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Het nieuwe jaar is vertrokken. Een jaar waarvan we hopen dat het ons terug een 

normaal leven zal brengen waardoor onze auteurs hun werk zoals vanouds publie-

kelijk kunnen voorstellen. 2021 is alvast van start gegaan met een lading verse en 

spannende misdaadliteratuur.  

 Verschenen in januari 

‘De waarheid’,  derde thriller van Camille Jacobs 

Camille Jacobs was in een vorig leven een zakenman. Nadat hij zijn 

firma’s aan de jonge generatie had doorgegeven, schreef hij 

‘Wraak’, een thriller die in 2019 verscheen. In 2020 volgde 

‘Dodelijke afrekening’ en nu verwelkomen we zijn derde thriller. 

De waarheid 

Een politie-inspecteur in Genk wordt geconfronteerd met een niet alledaagse 

moordzaak. Het begin van een onderzoek dat heel zijn leven zal overhoop gooien 

en waarvoor hij in zijn familiegeschiedenis zal moeten duiken. Welk verband is er 

tussen Genk, Leipzig, Antwerpen en Kroatië? Waarom werd Vasco opgesloten? Zal 

hij bevrijd worden? Overleeft Mario de aanslag op zijn leven? Wat hebben een 

virus en vaccin met deze zaak te maken? Zijn de ouders van Vasco door een 

noodlottig ongeval om het leven gekomen? Krijgt hij de verrassing van zijn leven 

te verwerken? Meer vragen dan antwoorden.  

‘De waarheid’ (uitgeverij Boekengilde) is begin januari verschenen. 

‘De legende’,  nieuwe misdaadroman van Johan van Caeneghem 

Johan van Caeneghem is leraar en schreef tal van makkelijk te 

lezen boeken, die verschenen bij de Nederlandse uitgeverij 

‘Eenvoudig communiceren’. In 2019 debuteerde hij in het 

misdaadgenre met ‘De vernederde’, gevolgd door de ‘De 

hardloper’ in 2020.  Nu is zijn derde misdaadroman klaar.  

De legende 

Simon Berglund, bekend bioloog en wolvenkenner, verdwijnt spoorloos in Wens-

berg, een kleine stad in Noordland. De lokale politie vraagt de hulp van Martin Van 

Regenbogen om het raadsel op te lossen. Martin moet het zonder zijn vertrouwde 

team doen en de samenwerking met het lokale team verloopt niet optimaal. De 

wolven verdelen de Wensbergers in fervente voor- en tegenstanders en als het 

onderzoek een gruwelijke wending neemt, nemen de onrust en de paniek nog toe.  

‘De legende’ (Uitgeverij Brave New Books) is midden januari verschenen. 
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‘De Agatha Christie-kenner’, nieuwe misdaadroman van Paul Jacobs 

Paul Jacobs moeten we u niet meer voorstellen. Met de regelmaat 

van de klok stuurt hij vanuit zijn verblijf in Zuid-Frankrijk een 

spannend boek de wereld in. Ondertussen is hij aan zijn twaalfde 

misdaadroman rond Thomas Breens toe.  

De Agatha Christie-kenner 

Op een zonnige middag in juni krijgt Thomas Breens in Villa On 

Genoegen het bezoek van een enthousiaste fan. William Rossin is een gepensio-

neerd rechter, die dweept met de misdaadverhalen van Agatha Christie. Hij heeft 

maar één wens: zelf een boek te kunnen schrijven. ‘Maar,’ zegt hij ‘ik heb niet de 

minste fantasie.’ Thomas raadt hem aan een cold case weer op te rakelen: een 

oude, nooit opgeloste misdaad uit 1974, waarbij Rossins stiefvader de dood vond 

in een ravijn in de bossen van de provincie Namen. 

Samen met Kristien volgt Thomas zijn fan op zijn zoektocht naar het verleden, een 

reis die hen – via een omweg langs een uitgebrande bungalow in de Kempen – 

naar la France profonde leidt, naar het graf van de schrijfster Françoise Sagan, tot 

bij een villa met zwembad in de Gers, en de mooie, jonge vrouw die er met haar 

oma is komen wonen. 

Pas wanneer een onbekende indringer hen daar met de dood bedreigt, beseft Tho-

mas dat zij niet de enigen zijn die de avontuurlijke reis naar het zuiden hebben 

gemaakt…  

‘De Agatha Christie-kenner’ (uitgeverij Houtekiet) is eind januari verschenen. 

Verschijnt in februari 

‘De vergeten tuin’,  derde Kraaidorp-jeugdthriller van Sandra J. Paul 

Naast haar spannende boeken voor volwassenen, is auteur en uit-

gever Sandra J. Paul in 2019 begonnen met een nieuwe thrillerse-

rie voor de jeugd. Na ‘De duistere school’ en ‘Het verlaten huis’ 

volgt nu het derde verhaal in deze Kraaidorpreeks rond de anta-

gonist Colette Zwart.  

De vergeten tuin 

Het jaar 1621. De moeder van de twaalfjarige Colette Zwart wordt op de brand-

stapel gezet. Colette zweert dat ze wraak zal nemen op de kasteelheer die haar dit 

heeft aangedaan, maar die kans krijgt ze niet.  

Ze wordt samen met haar broer Bertus meegenomen door de mysterieuze Maxi-

miliaan. Hij brengt hen naar zijn burcht, ver weg van hun dorp. Daar ontdekken ze 

wat hun moeder al die jaren voor hen heeft verborgen gehouden, en wie ze in 

werkelijkheid is.  

Om haar moeder terug te krijgen, moet Colette gebruik maken van duistere magie. 

Maar dan vindt ze een lang vergeten tuin, met daarin een mysterieuze bron, die 

toegang geeft tot het eeuwige leven.  

‘De vergeten tuin’ (Uitgeverij Hamley Books) verschijnt op 2 februari. 
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‘De moord op Arno Linter’, nieuwe Liese Meerhout van Toni Coppers 

Toni Coppers is ons welbekend van zijn spannende politiero-

mans rond commissaris Liese Meerhout, waarvan er maar 

liefst zeventien zijn verschenen. Na een kort uitstapje met ex-

commissaris Alex Berger in zijn vorige boek ‘Val’, mag  Liese 

Meerhout opnieuw de klus klaren. 

De moord op Arno Linter 

Je krijgt de kans een moord te voorkomen… maar wat als je de sleutel in handen 

hebt en niet begrijpt wat er staat?  De moord op Arno Linter lijkt een eenvoudige 

klus. Alles wijst in de richting van een labiele jongen met agressieproblemen. Com-

missaris Liese Meerhout twijfelt en volgt de visie van haar team niet… Wanneer er 

bewijsmateriaal blijkt te ontbreken, zijn alle blikken op haar gericht. Is ze over de 

schreef gegaan? Veel tijd krijgt Liese niet, want een gruwelijke vondst in een park 

vraagt alle aandacht van de moordbrigade: er is een jong koppeltje omgebracht. 

Zo’n dubbele moord is nooit gezien en bovendien laat de dader een boodschap 

achter. De sensatiepers likkebaardt, de publieke opinie keert zich tegen de traag-

heid van de politie. Met een team vol twijfels moet commissaris Liese Meerhout 

een moordenaar stoppen die zijn tempo genadeloos opdrijft en er plezier in schept 

haar persoonlijk uit te dagen met raadselachtige aanwijzingen.  

‘De moord op Arno Linter’ (Standaard Uitgeverij / Manteau) verschijnt op 9 febru-

ari. 

‘De vijfde kamer’,  debuutthriller van Darline Degheldere 

Darline Degheldere werkt fulltime in de financiële wereld. Toch 

vindt ze nog de tijd om te schrijven. In 2019 leverde ze een 

manuscript in bij de Fintro Spannend Boek-wedstrijd en werd 

genomineerd. Een jaar later werd haar nieuwe verhaal alweer 

genomineerd. Dit manuscript met titel ‘De vijfde kamer’ wordt 

nu door Hamley Books uitgegeven.   

De vijfde kamer 

Vier koppels genieten van hun jaarlijkse studiereünie in een vakantiewoning. Tot 

een van hen dood wordt aangetroffen in zijn kamer. Claire en haar tweelingzus 

Margot zijn ervan overtuigd dat er kwaad opzet in het spel is. Zonder het uit te 

spreken verdenken ze elkaar, tot ze ontdekken dat er een derde in het spel zit. 

‘De vijfde kamer’ (Uitgeverij Hamley Books) verschijnt op 25 februari. 

 

Kort nieuws 

• Vorig jaar startte Radio Centraal met het programma ‘Boekenpraat’, dat elke 1e 

en 3e vrijdag van de maand wordt uitgezonden tussen 15 en 16 u.  Het is te be-

luisteren op 106.7 FM of via de live stream van Radio Centraal en kan altijd her-

beluisterd worden op Mix-Cloud (https://www.mixcloud.com/Boek_Enpraat).  

Het is een gevarieerd boekenprogramma over Vlaamse fictie in het algemeen en 

https://www.mixcloud.com/Boek_Enpraat
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thrillers in het bijzonder. In iedere uitzending komen een Vlaamse thriller en een 

Vlaamse roman aan bod. Verscheidene misdaadauteurs waren er al te gast. 

• Auteurs van kinder- of jeugdboeken maken soms een zijsprongetje naar misdaad-

romans. Denken we maar aan Hilde Vandermeeren of Bettie Elias. Hercule Poirot-

prijswinnaar Dominique Biebau legt de omgekeerde weg af. Zijn eerste kinder-

boek ‘Boerman’ verscheen onlangs bij Uitgeverij Vrijdag.  

• Cees van Rhienen, boekenrecensent bij ThrillZone en juryvoorzitter, meldt ons 

dat het bestuur van het Nederlands Thrillerfestival besloten heeft om naast de 

bestaande oeuvreprijs en debuutprijs, ook een thrillerprijs in te stellen. Meer in-

formatie hierover kan men vinden op: https://nederlandsthrillerfestival.nl.  

• Na zeven geslaagde Boek10-events in Nederland, steekt de 

organisatie de grens over en gaan ze op zoek naar literair talent 

in Vlaanderen. Zou jij een van de 10 deelnemende Vlaamse 

auteurs willen zijn? Iedereen die een boek wil schrijven en 

uitgeven kan deelnemen. Mail snel naar info@godijnpu-

blishing.nl  en je krijgt informatie over dit toffe project. Ook meer 

informatie op: https://www.facebook.com/10Boek/ en  

https://www.godijnpublishing.nl/boeklanceringen/vlaanderen/  

 

AGENDA  

Om de welbekende reden zijn er geen auteursactiviteiten te melden. 

 

 

 
 

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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