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In deze laatste nieuwsbrief, vooraleer we de vakantiemaanden intuimelen, 

komen vier nieuwe thrillers aan bod. Het zijn de laatste van een uitgebreid 

voorjaarsaanbod. Onze leden hebben maar liefst vierentwintig misdaadromans 

op de markt gegooid.  

‘Het Charles Mysterie’ van Dirk Vanderlinden  

Dirk Vanderlinden (°1972) groeide op in Halle en schreef al 

graag als kind. Na zijn studies ging hij aan de slag bij Sabena, 

waar hij tot het faillissement in 2001 werkte. Daarna nam hij 

en managerfunctie op bij een Frans concern. In 2010 publi-

ceerde hij zijn eerste boek 'De beren van Liechtenstein'. Hier-

in verschijnt Willem Vandiesel die wordt ingeschakeld wan-

neer de voorzitter van de Europese Centrale Bank wordt 

vermoord in Brussel. Wat volgt is een thriller die zich afspeelt 

in Frankfurt, Venetië, Parijs ... Dankzij zijn vele professionele reizen kan Vander-

linden de locaties waarheidsgetrouw weergegeven. Het personage Willem Van-

diesel evolueerde tot een team, de Vandiesel Company, dat in 2013 voor het 

eerst het licht zag in ‘Het Geheim van Stolzenfels’. Ondertussen heeft Vanderlin-

den zijn vijfde Vandiesel Company uitgebracht: ‘Het Charles Mysterie’. 

‘Het Charles Mysterie’ 

Zakenman Ludwig Bernholt heeft een groots plan: hij wil de grootsheid van Karel 

de Grote (Charlemagne) evenaren en heeft daarvoor het DNA nodig van enkele 

grote mannen uit de geschiedenis met de voornaam Charles, van Darwin tot 

Chaplin, van Lindbergh tot Bukowski. 

De Vandiesel Company geraakt erbij betrokken, ontdekt enkele grafschendingen, 

maar kampt zelf met mysterieuze verdwijningen binnen het team. 

Daarnaast maken we kennis met Gillian, Noah, Sacha en Robin. Vier machtige 

mannen, of zijn het vrijgevochten vrouwen? 

De Vandiesel Company zit hen op de hielen… en dan is een foutje snel gemaakt. 

‘Het Charles Mysterie’ (Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts) verscheen op 22 mei 

2017. 

‘De bilboquet van de koning’ van Johan D’Haveloose 

Johan D’Haveloose is lector Engels en Interculturele Com-

municatie op rust. Hij woont in het landelijke Zomergem. In 

2015 schreef hij een Engelstalig boek ‘Dasha, the dazzling 

dachshund’, een humoristisch verhaal over de komst van 

een puppy in het gezin van de auteur. Ondertussen zag zijn 

tweede hondenboek, 'Honden zijn ook maar mensen' het 

daglicht. Hij is auteur van het kinderboek ‘Waar is Oskar?’, 

dat hij graag in scholen voorleest. Na drie thrillers, waarin de ravissante hoofdin-
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specteur Bonnard en de aantrekkelijke inspecteur Brunello met Italiaanse roots 

voor spanning zorgen, komt het rechercheduo terug in de 'De bilboquet van de 

koning'. 

‘De bilboquet van de koning’ 

Na ‘Moordgriet’ over een moord gepleegd in Zomergem, ‘De Sterspeler’, over de 

moord op een beloftevolle Iraanse voetballer in de Ghelamco Arena, en ‘Het Fin-

se Meisje’ over de moord op een sensuele Erasmusstudente, begeven Bonnard & 

Brunello zich ditmaal tussen de brocanteurs en de vele geheimen en intriges in 

de brocante- en rommelbeurzen. Dit keer moet het knappe rechercheursduo op 

zoek naar de moordenaar van een brocanteur. Dat leidt hen verder terug in de 

tijd dan ze vermoed hadden.  

‘De bilboquet van de koning’ (Uitgeverij Partizaan) is verschenen op 24 juni 2017. 

‘Schijngestalten’,  nieuwe thriller van Staf Schoeters 

Staf Schoeters (°1949) studeerde psychologie en geschiede-

nis aan de Gentse universiteit. Hij was afwisselend scheeps-

hersteller, vertaler, freelance journalist, recensent en 

schreef sinds 1980 een 27-tal boeken die werden uitgege-

ven in binnen- en buitenland. Op zijn palmares staan verha-

lenbundels, thrillers, historische intrigeromans, romanbe-

werkingen van films en VRT-series (o.a. van Hugo Claus en 

Robbe de Hert) en non-fictie boeken over de Eerste- en 

Tweede Wereldoorlog, alsook werken over Belgische historische begraafplaat-

sen. Hij was de eerste laureaat van de Hercule Poirotprijs (1998) met de histori-

sche thriller ‘De Schaduw van de Adelaar’, het eerste deel van een Napoleon-

trilogie die ook bekroond werd met de Karel Barbierprijs. Enkele werken van hem 

werden vertaald in het Frans en Russisch. Thrillerauteur Rudy Soetewey bewerk-

te ‘De Seismograaf’ voor toneel. 

Met ‘Schijngestalten’ keert Schoeters terug naar zijn eerste liefde: de actuele 

thriller. 

‘Schijngestalten’ 

Zelden zijn mensen en dingen wat ze voorwenden te zijn … Freelance journalist 

Enzo Marsman waant zich een ‘speler’ in internationale intriges, maar in werke-

lijkheid wordt hij de speelbal van machten achter de schermen. “Fucking hell!” 

was het enige wat Enzo meteen wist uit te brengen. “Jullie speelden me uit als 

een troef in een kaartspel. Dit alles was dus een door jullie opgezet en uitge-

schreven scenario …” “Doe niet gek! En geef niet toe aan je paranoia. Denk je 

werkelijk dat we jouw persoonlijke miserie georkestreerd hebben: het spaak lo-

pen van je huwelijk, het mislopen van je familiefortuin, het fiasco van je liefdes-

avontuur en je algemene onvrede met de wereld? We hebben je gemonitord, 

dat is zowat alles.” “Juist. Ik meen het te begrijpen. Nu ik het dieptepunt van 

mijn neerwaartse spiraal heb bereikt, achten jullie me ‘rijp’ voor … Voor een 

zelfmoordmissie?”  

‘Schijngestalten’ (Uitgeverij Kramat) verscheen op 20 juni 2017. 
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‘Mendacium II’, zesde thriller van Guido Strobbe 

Guido Strobbe (°1956) schreef voor Het Nieuwsblad en is 

leraar grafische media te Brugge. Hij was 30 jaar verbon-

den aan KVV Sint-Denijssport, speelde toneel bij de Re-

derijkerskamer De Loofblomme en van het Gildenhuis in 

Sint-Denijs-Westrem waar hij ook bestuurslid was. Sedert 

2012 schrijft hij thrillers die historisch getint zijn en alle-

maal Latijnse titels dragen: ‘Ultio’, ‘Odium’, ‘Deceptio’, 

‘Opertum’ en ‘Mendacium’. Nu volgt ‘Mendacium II – 

Sequitur’. 

‘Mendacium II’ 

Een gevangene wordt vermoord in de Nieuwewandeling gevangenis in Gent en 

zijn zoon en ex-vrouw worden ontvoerd. Inspecteur Soetaert krijgt maar geen vat 

op het onderzoek, het loopt voor geen meter. Tueri – een tehuis voor daklozen, 

vluchtelingen, enz. – komt meer en meer in ‘the picture’ en inspecteur Soetaert 

is er van overtuigd dat er grote belangen en vooral grote sommen geld in het 

spel zijn. Een bezoek aan een zustervestiging van Tueri in het noorden van Frank-

rijk maakt de zaak nog verwarrender. 

Een oud dossier over kidnapping en misbruik van kinderen blijkt heel wat raak-

punten te hebben met wat er nu gaande is. 

Een nieuweling vervoegt het team van Soetaert en heel gelukkig is hij daar niet 

mee. 

 ‘Mendacium II’  (Uitgeverij Aspekt) verschijnt begin juli 2017.  

De Schaduwprijs gaat naar ‘Bling Bling’ van Jan Van Der Cruysse 

We hebben in onze vorige nieuwsbrief Jan Van Der Cruys-

se een merkwaardig fenomeen genoemd. Hij kaapte met 

zijn debuutthriller ‘Bling Bling’ maar liefst de Hercule Poi-

rotprijs én de Diamanten Kogel weg. Nu heeft hij aan dat 

lijstje nog een prijs toegevoegd.  

De Nederlandse Schaduwprijs, die in 1997 door het Ne-

derlands Genootschap van Misdaadauteurs in het leven 

werd geroepen, bekroont het beste Nederlandstalige 

thrillerdebuut. De 21ste Schaduwprijs ging naar … Jan Van 

der Cruysse met ‘Bling Bling’.  

Ondertussen heet zijn debuutroman voortaan ‘Bling Bling 1’ en is zijn tweede 

thriller, ‘Bling Bling 2’ verschenen. Twee jaar na elkaar dezelfde prijs winnen is 

slechts weinigen gegeven, maar we kijken toch uit naar mogelijke nominaties. 

Cultuurprijs Juliaan Claerhout voor Hilde Vandermeeren 

Hilde Vandermeeren (°1970) uit Torhout is de laureaat van de Juliaan Claerhout-

prijs 2017. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt door de cultuurraad 

Wielsbeke aan (oud-)inwoners die een belangrijke rol spelen op het socioculture-

le vlak.  
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Hilde Vandermeeren groeide op in Wielsbeke. 

Trouwe bezoekjes aan de bibliotheek lagen mee 

aan de basis voor haar schrijverscarrière.  

De uitreiking vindt plaats op vrijdag 7 juli 2017 om 

20u (zie agenda). Gastspreker is VRT-journalist 

Johny Vansevenant. De uitreiking van de prijs –een 

glaskunstwerk van Jan Leenknegt– wordt afgeslo-

ten met een muzikale noot en een drankje. Ieder-

een is welkom, de toegang is gratis. 

Agenda 

 Zaterdag 1 juli – 14u00-16u00: Signeersessie – Anja Feliers signeert in de Stan-
daard Boekhandel in Genk. 

 Vrijdag 7 juli  – 15u30-17u30: Signeersessie – Marc Peirs signeert ‘Bloedlijn’ in 
de Standaard Boekhandel in Veurne. 

 Vrijdag 7 juli  – 20u00: Prijsuitreiking - Hilde Vandermeeren ontvangt de Juliaan 
Claerhoutprijs 2017 in het cultureel centrum Den Aert, Sint-Bavostraat 23, Sint-
Baafs-Vijve. 

 Dinsdag 8 augustus 2017 – 14u30: Voordracht - ‘De Moorden van Beernem’  
door Katrien Ryserhove, Klooster St. Vincentius, Torhout (privé).  

 Donderdag 31 augustus 2017 – 20u00: Filmvoorstelling (openlucht)- ‘Zaak: De 
Zutter’ van Katrien Ryserhove in de boomgaard van de Huysmanshoeve te Eeklo. 

 

 
 

Onze Vlaamse misdaadauteurs 

wensen jullie een zonnige vakantie met veel spannend leesgenot. 
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