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Sommigen verwachten dat ons bij de 13e nieuwsbrief een of ander onheil boven 

het hoofd hangt. Gebrek aan kopij bijvoorbeeld. Wij mogen echter fier zijn op 

onze leden, die net voor de zomervakantie nog een verse lading spannende 

lectuur binnengooien.  

Onze auteurs heten u welkom op de Dag van de Vlaamdse Misdaadauteur op 

zaterdag 24 juni in diverse Standaard Boekhandels in de provincie Antwerpen. 

‘Dodenzang’ van Wim Menheer  

Wim Menheer (°1937) is een van onze oudste leden maar 

nog steeds razend actief. In zijn jonge jaren beperkte zijn 

literaire ambities zich tot enkele teksten voor een school-

blad. Zijn aandacht en vrije tijd gingen naar sport, vooral 

badminton waarvoor hij zelfs een club oprichtte.  

Maar eind jaren tachtig kwam er weer inkt in de pen. Hij 

schreef de verhalenbundel ‘In de schaduw van de eik’ 

(1989) en talrijke gedichten, waarmee hij diverse prijzen 

wegkaapte. In 1998 verscheen zijn eerste misdaadroman 

‘Het purperen oog’. 

Zijn liefde bleef echter het creëren van poëzie. In combinatie met foto’s gaf dit 

aanleiding tot de foto-poëziebundels ‘Spoorloos. Reizen in woord en lens’ en ‘Bij-

na thuis’ 

Daarna nam de misdaad weer de overhand met 'Wurgend mooi' (2011), ‘In het 

oog van de lens’ (nominatie Diamanten Kogel, 2014), 'Morgenster' (2016) en nu 

'Dodenzang' (2017). Ondertussen bracht hij met Danny Rega nog de bundel 

‘Raadsels in Goud’ (2012) uit, gedichten naar schilderijen van Gustav Klimt.  

‘Dodenzang’ 

In de diamantwijk in Antwerpen wordt een even gruwelijke als bizarre moord 

gepleegd op de steenrijke Joodse diamantair Max Mahler. Ook de poetshulp, de 

22-jarige Lizzie Peeters, wordt zwaar verwond. 

Zij overleeft maar is totaal verlamd en zal haar verdere leven moeten doormaken 

als plant. Niemand weet op dat moment dat zij over bijzondere gaven beschikt. 

Rechercheur Hans Pelsmaeckers krijgt een aantal even bizarre als agressieve ge-

tuigen te verwerken. Wat hebben zij hiermee te maken? 

Nieuwe moorden geven aan dat er een Griekse mythologische connectie moet 

zijn tussen de slachtoffers en meer bepaald een verband met de reizen van de 

Griekse held, Odysseus. Maar het raadsel blijft en de tijd dringt. 

Tot de in coma liggende Lizzie vreemde uitspraken begint te doen en het team 

op een spoor zet ...  

‘Dodenzang’ (Uitgeverij Verba) is verschenen op 26 mei.  
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‘De moordenaarsclub’, achtste thriller van Paul Jacobs 

Paul Jacobs (°1949) heeft een vruchtbare carrière bij de 

Vlaamse radio en tv achter de rug. Hij was achtereen-

volgens tekstschrijver, losse medewerker, producer, 

bedenker van quizzen en scenarioschrijver. Voor de 

dramareeks ‘Made in Vlaanderen’ van de Vlaamse tele-

visie werden drie scenario’s van hem verfilmd: ‘De man 

die niet van gedichten hield’ (1981), ‘Het Landhuis’ 

(1989) en ‘Moordterras‘ (1991). Paul Jacobs kreeg de 

persprijs van de Radio- en Tv-pers voor diverse radio-

programma’s. In 1993 ontving hij de Sabamprijs voor 

zijn volledige radiowerk. 

Voor Theater Arca in Gent schreef hij in 1997 de komedie ‘Komt u hier dikwijls?’, 

later bekroond met de prijs van de provincie Antwerpen voor toneel. 

Na zijn vruchtbare carrière bij de openbare omroep werd hij voltijds schrijver. 

Paul Jacobs’ oeuvre omvat meer dan 30 boeken. Voor wat zijn thrillers betreft 

kennen we hem van ‘De rode badkuip’ (2008), ‘Een ijskoud gerecht‘ (2009), ‘De 

laatste grap’ (2010), ‘Het droomdagboek van Lavoisier’ (2011), ‘Dood van een 

egoïst’ (2013), ‘Franse zonden’ (2015) en ‘Tien grote talenten’ (2016), met Tho-

mas Breens en Ellen Rademakers in de hoofdrollen. 

‘De moordenaarsclub’ 

Tot zijn verrassing wordt Thomas Breens eenparig verkozen tot lid van de Moor-

denaarsclub, een exclusieve vereniging van detectiveschrijvers, die twee keer per 

jaar bijeenkomen in een Antwerps restaurant. De voorzitster van de club heeft 

de inwijdingsceremonie tot in de puntjes voorbereid: er knallen revolvers en 

champagnekurken. 

Maar dan gaat er iets fout en gebeurt er een échte moord in de Moordenaars-

club. Als er kort daarna nog een tweede schrijver om het leven komt en Thomas 

zelf met de dood wordt bedreigd, reist hij met zijn vriendin Kristien naar het zui-

den van Frankrijk om de copycat killer te ontmaskeren ... 

‘De moordenaarsclub’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 1 juni (ook als e-book). 

‘Lady Killers’,  twee korte verhalen van Anja Feliers 

Anja Feliers (°1971) groeide op in het dorpje Rekem 

(Lanaken). Op zevenjarige leeftijd ontdekte Anja de 

magie van boeken. Tijdens een week ziek-zijn bracht 

haar broer voor haar een stapel boeken mee uit de bib. 

Een wereld ging open. Sindsdien bezocht ze de bib 

wanneer die maar open was om haar portie leesvoer 

op peil te houden. Toen Anja elf werd stierf haar moe-

der. Op eenentwintigjarige leeftijd schreef ze een boek 

over het verlies van haar moeder dat bestemd was 

voor de kinderen die zij ooit hoopt te hebben. Nadat 

het boek jarenlang in de kast bleef liggen, ging Anja 
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ging opnieuw aan het werk en maakte van het boek een fictief verhaal. Het werd 

uiteindelijk ‘Donkere kamers’ dat in 2010 verscheen.  

Anja woont al een tijd in Eigenbilzen, waar ze op haar schrijfzoldertje spannende 

thrillers rond de psychologe Kathleen Verlinden schrijft. Het werden achtereen-

volgens, ‘Hou van mij’ (Manteau, 2011 – Lannoo, 2015), ‘Laat me los’ (Manteau, 

2012 – Lannoo, 2015, 2017), ‘Vergeet mij niet’  (Lannoo, 2013), ‘Vergeef me’ 

(Lannoo, 2014, 2016), ‘Zuur’ (Lannoo, 2015) en ‘Kwijt’ (Lannoo, 2015). Nu ver-

schijnen twee korte verhalen onder de noemer ‘Lady killers’. 

‘Lady killers’ 

Ze zijn jong en mooi, maar hebben duistere geheimen. Liesa verleidt in ‘Wreek 

mij’ de stoere Ron, maar hij weet niet dat zij een geheime agenda heeft. In 

‘Naakt!’ staan alleen nog maar twee rivalen een passionele romance tussen Loui-

se en Sam in de weg … 

‘Lady killers’ (Uitgeverij Lannoo) verschijnt op 7 juni. 

‘Fatale vriendschap’, nieuwe politieke thriller van Paul De Bruyn 

Paul De Bruyn (1954) werkte 35 jaar voor Gazet van 

Antwerpen als redacteur buitenland, chef buitenland 

en eindredacteur. Hij schreef de non-fictieboeken 

‘Acht seconden in Dallas ‘over de moord op de Ame-

rikaanse president John Kennedy (Icarus) en ‘God, 

haat en geweren’ (Houtekiet) over het president-

schap van George W. Bush. Zijn eerste fictieboek, de 

politieke thriller ‘Het laatste gesprek’ verscheen vorig 

jaar. Een dezer komt zijn tweede thriller ‘Fatale 

vriendschap’ in de rekken.   

‘Fatale vriendschap’ 

Op de avond dat Philippe Colman te horen krijgt dat hij kopman van de liberalen 

in Antwerpen wordt bij de volgende parlementsverkiezingen verdwijnt zijn zoon 

Jasper. Zijn studentenkamer is kort en klein geslagen. Diezelfde nacht wordt in 

een vervallen loods in de Antwerpse haven het onherkenbare lichaam van een 

jongeman gevonden. 

Terwijl het onderzoek van de politie op gang komt, worden Colman, zijn vrouw 

Claudia en hun dochter Chloë meegesleurd in een nachtmerrie. Wat is er ge-

beurd met Jasper? Waarom laat hij niets van zich horen? Zelfs als blijkt dat het 

lichaam niet dat van hem is, is de opluchting van korte duur. Ook zijn beste 

vriend is ondertussen spoorloos verdwenen. De race tegen de klok begint nu pas 

echt. 

‘Fatale vriendschap’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 8 juni (ook als e-book). 
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Na het succes van Bling Bling, nummer 2 van Jan Van Der Cruysse 

Jan Van Der Cruysse mag ongetwijfeld een merkwaardig 

fenomeen genoemd worden. Men kon vaststellen dat 

hij in 2016 kwam, zag en (over)won. Met zijn debuut-

thriller ‘Bling Bling’ kaapte hij maar liefst de Hercule 

Poirotprijs én de Diamanten Kogel weg en is nu ook ge-

nomineerd voor de Nederlandse Schaduwprijs. 

Jan Van Der Cruysse is specialist in crisiscommunicatie. 

Als woordvoerder van Brussels Airport beleefde hij het 

reilen en zeilen van de luchtvaart gedurende 25 jaar 

vanop de eerste rij. Dit was een oeverloze bron van inspiratie voor spannende 

verhalen en het verzinnen van verknipte personages. Nu werkt hij bij het Has-

seltse communicatiebedrijf RCA Group. Tussen deze twee jobs in schreef hij 

‘Bling Bling’. Ondanks zijn drukke bezigheden heeft hij ondertussen een nieuwe 

turf van 500 pagina’s klaar.  

‘Bling Bling 2: De Zaventemmers’ 

‘Bling Bling 2' volgt het onvoorspelbare traject van het gangsterduo Mate en Bo-

ris en de verknipte moordgriet Elisabed. Op een moorddadige trip door de Bal-

kan blijven ze de Antwerpse politievrouw Beerke Wagenmaker altijd een stap 

voor. Tot ze het pad kruisen van Roman Tokar, oorlogsveteraan en tweelingbroer 

van de diamantkoerier Sergei, die ze hebben vermoord. Net wanneer de rust wat 

terugkeert in de Antwerpse diamantwijk, doet veiligheidsdeskundige Albertien 

Van der Valk een gooi naar de perfecte diamantroof. De grootste ooit. Op de 

moeilijkste locatie van het land. Zaventem. ‘Bling Bling 2' wervelt tussen de 

luchthavens van Eindhoven, Zaventem, Hong Kong en Odessa. Het volgt een 

spoor van bloed en drukinkt van Blankenberge tot de Zwarte Zee via snelweg-

parkings, treinstations en ferryboten. 

‘Bling Bling 2: De Zaventemmers’ (Uitgeverij Manteau) verschijnt op 10 juni. 

‘Attractopia’, een schrijfexperiment door Erik Persoons 

In het kader van het VVMA-Moordweekend, nam Erik Per-

soons, auteur van o.a. ‘Kaakslag’, het initiatief om een 

schrijfexperiment voor jongeren te organiseren. De en-

thousiaste reacties waren hartverwarmend! Nadat ze de 

opgave hadden ontvangen, reageerden de talrijke jongeren 

individueel of in klasverband en bezorgden Erik hun inzen-

ding. Dat resulteerde uiteindelijk in ‘Attractopia’, een 

spannend verhaal geschreven door 10-14 jarigen voor 

jeugd tot 88 jaar.  

Dankzij de vele positieve reacties is nu al beslist dat het schrijfexperiment een 

tweede editie krijgt: Schrijfexperiment 2! Meer informatie en de nieuwe opgave 

vindt u bij www.erikpersoons.com  

Contact: erik.persoons@telenet.be Facebook: erikpersoonsschrijfsels 

www.erikpersoons.com
mailto:erik.persoons@telenet.be
https://www.facebook.com/erikpersoonsschrijfsels/
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‘Attractopia’  

Luna wint één van de tien duotickets voor Attractopia, een gloednieuw pretpark. 

Maar voor ze naar het pretpark gaat, heeft ze al verschillende, enge nachtmer-

ries. Is dit een waarschuwing? Tijdens de openingsceremonie biedt er zich een 

elfde kandidaat aan. Wat is er gebeurd? Een vergissing? Heeft iemand vals ge-

speeld? De directie besluit hem ook toe te laten. Maar dan spelen er zich rare 

voorvallen af in het pretpark, ongevallen en verdwijningen. Luna verdenkt Adam, 

de knappe elfde kandidaat op wie ze heimelijk verliefd is. Aan haar, en enkele 

vrienden die ze in het pretpark leert kennen, om achter de waarheid te komen ... 

‘Attractopia’ (Uitgeverij Kramat) verschijnt op 10 juni. 

 

Dag van de Vlaamse Misdaadauteur   

Een goed, spannend boek op het strand of aan het zwembad blijft voor veel Vla-

mingen het ideale vakantierecept. 

Hoog tijd om onze Vlaamse auteurs in de kijker te zetten dus! 

Nog sterker, ze treden zaterdag 24 juni zelf in de spotlight. Op die dag zullen 

veertig winkels in de Provincie Antwerpen bezocht worden door één of meer 

thrillerauteurs.  

Je altijd al eens afgevraagd hoe je dat nu eigenlijk doet, een boek schrijven? Wil 

je weten hoe je een verhaallijn uitwerkt of aan research begint? 24 juni kom je 

het allemaal te weten.  

Er worden lezingen gegeven, je kan een workshop volgen of gewoon een babbel-

tje slaan met je favoriete auteur.  

Het belooft alvast een topdag voor lezend en schrijvend Vlaanderen te worden! 

Het volledige programma kan u vanaf 13 juni ondermeer vinden op 

www.vvma.be  en  www.standaardboekhandel.be  en in alle deelnemende win-

kels. 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs: 

 Robert Vandenberghe VVMA PR – vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com    

 Raymond Rombout VVMA Voorzitter – raymond@raymondrombout.be  

Voor de winkeliers: 

Inge Jansen sb.oudturnhout@standaardboekhandel.be   tel. 014/44.03.99 

Agenda 

 Zaterdag 3 juni  2017 – 14u00 - 16u00: Signeersessie - Hilde Vandermeeren sig-
neert ‘Schemerzone’ in Standaard Boekhandel, Burg 12 in Torhout. 

 Zondag 4 juni 2017 - 13u00(?): Fietstocht - ‘De Moorden van Beernem’ (Katrien 
Ryserhove), Provinciaal domein Bulskampveld en omgeving. Start: parking 
"Driekoningen". 

 Zaterdag 10 juni 2017 – 14u00 - 16u00: Signeersessie - Rudy Soetewey (‘Te-
recht’) en Anne-Laure Van Neer (’Maurice’)  signeren in Standaard Boekhandel, 
Statielei 59 in Mortsel.  

http://www.vvma.be/
http://www.standaardboekhandel.be/
mailto:vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com
mailto:raymond@raymondrombout.be
mailto:sb.oudturnhout@standaardboekhandel.be
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 Zaterdag 10 juni 2017 – 20u00: Boekvoorstelling* – ‘Kortsluiting’  van Christine 
Bols in de Kasteelhoeve, Ter laken 11 in Booischot (Heist-op-den-Berg). 

 Donderdag 15 juni 2017 – 14u30: Voordracht - ‘De Moorden van Beernem’  
door Katrien Ryserhove, Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40 in Jabbeke.  

 Donderdag 15 juni 2017 – 19u30: Boekvoorstelling*- ‘Bling Bling 2’ van Jan Van 
Der Cruysse in de WPG-kantoren, Hangar 26 aan de Rijnkaai in Antwerpen. 

 Zaterdag 24 juni 2017 – 9u00 - 12u00: Dag van de Vlaamse Misdaadauteur met 
lezingen en signeersessies in de provincie Antwerpen. 

 Zaterdag 24 juni 2017 – 14u00: Boekvoorstelling*- Signeersessie - ‘De Manipu-

lator’ van Anne Daniel in Pastorij Hombeek, Sint-Maartensplein 2 in Hombeek. 
 Zondag 25 juni 2017 - 11u00: Boekvoorstelling - ‘De Bilboquet van de Koning’ 

van Johan D’Haveloose in de Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9 in Deinze. Sig-
neersessie in de namiddag. 

*Bij boekvoorstellingen moet uw komst vooraf aan de uitgever/auteur worden medege-

deeld. Info hiervoor kunt u verkrijgen bij de uitgever of via een bericht op de facebookpagina 

van de auteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

