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Wat betreft kwantiteit is de laatste oogst voor de vakantiemaanden misschien wat 

aan de magere kant, de kwaliteit daarentegen is alweer uitstekend. 

Verschijnt in juni 

‘Rijngoud’, tweede thriller van Dirk Debeys  

Dirk Debeys is partner bij het reclamebureau Mortierbrigade. In 2021 

bracht hij zijn eerste thriller ‘Sneeuwrood’ uit, die het grote publiek 

wel kon smaken. Nu verschijnt een tweede spannend verhaal. 

Rijngoud 

Jonas Keller en zijn vriendin Emma zijn vastberaden de opdrachtge-

vers van de brutale moord op zijn gezinsleden veertien jaar geleden te vinden. De 

zoektocht naar de ‘Zwarte Weduwe’ brengt hen naar Koblenz aan de Rijn, waar ze 

de hulp inroepen van een privédetective. Wanneer de detective bijna om het le-

ven komt en Emma in de handen van de nietsontziende moordenaars valt, moet 

Jonas alles op alles zetten om de waarheid te ontrafelen. Stap voor stap komt hij 

dichter bij de geheimzinnige opdrachtgever, maar kan hij de confrontatie met een 

goed bewaard geheim van zijn vader aan? Zal Jonas erin slagen om Emma terug te 

vinden en zal hij eindelijk wraak kunnen nemen?  

‘Rijngoud’ (Uitgeverij Pelckmans) verschijnt op 1 juni. 

‘Joséphine’, nieuwe thriller van Anne-Laure Van Neer  

Na vele beroepswatertjes te hebben doorzwommen, begon Anne-

Laure Van Neer ongeveer tien jaar geleden aan een 

schrijverscarrière. Met ‘Justine’, dat in 2015 verscheen, verweefde 

ze misdaad en humor op een fijne nieuwe manier. Dit boek stond 

op de nominatielijst van de Hercule Poirotprijs en ook haar tweede 

roman ‘Maurice’ viel die eer te beurt. Na ‘Louise’, volgt nu haar 

vierde spannende roman. 

Joséphine 

Wegkwijnen in de Alzheimerafdeling, dat is geen optie voor Joséphine en de leden 

van de Thanatosclub. Het selecte vriendengroepje uit het woonzorgcentrum Den 

Groenen heeft één wens: hun levenseinde zelf bepalen. Een gezamenlijk giftuintje 

dat ingrediënten levert en een boekje met fatale recepten garanderen een snelle 

oplossing wanneer de tijd rijp is. En dan gebeurt het ondenkbare. De directeur van 

het woonzorgcentrum onthult zijn plannen om een nieuwbouw neer te zetten in 

de tuin. Joséphine en haar vrienden zullen er alles, maar dan ook werkelijk alles 

aan doen om de tuin en hun laatste wil te redden. 

‘Joséphine’ (Uitgeverij Vrijdag) wordt rond 10 juni verwacht. 
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‘Het bloed van de zwaan’, nieuwe thriller van Hugo Luijten  

Hugo Luijten is schrijver, columnist en historicus. Van zijn hand 

verschenen al veel thrillers, waaronder twee ‘Undercover’-

verhalen, gebaseerd op de gelijknamige tv-reeks. 

‘Het bloed van de zwaan’ is het eerste boek in een thrillerreeks, 

gewijd aan beruchte seriemoordenaars uit de geschiedenis en 

gebaseerd op waargebeurde feiten. Peter Kürten, ‘de vampier van 

Düsseldorf’ bijt de spits af. Zijn verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een 

economische crisis, terwijl de nazi’s hun opgang maken. 

Het bloed van de zwaan 

Februari 1929. Düsseldorf wordt opgeschrikt door een reeks moorden, op zowel 

mannen, vrouwen als kinderen. De slachtpartijen zijn even afgrijselijk als 

raadselachtig, want waar is het bloed van de slachtoffers? Rechercheurs Richard 

Meisters en Kaspar ‘Piszko’ Piaszkowski krijgen de zaak om de moordenaar op te 

sporen. Verdachten en getuigen komen en gaan, maar de sadistische beul houdt 

niet op. Ondertussen zweept een hysterisch geworden pers het publiek én de 

autoriteiten op, zodat het alleen nog maar moeilijker wordt om de dader te 

pakken.  

‘Het bloed van de zwaan’ (Uitgeverij Pelckmans) verschijnt rond 13 juni. 

Kort nieuws 

• In Boekenfoyer van juni, de laatste van 

dit seizoen, bespreken Leentje De 

Coninck en Roland Bergeys 'Quatre-

mains', de beklijvende muzikale thriller 

van Vlaams misdaadauteur Bart Debbaut. Carolien van 't Hof neemt ons met haar 

'Rollekind' mee naar het Antwerpen van 1869 en Gène Bervoets met 'Het 

Mengelmoes‘ naar dat van de zeventiende eeuw. Guy Didelez schildert Dali en met 

'De magie van opruimen' van Karen De Meyer zetten we alles al klaar voor het 

volgende seizoen.  

Boekenfoyer wordt telkens op de tweede donderdag van de maand uitgezonden 

en herhaald op de derde zaterdag, de vierde zondag en de laatste donderdag op 

Eclips tv (Telenet 51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). 

Heb je Boekenfoyer in mei gemist? Alle vorige uitzendingen kan je bekijken op: 

http://www.boekenfoyer.be/episodes.html  

• Op 4 juni 2022 van 10u00 tot 13u00 organiseert uitgeverij StoryLand het 

‘Boekenfeest’ in de bibliotheek van Brasschaat, waar 14 van haar auteurs hun 

boeken zullen signeren. Thrillerauteurs Marc Perneel, Vivian Helena, Chris Delaet 

en Erik Persoons zullen van de partij zijn. Meer info op:  

https://storyland.be/storyland-boekenfeest-brasschaat/    

• In samenwerking met de Openbare Bibliotheek van Groot-Rotselaar organiseert 

Kunstenplatform Groot-Rotselaar een avond met vier sofagesprekken. Zo willen ze 

het publiek laten kennismaken met (veelal) lokale auteurs. Elke schrijver zal er 

voorlezen en de toeschouwers kunnen deelnemen aan een spel. Cabaret Volière 

zorgt voor de muzikale omkadering. Voorts staan er een verrassingsact en 

http://www.boekenfoyer.be/episodes.html
https://storyland.be/storyland-boekenfeest-brasschaat/
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signeersessies op het programma. O.a misdaadauteurs Tom Bergs en Stan Jacobs 

zullen aanwezig zijn. 

De inkom is gratis. De plaatsen zijn beperkt, daarom graag reserveren via 

woordenwevers@mariez.be  of via telefoon 016/538458 

Agenda 

• Zaterdag 4 juni – 10u00-13u00: Chris Delaet  signeert tijdens het Storyland 

Boekenfeest in de bibliotheek van Brasschaat, Bredabaan 407, 2930 Brasschaat. 

• Zaterdag 4 juni – 10u00-13u00: Vivian Helena signeert tijdens het Storyland 

Boekenfeest in de bibliotheek van Brasschaat, Bredabaan 407, 2930 Brasschaat. 

• Zaterdag 4 juni – 10u00-13u00: Marc Perneel  signeert tijdens het Storyland 

Boekenfeest in de bibliotheek van Brasschaat, Bredabaan 407, 2930 Brasschaat. 

• Zaterdag 4 juni – 10u00-13u00: Marc Persoons  signeert tijdens het Storyland 

Boekenfeest in de bibliotheek van Brasschaat, Bredabaan 407, 2930 Brasshaat. 

• Vrijdag 10 juni – 17u00: Boekvoorstelling van ‘Joséphine’ van Anne-Laure Van 

Neer in Standaard Boekhandel, Statielei 59, 2640 Mortsel. 

• Vrijdag 10 juni – 20u00: Sofagesprek en signeerssessie met Tom Bergs tijdens het 

evenement ‘De Woordenwevers - met acht schrijvers op de sofa’ in C.C. De Mena, 

Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar. 

• Zaterdag 11 juni – 14u00-17u00: Herbert De Paepe  signeert ‘Icarus’ in Standaard 

Boekhandel, Quellinstraat 1A, 2000 Antwerpen. 

• Zondag 12 juni – 10u00-22u00: Alexander Olbrechts signeert zijn thrillers op de 

Boekenbeurs van Heusden-Zolder in Feestzaal Ons Huis, Pastoor Paquaylaan 127, 

Heuden-Zolder. 

• Zondag 12 juni – 10u00-22u00: Johnny Bollé signeert zijn thrillers op de 

Boekenbeurs van Heusden-Zolder in Feestzaal Ons Huis, Pastoor Paquaylaan 127, 

Heuden-Zolder. 

• Woensdag 15 juni – 20u00: Auteurslezing van Toni Coppers over zijn boek ‘Jacht’ 

in de bibliotheek van Dessel, Hannekestraat 1, 2480 Dessel. 

• Zaterdag 18 juni – 12u00-18u00: Rudy Soetewey signeert jouw eerder of ter 

plekke gekochte exemplaar van ’Salami’, ‘Bericht van de overkant’ of ‘De 

Opdrachtgever’ in biercafé De Hoogmis, Strijderstraat 18, 2650 Edegem. 

• Zaterdag 25 juni – 9u00 tot 13u00: Vivian Helena signeert  in de bibliotheek van 

Beernem. 

• Zaterdag 27 augustus – 15u00-22u00: Jeannette Funk verkoopt en signeert haar 

misdaadromans tijdens het evenement, ‘Boulev’Art’ op de Kleine Ring in Hasselt. 

 

 

 

De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs en hun werk te pro-

moten.  

Uitschrijven op deze nieuwsbrief kan 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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