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Nieuwsbrief
N° 34 Sept 2019

Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs

In dit nummer
• Camille Jacobs
• Pieter Aspe
• Joanne Carlton
• Jan Roskams
• Luc Deflo

Het is alweer september. De vakantie is voorbij, de schoolpoorten gaan open en
… de winkelrekken worden opnieuw gevuld met heel wat nieuwe misdaadromans
waaronder enkele debuten.

Verschenen in augustus

• Anne-Laure Van Neer

‘Wraak’, thrillerdebuut van Camille Jacobs

• Rudy Morren

Camille Jacobs is een zakenman die al enkele verhalen en gedichten
heeft geschreven. Nu de tijd gekomen is om zijn verschillende
firma’s door te geven aan de jonge generatie, kan hij zich ten volle
wijden aan zijn hobby’s: boeken verzamelen en schrijven. Na
herhaaldelijk aandringen van vrienden en kennissen besloot hij zijn
eerste boek uit te geven.

• Sandra J. Paul
• Damen
-Vandermeeren
• Kort nieuws
• Agenda

Wraak
Na zijn pensioen denkt politie-inspecteur Arthur samen met zijn vrouw (een
kunstenares) te gaan genieten van reizen en kunst bekijken. Door het overlijden
van zijn geliefde Vero loopt alles echter heel anders. Als dan blijkt dat de
kunstwerken van zijn vrouw niet alleen verkocht zijn, maar dat er voor deze
verkoop ook doden vallen, gaat Arthur op zoek naar de dader. Daarbij wordt hij
gehinderd door een vrijgelaten veroordeelde van een veertig jaar oude zaak, die
hem koste wat kost wil laten hangen …
‘Wraak’ is verschenen op 22 augustus 2019.

‘Van In – Episode 2’, nieuw boek in de Van Inreeks van Pieter Aspe
Vorig jaar startte Pieter Aspe met een nieuwe reeks 'Van In',
die uiteindelijk tien boeken zal omvatten. Commissaris Van
blijft de hoofdrol spelen. Hij is met pensioen, zit duidelijk
niet lekker in zijn vel en van Hannelore Martens, de kinderen
en Guido Versavel is geen spoor. Nu verschijnt episode 2.
Van In – Episode 2
Wat heeft de vermeende zelfmoord van een oude man in
een rusthuis te maken met een op macht beluste vastgoedmakelaar, een groene partijvoorzitter, een vrouwonvriendelijke communist, een
nymfomane juriste, een sicario en de productie van hernieuwbare energie? Van In
en Rein Claeys, die voor Europol werkt, belanden in een broeierig avontuur waarbij ieder antwoord een nieuwe vraag oproept.
‘Van In - Episode 2’ (uitgeverij Aspe NV) is verschenen op 27 augustus 2019.
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Verschijnt in september
‘Stof’, Nederlandstalige versie van ‘Dust’ van Joanne Carlton
Bezige bij, Sandra Vets, is naast zaakvoerder en auteur ook
uitgever van Hamley Books. Bij deze uitgeverij heeft al menig
auteur onderdak gevonden. Onder het pseudoniem Joanne
Carlton schrijft ze Engelstalig werk, dat nadien ook in het
Nederlands verschijnt. Binnenkort vindt u de Nederlandstalige
versie van de dystopische thriller ‘Dust’ in de boekhandel.
(meer op https://hamleybooks.be)
Stof
Als je hele wereld opgaat in stof, wil jij dan nog achterblijven?
Simon James is een gelukkig man. Hij heeft een mooie baan, een prachtig gezin en
geniet van het leven. Tot een giftige stofwolk de wereld verwoest en hij alles verliest.
Drie weken en ettelijke miljoenen doden later is het einde nabij. Er bestaan geen
mirakels om de overlevenden te redden.
Op de laatste dag van zijn bestaan krijgt Simon het ultieme dilemma voorgeschoteld: wil hij overleven aan de zijde van een onbekende vrouw in een verwoeste
wereld, om zo het voortbestaan van de mensheid te garanderen? Of wil hij zijn
leven vandaag beëindigen na het verlies van zijn vrouw en zoon?
Maar krijgt hij nog wel de keuze?
‘Stof’ (uitgeverij Hamley Books) wordt verwacht op 4 september 2019.

‘Eerst is eerst’, thrillerdebuut van Jan Roskams
Jan Roskams, geboren in Zomergem (1944) uit een Nederlandse
moeder en een Vlaamse vader, woont al zijn hele leven in
Antwerpen en omgeving. Beroepshalve was hij - naar eigen
zeggen tegen zijn romantische natuur in - accountant en
financieel directeur. Pas na zijn pensioen volgde hij zijn
jeugddroom: het schrijven van een thriller. Zijn debuutroman draagt een gepaste
titel. (meer op www.janroskams.be)
Eerst is eerst
Een Amerikaanse professor archeologie met Belgische ouders, de Belgische adel,
een motorbende en factoren als macht, geldzucht, jaloersheid en afgunst leiden
tot moord en doodslag in deze thriller. Het verhaal speelt zich grotendeels af in ’s
Gravenwezel, De Parel der Voorkempen, waar het kasteel, met het unieke gebouw
en de slotgracht, dagelijks de fantasie van de auteur prikkelde.
‘Eerst is eerst’ (uitgeverij Paris Books) verschijnt officieel op 6 september, maar is
nu reeds verkrijgbaar.
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‘Ricky en Ronnie’, tweede postuum uitgegeven thriller van Luc Deflo
Eind november 2018 overleed misdaadauteur Luc Deflo na
enige tijd ziek te zijn geweest. Volgens zijn wensen heeft
uitgeverij Van Halewyck beslist om nog vier boeken uit te
geven. ‘Levend speelgoed’ verscheen in februari van dit jaar.
Nu volgt een tweede postuum gepubliceerde thriller.
Ricky en Ronnie
Wanneer charmeur Peter zijn minnares Rani voor haar
verjaardag trakteert op enkele uren stoeien in een discrete gehuurde kamer,
stuurt een stroomstoring hun amoureuze plannen in de war. Al snel staat de
behulpzame elektriciteitscontroleur Ricky aan de deur van hun kamer, bijgestaan
door zijn kompaan Ronnie. Maar dit duo heeft andere plannen …
Wat start als een ongemak ontaardt in een nachtmerrie waarin Peter en Rani niet
alleen hun liefde voor elkaar, maar ook hun leven op het spel moeten zetten.
‘Ricky en Ronnie‘ (uitgeverij Van Halewyck) verschijnt op 7 september 2019.

‘Louise’, derde misdaadroman van Anne-Laure Van Neer.
Anne-Laure Van Neer is gekend om haar verhalen waarin ze misdaad en humor op een nieuwe verfrissende manier combineert.
Die innovatieve aanpak bracht haar telkens een nominatie op
voor de Hercule Poirotprijs. Na ‘Justine’ (2015) en ‘Maurice’
(2017), kijken we uit naar haar derde misdaadroman.
Louise
‘Huurster gevraagd voor goedkoop appartement, in ruil voor hulp in huis.' De advertentie leek zo perfect. Anne-Laure is hoogzwanger, hormonaal labiel en heeft
net ontdekt dat haar vriend de term monogamie nogal ruim interpreteert.
Alles wat ze wil is een veilig nest voor haar baby, dus trekt ze in bij Louise en haar
dementerende man Roger. Net wanneer ze haar leven en hormonen weer in de
hand heeft, vindt ze in een lade een verborgen manuscript. Het schetst een misdaadverhaal met in de hoofdrol Roger, Louise en een lijk dat maar niet wil verdwijnen. Is dit huis wel veilig?.
‘Louise’ (uitgeverij Vrijdag) wordt half september verwacht.

‘Wild vlees’, thrillerdebuut van scenarioschrijver Rudy Morren
Rudy Morren werd bekend als acteur. Hij speelde een hoofdrol
in tal van tv-reeksen en trad meermaals op als gastacteur, o.a.
in misdaadreeksen zoals, Flikken, Witse, Aspe, Coppers en Zone
Stad. Sinds een tiental jaar schrijft hij ook scenario’s voor films
en spannende televisiereeksen zoals Zone Stad (VTM), Deadline
14/10 (VTM) en Gent-West (VIER). Nu verwelkomen we hem als
misdaadauteur met zijn debuut ‘Wild vlees’.
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Wild vlees
Drie broers, een toppoliticus, een succesvol ondernemer en een eenvoudig boekhouder, zijn op de vlucht. De ene is op de loop voor een affaire met een stagiaire,
de andere wordt opgejaagd door de fiscus. De boekhouder is eigenlijk al jarenlang
op de vlucht voor zichzelf. Door een geheim dat ze sinds hun jeugd met zich meedragen, kunnen ze niet zonder elkaar. Gedrieën houden ze zich schuil in de afgelegen ouderlijke boerderij. Tot onverwachts een vrouw op het erf staat. De broers
willen niet ontdekt worden. Er rest hen maar één optie: de vrouw uitschakelen en
laten verdwijnen.
‘Wild vlees’ (uitgeverij Horizon) verschijnt op 16 september 2019.

‘Kwijt’, nieuwe thriller van Sandra J. Paul
Sandra J. Paul, het Nederlandstalige alter-ego van Joanne Carlton,
publiceert naast haar Young Adult-boeken ook regelmatig een
thriller voor volwassenen. Na ‘Azerty’ (Uitgeverij Het Punt) en
‘Moordspel’ (Witsand uitgevers) brengt ze nu bij haar eigen uitgeverij de nieuwe thriller ‘Kwijt’ uit.
Kwijt
Jim Vermeersch leidt het perfecte leventje. Gelukkig getrouwd met Iris, vader van
tienerzoon Vince, eigenaar van een gerenommeerde Londense Patisserie. Beter
dan dat kan het leven niet worden. Tot hij ontwaakt in zijn ouderlijk huis en alle
herinneringen van de afgelopen twee jaar kwijt is. Alles wat hij ooit gekend heeft
is weg, inclusief zijn vrouw, zoon en zaak. Terwijl hij de geheimen van de voorbije
twee jaar ontrafelt, begint Jim zich steeds meer af te vragen of hij echt wel de man
is die hij altijd meende te zijn. En dan is er nog die ene vraag: Wie is de vrouw die
altijd in zijn herinneringen opduikt, een vrouw die niemand anders lijkt te kennen?
‘Kwijt’ (Uitgeverij Hamley Books) wordt op 27 september verwacht.

‘Bodemloos’, 2e thriller van het schrijversduo Damen-Vandermeeren
Hilde Vandermeeren is bekend van jeugdboeken en vooral van
spannende thrillers waaronder ‘Schemerzone’, dat bekroond
werd met de Hercule Poirotprijs 2017. Samen met Walter Damen schreef ze 'Bodemloos', het tweede deel van hun trilogie.
Damen is jurist, trad op als pleiter in diverse gemediatiseerde
dossiers en was medeauteur van verschillende bestsellers.
Bodemloos
Lissabon wordt opgeschrikt door een aantal gruwelijke moorden. De angstpsychose onder de bevolking neemt toe en de opluchting is groot wanneer er een
verdachte wordt aangehouden. Tegen elk advies in besluit de jonge advocate Kirsten Hartogs om zijn verdediging te voeren. Die beslissing heeft verstrekkende gevolgen. Bovendien daagt er een nieuw gevaar op: een schaduw uit haar verleden.
Intussen is een tienermeisje al maandenlang vermist. De verdachte ontkent dat zij
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een van zijn slachtoffers is. Maar wat als hij hoog spel speelt, met een mensenleven als inzet?
‘Bodemloos’ (uitgeverij Van Halewyck) wordt eind september verwacht.

Kort nieuws
•

•

•

•

Misdaadauteur Johan D’Haveloose publiceert regelmatig andere werkjes. Rond
de maandwisseling september/oktober verschijnen twee nieuwe boekjes van zijn
hand bij uitgeverij aquaZZ. Voor kinderen brengt hij ‘De rode ezel’ uit, mooi geïllustreerd met tien tekeningen van Helena Cnockaert. Volwassenen moeten uitkijken naar ‘Arthur Kafka’, een satire op onze maatschappij met teddyberen in de
hoofdrol. (zie ook www.aquazz.com/Johan-DHaveloose)
Jo Claes verlaat af en toe het pad van de misdaad en zoekt nieuwe horizonten
op. Op 7 september wordt zijn nieuwe roman ‘Spiegelgevechten’ (uitgeverij
Houtekiet) in Leuven voorgesteld (zie agenda).
Jeannette Funk, Arlette Henek, Maria Muto en Emily Puck organiseren de 2e Boekenbottelarij op zondag 29 september
om 13u00 in Maasmechelen (zie agenda).
Vijftig auteurs hebben op dit evenement
ingetekend onder wie volgende misdaadauteurs: Tom Bergs, Herman De Jonghe,
Anja Feliers, Jeannette Funk, Ilyo Hansen, Erik Persoons, Raymond Rombout en
Gie Van den Vonder.
Voor de maand oktober hebben we al een aantal nieuwe thrillers in petto: ‘Het
weerzien’ van Wim Menheer, ‘Gebroken glas’ van Anja Feliers, ‘Satya’ van Sterre
Carron en het ‘Narrenschip’ van het duo De Paepe-Depuydt.

AGENDA
•

Zaterdag 7 september 2019 - 20u00: Boekvoorstelling* – Jo Claes presenteert
zijn nieuwste (niet-misdaad)roman ‘Spiegelgevechten’ in Barboek, Schrijnmakersstraat 17, 3000 Leuven.

•

Zondag 8 september 2019 - 10u00-18u00: Joanne Carlton/Sandra J. Paul signeert op de Boekenmarkt, Kaai, 2890 Sint-Amands.

•

Dinsdag 17 september 2019 – 20u00 – Boekvoorstelling* ‘Bodemloos’ van
Hilde Vandermeeren en Walter Damen in het Klokhof Loppem, Zeedijkweg 20,
8210 Zedelgem.

•

Zaterdag 21 september 2019 - 10u00-12u00: Signeersessie - Joanne Carlton/
Sandra J. Paul signeert ‘Stof’ en ‘De Duistere School’ in Standaard Boekhandel,
Boomstraat 4 , 2880 Bornem.

•

Zaterdag 21 september 2019 - 14u00-18u00: Boekvoorstelling* ‘Eerst is eerst’
van Jan Roskams in Out of a box, De Burburestraat 11, 2000 Antwerpen.

•

Zaterdag 21 september 2019 - 15u00-16u30: Signeersessie – Bert Bergs signeert ’30 dagen’ en ‘Kopiekat’ in Standaard Boekhandel, Vlaanderenstraat 3-5.
8400 Oostende.

•

Woensdag 25 september 2019 - 17u00-18u30: Signeersessie – Jos Pierreux signeert ’Rot fruit’ in de Carrefour, Kortrijksesteenweg 1133, 9051 Sint-DenijsWestem.

•

Donderdag 26 september 2019 - 20u00: Boekvoorstelling* ‘Bodemloos’ van
Hilde Vandermeeren en Walter Damen in het Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14,
2000 Antwerpen.
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•

Zaterdag 28 september 2019 - 13u00-14u00: Signeersessie – Jos Pierreux signeert ’Rot fruit’ in de Carrefour, Olympiadenlaan 12, 1140 Evere.

•

Zaterdag 28 september 2019 - Boekvoorstelling* ‘Kwijt’ van Sandra J. Paul. Info
volgt op facebook.com/hamleybooks.

•

Zondag 29 september 2019 - 13u00-17u00: Tweede Boekenbottelarij – Ontmoeting met diverse thrillerauteurs in de bibliotheek van Maasmechelen, Deken
Bernardstraat 5, 3630 Maasmechelen.

•

Vrijdag 4 oktober 2019 - 14u00: Voordracht ‘De Moorden van Beernem’, door
Katrien Ryserhove bij Neos in Ontmoetingscentrum Jonkhove, Aartrijksestraat
9, 8211 Aartrijke.
Zaterdag 5 oktober 2019 – 10u30: Boekvoorstelling* ‘Het weerzien’ van Wim
Menheer in de Stedelijke Bibliotheek van Tienen, Grote Markt 3, 3300 Tienen.
Zaterdag 5 oktober 2019 – 15u00-16u00: Signeersessie – Jos Pierreux signeert
’Rot fruit’ in de Carrefour, Zemstbaan 242, 2800 Zemst-Mechelen.

•
•

*Bij boekvoorstellingen moet uw komst meestal vooraf worden gemeld. Voor informatie
hierover kunt u steeds terecht bij de auteur of de uitgever.

Redactie
Robert Vandenberghe
Ingrid Kooyman

VVMA Website
http://www.vvma.be

e-mail
vlaamsemisdaadauteurs
@gmail.com

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 versturen.

