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Onze hooggespannen verwachtingen voor heel wat ‘thrillends’, worden voorals-

nog niet ingelost. Misschien is dit slechts stilte voor de boekenstorm. Eind maart 

verschijnen alvast twee nieuwe uitstekende misdaadromans.  

‘Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over’, 12e Berg van Jo Claes 

Jo Claes smeet zich in 2008 op het misdaadgenre. Intussen 

zijn er elf politieromans verschenen. Ze spelen zich alle-

maal af in de studentenstad Leuven en hebben hoofdin-

specteur Thomas Berg in de hoofdrol. Hiermee werd Leu-

ven, na Brugge, Antwerpen, Brussel en Mechelen, eindelijk 

op de criminele kaart gezet. 

Toen men Claes ooit vroeg hoeveel Berg-boeken er zouden 

verschijnen, antwoordde hij in een opwelling: ‘Een dozijn.’ 

Nu is zijn twaalfde Berg klaar. Naar aloude gewoonte prijkt 

op de cover opnieuw een standbeeld uit het Leuvense.  

(www.jo-claes.be/) 

‘Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over’ 

Op een avond in april wordt Thomas Berg, hoofdinspecteur bij de federale 

politie van Leuven, omvergereden. Zijn arm is gebroken, de chauffeur pleegt 

vluchtmisdrijf. Een week later wordt een bevriend echtpaar van Berg 

vermoord. De dader laat hen op een bizarre manier achter, vastgebonden op 

stoelen en met een plastic zak over hun hoofd. In hun onmiddellijke nabijheid 

treft de politie een cijfer aan. Omdat Berg met ziekteverlof is en de 

slachtoffers kende, mag hij het onderzoek niet zelf voeren. Zijn frustratie en 

machteloosheid worden nog groter wanneer een tweede koppel uit zijn 

kennissenkring op dezelfde wijze wordt gedood. Ook dit keer laat de dader 

een getal achter. Berg is ontzet wanneer hij ontdekt dat de moorden verband 

houden met zijn verleden en met de grote liefde van zijn leven. Tegen het 

bevel van zijn superieuren in gaat hij zelf achter de moordenaar aan. 

‘Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over’ (Uitgeverij Houtekiet) wordt ver-

wacht rond 23 maart 2018. 

‘Doodsengel’, derde deel in de thrillerreeks met Patricia Rodiers  

Katrien Van Effelterre (°1979) promoveerde na haar studie 

Germaanse taal- en letterkunde met een doctoraatsonder-

zoek naar terugkerende doden in de volkse vertelcultuur. 

Door haar creativiteit, rijke fantasie en passie voor schrij-

ven, verruilde ze later academische publicaties voor fictie. 

Haar nieuwe roman ‘Doodsengel’ is na ‘Levend aas’ en 

‘Restafval’ het afzonderlijk te lezen derde deel in de thril-

lerreeks met Patricia Rodiers als protagoniste. 

(http://www.katrienvaneffelterre.com)  
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‘Doodsengel’ 

Aaron Elsocht, gerenommeerd rechter bij de correctionele rechtbank, wordt 

dood aangetroffen in zijn villa in Genk. Echtgenote Barbara Fierens is op dat 

moment met hun dochters op familiebezoek in Groningen. Haar kille reactie op 

het overlijden van haar man maakt rechercheur Patricia Rodiers en profielschet-

ser Marnix Veldkamp achterdochtig over haar betrokkenheid bij de zaak. Vooral 

wanneer blijkt dat Barbara de enige begunstigde is van de levensverzekering die 

Elsocht had afgesloten. Met onthutsend weinig woorden houdt de weduwe haar 

onschuld staande. Hun huwelijk was perfect en ze maakten nooit ruzie, beweert 

ze.  

Met bloedstollende spanning en rauwe psychologische diepgang onthult ‘Doods-

engel’ de authentieke waarheid achter het gordijn van perfectie. Want elke 

stommeling kan zijn ogen sluiten. Maar wie weet wat de struisvogel ziet in het 

zand? 

‘Doodsengel’ (Uitgeverij aquaZZ) wordt verwacht rond 24 maart 2018.  

VVMA – wedstrijd 

Onze schrijfwedstrijd werd op 1 februari afgesloten. Ondertussen heeft de jury 

alle 29-woorden-verhalen minutieus gewikt en gewogen en zijn al heel wat parel-

tjes komen bovendrijven. Na een tweede jureringsronde, met het vergrootglas in 

de aanslag, zullen de uiteindelijke winnaars gekend zijn. De uitslag mag begin 

april worden verwacht. De prijsuitreiking vindt plaats ergens in de tweede helft 

van de maand april.  

De wedstrijd werd gesponsord door de uitgeverijen: 

Agenda 
 Vrijdag 2 maart 2018 – 19u30: Interview met Marc Peirs over ‘Het kwalijke ge-

heugen’, ‘Bloedlijn’ en op stapel staand nieuwe werk. CC De Brug, Kluisbergen.  

 Zondag 4 maart 2018 – 11u00: Lezing ‘Hoe een misdaadverhaal tot stand komt’ 
door Belinda Aebi. (Willemsfonds) Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, Gent. 

 Dinsdag 6 maart 2018  - 15u00: Voordracht ‘De Moorden van Beernem’, door 
Katrien Ryserhove. Cafetaria O.C. De Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem.  

 Woensdag 7 maart 2018 – 19u00: Boekvoorstelling* ‘De golfmoorden’ van Ludo 
Geluykens. Bibliotheek Ranst, Gasthuisstraat 17, Ranst. 

 Vrijdag 16 maart 2018 - 14u30: Voordracht ‘De Moorden van Beernem’, door 
Katrien Ryserhove. Feestzaal "De Boare", Koningsplein 1, De Panne. 

 Vrijdag 23 maart 2018 – 20u00: Boekvoorstelling* ‘Want alles gaat voorbij, 
maar niets gaat over’ van Jo Claes. Provinciehuis, Provincieplein 1, Leuven. 

 Zaterdag 24 maart 2018 – 10u00: Boekvoorstelling* ‘Doodsengel’ van Katrien 
Van Effelterre. Bibliotheek Diest, Grauwzusterstraat 10, Diest. 

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

deeld. Info hierover kunt u steeds verkrijgen bij de auteur of uitgever. 

VVMA. De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs 
en hun werk te promoten.  

Wie zich op deze nieuwsbrief wil uitschrijven, stuurt een mail naar: vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com 
met als onderwerp “uitschrijven”. 
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