonnebankcentrum 

dat in ernstige financiële problemen verkeert. In een van de cabines wordt door 

zijn nalatigheid een vrouw geëlektrocuteerd en sterft. Mark beseft dat hij in gro-

te problemen zit en panikeert. Het beeld van verplichte sluiting en een gevange-

nisstraf doemt op. Hij moet snel een beslissing nemen ... en ... het is de verkeer-

de.  

De politie start een onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van de dame. Al 

snel duikt zijn naam op als degene die haar het laatst heeft gezien. 

‘Kortsluiting’ (Uitgeverij Aquazz) verschijnt op 15 mei. 

 ‘Schemerzone’, vijfde thriller van Hilde Vandermeeren 

Hilde Vandermeeren (°1970) is geen onbekende meer. Ze 

is auteur van een veertigtal kinder- en jeugdboeken 

waarvan er ruim dertig vertaald werden in verschillende 

talen. Hiermee won ze diverse literaire prijzen. Ze is psy-

choloog van vorming, was een aantal jaren lerares, maar 

heeft sinds 2006 van schrijven haar beroep gemaakt.  

In 2013 wisselt ze het geweer van schouder en wordt 

thrillerauteur. Haar debuut, ‘Als alles duister wordt’ 

(2013), won de Hercule Poirot Publieksprijs 2013 en 

stond op de longlist van de Diamanten Kogel 2013. Daarna verschenen ‘De toe-

schouwers’ (2014), ‘Stille grond’ (2015) en ‘Scorpio’ (2016), alle uitgegeven bij de 

Nederlandse uitgeverij Q (Singel Uitgeverijen). ‘Stille grond’ haalde de shortlist 

van de Gouden Strop 2016. Van dit verhaal werden tevens de film- en tv-rechten 

door Eyeworks Belgium gekocht. Deze maand verschijnt haar vijfde thriller 

‘Schemerzone’. 
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Hilde Vandermeeren profileert zich eveneens als schrij-

ver van korte verhalen. Twee ervan, ‘The Lighthouse’ en 

‘Stranger in The Night’. werden in 2016 gepubliceerd in 

het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift, Ellery 

Queen Mystery Magazine. Bovendien prijkte ‘The 

Lighthouse‘ op de shortlist voor The Derringer Award 

2017 Best Short Story. 

‘Schemerzone’ 

Kate werkt als verpleegkundige in een Londense privé-

kliniek. Om haar baan niet te verliezen verzwijgt ze dat 

ze narcolepsie heeft, waardoor ze onverwacht een slaapaanval kan krijgen. De 

kliniek beslaat twee verdiepingen, maar er is nog een derde etage die verbouwd 

wordt. Bekende personen kunnen die afhuren voor een discrete behandeling 

buiten de schijnwerpers. De negenjarige dochter van een glamourkoppel komt 

op die afdeling terecht.  

Dan loopt het volledig mis en krijgt Kate de sensatiepers achter zich aan. Maar 

niet alleen de sensatiepers – ook iemand anders. Iemand die niet wil dat de 

waarheid aan het licht komt.  

‘Schemerzone’ (Uitgeverij Q) verschijnt eind mei. 

Wedstrijd: Pleeg ’n moord in 25 woord ’n - De prijsuitreiking 

Donderdag 27 april – 19u00. 

De eerste verdieping van 

boekhandel ‘De Zondvloed’ 

in Mechelen zat afgeladen 

vol. Veertien van de acht-

tien winnaars van onze eer-

ste schrijfwedstrijd Pleeg ’n 

moord in 25 woord’n, wa-

ren samen met hun sympathisanten afgezakt. Ook enkele misdaadauteurs waren 

van de partij. Dat was een groot succes, temeer omdat de meerderheid van de 

winnaars uit Nederland aanwezig was.   

Nadat bestuurslid en gelegenheidspresenta-

tor, Ludo Geluykens, het avondprogramma 

had ingeleid, gaf voorzitter Raymond Rom-

bout een korte voorstelling van de VVMA. 

Daarna werd eregast, de Mechelse politie-

korpschef Yves Bogaerts, door bestuurslid en 

jeugdvriend Gie Van den Vonder voorgesteld. 

En dat kon niet beter gebeuren dan met een 

openhartig interview.  

Wedstrijdsecretaris Robert Vandenberghe gaf een overzicht van de inzendingen. 

Dat waren er oorspronkelijk 591, waarvan 405 uit België, 180 uit Nederland. Het 

‘internationaal karakter’ van onze wedstrijd werd verder uitgebreid met 2 inzen-

dingen uit Duitsland, een uit Spanje, een uit Zweden en twee uit de VS. Wat de 

Boekhandel

 
Onze-Lieve-Vrouwestraat 70 

2800 MECHELEN 
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biologische afkomst betrof, hadden we 340 vrouwe-

lijke en 251 mannelijke deelnemers, onder wie 257 

jonger waren dan 18 jaar. Dat laatste was een gevolg 

van de positieve respons van leerkrachten op onze 

wedstrijd. De gemiddelde leeftijd van de volwassen 

deelnemers was 42 jaar, de oudste die inzond was 

81. Er bleven 546 geldige inzendingen over waaruit 

de jury de beste verhalen moest distilleren. Uiteinde-

lijk werden 18 verhalen weerhouden. Hoewel de 

strikte anonimiteit bij de jurering was verzekerd, kwam men toevallig uit op 9 

winnaars uit Vlaanderen en 9 uit Nederland; 9 vrouwen en 9 mannen.  

Wedstrijdvoorzitter Raymond Rombout lichtte vervolgens de inhoud van de inge-

zonden verhalen toe. In de rol van patholoog-anatoom mocht hij vaststellen dat 

er iets meer vrouwen dan mannen op de snijtafel 

terechtkwamen. De vrouwen waren meestal onbe-

noemd op Alison, Marjolein, Roos, een hoer, een 

christenmeisje, een sociaalassistente, een ketting-

rookster en een pejoratieve teef na. Ook het me-

rendeel van de mannen was onbekend. We zagen 

wel 2 vaders, een zoon, een dictator en een CEO, 

naast JFK, Eric Van Looy, Collin, Bruno, Mark, een 

priester en een pizzaverkoper het onderspit delven. 

Verder mochten 2 ouders, politieagenten, een beertje, en enkele insecten het 

loodje leggen. Slechts in 13,8% van de verhalen was de dader gekend onder wie 

iets meer mannen dan vrouwen. Het populairste moordwapen was het mes dat 

39 keer werd gehanteerd. Daarnaast vlogen 24 keer kogels in het rond en moch-

ten 7 duwtjes naar beneden, 3 haardrogers in het bad en bepaald voedsel en 

drank de modi operandi vervolledigen. Tot daar dood en verderf in de fantasie 

van de deelnemers.  

Bestuurslid Ingrid Kooyman proclameerde de 13 aanmoedigingsprijzen. Korps-

chef Yves Bogaerts overhandigde de boekenpakketten. In alfabetische volgorde 

waren dit: Mark Buijtenhuijs (Doetinchem, Nl); 

Luk Dens (Leuven); Reindert Jacob Hovestad 

(Bergen, Nl); Ingrid Markus (Druten, Nl); Koen 

Meekers (Beringen); Marc Mersy (Kuurne); 

Nicolette Molenaar (Schagen, Nl); Anne Parms 

(Bonheiden); Lars Van Bocxlaer (Kleine-

Brogel); Koen Vandenborre (Kessel-Lo); Marie-

ke van der Zee (Groningen, Nl); Dirk van Hek 

(Eindhoven, Nl) en Lydia Vergeer (Ede, Nl). 

Alle verhalen kunt u nalezen in ons wedstrijdboekje:  

http://www.vvma.be/Varia/Wedstrijdboekje.pdf 

Daarna werd het spannend. De winnaars wisten vooraf dat ze een hoofdprijs 

hadden gewonnen, maar kenden de rangschikking niet. Gie Van den Vonder las 

telkens het verhaal voor, waarna bestuurslid Jeannette Mimi Funk de laudatio 

uitsprak.  

http://www.vvma.be/Varia/Wedstrijdboekje.pdf
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De jonge Pauline Dispersyn (Beselare) 

mocht de vijfde prijs ontvangen met 

haar poëtische moord. 

    
De vierde prijs ging naar Yvette de Klerk (Zuidland, Nl) met een tekst die de laat-

ste zinnen van een thriller had kunnen zijn. 

Yvette de Klerk kon helaas niet aanwezig zijn. Het boekenpakket wordt haar be-

zorgd.  

Paul Dewilde (Lier) kreeg de derde prijs met zijn ‘aftelrijmpje’. 

  

De tweede prijs ging naar Annemiek Wassenaar (Onderdendam, Nl) met haar 
bevrijdend verhaal. 

 

Gaëlle Mikolajczak (Evere) werd uiteindelijk de winnaar met een meervoudige 

25-woorden-moord die kon rekenen op de unanimiteit van de jury. 

 

Kleine advertenties 

Maart: Gezocht: Blonde vrouw voor ex-
periment 
April: Gezocht: Roodharige vrouw voor 
experiment 
Mei: Gezocht: Brunette voor experiment 
Juni: Te koop: Slagersmes, slechts drie 
keer gebruikt 

 

Kogel 

Eentje voor de papa … 
Eentje voor de mama … 
Een voor grote broer … 
En een voor klein zusje … 
Ik ben toch altijd al het achterblijvertje 
geweest. 

 

Niets 

Een zak, dat was je 
die trek ik over je hoofd 
zoals ik smachtte naar liefde 
smacht jij naar adem 
geen liefde is geen jij. 

Zwarte weduwen leven langer 

Elsa keek voldaan naar de huurauto die met echtgenoot nummer vier langzaam 
in zee stortte. 
‘Dag Harry,’ dacht ze grijnzend en aaide liefdevol zijn portefeuille. 

 

Vader  

Na jaren zinloos smeken, steek ik een 
glasscherf in zijn hals. Zijn bloed 
warmt mijn bevende handen en 
smaakt oneindig veel zoeter dan zijn 
zaad. 
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Na de proclamatie werd nog een paar uur nagepraat bij een drankje.  Het was 

een gezellige en voor sommigen een spannende avond, opgeluisterd met het 

aangenaam klinkend pianospel van Theo de Jongh.  Wordt zeker herhaald.  

Met dank aan: 

 

en de volgende auteurs voor hun persoonlijke bijdrage: Bert Bergs, Peter Geelen, 

Ludo Geluykens, Paul Jacobs, Jos Pierreux, Raymond Rombout, Katrien Ryserho-

ve  (& uitgeverij Het Moment) en Gie Van den Vonder. 

 

Agenda 

 Donderdag 4 mei – 20u00: Boekvoorstelling ‘Bloedlijn’ van Marc Peirs in CC De 
Woeker, Oudenaarde. 

 Zondag 7 mei 2017 – 11u00: Boekvoorstelling ‘Bloedbroeders’ van Guy Prieels in 
het Liberaal Archief, Kramersplein, 23, Gent. 

 Zaterdag 13 mei – 14u00: Sandra J. Paul (’Moordspel’) en Tom Bergs (‘Dubbelle-
ven’) signeren samen met Sterre Carron en Inge Verbruggen in Standaard Boek-
handel Aalst.  

 Dinsdag 16 mei 2017 - 20u00: Voordracht ‘De Moorden van Beernem’ door  
Katrien Ryserhove. Organisatie: Athena, Brugge. 

 Zondag 21 mei 2017 - 13u00: Fietstocht ‘De Moorden van Beernem’ (Katrien  
Ryserhove), Provinciaal domein Bulskampveld en omgeving. Start: parking 
"Driekoningen". 

 Vrijdag 26 mei – 20u00: Boekvoorstelling ‘Dodenzang’ van Wim Menheer in ’t 
Paenhuis, Stoopkensstraat 82b, Hoegaarden. 

 Zondag 28 mei 2017 - 13u00: Fietstocht ‘De Moorden van Beernem’ (Katrien  
Ryserhove), Provinciaal domein Bulskampveld en omgeving. Start: parking 
"Driekoningen". 

Bij boekvoorstellingen moet uw komst vooraf aan de uitgever/auteur worden medegedeeld.  

Info hiervoor kunt u verkrijgen bij de uitgever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

mailto:vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com

