
1 

 

De spreekwoordelijke voorjaarsstorm is in alle hevigheid losgebarsten. De oogst? 

Een pak spannende vakantielectuur. 

‘Amla’, twaalfde Rani Diaz van Sterre Carron 

Sinds haar debuut in 2013 brengt Sterre Carron twee 

misdaadromans per jaar op de markt. Nu verschijnt de 

twaalfde in de reeks met hoofdinspecteur Rani Diaz in de 

hoofdrol.   

Amla 

Als Norah Nys merkt dat ze niet alleen is in huis, slaat de angst 

toe. Tot overmaat van ramp vindt ze in de douchecabine een bebloed mes. Ze 

rent naar het bed van haar zoontje Abe. Die ligt vredig te slapen, maar wel met 

zijn hoofd naar het voeteneinde, en zijn laken is vervangen door een overtrek 

met doodshoofdprint. Aan de spijlen van zijn bed hangt een briefje met de tekst: 

‘Jij bestaat niet!’ en aan de ring van zijn fopspeen is de stengel van een chrysant 

vastgemaakt. Norah is bang maar ook woedend. Het zal toch niet weer zo’n rot-

streek zijn van haar pluszoon zeker… Iémand wil haar wegpesten, maar wie dan? 

De terreur wordt niet alleen dreigender, hij komt ook steeds dichterbij. Hoelang 

kan Norah deze toestand nog aan? Wie wil haar kapotmaken?  

‘Amla’ (Witsand Uitgevers) verschijnt op 6 mei. 

‘Black-out’, thrillerdebuut van Dalilla Hermans 

De in Rwanda geboren Dalilla Hermans is auteur en opiniema-

ker. In haar werk verzet ze zich tegen elke vorm van ongelijk-

heid, discriminatie, racisme en seksisme. Ze schreef eerder het 

autobiografische ‘Brief aan Cooper en de wereld’ en het kinder-

boek ‘Brown Girl Magic’. Nu verschijnt een thriller van haar 

hand.  

Black-out 

De moord op een jonge activiste zet het land in rep en roer. Iedereen heeft zijn 

mening klaar over de moordenaar: een vleesgeworden internettrol die zijn 

woorden omzette in daden. Maar is dat wat er echt gebeurd is? Dit boek vertelt 

het verhaal van een schijnbaar doodnormale jongen die achter zijn computer-

scherm transformeert tot een echte bully en uiteindelijk in de cel belandt voor 

moord. Terwijl hij zijn vonnis afwacht en stilaan alle controle verliest, krijgt het 

verhaal van de vermoorde Maya vorm. Was zij echt zo onschuldig als de rouwbe-

richten en krantenkoppen beweren? 

‘Black-out’ (uitgeverij Horizon) wordt verwacht op 7 mei 2019. 
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‘Het vergeten meisje’, nieuwe Liese Meerhout van Toni Coppers 

Ze begon als inspecteur en is ondertussen commissaris. Liese 

Meerhout, het geesteskind van Toni Coppers, heeft al heel 

wat watertjes doorzwommen. Ze heeft Brussel al een tijdje 

achter zich gelaten en werkt in Antwerpen. Samen met haar 

team staat ze weer voor hete vuren in een nieuw spannend 

verhaal. 

Het vergeten meisje  

Wijkagente Camila Bonardo is een vrolijke jonge vrouw.   

Als ze bij een routine woningcontrole een bloedbad aantreft, slaagt ze er niet in 

haar collega’s te alarmeren: ze gaat volledig in shock. De dagen na haar lugubere 

ontdekking krijgt Camila de beelden niet uit haar hoofd. Haar therapeut stelt 

hypnose voor om te helpen bij de verwerking van het trauma. 

Als Camila tijdens de hypnose de deur van haar kindertijd opent, belandt ze in 

een nog grotere nachtmerrie. Maar zijn haar herinneringen echt of zijn ze 

fantasie? 

De ontredderde vrouw zoekt steun bij haar vriendin en collega Liese Meerhout.  

Die kan het niet laten ongevraagd te gaan graven in het verleden van haar 

vriendin. Al snel blijkt dat Lieses nieuwsgierigheid slapende honden uit het 

verleden wakker maakt: Camila’s leven is in gevaar.  

‘Het vergeten meisje’ (uitgeverij Angèle) wordt op 9 mei verwacht en feestelijk 

voorgesteld in Sint-Truiden (zie agenda). 

‘30 dagen, wraak en moord in Gent’ van Bert Bergs 

‘30 dagen’ uit 2015 was het eerste boek van Bert Bergs waarin 

journalist Marc Ackein samenwerkt met hoofdinspecteur Sara 

Vits. Nu verschijnt bij uitgeverij aquaZZ een volledig herziene 

en herwerkte uitgave.  Meer op www.bertbergs.be. 

30 dagen 

Een professor middeleeuwse geschiedenis wordt op bloederi-

ge wijze vermoord. Het team van hoofdinspecteur Frans De Nolf wordt hierdoor 

zwaar op de proef gesteld. 

Een zakenman wordt met de dood bedreigd en vraagt journalist Marc Ackein de 

zaak te onderzoeken. Is er een link met de vermoorde professor? Ackein en De 

Nolf gaan ieder op hun manier op onderzoek uit. 

Wanneer Marc Ackein zijn jeugdvriendin Sara Vits tegen het lijf loopt, wordt alles 

nog ingewikkelder. Er volgen nog gruwelijk geënsceneerde moorden in Gent, 

waarbij de moordenaar steeds driester te werk gaat. 

Is de recherche opgewassen tegen de seriemoordenaar? Kan Ackein de moord 

op de zakenman verhinderen? 

Uiteindelijk leidt het onderzoek naar mensen die niet zijn wie ze lijken. 

‘30 dagen’ (uitgeverij aquaZZ) verschijnt op 10 mei. 

http://www.bertbergs.be/
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‘Een ongewenste erfenis’ derde thriller van Herman De Jonghe 

Na zijn leraarscarrière werd Herman De Jonghe in 2004 voltijds 

schrijver. Hij publiceerde diverse romans en een reeks werken 

voor theater. In 2016 verschenen twee misdaadverhalen, ‘Hard-

nekkige mist’ (Schrijverspunt) gevolgd door ‘Ondergrond’ (Kra-

mat). Nu komt zijn derde misdaadroman uit. Meer op 

https://hdejonghe.be.  

Een ongewenste erfenis 

Zowel de jonge actrice Mien Ooms als de rijke informaticus Geert Spaepen wor-

stelt met een erfenis.  

Voor Geert Spaepen gaat het erom het kasteel van zijn verre voorouders terug in 

bezit te krijgen, een kasteel dat in het vroegere Oost-Duitsland staat en toen 

door de communisten verbeurd is verklaard. In zijn strijd om wat hij zijn recht 

noemt, wordt hij geconfronteerd met een oude legende die onheil koppelt aan 

zijn erfenis. 

Heel anders gaat het met de arme en werkloze Mien Ooms, voor wie het geld 

van haar overleden oma veel betekent. Een zoektocht door het huisje van oma 

brengt een paar zaken aan het licht die haar van haar stuk brengen, en wanneer 

kort daarop haar vader sterft, erft ze ook nog de zorg voor de vreemde Syrische 

Yalda, die bijzondere gaven heeft. 

De band die tussen Mien en Geert ontstaat tijdens een toevallige ontmoeting in 

Duitsland blijft hen parten spelen en leidt voor beiden tot verbijsterende vast-

stellingen, tot het lot hen weer samenbrengt in Spa. Enkele maanden later ver-

dwijnt Mien en wordt Geert verdacht van meervoudige moord. 

‘Een ongewenste erfenis’ (uitgeverij Schrijverspunt) wordt verwacht rond 13 mei. 

 ‘Nevelhel’, tweede misdaadroman van Erik Persoons  

Schrijven, literatuur en cultuur in het algemeen zijn passies van 

Erik Persoons. Getuige hiervan zijn de verschillende theater-

stukken en boeken van zijn hand. Na ‘Kaakslag’ verschijnt  nu 

zijn tweede thriller ‘Nevelhel’.   

Erik persoons lanceerde in 2016 een schrijfexperiment waarbij 

jongeren actief konden meewerken aan het schrijven van een 

spannend verhaal (zie verder).  

Meer op www.erikpersoons.com.  

Nevelhel 

Een zelfmoordpoging, een drievoudige moordenaar, een mysterieuze verdwij-

ning … 

Sophie, psychiater op de PAAZ, wordt geconfronteerd met twee uitzonderlijke 

mannen die elkaar niet kunnen luchten maar toch als magneten naar elkaar toe 

worden getrokken.  

https://hdejonghe.be/
http://www.erikpersoons.com/
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Op het ogenblik dat de mannen een deel worden van haar wereld, probeert er 

iemand binnen te dringen in haar privéleven. Houdt het één verband met het 

ander? 

Moordenaar, slachtoffer, ambities, een doordeweeks bestaan, … alles wordt 

waanzin.  

Een psychopathische tijdbom is tot ontploffing gebracht. 

‘Nevelhel’ (uitgeverij Kramat) verschijnt rond 20 mei en wordt op 29 mei voorge-

steld (zie agenda). 

‘Pericula’, nieuwe jongerenroman samengesteld door Erik Persoons 

Na ‘Attractopia’ en ‘Refugia’ verschijnt de derde jongerenthriller onder de regie 

van Erik Persoons. 

Pericula 

Het jaar 2198 … de toekomst …  

De aarde is zo vervuild dat ze onleefbaar is geworden. Miljoenen mensen leven 

ondertussen in de ruimte.  

Ook Rori 4KR8, 11 jaar, woont al haar hele leven in een ruimteschip.  

Ze mist haar vader, een wetenschapper, die als een van de laatsten op de aarde 

is gebleven om er alles aan te doen om de aarde toch te redden. 

Als er een ruimtetuig wordt onderschept, treffen de mensen er een alien aan en 

een kleine jongen.   

De jongen kan zich niets herinneren, zelfs niet wie hij zelf is. Het enige wat hij 

doet, is voortdurend dezelfde naam fluisteren: Rori 4KR8. 

Hier schrikt Rori heel erg van want… ze kent de jongen helemaal niet! Wie zijn 

deze jongen en de alien? Wat is er aan de hand? 

Om dit te weten te komen en haar vader terug te vinden, zal ze het gevaar moe-

ten opzoeken samen met haar beste vriend Zenon.  

Ze worden beschoten in hun ruimteschip, achtervolgd door vreemde wezens, 

gevangengenomen en zelfs met de dood bedreigd.  

Zal het hen lukken alle geheimen te doorgronden? 

‘Pericula’ (uitgeverij Kramat) verschijnt rond 20 mei en wordt eveneens op 29 

mei voorgesteld (zie agenda). 

‘De Post-it-moorden’, 7e Bonnard & Brunello van Johan D’Haveloose 

Zijn ervaring in het onderwijs, zijn kleinkinderen, de vrienden 

in binnen- en buitenland en de lange wandelingen met zijn 

honden vormen voor Johan D’Haveloose een onuitputtelijke 

bron van inspiratie voor zijn verhalen. We kennen vooral zijn 

misdaadverhalen met het rechercheduo Bonnard en Brunel-

lo. ‘De Post-it-moorden’ is het zevende in de reeks.  

 

Meer op https://www.johandhaveloose.be.   

https://www.johandhaveloose.be/


5 

 
De Post-it-moorden 

Het rechercheteam van Bonnard en Brunello wordt geconfronteerd met een 

reeks moorden, waarbij de dader post-its achterlaat. Op de gele memo's staan 

steeds twee letters en een cijfer. Het brengt de brigade in de wereld van voetbal-

fans, mode, antiek, beddenverkoop, horeca en onroerend goed. De zoektocht 

loopt niet over een leien dakje en binnen het team zijn er duidelijk ook spannin-

gen die een snelle oplossing hypothekeren. 

‘De Post-it-moorden’ (uitgeverij aquaZZ) wordt verwacht en voorgesteld op 18 

mei (zie agenda). 

‘De Graffitimoorden’ – politieke thriller van W.A. Dehairs 

Ex-journalist, ex-onderzoeker, leraar en schrijver W.A. Dehairs 

brengt zijn tweede thriller uit. Het boek wordt omschreven als 

een politieke thriller, koud geserveerd. 

De graffitimoorden 

Kort nadat privédetective Keller Brik aan zijn zoektocht naar een 

verdwenen topambtenaar begint, duikt het lichaam van de man 

op. Het verminkte lijk bevindt zich opgehangen in een loods, 

vlak voor een graffititekening van datzelfde tafereel. Met tegenzin en vrezend 

voor zijn eigen leven zet Brik zijn onderzoek voort. 

Ondertussen vindt er een tweede moord met dezelfde modus operandi plaats, 

ditmaal op een topadvocaat. Alleen verscheen de muurschildering een dag eer-

der op een andere plek in de stad. 

Wanneer nog een derde tekening opduikt en Brik de persoon erop herkent, start 

een race tegen de klok die maar op twee manieren kan eindigen: met het vinden 

van de seriemoordenaar of een derde lijk. 

‘De graffitimoorden’ (uitgeverij Lannoo) verschijnt op 21 mei. 

‘Rot fruit’, nieuw werk van Jos Pierreux 

Jos Pierreux moeten we niet meer voorstellen. Zijn inspecteur 

Luc Borré uit Knokke heeft al menig bladzijden gevuld. Nu ver-

schijnt nieuw werk van de winnaar van de Hercules Poirotprijs 

2018. 

Rot fruit 

In een winkelpand stuit Luk Borré op een gruwelijke moord. 

De identificatie van het aan stukken gehakt lichaam verloopt moeizaam. Terwijl 

zijn echtgenote Rena op zoek gaat naar een aannemer om hun flat te verbou-

wen, probeert inspecteur Borré de dader op het spoor te komen. 

Het onderzoek vordert niet, tot speurders van buiten Knokke zich ermee be-

moeien en een aanhouding verrichten. 

De verdachte lijkt echter zo onwaarschijnlijk dat Borré niet kan geloven in zijn 

schuld. De inspecteur zoekt in stilte verder. 
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Is dit trouwens wel een alleenstaand misdrijf? Of is de brigade een seriemoor-

denaar op het spoor? 

‘Rot fruit’ (uitgeverij Vrijdag) verschijnt op 23 mei. 

‘Het tuinfeest’, thrillerdebuut van jeugdschrijfster Bettie Elias 

Door haar kinderen voor te lezen, kreeg Bettie Elias zin om zelf 

te schrijven. Ondertussen resulteerde dit in meer dan dertig 

boeken, waarvan er verschillende werden vertaald. Bettie Elias 

won viermaal een Boekenwelp en kreeg vijf keer een bekro-

ning van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Nu gooit ze zich 

op een spannend boek. Meer op http://www.bettie-elias.be. 

Het tuinfeest 

Voor haar veertigste verjaardag organiseert Cleo een tuinfeest dat perfect moet 

zijn. Alles zit mee. Het is een zwoele zomeravond en de champagne vloeit rijke-

lijk. Haar vrienden vermaken zich opperbest met de andere gasten. Tot Laura, de 

dochter van Tessa en Thomas, spoorloos blijkt. Wanneer het meisje de volgende 

ochtend dood wordt aangetroffen, wijst alles op een ongeluk.  

De vriendengroep zoekt steun bij elkaar. Maar Tessa stelt zich steeds meer vra-

gen over de dood van haar kind. Haar zoektocht zet de vriendschap onder hoog-

spanning. Wat gebeurde er werkelijk tijdens die fatale nacht? En kun je je vrien-

den ooit echt kennen? 

‘Het tuinfeest’ (uitgeverij Houtekiet) verschijnt eind mei. 

‘Boem Boem 1’, eerste van een tweeluik van Jan Van der Cruysse 

Na de succesvolle trilogie ‘Bling Bling’, start Jan Van der 

Cruysse een nieuwe thriller met opnieuw een klinkende titel: 

‘Boem Boem’. Het wordt een tweeluik waarvan het sluitstuk 

gepland is voor 2019. 

Boem Boem 1 

Een handgranaat eist een gruwelijke tol onder de deelne-

mers van de Antwerpse marathon. De snelle opeising van de 

aanslag door IS verrast de politie. Scholen, restaurants, hotels en straten blijven 

leeg, er wordt gehamsterd en gebeden. Trams en metro’s staan stil, vluchten 

naar Brussel worden afgelast. Al vlug spuien binnen- en buitenlandse media on-

verbloemd kritiek. Want ondanks de massale inzet van specialisten en middelen 

vinden gerecht en politie geen spoor van de daders. 

De enige die mogelijke stukjes van de puzzel herkent is Alexandra Vierendeel, 

een voormalige legerofficier. Ze ziet aanknopingspunten met gebeurtenissen uit 

de jaren tachtig, in de munitie-eenheid die ze leidde in de Duitse stad Lüden-

scheid. Hoewel de media zich nog een tijd blijft vastbijten in het spoor van een 

IS-aanslag, komt stilaan een nieuwe piste in beeld. De dader is bekend, we kun-

nen opnieuw vrij ademen.  

http://www.bettie-elias.be/
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Tot duidelijk wordt dat het land werd geconfronteerd met de meest gruwelijke 

demonen uit zijn verleden, en de ellende nog lang niet achter de rug is. 

‘Boem Boem 1’ (uitgeverij Angèle) wordt op 28 mei verwacht. 

Verschenen in april 

‘Moord B&B’,  derde politieroman van Ronny Van Rompuy 

Na ‘De kasteelmoord’ (Houtekiet) en ‘De Valentijnsmoord‘ 

(Piramidions/Eigenboekuitgeven) publiceert Ronny Van 

Rompuy zijn derde politieroman. Zijn ideeën haalt hij uit zijn 

rijkgevulde carrière als politiehoofdinspecteur. 

Moord B&B 

De controversiële hoofdinspecteur De Vuyst, krijgt Robert 

Winkelmans over de vloer, een Nederlandse privédetective 

die de opdracht heeft om een gezin De Stoop op te sporen, in opdracht van hun 

familie. 

Hij verklaart dat het enige spoor die hij had gevonden, een vermelding was in 

hun agenda die leidde naar B&B De Hoefslag in het Belgische Lievegem (Zomer-

gem, Lovendegem, Waarschoot). 

Winkelmans die zelf enige dagen in de B&B had verbleven, merkte op dat er ’s 

nachts dingen gebeurden, die het daglicht schuwden. 

Wanneer in het home Zonnedauw, de nachtverpleger in de gang vermoord 

wordt aangetroffen, wordt het onderzoek naar de dader wel een heel straf ver-

haal. 

Het slachtoffer viel met zijn onstuitbare en vrijwel feilloze charme goed in de 

smaak bij de bejaarde vrouwen, met onconventionele relaties, seks en bizarre 

liefdes tot gevolg. Een verrassend en ontroerend relaas met een lach en een 

traan, taboes doorprikt. 

‘Moord B&B’ (Uitgeverij Piramidions/Eigenboekuitgeven) is verschenen in april. 

Kort nieuws 

 Misdaadauteur Guy Prieels schreef in opdracht van vzw Octave de Achtste drie 

scabreuze kortverhalen waarbij Mugo de frontispice verzorgde. ‘Pili Pili’ wordt 

voorgesteld op zondag 12 mei in het museumcafé Huis van Alijn, Kraanlei 65 te 

Gent. 

 Tom Bergs, auteur uit Haacht, die in 2015 debuteerde met zijn politiethriller 

‘Dubbelleven’, is verkozen tot één van de vijf ambassadeurs van zijn uitgever Het 

Punt uit Dendermonde. Vorig jaar gaf hij bij Het Punt het herwerkte ‘Dubbelle-

ven’ en de opvolger ‘Wraakzucht’ uit. 

 Na twee boeken bij uitgeverij Kramat (‘Justine’ en ‘Maurice’, beide genomineerd 

voor de Hercule Poirotprijs), tekende Anne-Laure Van Neer in april een contract 

bij Uitgeverij Vrijdag, waar haar nieuwe boek ‘Louise’ in het najaar zal verschij-

nen. 

 ‘Dust’ is de nieuwe Engelstalige thriller van Joanne Carlton die op The London 

Book Fair werd voorgesteld. In het najaar verschijnt de Nederlandse vertaling 
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onder de titel ‘Onder het zand’. ‘Kwijt’, de derde thriller van deze auteur onder 

het pseudoniem Sandra J. Paul, ligt in september in de rekken.  

 In juni verwachten we ‘Theater’, het thrillerdebuut van Jan Smets. 

AGENDA 

 Zaterdag 4 mei 2019 - 14u00-15u30: Signeersessie – Anja Feliers signeert ‘Wat 
hij mij zei’ in Standaard Boekhandel, Vredelaan 39, 3530 Houthalen-Helchteren. 

 Maandag 6 mei 2019 – 19u30: Boekvoorstelling* - ‘Amla’ van Sterre Carron op 
de zolder van Café Den Draak, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen (ingang Grote 
Hondstraat. 

 Donderdag 9 mei 2019 – 19u30: Boekvoorstelling* - ‘Het vergeten meisje‘ van 
Toni Coppers in Cultuurcentrum de Bogaert, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-
Truiden. Verplicht aanmelden bij AnnickLambertL8@gmail.com. 

 Zaterdag 18 mei 2019 – 11u00: Boekvoorstelling* – ‘De Post-it-moorden’ van 
Johan D’Haveloose in Connections, Kortedagsteeg 13/15, 9000 Gent. 

 Zondag 19 mei 2019 – 9u30: Ontbijtlezing – ‘Schrijven, een blik achter de 
schermen’ door Hilde Vandermeeren in de bibliotheek van Houthalen-
Helchteren, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren (inkom 5 euro). 

 Woensdag 29 mei 2019 – 19u00: Boekvoorstelling* – ‘Nevelhel’ en ‘Pericula’ 
van Erik Persoons in CC ’t Poorthuis, Zuidervest 2a, 3990 Peer. 

 Zaterdag 25 mei 2019 - 13u00-17u00: Signeersessie – Erik Persoons signeert 
‘Nevelhel’ en ‘Pericula’ in Standaard Boekhandel, Binnenhof 11, 3980 Tessender-
lo.  

 Zaterdag 1 juni 2019 - 13u00-17u00: Signeersessie – Erik Persoons signeert 
‘Nevelhel’ en ‘Pericula’ in Standaard Boekhandel, Koolmijnlaan 9-11, 3580 Berin-
gen.  

 Zaterdag 8 juni 2019 - 14u00-16u00: Signeersessie – Erik Persoons signeert 
‘Nevelhel’ en ‘Pericula’ in Standaard Boekhandel, Stationsstraat 20, 3970  Leo-
poldsburg. 

*Bij boekvoorstellingen moet uw komst meestal vooraf worden gemeld. Voor informatie 

hierover kunt u steeds terecht bij de auteur of uitgever. 

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.  

Redactie 

Robert Vandenberghe 

Ingrid Kooyman 
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