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Na de traditioneel stille maand januari, kondigen we met plezier de eerste 

Vlaamse misdaadromans van dit jaar aan.    

‘De Duistere School’, nieuw Young Adult van Sandra J. Paul  

Sandra J. Paul is niet alleen auteur maar sinds vorig jaar ook 

uitgever. Ze publiceerde al een behoorlijk aantal 

Nederlandstalige en Engelstalige boeken, ook onder het 

pseudoniem Joanne Carlton. Ze schreef o.a. een 4-delige 

Young Adult-reeks en de misdaadromans, ‘Azerty’ (Het Punt) 

en ‘Moordspel’ (Witsand). Nu verschijnt ‘De Duistere School’ 

bij haar eigen uitgeverij Hamley Books.  

https://hamleybooks.be/sandra-j-paul/  

De Duistere School 

Eenmaal je op deze school zit, geraak je er nooit meer weg. Op de dag na de 

Grote Storm staat er plots een nieuw gebouw in het midden van Kraaidorp. De 

Duistere School wordt het genoemd, een internaat voor alle kinderen die in 

Kraaidorp wonen. Niemand wil luisteren naar de twaalfjarige Quinten, die als 

enige zweert dat er iets vreemds aan de hand is in zijn dorp. Zelfs zijn vader en 

zijn beste vrienden geloven rotsvast dat Bertus en Colette Zwart, de 

schooldirecteurs, het goed met hen menen. Maar dan verdwijnen de kinderen 

een voor een. 

‘De Duistere School’ (uitgeverij Hamley Books) wordt verwacht op 10 februari en 

wordt op 15 februari voorgesteld aan het publiek (zie agenda). 

‘Meester Dood’, tweede thriller van het duo Maes en Wade. 

 In 2017 verscheen van Ria Maes en Aron Wade hun 

eerste gezamenlijke misdaadroman ‘Pan’ (Houtekiet). 

Ook in hun nieuwste thriller is de hoofdrol weggelegd 

voor wetsdokter Tom Becks.  

Meester Dood 

Na de zaak Pan worstelt wetsdokter Tom Beckx meer dan ooit met zichzelf en 

zijn duistere verleden. Als hem van hogerhand psychiatrische hulp wordt opge-

drongen, is hij hier hoegenaamd niet blij mee. Door het graven in zijn verleden 

lijkt hij de grip op het heden te verliezen. Het patroon dat hij ziet in een aantal 

schijnbaar natuurlijke overlijdens wordt door rechercheur Raoul en zijn nieuwe 

collega Alexandra dan ook niet au sérieux genomen. 

‘Meester Dood’ (uitgeverij Houtekiet) wordt verwacht op 13 februari. 
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Kort nieuws 

 Marec & Aspe 

Eind november 2018 brachten Marec en Pieter Aspe ‘Dossier van de duivel’ uit.  

De samenwerking van beide auteurs voor ‘Afscheid van een Muze’ (2017) — als 

hommage aan Pieter Aspes overleden vrouw Bernadette — was de bekroning 

van een jarenlange vriendschap én de geboorte van een nieuw duo: Marec & 

Aspe. Toen zij op 3 april 2018 hun uitgeverij en boekhandel in hartje Brugge 

voorstelden, was het hun menens.  

‘Dossier van de Duivel’ is het eerste album in een stripreeks die getekend wordt 

door Marec en geschreven door Pieter Aspe. Het verhaal speelt zich af in Brugge 

en Parijs aan het einde van de 19de eeuw. Er ging minutieuze research aan voor-

af. Gebaseerd op waar gebeurde feiten, legt het verhaal het verband bloot tus-

sen satanische missen en historische figuren als als pastoor Ludovicus Van Haec-

ke, Berthe de Courrière, courtisane en minnares van de Franse schrijver Remy de 

Gourmont, en de bekende auteur Joris-Karl Huysmans. In de reeks Marec & Aspe 

zal elk jaar minstens één album verschijnen.  

Op 17 februari geeft Marec een exclusieve lezing over de creatie van dit werk (zie 

agenda). 

 Voorjaar 2019 

We kregen al melding van nieuwe misdaadromans die in het voorjaar zullen ver-

schijnen. We kijken uit naar: ‘De riviermoorden’ (Leesgenot) van Ludo Geluykens 

en ‘Een tragisch verhaal’ (Houtekiet) van Jo Claes in maart, ‘Kwijt’ (Hamley 

Books) van Sandra J. Paul in april en ‘Een ongewenste erfenis’ (Schrijverspunt) 

van Herman De Jonghe in mei/juni. 

AGENDA 

 Zaterdag 16 februari 2019 – 14u00: Boekvoorstelling ‘De Duistere School’ van 
Sandra J. Paul in de Sint-Donatusmiddenschool, Dendermondsestraat 26 in 
Merchtem.  
(Inschrijven op https://hamleybooks.be/boeklancering-de-duistere-school/)  

 Zondag 17 februari 2019 – 11u00: Lezing ‘The making of Dossier van de duivel’ 
door Marec in De Loge van Marec & Aspe, Sint-Jakobsstraat 6 in Brugge.  
(Inkom €15, max 15 personen - Inschrijven via ask_marloes@icloud.com)  

 Donderdag 21 februari 2019 – 14u00: Voordracht ‘De Moorden van Beernem’ 
door Katrien Ryserhove in St. Pieterszaal, Brugsesteenweg 309 in Kuurne. (org. 
Neos) 

 Zaterdag 23 februari 2019 – 20u00: Voordracht ‘De Moorden van Beernem’ 

door Katrien Ryserhove in café "Belami", Vaart Noord 14 in Bellem. (org. Rol-
lings) 

 Woensdag 6 maart 2019 – 19u00: Boekvoorstelling* ‘De riviermoorden’ van Lu-
do Geluykens in de bibliotheek van Ranst, Gasthuisstraat 17 in Ranst.  
(Komst bevestigen via ludogeluykens@skynet.be)  

 

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

Men kan zich altijd op deze nieuwsbrief uitschrijven door HIER te klikken en de lege mail gewoon te ver-
sturen.  
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