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In aanloop naar de Boekenbeurs, die normaal eind oktober van start gaat, verschij-

nen gewoonlijk heel wat misdaadboeken. Het coronavirus heeft echter roet in het 

eten gegooid. Het boekenfestijn gaat in 2020 niet door. Toch hebben onze auteurs 

weer voor heel wat spannende lectuur gezorgd waarvan we tijdens de komende 

maanden in ons kot kunnen genieten.  

Verschenen in mei 

‘Gevlinderd’  debuut van Alexander Olbrechts 

Alexander Olbrechts is medisch laboratoriumtechnoloog en werkt 

in het bloedbanklaboratorium van UZ Gasthuisberg in Leuven. Hij 

is ook muziekredacteur bij het digitale magazine Metalfans.be. Zijn 

passie voor verhalen, o.a. in het sciencefiction- en fantasygenre, 

was de drijfveer om zelf te schrijven  Een eerste misdaadroman 

‘Gevlinderd’ is het resultaat.  

Gevlinderd 

In 'Gevlinderd' treffen gruwelijke moorden en persoonlijke drama's de 

gynaecologe Lydia Muysen. Aan haar turbulent verleden heeft Lydia – Lys voor de 

vrienden – een zware depressie en een alcoholverslaving overgehouden. Haar 

kinderjaren werden vooral gekleurd door de afwezigheid van haar vader, maar ook 

door de ziekte en het overlijden van haar geliefde broer Gabriel. Later ontdekt Lys 

dat ze onvruchtbaar is en dat haar man een kind bij zijn secretaresse heeft 

verwekt.  

Tot overmaat van ramp merkt Lys dat ze zich in het epicentrum bevindt van het 

plan van een gruwelijke seriemoordenaar die vrouwen genitaal verminkt en een 

grote, tropische vlinder op hun vagina speldt. De moordenaar laat bij elk nieuw 

lichaam de afgesneden delen van het vorige slachtoffer achter, vormgegeven als 

een morbide vlinderkarikatuur. Zal Lys zich in haar mentaal wankele toestand uit 

deze penibele situatie weten te redden of wordt ze het volgende slachtoffer van 

de moordenaar? 

'Gevlinderd' (Uitgeverij Brave New Books) is verschenen in mei. 

Verschenen in juli/augustus 

‘Slaap zacht’  makkelijk te lezen boek van Johan van Caeneghem 

Johan van Caeneghem is auteur van twee misdaadromans, ‘De 

vernederde’ (2019) en de ’De hardloper’ (2020). Daarnaast schreef 

hij al meer dan twintig makkelijk te lezen boeken, die bij de 

Nederlandse uitgeverij ‘Eenvoudig Communiceren’ werden 

uitgegeven. ‘Slaap zacht’ behoort ook tot die reeks. 
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Slaap zacht 

In het verzorgingshuis sterft een bewoner. Zijn buurvrouw vermoedt dat er 

iemand in zijn kamer was, ze hoorde hem toch roepen? Bovendien verdwijnen er 

steeds dingen uit de kamers van de bewoners. Dure dingen, mooie kleding en geld. 

Marlies, de nieuwe verzorgende, gaat op onderzoek uit.  

‘Slaap zacht’ (Uitgeverij Eenvoudig Communiceren) is verschenen op 3 juli.  

‘Haat’  tweede misdaadroman van Freddy Michiels 

Freddy Michiels is journalist, auteur, bladenmaker en netwerker. 

Als auteur heeft Freddy Michiels een hele reeks opdrachtwerken 

op zijn naam staan. In 2004 debuteerde hij als misdaadauteur met 

‘Het Hollywood Complot’ waarmee hij de Schaduwprijs 2004 voor 

het beste Nederlandstalige debuut won. Nu is zijn tweede 

misdaadroman verschenen. 

 (www.freddymichiels.com)  

Haat 

Antwerpen, De Keyserlei. Een overval op juwelier Slaets verloopt niet zoals de ge-

maskerde daders hadden gewenst. Journalist Frank Blatt en zijn jonge collega Lu-

cas Dillen bij het dagblad De Ochtend Post bijten zich vast in de zaak.  

‘Haat’ (Uitgeverij Uriel/Sigmatau) is eind juli verschenen. 

‘De witte weduwe’  tweede thriller van Michael Kestemont 

Michael Kestemont is professor letterkunde aan de Universiteit 

Antwerpen. In 2019 debuteerde hij met ‘De zwarte koning’ wat 

hem de Fred Braeckman Award voor het beste debuut 

opleverde. Nu verschijnt zijn tweede thriller ‘De witte weduwe’. 

In zijn boeken laat Kestemont feit en fictie samensmelten tot een 

spannend geheel.  

De witte weduwe 

In een Antwerps museum vindt een merkwaardige inbraak plaats. Een vitrine met 

een kostbare ring werd geopend, maar er zijn geen braaksporen en het object ligt 

er nog, vergezeld van een Latijnse boodschap op een origamizwaantje. 

Gealarmeerd door dit nieuwsbericht stort Anna, docente in klassieke talen, zich 

op het onderzoek aan de zijde van de norse inspecteur Eleonora Châtellerault. 

Zitten ze een illustere kunstrover op de hielen, of zijn zij de prooi? En hoe heeft 

prinses Charlotte, de vergeten keizerin van Mexico, haar stempel gedrukt op deze 

geschiedenis?  
‘De witte weduwe’ (Uitgeverij Lannoo) is verschenen op 7 augustus. 

  

http://www.freddymichiels.com/
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‘Uitgekookt’  nieuw werk van Pat Craenbroek 

Pat Craenbroek startte haar carrière als gerechtsarts. Nu werkt 

ze zowel in de klinische praktijk als in de zakenwereld. Schrijven 

was altijd een passie. De kleine stukjes die ze bij elkaar schreef 

vormden de basis voor haar eerste thriller ‘Uitgebroed’, die in 

2018 verscheen. Nu is ‘Uitgekookt’ verkrijgbaar. 

Uitgekookt 

Margaux Bakker, een jonge ambitieuze openbaar aanklager bijt zich vast in een 

zaak tegen een arts die een paar onvergeeflijke fouten maakte. 

Ondertussen wordt het parket van Leuven geconfronteerd met een aantal bizarre 

sterfgevallen en belandt een jonge man, volledig verlamd na een tragisch ongeluk, 

in het ziekenhuis. 

Al snel wordt duidelijk dat hij een geheim met zich meedraagt dat hem tot een 

onherroepelijke keuze dwingt. 

Zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Maar niets is wat het 

lijkt. 

‘Uitgekookt’ (Uitgeverij Hamley Books) is verschenen op 26 augustus. 

Verschijnt in september 

‘Concurrentie’, derde misdaadroman van Tom Bergs  

De Haachtse auteur Tom Bergs schreef diverse verhalen voor de 

reeks Junior Monsterboeken, uitgegeven door Kramat. In 2015 

debuteerde hij als misdaadauteur met ‘Dubbelleven’. Enkele ja-

ren later volgde ‘Wraakzucht’. Nu verschijnt zijn derde misdaad-

verhaal rond de speurders Johan Pieters en Sophie D’Hondt. 

Concurrentie 

Een explosie in het gemeentehuis schrikt het rustige Boortmeerbeek op klaarlichte 

dag op. De hele bovenverdieping ligt in puin en de nieuwe burgemeester is om het 

leven gekomen. Rechercheurs Johan Pieters en Sophie D’Hondt starten meteen 

hun onderzoek en worden daarbij geholpen door vingerafdrukken die op het ex-

plosief worden teruggevonden. Als die dan ook nog eens bekend zijn bij de politie, 

lijkt de zaak in minder dan een dag beklonken. Helaas blijkt de eigenaar van die 

afdrukken een voormalig militair te zijn die jaren geleden omkwam tijdens een 

missie in Afghanistan. Hoe komen zijn vingerafdrukken dan op de bom terecht? 

Ook privé staat Johan voor een lastige periode. Samen met Luna krijgt hij immers 

Kobe toegewezen, een pasgeboren kind dat in de Antwerpse vondelingenschuif 

werd achtergelaten. En dan is er nog oude bekende Walter De Cock, die de Leu-

vense gevangenis als vrij man mocht verlaten. Zint hij nog steeds op wraak na het 

verlies van zijn dochter?  

‘Concurrentie‘ (Uitgeverij Het Punt) verschijnt op 5 september. 
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‘Blindelings’, thrillerdebuut van Roland Bergeys  

Roland Bergeys is een gedreven verteller en interviewde meer 

dan duizend kunstenaars voor een ‘levend publiek’. Zijn ver-

tellingen en lezingen brengen menig toeschouwer in vervoe-

ring. Hij is vooral auteur van romans en toneelstukken en 

schreef o.a. de spannende dubbelroman, ‘De reden waarom’, 

die uitgegeven werd bij Lannoo. Met ‘Blindelings’ maakt hij 

zijn debuut als thrillerauteur. 

Blindelings 

In het wrak van de auto waarmee zijn zuster verongelukte, vindt oud-douanier 

Karel Verstappen het oorlogstestament van hun vader Cyriel. Zijn pa was een olijke 

cafébaas, maar uit de documenten blijkt dat hij lid was van de SS. Samen met zijn 

blinde nonkel Nest probeert Karel zijn verleden na te trekken. Slechts een spelletje 

Tetris kan af en toe afleiding bieden in zijn zenuwslopende zoektocht. Al snel blijkt 

dat de waard vermoord is, en dat één van zijn stamgasten de dader kan zijn…  

‘Blindelings’ (Uitgeverij C de Vries-Brouwers) wordt op 16 september verwacht.  

‘Bloedbanden’, tweede misdaadroman van Bettie Elias 

Bettie Elias is een meermaals bekroond auteur van ruim dertig 

jeugdboeken. In 2019 waagde ze zich aan de misdaadliteratuur. 

En met succes, want  ‘Het tuinfeest’ kaapte onmiddellijk de Ne-

derlandse Schaduwprijs 2019 voor het beste debuut weg. 

Bloedbanden 

Anton heeft een ontwenningskuur achter de rug voor zijn alcoholverslaving. Hij is 

vast van plan om aan zijn vrouw Esther, van wie hij gescheiden leeft, te bewijzen 

dat hij terug op het rechte pad is. 

Tot Benno en Charlie, twee drugsgebruikers die hij heeft leren kennen in de kliniek, 

besluiten om het negenjarige zoontje van Antons stiefzus te ontvoeren. Zal men 

geloven dat hij niets met de ontvoering te maken heeft, nu het duo hem niet meer 

loslaat en hij getuige is van een moord? Oude wonden worden opengereten, on-

verwerkte geheimen komen boven water. 

‘Bloedbanden’ (Uitgeverij Houtekiet) wordt eind september verwacht. 

‘Meedogenloos’, derde deel van Damen & Vandermeeren trilogie   

Bekroonde thrillerschrijfster Hilde Vandermeeren en welbekende 

strafpleiter Walter Damen staken de koppen bij elkaar, wat uit-

mondde in een eerste gezamenlijke thriller ‘Rusteloos’, die ver-

scheen in 2018. In 2019 volgde ‘Bodemloos’. De trilogie wordt af-

gerond met ‘Meedogenloos’ dat eind september verschijnt. 
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Meedogenloos 

Na de traumatische gebeurtenissen in Lissabon keert advocate Kirsten Hartogs te-

rug naar België. Ze raakt betrokken bij de zogenaamde ‘slaapwandelmoord’, waar-

bij de dertiger Nick Steverlinck wordt beschuldigd van moord op zijn vriendin. Hij 

werd ‘s ochtends wakker naast haar bebloede lijk, maar beweert zich daar niets 

van te herinneren en vermoedt dat er iets is gebeurd tijdens het slaapwandelen. 

Al snel merkt Kirsten dat er meer aan de hand is. Ze krijgt af te rekenen met een 

geduchte tegenstander. Kan ze tijdig inschatten vanuit welke hoek het gevaar 

komt? Of wordt dit haar allerlaatste strafzaak? 

‘Meedogenloos’ (Pelckmans uitgevers) verschijnt op 26 september. 

 

Kort nieuws 

• Jo Claes  schrijft niet alleen misdaadromans, maar ook spannende jeugd-

verhalen. Op 26 september verschijnt zijn nieuwste jeugdroman ‘De kunst 

van het spieken’ (Uitgeverij Houtekiet). Het is het vierde deel in de reeks 

‘Niet voor mietjes’ en geschikt voor lezers van 10 tot 14 jaar. 

• In afwachting van de release van zijn tweede literaire thriller ‘Julien’ (Uit-

geverij Horizon), heeft Peter Thiessen de afgelopen maanden niet stilge-

zeten. De coronacrisis bracht extra inspiratie. Tussen 16 maart en 8 juni 

schreef hij 84 haiku’s, die hij bundelde in het boekje ‘De Corona Cyclus’. 

Daarnaast bracht hij ‘De Nieuwe Hoek’ uit, een dichtbundel geïllustreerd 

met foto’s van de hand van zijn dochter Hanne. Beide werkjes worden uit-

gegeven door Het Vervolg (info bij: info@het-vervolg.be) 

AGENDA 

Woensdag 16 september om 20u: Boekvoorstelling ‘Kinderspel’ van Ludo Dries-

sen in Ontmoetingscentrum Wirix, Pieter Breugellaan 10, 3990 Kleine-Brogel. 

Woensdag 30 september om 19u: Boekvoorstelling ‘De zalige moordenaar’ van 

Raymond Rombout in de Mandela zaal van de bibliotheek van Mechelen, Goswin 

de Stassartstraat 88, 2800 Mechelen. 

Vanwege de coronamaatregelen zijn er nauwelijks activiteiten gepland voor de 

maand september. Indien op het laatste moment nog activiteiten zouden georga-

niseerd of geannuleerd worden, dan melden we dit via onze sociale media. 

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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