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Het zijn woelige tijden. Niettemin doen de uitgevers hun uiterste best om alle ge-

plande uitgaven op tijd te laten verschijnen. Het mag dus een troost zijn dat we 

tijdens onze ophokplicht nieuwe boeken kunnen bestellen en lezen. Boekvoorstel-

lingen en andere activiteiten van onze misdaadauteurs worden evenwel afgelast 

of uitgesteld.  

Verschenen in maart 

‘Gruwelijke gave’, nieuwe spannende roman van Petra Spark 

Petra Spark studeerde communicatiewetenschappen aan de 

KU Leuven. Toen ze elf was, won ze de tweede prijs in een 

opstelwedstrijd van het Davidsfonds. Ze heeft van jongs af een 

voorliefde voor bloedstollende verhalen. In 2017 debuteerde 

ze met ‘Artikel 13’. Nu verschijnt haar derde misdaadroman. 

Gruwelijke gave 

Na een traumatisch voorval te Vilvoorde ontwaakt Hannah Bodart in het 

ziekenhuis. Terwijl ze haar leven opnieuw op de rails probeert te krijgen wordt de 

stad geconfronteerd met een aantal ontvoeringszaken. Kinderen verdwijnen, 

sommige worden dood teruggevonden. De recherche is elk spoor bijster. 

Tijdens een gesprek tussen Hannah en haar psychiater Kimberley ontdekken ze 

dat Hannah op de hoogte is van geheime details uit het politiedossier. 

Is dit slechts toeval? Of weet Hannah meer over de verdwijningen? 

Ze besluiten de waarheid te achterhalen. 

Het leidt hen naar de duistere schaduwen van Vilvoorde, waar een psychopaat 

zich schuilhoudt. 

De tijd tikt langzaam maar zeker weg. Net als de overlevingskansen van de 

slachtoffers...  

‘Gruwelijke gave’ (Uitgeverij Kramat) verscheen op 26 maart.  

Verschijnt in april 

‘Dodelijke afrekening, tweede thriller van Camille Jacobs 

Camille Jacobs is een creatieve zestiger die lef en gezond verstand 

combineert met een vleugje humor. In 2019 bracht hij zijn eerste 

boek ‘Wraak’ op de markt. De lovende reacties van pers en publiek 

overtuigden hem om te beginnen aan een volgende thriller. 

Dodelijke afrekening 

Een bankbediende uit het Antwerpse verhuist naar Limburg, door 

omstandigheden die hij niet had zien aankomen. Omdat de verrassingen de 
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wereld niet uit zijn, overkomt hem een belevenis die zijn leven een andere wen-

ding zal geven. Wie is het lijk, met een vlek in zijn gezicht, dat hij in zijn kofferbak 

aantreft? 

Leo ondervindt dat liegen hem niet zo goed afgaat. Kan hij zich eruit praten of 

gebeurt het tegenovergestelde? Corruptie, daar zou hij nooit aan meedoen, maar 

als er een dreigement boven zijn hoofd hangt, heeft hij misschien geen andere 

keuze? 

Zal Leo’s verliefdheid beantwoord worden of wordt dit ook brutaal verstoord? 

Waarom wil hij iets rechtzetten in de stad Thessaloniki? Slaagt Leo erin de bedrie-

ger te bedriegen? 

‘Dodelijke afrekening’ verschijnt op 17 april.  

‘Bericht van de overkant’, nieuwe thriller van Rudy Soetewey  

Rudy Soetewey is als auteur van romans en theaterwerk een vaste 

waarde in de thrillerwereld. Hij won de Hercule Poirotprijs in 2011 

met ‘Getuigen’ en de Diamanten Kogel in 2013 met ‘2017’.  Hij 

werd meermaals genomineerd, o.a. voor de Gouden Strop. Nu ver-

schijnt zijn elfde thriller. 

Bericht van de overkant 

Wat doe je als er geklaagd wordt omdat je praat in je slaap? Een recorder naast je 

bed zetten om te bewijzen dat het allemaal niet zo erg is. Maar dan klinken op die 

opname als eerste woorden: 'Laat me duidelijk zijn. Ik ben dood. Overleden, ja. 

Ontslapen. Ter ziele gegaan. Gestorven dus. Ik ben er niet meer. Morsdood.' Wat 

doe je dan de volgende ochtend? Je bent auteur, dus schrijf je de woorden uit, 

natuurlijk. Het was geen droom, maar een 'bericht van de overkant'. Een waar-

schuwing. Een reddingspoging, als het ware. Op korte termijn. Op heel korte ter-

mijn. 

‘Bericht van de overkant’ (Uitgeverij Vrijdag) wordt verwacht op 21 april.  

‘Dood spoor’, thrillerdebuut van Roel Van Espen 

 Roel Van Espen trok tien jaar lang de halve wereld rond met 

elektro-kitschband Vive La Fête. Naast muzikant en producer is hij 

ook copywriter en redacteur voor allerlei non-fictiepublicaties. 

‘Dood Spoor’ is een eerste stap richting fictiewereld. 

Dood spoor 

Een slaperig grensstadje wordt opgeschrikt door een vlaag van zelf-

moorden in het lokale treinstation. Kaartjesknipper Felix ontwaart de ware toe-

dracht, maar zet iedereen wonderwel op een dwaalspoor.  

Deze thriller met een vette knipoog neemt u mee op een dolle treinrit doorheen 

het moordende misdaadmilieu. Het is een eigenzinnig verhaal over een zachtaar-

dige conducteur die zich, tegen wil en dank, ontpopt tot een koelbloedige killer. 

Maar dan een op kousenvoeten. Noem ‘Dood Spoor’ gerust een stationsroman 

voor gevorderden.  
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‘Dood spoor‘ (Uitgeverij Horizon) verschijnt op 24 april. 

‘Hij noemde me duivelskind’, derde thriller van Johnny Bollé  

Johnny Bollé studeerde af als paramedicus aan de Hogeschool 

van Antwerpen. Op zijn dertigste maakte deze sportieve Antwer-

penaar een carrièreswitch waardoor zijn hobby zijn beroep werd. 

Hij werd personal trainer en groepslesgever, iets wat hij nog 

steeds vol enthousiasme doet. Schrijven is al sinds zijn jeugd zijn 

grote passie. In 2018 kreeg die passie vorm met zijn debuut ‘Egyp-

tisch blauw’. 

Hij noemde me duivelskind 

Jarenlang mishandelt een moeder haar kinderen, en sluit hen op in een donkere 

kelder. 

Eén van hen is uit op wraak en beraamt samen met een handlanger een gruwelijk 

plan. Heel veel later is Antwerpen in de ban van de sleutelmoordenaar die zo 

wordt genoemd omdat hij een sleutel achterlaat bij elk van zijn vrouwelijke slacht-

offers. Opluchting wanneer men denkt een hoofdverdachte te kunnen aanwijzen: 

Seth Lejeune. Eén van zijn collega's is op een nacht verdwenen. Zijn er nog bewij-

zen nodig? 

Het leven van Seth Lejeune verandert in een hel. Hij herinnert zich niets van wat 

er die bewuste nacht is gebeurd. Radeloos en verward probeert hij de gebeurte-

nissen te reconstrueren. Vraag is wie hij kan vertrouwen? Van collega's, vrienden 

en familie krijgt hij alleen maar tegenstrijdige informatie. 

Is Seth de sleutelmoordenaar of is hijzelf de speelbal van een meesterlijk brein? 

Wanneer er opnieuw een vrouw verdwijnt, lijkt de puzzel onoplosbaar.  

‘Hij noemde me duivelskind’ (Uitgeverij Kramat) verschijnt op 25 april.  

Kort nieuws 

• Ook misdaadauteurs zijn niet virusvrij. Peter Thiessen werd door zijn huis-

arts op 13 maart met Covid-19 verschijnselen in quarantaine geplaatst. 

Sindsdien schrijft hij dagelijks een ‘corona-haiku’, die hij op zijn Facebook-

pagina publiceert. Zijn bedoeling is ermee door te gaan tot de zwaarste 

corona-maatregelen worden afgeblazen om dan alle haiku’s in een bundel 

te publiceren. 

• Sandra J. Paul meldt ons dat van haar spannende young-adultromans, ‘De 

Duistere School’ en ‘Kwijt’, audioboeken zijn verschenen.  Ze worden in di-

verse webwinkels aangeboden. 

• De coronacrisis verplicht iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Om 

het leed te verzachten, stelden enkele auteurs uit Vlaanderen en Neder-

land een aantal van hun boeken gratis ter beschikking. Op 

http://www.writers4solidarity.be  vind je alvast een aantal gratis e-boeken 

waaronder die van enkele van onze misdaadauteurs (Bert Bergs, Tom 

Bergs, Dominique Bibau, Joanne Carlton, Sandra J. Paul ...).  

https://www.facebook.com/peter.thiessen.75
https://www.facebook.com/peter.thiessen.75
http://www.writers4solidarity.be/
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Ben je auteur en wil je eveneens een of meerdere e-boeken doneren, geef 

dan een seintje naar free@writers4solidarity.be. 

 

 

 

AGENDA 

Vanwege de coronamaatregelen zijn de geplande activiteiten van onze auteurs voor de 
maand april afgelast of uitgesteld. 

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.  

Redactie 

Robert Vandenberghe 

Ingrid Kooyman 

 

VVMA Website 

http://www.vvma.be  

 

e-mail 

vlaamsemisdaadauteurs 

@gmail.com 
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