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In de aanloop naar de eindejaarsfeesten verschijnen er zo veel nieuwe misdaad-

romans en thrillers dat we ook in december een nieuwsbrief aanbieden. 

Verschenen in november 

‘Het verborgen decennium’ van Vanderlinden & Vermaercke 

Dirk Vanderlinden is de auteur achter de reeks ‘The Van-

diesel Company’, verhalen over een groep opwindende 

mannen en vrouwen die, met soms bovennatuurlijke 

krachten, in spannende avonturen verwikkeld geraken.  

Na het eerste boek, ‘Het geheim van Stolzenfels’ dat in 

2013 verscheen, is Vanderlinden nu toe aan een feeste-

lijke tiende aflevering. Beatrijs Vermaercke is opnieuw coauteur en zorgt voor wat 

extra girlpower. 

Het verborgen decennium 

Het is een jubileumjaar, want de Vandiesel Company opereert nu al 10 jaar vanuit 

de Brusselse Marollen om de misdaad te bestrijden. En dat moet gevierd worden. 

Alleen moeten ze nog overeenkomen hoe dat zal gebeuren, want de voorstellen 

liggen mijlenver uit elkaar en zorgen voor de nodige spanning binnen het team. 

Intussen maakt de Goldsmiths Universiteit van Londen zich klaar voor de plechtige 

proclamatie. Een stoet van professoren, met de rector op kop, trekt naar de grote 

aula om de laatstejaarsstudenten uit te zwaaien. Rector Nick Bishop loopt er ech-

ter bijzonder gespannen bij op deze heuglijke dag. Zijn eigen verleden dat hij een 

decennium lang verborgen kon houden, lijkt hem nu plots in te halen. Hij staat 

voor een aartsmoeilijk dilemma dat zijn academische carrière kan maken of kra-

ken. 

‘Het verborgen decennium’ (Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts) is midden novem-

ber verschenen. 

‘Een dodelijk geschenk uit de hemel’, nieuwe thriller van Chris Delaet  

Chris Delaet is geboren en getogen in Mol. Van daaruit pen-

delt ze dagelijks naar Antwerpen, waar ze zich met haar team 

passioneel inzet voor de meest kwetsbare mensen op de ar-

beidsmarkt. Door een ernstige ziekte kreeg ze inspiratie voor 

een thriller. Haar debuut, ‘Het verloren meisje’, krijgt nu een 

opvolger. 

Een dodelijk geschenk uit de hemel 

Ellen Hartman is op weg naar huis om haar partner Hannah ten huwelijk te vragen. 

Als ze thuiskomt treft ze haar aan handen en voeten gebonden aan op de bank. 

Marieke, de zus van Ellen is niet te bespeuren. Een man is hun huis 
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binnengedrongen en houdt hen gegijzeld. Hij lijkt uit te zijn op hun geld maar niets 

is wat het lijkt.  

 Commissaris Jessie De Roover gaat naar haar familie in Mol voor een laat Nieuw-

jaarsfeest en schiet de lokale politie ter hulp bij de homejacking. Maar er is meer 

aan de hand en Jessie smijt zich in het onderzoek waardoor ze gescheiden wordt 

van haar gezin. 

Samen met inspecteur Leon Leppens gaat ze op zoek naar de dader en het verhaal 

achter de mysterieuze misdaad. Ondertussen eist haar petekind Poppy-Rose Jes-

sie’s aandacht op door haar gedrag dat helemaal uit de hand dreigt te lopen. 

Enkele dagen na de homejacking drijft er een lichaam de jachthaven binnen en 

komen de jachteigenaars Philippe en Andreas in beeld.  

Jessie raakt verscheurd door de vele gebeurtenissen zowel op professioneel als 

persoonlijk vlak. Ze wordt heen en weer geslingerd tussen haar gezin in Antwerpen 

en haar werk in Mol. 

De dader had een plan, alleen staat Marieke nog in de weg om zijn doel te berei-

ken. Hij maakt misbruik van haar vertrouwen en neemt haar mee op de toren voor 

een prachtig uitzicht. 

‘Een dodelijk geschenk uit de hemel’ (Uitgeverij Storyland) is op 18  november ver-

schenen. 

‘Het elexir van Enquist’, tweede ‘Safari Sisters’ van Eric Persoons 

Erik Persoons is een vaste waarde in de spannende jeugdlitera-

tuur. Na enkele theaterstukken begon hij thrillers te schrijven. 

Onder zijn regie penden een groep jongeren samen een paar 

verhalen neer, die ook werden uitgegeven. Sinds 2021 is hij ge-

start met de reeks ‘De Safari Sisters’ over twee zusjes die heel 

wat spannende avonturen in Kenia beleven. Nu volgt het tweede 

onafhankelijk te lezen deel. 

De Safari Sisters - Het elexir van Enquist 

In ‘Het elixir van Enquist’ beleven de zussen Juno en Zarah weer de spannendste 

avonturen. 

Wat heeft professor Enquist ontdekt en hoe komt het dat niemand sindsdien nog 

iets van hem heeft gehoord? 

Aan de ouders van Juno en Zarah wordt gevraagd om dit te onderzoeken. Hiervoor 

reist de familie naar Indonesië en de duizenden eilanden eromheen. Ze ontdekken 

dat de professor zich heeft gevestigd op een onbewoond eiland, maar dat er ook 

moderne piraten naar hem op zoek zijn. 

Zo start een opwindend verhaal, komen Juno en Zarah als eersten te weten wat 

de professor zijn geheim is en leren ze enkele bijzondere vrienden kennen. 

Maar zullen ze ook de professor kunnen redden? 

En vooral, zichzelf  … 

‘De Safari Sisters - Het elexir van Enquist’ (Uitgeverij Storyland) is op 23 november 

verschenen.  
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Verschijnt in december 

‘Meisje nummer 8’, jubileumboek van het schrijversduo Bogaerts  

Het schrijversduo Willy en Steven Bogaerts hebben iets te 

vieren. Al twintig jaar werken vader en zoon samen. Dit co-

auteurschap bekrachtigen ze met een vijftiende boek, dat 

gebaseerd is op ware feiten en zich afwisselend afspeelt in 

Sint-Truiden, Leuven en Oostende. Met dit boek willen ze 

de opvang en begeleiding van zij die het moeilijk hebben, 

op een zachte manier onder de aandacht brengen en steu-

nen. Niet verwonderlijk voor wie weet dat Willy mee aan de 

wieg stond van Child Focus.  

Meisje nummer 8 

De dromerige Helena, de manzieke Anna en de intens naar liefde hunkerende So-

fia leiden op een afgelegen Limburgse hoeve verweven levens. 

Wanneer Sofia op zoek gaat naar haar angstvallig verborgen gehouden verleden, 

ontdekt ze dat de muren van hun hoeve vreselijke geheimen, bedrog en verderf 

verbergen. Zelf wordt ze snel stapelverliefd op een geheimzinnige Duitser met 

Joodse roots, die ongekende passie in haar losweekt. 

Ze belandt in een sprookje, maar tegelijk komt een duister verleden met een alom 

vernietigende kracht naar boven. Drie mannen zijn allesbepalend in dit verhaal: 

Ralf, Heinrich en Humphrey. Dreigt ze ten onder te gaan of haalt de immense 

kracht van de liefde toch de bovenhand? 

‘Meisje nummer 8’ (Uitgeverij BoekBoek) verschijnt begin december. 

‘Uit water en bloed’’, debuutthriller van Jesse Goessens  

Jesse Goessens (Leuven, 1981) is gehuwd, heeft twee kinderen 

en woont in Herent. Zijn vrije tijd steekt hij in het vertellen van 

spannende verhalen en het vastleggen van intrigerende beel-

den. Het kortverhaal ‘De pen en de steen’ verscheen in de bun-

del ‘Uitbreken’ (2022).  Nu verschijnt zijn eerste thriller, ‘Uit wa-

ter en bloed’. 

Uit water en bloed 

‘Als Inspecteur Vanhaele geweten had welk dossier hij die dag op zijn bord zou 

krijgen, dan had hij zich, ondanks zijn prima staat van dienst en zijn professioneel 

karakter, ongetwijfeld ziek gemeld.’ 

Dit is de eerste zin van dit boek. Maar het verhaal gaat niet over Inspecteur Van-

haele.  Het gaat over drie jonge vrouwen die een levensgevaarlijk geheim met el-

kaar delen, zonder het te beseffen. Lukt het hen om het mysterie te ontrafelen 

voordat het te laat is? 

‘Uit water en bloed’ (Uitgeverij Phoenix Books) wordt begin december verwacht. 
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‘A schoon mo stoet wuvetje’, nieuwe thriller van Aubin V.B.  

Aubin V.B. (Van Belleghem) werkte  als telegrafist/onderofficier 

bij de Zeemacht. Daarna oefende hij verschillende jobs uit voor 

touroperators. Enkele jaren geleden kwam de muze langs en 

zette hem aan tot het schrijven. Er zijn al drie thrillers van zijn 

hand verschenen. De vierde is evenwel bijzonder, namelijk 

geschreven in het West-Vlaams. 

A schoon mo stoet wuvetje 

A koppel ut Oostende et de kanse gekregen voe ‘n verloaten en leegstaond hotel 

te kopen en ze doen d’r goe zaken. Dus, je zoe peizen da olles koek en ei is mor d’r 

zit a geheim in ulder leven en da is de schuld van hem, zijn vrouwtje werkt néstig 

en ‘t ziet er nor ut dat ze nie wit wa da eur vintje ollemoale utstikt. Of.. zoe ze toch 

etwa weten en van krommen hoas gebaren? Enfin, da ka niet goed oflopen wé! 

‘A schoon mo stoet wuvetje’ (Uitgever Aubin) wordt eind december verwacht. 

Kort nieuws 

• In de laatste Boekenfoyer van dit jaar bespreken Roland Bergeys en Leentje De 

Coninck 'Tel de vlinders in de kamer ' van Kris Van  Steenberge en Sabien Clement, 

heeft Don  Vitalski het over 'De terugkeer naar het Rattenkasteel' en vertelt Hercule 

Poirotprijswinnares, Anne Laure Van Neer over haar 'Joséphine'. Guy Didelez 

serveert zijn waargebeurd verhaal, Hilde De Paepe zaait verse goedgezinde 

woorden, en Marc Kerkhofs sluit af met zijn begeesterende 'Minuut'. 

Boekenfoyer wordt uitgezonden op 8, 17, 25 en 29 december op Eclips tv (Telenet 

51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). Wie vorige uitzendingen heeft 

gemist, kan ze altijd hier bekijken. 

• Het kortverhaal, ‘Wit’, van Darline Degheldere werd opgenomen in de verhalen-

bundel ‘Een ijskoude moord’ naar aanleiding van de Hermes Thriller Award schrijf-

wedstrijd 2022. 

• In het Nederlandse Kerkrade heeft op 14 januari 2023 van 12 tot 16u30 het boe-

kenevenement ‘Koukleumen in de HuB’ plaats. Op dit gratis boekenfeestje zullen 

meer dan 30 Nederlandse en Vlaamse auteurs  aanwezig zijn, onder wie een aantal 

misdaadauteurs (zie ook agenda). De auteurslijst leest u hier. De HuB bevindt zich 

op het Theaterplein 30, 6461 DR Kerkrade. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Bryan en/of Veronique via evenementen@koukleum.nl.  

Agenda 

• Vrijdag 2 december – 15u00-16u00: Camille Jacobs geeft een lezing ‘Over mijn 

boeken en mijzelf’ op de Countryside beurs in Flanders Expo, Gent  (inschrijven 

via deze link). Hij signeert er eveneens zijn boeken. 

• Zaterdag 3 december – 10u00-13u00: Alexander Olbrechts signeert ‘De 

heraklesmoorden’ in Standaard Boekhandel, Stationsstraat 15, 3090 Overijse. 

• Zaterdag 3 december – 14u00-16u00: Willy & Steven Bogaerts signeren 

‘Meisje nummer 8’ in Standaard Boekhandel, Diestsestraat 127, 3000 Leuven. 

  

http://www.boekenfoyer.be/episodes.html
https://www.koukleum.nl/welke-auteurs-zijn-erbij-op-14-januari-2023/
mailto:evenementen@koukleum.nl
https://www.countrysidegent.be/workshops/
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• Zondag 4 december – 14u00-16u00: Willy & Steven Bogaerts signeren ‘Meisje 

nummer 8’ in Standaard Boekhandel, Rector De Somerplein 5, 3000, Leuven. 

• Zondag 4 december – 14u00-15u00: Camille Jacobs geeft een lezing ‘Over mijn 

boeken en mijzelf’ op de Countryside beurs in Flanders Expo, Gent  (inschrijven 

via deze link). Hij signeert er eveneens zijn boeken. 

• Vrijdag 9 december – 17u00-19u00: Hans J. Russelle signeert ‘De koffer vol 

kleuren’ in de Bibliotheek van Koekelare, Sint-Maartensplein 15b, 8680 

Koekelare.  

• Zaterdag 10 december – 13u30-16u00: Chris Delaet signeert ‘Een dodelijk 

geschenk uit de hemel’ in Standaard Boekhandel, Statiestraat 39 A, 2400 Mol. 

• Zaterdag 10 december – 14u00-21u00: Camille Jacobs signeert zijn boeken   

op de indoorkerstmarkt in de Rijhal De Damburg, Eikenlaan, 3950 Bocholt. 

• Zaterdag 10 deceeber – 14u00-23u00: Alexander Olbrechts signeert ‘De 

heraklesmoorden’ op de kerstmarkt in Kluisbergen, Stationsstraat 3, 9690 

Kluisbergen. 

• Zaterdag 10 en zondag 11 december – 10u00-18u00: Ludo Geluykens signeert 

zijjn boeken op de kerstmarkt van Zoersel in de Handelslei 167 in 2980 Zoersel. 

• Zondag 11 december – 10u00-19u00: Camille Jacobs signeert op de 

indoorkerstmarkt in de Rijhal De Damburg, Eikenlaan, 3950 Bocholt. 

• Zondag 11 december – 14u00-16u00: Alexander Olbrechts signeert ‘De 

heraklesmoorden’ in Standaard Boekhandel, Gouden Kruispunt 48, 3390 Tielt-

Winge. 

• Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december – Ludo Geluykens signeert zijn 

boeken op de kerstmarkt op de Grote Markt in Lier. 

• Zaterdag 17 december – 13u00-19u00: Camille Jacobs signeert zijn boeken op 

de overdekte kerstmarkt in Feestzaal Ons Huis, Drie Eikenstraat 65, 2650 

Edegem. 

• Zaterdag 17 december – 14u00-16u00: Bert Bergs signeert ‘Onvoorziene 

omweg’ in Standaard Boekhandel, Kouter 31, 9000 Gent. 

• Zaterdag 17 december – 15u30-17u30: Alexander Olbrechts signeert ‘De 

heraklesmoorden’ in Standaad Boekhandel, Vilvoordsesteenweg 252, 1850 

Grimbergen. 

• Zondag 18 december – 13u30-16u00: Chris Delaet signeert ‘Een dodelijk 

geschenk uit de hemel’ in Standaard Boekhandel, Statiestraat 39 A, 2400 Mol. 

• Zondag 18 december – 10u30-12u30: Alexander Olbrechts signeert ‘De 

heraklesmoorden’ in Standaard Boekhandel, Leuvensesteenweg 393, 3070 

Kortenberg. 

• Zaterdag 14 januari – 12u00-16u30: Alexander Olbrechts, Saeed Ajaib, Johnny 

Bollé, Jan Van der Cruysse en Filip Bastien signeren op de boekenmarkt 

‘Koukleumen in de Hub’, Theaterplein 30,  6461 DR Kerkrade (Nl). 

 

 

 

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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