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Na de Antwerpse Boekenbeurs wordt het gewoonlijk even stil in het literaire 

wereldje. Toch gebeuren er nog misdaden die onder de kerstboom opgelost 

kunnen worden. In deze nieuwsbrief zetten we ook de meest recente publicaties 

van onze nieuwe leden in de schijnwerpers. 

‘Roșia Montană’, derde Arturo Dias van Raymond Rombout   

Raymond Rombout woont in Weerde bij Mechelen en 

werkt bij het bedrijfstijdschrift van de NMBS. Hij was 

columnist en redacteur van de website van het 

Genootschap voor Misdaadauteurs, dat er in 2011 mee 

ophield. Nu schrijft hij regelmatig columns voor Hebban-

Crime o.a. met interviews van Vlaamse misdaadauteurs. 

Sinds 2016 is hij ad-interimvoorzitter van de Vereniging van 

Vlaamse Misdaadauteurs. Hij geniet Europese bekendheid 

voor zijn non-fictieboeken over James Bond. In 2012 verscheen zijn 

thrillerdebuut ‘Kunstroof’. In 2015 stuurde hij speurneus Arturo Dias opnieuw op 

pad in ‘Damse Dagen’. 

‘Roșia Montană’ 

Het detectivebureau dat Arturo Dias samen met zijn dochter startte in Mechelen 

komt niet van de grond. Klanten staan niet bepaald aan te schuiven. Arturo 

verveelt zich te pletter in een stad die zwoegt onder de hitte van juni. 

Dan krijgt Dias Asia over de vloer. Zij is de enigmatische echtgenote van Henri De 

Vries, verkoopdirecteur van Trynaco, multinational uit Blaasbroek. Hoewel 

Arturo uitdrukkelijk echtscheidingen afwijst, overtuigt Asia hem onderzoek te 

doen naar haar echtgenoot. 

Dezelfde dag wordt Arturo benaderd door Mario Geefs, advocaat uit Hombeek. 

Hij kan een onderzoeker gebruiken in een zaak tegen datzelfde Trynaco, 

aangeklaagd door Malecan, een vereniging voor slachtoffers van asbestose. 

Arturo infiltreert in het veiligheidsteam van Trynaco. Hij wordt betrapt, maar 

belandt tot zijn grote verrassing in Roemenië, waar hij betrokken geraakt bij het 

ecologisch drama van Rosià Montana, waar alweer Trynaco voor 

verantwoordelijk is. 

‘Roșia Montană’ (Uitgeverij Kramat) verschijnt op 7 december 2017.  

‘Migraine van Magritte’ van Patrick Dooms  

Patrick Dooms schreef zowel thrillers als comedy voor 

radio en televisie, maar verdiende vooral de kost als 

copywriter in de reclame. Vandaag werkt hij als regisseur 

en scriptdoctor van radiospots. In zijn vrije tijd werkt hij 

als vrijwilliger en gids voor het Magrittemuseum in Jette. 

Eind oktober verscheen zijn eerste thriller. 
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 ‘Migraine van Magritte’ 

In deze roman lopen twee verhaallijnen door elkaar. René Magritte speelt in bei-

de een prominente rol, waarbij feiten en fictie worden vermengd.  

Het ene verhaal wordt verteld door Edward, een bijna tachtigjarige die in 1976 

terugblikt op gebeurtenissen van meer dan honderd jaar geleden. Als jonge 

Vlaamse migrant in Charleroi, heeft hij René Magritte van dichtbij gekend. In zijn 

schriftje houdt hij zijn herinneringen bij aan de pesterijen waar hij vaak het 

slachtoffer van was.  

Het andere verhaal speelt zich af in het nu. Het is dat van Emma en Sven, twee 

beveiligingsmensen in het Magrittemuseum in Brussel. Als jongste van het team 

trekken ze meestal met elkaar op. Emma heeft een oogje op Sven, die echter tot 

over zijn oren in de schulden zit.  

Terwijl die twee jongeren, samen met enkele oude rotten op het vlak van bewa-

king én vervalsing, een kunstroof op stapel zetten om hun geldproblemen op te 

lossen, gaat het geplaag in het andere verhaal van kwaad tot erger. En trouwens, 

hoe zat dat nu precies met die zelfmoord van René Magrittes moeder? Daar 

heeft de vervalser in elk geval zo zijn eigen theorieën over.  

Beetje bij beetje wordt duidelijk hoe de twee verhaallijnen met elkaar verweven 

zijn. 

‘Migraine van Magritte’ (uitgeverij Het Punt) verscheen op 23 oktober 2017. 

‘Nooit meer alleen’, 13e Liese-Meerhout-thriller van Toni Coppers  

Toni Coppers (Sint-Truiden, 1961) is onmiskenbaar een 

van de bekendste namen in de Vlaamse misdaad-

literatuur. Hij verwierf vooral bekendheid met de TV-

reeks ‘Coppers’ (VTM) rond het speurwerk van zijn 

protagonist, commissaris Liese Meerhout. Hiervoor heeft 

hij enkele boeken tot televisiescenario’s herwerkt en 

schreef hij nog bijkomende scenerio’s.   

Toni Coppers werkte bijna 26 jaar bij de VRT als 

radioproducer en presentator. Als schrijver debuteerde hij in 1995 met ‘De Beha 

van Madonna, brieven van een reiziger‘. In 2005 verschijnt zijn eerste thriller 

‘Dixit’ en in 2008 begint het succesverhaal van Liese Meerhout met ‘Niets is ooit‘, 

dat zich in Brussel afspeelt. Vanaf ‘Zwerfvuil’ vormt Antwerpen het decor van zijn 

thrillers. Sinds ‘De hondenman‘ en ’De zomer van de doden‘ trakteert Toni zijn 

lezers ook op uitstapjes naar het buitenland waar Liese en haar onafscheidelijke  

hoofdinspecteur Masson verwikkeld geraken in meer internationale plots. Cop-

pers werd enkele keren genomineerd bij diverse prijzen en won in 2014 de Her-

cule Poirotprijs met ‘Dood water’. 

‘Nooit meer alleen’ 

In een rustige Antwerpse buitenwijk komt een alleenstaande vrouw met een 

vreemd verhaal bij de politie: vanuit haar tuin heeft ze de gordijnen in haar 

slaapkamer zien bewegen. Ze is er zeker van dat er af en toe een vreemde in 

haar huis rondloopt. 
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Ondertussen is er in de volkse wijk Seefhoek iets sinisters aan de hand: katten 

worden ritueel vermoord, hun lijfjes verminkt en vastgespijkerd op deuren en 

hekken. 

Als er steeds meer dode katten worden aangetroffen, trekt commissaris Liese 

Meerhout het onderzoek naar zich toe. Liese is ervan overtuigd dat de tijd dringt 

en dat de zaak veel erger kan worden. Iemand oefent op dieren omdat hem 

voorlopig de moed ontbreekt voor de volgende stap: een eerste menselijk 

slachtoffer maken ... 

‘Nooit meer alleen’ (Uitgeverij Manteau) verscheen op 16 oktober 2017. 

‘Clownkiller’, tweede thriller van Peter Perceval 

Peter Perceval is auteur, theaterregisseur en produ-

cent. Hij schrijft sinds 1989 voor televisie, radio en 

theater. Als producent van zijn eigen productiehuis 

3 Pees, stond hij mee aan de wieg van de stand-

upcomedy in Vlaanderen. Hij werkte de afgelopen 

25 jaar samen met Geert Hoste, Nigel Williams, Bert 

Kruismans, An Nelissen, Alex Agnew en vele ande-

ren. Na ‘De Hollywoodfactor’ is nu zijn tweede thriller verschenen. 

‘Clownkiller’ 

Alessandra Vaccaro, door haar collega's en oversten bij de Antwerpse politie be-

stempeld als 'een gevaarlijk wijf', is met ziekteverlof wanneer ze toevallig getuige 

is van de aanslag op de bekende stand-upcomedian Jimmy Jansen. Voor ze het 

goed en wel beseft, zit ze midden in een steekspel tussen verschillende politie-

diensten, tegen de achtergrond van terreurdreiging niveau 4. Maar Alessandra 

gaat, zoals altijd, koppig haar eigen weg, al zet ze daarbij veel op het spel. Want 

in de coulissen van de comedywereld is niets wat het op het eerste gezicht lijkt. 

‘Clownkiller’ (Witsand uitgevers) is verschenen op 11 oktober 2017. 

‘Lockdown’, debuut van W.A. Dehairs  

Naast schrijver is W.A. Dehairs ook ex-journalist van een 

Luxemburgse krant en ex-onderzoeker aan de universiteit 

van Wenen. Nu is hij leraar en, volgens ingewijden, ook een 

erg goede danser op verlaten dansvloeren. Hij heeft schrijf-

wedstrijden gewonnen (o.a. Beste Manuscript 2009 met 

‘Witte steden’). Hij houdt van goede boeken, Italiaanse koffie 

en wandelingen in de regen. 

‘Lockdown’  

Het verleden tikt weg in het heden 

Wat als een persoonlijk en een nationaal trauma in elkaar opgaan? 

Op een dag krijgt journalist Chris Kooi een brief, van zichzelf. Het is een brief die 

hij 30 jaar geleden verstuurde aan zijn grote vlam Cath, die plots uit zijn leven 

verdween. Later volgen nog twee brieven en dan een postkaart: Hotel Falstaff, 

Brussel, zondag, 22 uur. Geïntrigeerd trekt Chris naar het centrum van de hoofd-
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stad, waar uit vrees voor een terroristische aanslag een ‘lockdown’ aan de gang 

is. Deze afspraak in surreële omstandigheden brengt bij Chris verdwenen herin-

neringen naar boven. Wat hij ontdekt, heeft implicaties voor zijn eigen leven, 

maar ook voor de toekomst van het land. 

‘Lockdown’ (uitgeverij Lannoo) is verschenen op 3 oktober 2017. 

‘Onvoorziene gevolgen’, thrillerdebuut van Peter Olaerts  

Peter Olaerts (Genk, 1955) is gehuwd en heeft twee 

kinderen. Hij was al non-fictieauteur, maar wou zijn 

creativiteit kwijt in een fictieverhaal. Niet lang na het 

einde van zijn actieve carrière als hogere ambtenaar en 

een vijftal jaren als adviseur van een minister binnen de 

federale regering, heeft hij daar werk van gemaakt. Door 

zijn passie voor antiek en reizen is zijn debuutroman, 

‘Onvoorziene gevolgen’, een spannend verhaal geworden in een realistische 

context. 

‘Onvoorziene gevolgen’ 

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.’ 

‘Onvoorziene gevolgen’ (uitgeverij Boekscout) is verschenen op 1 september 

2017.  

‘Het lijk in de boomgaard’, eerste misdaadroman van Geert van  

Istendael 

Geert van Istendael is vooral bekend als journalist bij de 

nieuwsdienst van de VRT, waar hij zich bezighield met 

Belgische politiek en Duitsland. Sinds 1993 is hij zelf-

standig schrijver waarbij hij gefascineerd blijft door het 

Belgische politieke bestel en in het bijzonder door zijn 

geboorte- en woonstad Brussel. Van Istendael is een 

gewaardeerd vertaler van Duitse auteurs als Goethe, 

Heine, Brecht, Fried en Kahlau. Hiervoor werkte hij  sa-

men met dichter Koen Stassijns. In 1995 werd hij bekroond met de Geuzenprijs. 
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Dit jaar publiceerde hij zijn eerste misdaadroman, 'Het lijk in de boomgaard', 

waarmee hij meteen de Fred Braeckmanprijs 2017 wegkaapte. 

‘Het lijk in de boomgaard’ 

Een dode man onder de herfstige appelbomen. Nog wel in Brussel. Zijn keel is 

overgesneden. Van het moordwapen ontbreekt elk spoor. Een kettingrokende 

commissaris en een al even kettingrokende inspecteur zwerven heen en weer 

tussen de rijkste villawijken en de grauwste buurten van de stad. Wie deed het? 

De beeldschone echtgenote? De puberale popzanger? De zwaar vetbetaalde 

CEO? Een brutaal ontslagen arbeider? Een fundamentalist misschien? Of ligt dat 

laatste te zeer voor de hand? De zoektocht is even spannend, absurd en chao-

tisch als de stad zelf: Brussel, onvoorspelbaar in zijn talrijke talen, vage dreiging 

in zijn straten, spot alleen kan je redden. Satirisch, bij flarden grimmig, bij flarden 

hilarisch. Kortom, een intens Brussels speurdersverhaal. 

‘Het lijk in de boomgaard‘ (uitgeverij Houtekiet) is verschenen in mei 2017. 

VVMA – Schrijfwedstrijd 2018 

Moorden in 29 Woorden 

De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs schrijft opnieuw een wedstrijd uit 

voor iedereen met moorddadige ideeën. Schrijf een kort moordverhaal, schrap al 

het overtollige zodat 29 woorden overblijven (inclusief de titel) en stuur de uit-

eindelijke ingenieuze, originele of lugubere moord(poging) voor 31 januari 2018 

naar wedstrijd@vvma.be . 

Let op: volg nauwgezet het reglement op www.vvma.be/wedstrijd, want ongel-

dige inzendingen worden meteen geliquideerd. 

De uitslag wordt bekendgemaakt in april 2018. Winnaars krijgen persoonlijk be-

richt. 

 

Agenda 

 Zaterdag 2 en zondag 3 december 2017 – 11u-17u: Anja Feliers signeert in zaal 
Kermeta, Diestersteenweg 204, Kermt-Hasselt 

 Woensdag 6 december 2017 – 19u30: Boekvoorstelling* ‘Roșia Montană’ van 
Raymond Rombout in Café Equator, Melaan 40, Mechelen. 

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

deeld. Info hiervoor kunt u verkrijgen bij de auteur of 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  
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