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‘Verba volent scripta manent’, woorden vervliegen, het geschrevene blijft vol-

gens Caius Titus. Als hij nu zou leven, zou hij schijven: ‘Media vervliegt het ge-

schrevene blijft’. Alle berichtgeving op Facebook en Twitter is zo volatiel. Er moet 

eindeloos gescrolld worden om een bericht van enkele dagen geleden terug te 

vinden. Vandaar deze nieuwsbrief waarin we trachten de nieuwtjes van onze 

leden een langere conserveringstijd te geven. Dit berichtenblaadje heeft geen 

vaste periodiciteit, maar verschijnt zodra we de tomeloze behoefte voelen om 

belangrijke zaken in de kijker te zetten. We wensen u alvast veel leesgenot. 

De redactie 

Nieuwe thriller van Wim Menheer: ‘Morgenster’ 

Wim Menheer (Borgerhout, 1937) is een Vlaamse au-

teur, dichter, redacteur en fotograaf. Hij vertrok in 1968 

naar Tienen en opende daar een fotozaak. Pas in de 

jaren tachtig begon hij met het schrijven van romans. 

Hij schreef enkele thrillers, waarvan de laatste, ‘In het 

oog van de lens’, genomineerd werd voor De Diaman-

ten Kogel 2014, een van de twee Vlaamse prijzen voor 

de beste Nederlandstalige thriller. Deze maand ver-

schijnt ‘Morgenster’. 

Inhoud 

In Antwerpen wordt een arme, eenzame man vermoord. Zijn schedel werd met 

een ongeziene verwoestende kracht verbrijzeld en een oog werd uitgestoken.  

Rechercheur Hans Pelsmaeckers leidt het onderzoek dat raadselachtiger wordt 

als er een tweede en daarna een derde man op identieke wijze worden ver-

moord.  

Naast het onderzoek maken we kennis met Kevin, de zoon van Hans Pelsmae-

ckers. Kevin is 16 jaar en een supertalent in het voetbal. Hij voetbalt bij FC Ant-

werp en wordt door de supporters en door zijn vader op handen gedragen. De 

club en Kevin krijgen een zeer aantrekkelijk transferaanbod van Ajax. 

De moeder van Kevin, de vrouw van Hans Pelsmaeckers, is daar niet blij mee. Zij 

vindt haar zoon veel te jong. Als het contract, buiten haar weten om, toch wordt 

getekend komt er een breuk in het huishouden en stapt zij op. 

Inmiddels zit het onderzoek muurvast.  

Maar ook bij FC Antwerp is niet iedereen blij met de transfer. Bobke, de materi-

aalman, reageert bijzonder agressief en vijandig. En er gebeurt een drama. Bij de 

laatste wedstrijd van Kevin voor zijn club wordt hij onderuit geschopt en afge-

voerd met een open dubbele beenbreuk. Zijn verdere carrière zit op de helling. 

Redactie 

Robert Vandenberghe 

Raymond Rombout 
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Zijn vader is razend en begaat een vergissing. Hij wordt vervangen als hoofdre-

chercheur. Zijn collega's Alexia Avonds en John Cardoen nemen het onderzoek 

van de ‘schedelmoorden’ over, maar Pelsmaeckers blijft discrete hulp geven. Als 

de voorzitter van FC Antwerp wordt vermoord op de tribune van het stadion is 

dit de aanzet voor een overrompelende, totaal onverwachte finale. 

‘Morgenster’ (Uitgeverij Ellessy) werd voorgesteld op zaterdag 12 maart in Tie-

nen en ligt vanaf 14 maart in de boekhandel. 

 

Jos Pierreux: drukke tijden voor de Knokse brigade. 

Jos Pierreux werd in 2012 professioneel auteur en ging toen 

in Knokke en Halle wonen. Het leeuwendeel van zijn mis-

daadverhalen, vaak met inspecteur Luk Borré in de hoofdrol, 

spelen zich in de badstad af. Zijn nieuwste roman met Mil-

lennium-achtige titel, ‘De man die niet van vrouwen hield’ 

verschijnt eerstdaags. 

Inhoud 

Drukke tijden voor de Knokse brigade. Men vermoedt dat een man zijn vrouw uit 

de weg wil ruimen en inspecteur Luk Borré doktert een originele manier uit om 

dat te verhinderen. Daarbij kan hij de hulp van zijn echtgenote goed gebruiken. 

Een en ander verloopt niet zoals gewenst. 

Wanneer Graaf Burgemeester Leopold Lippens de evolutie van de levensver-

wachting in zijn badstad onder ogen krijgt, bevallen de cijfers hem niet. De politie 

gaat op onderzoek. Wat daarbij aan het licht komt, is een nachtmerrie. 

‘De man die niet van vrouwen hield’ (Uitgeverij Vrijdag) ligt vanaf maandag 14 

maart in de boekhandel 

De nieuwste van Belinda Aebi. 

‘Met de regelmaat van een Zwitsers zakhorloge’, 

zoals uitgeverij Manteau het zo mooi formuleert 

(de auteur is de dochter van horlogefabrikant Ro-

dania), levert Belinda Aebi elk jaar een nieuwe thril-

ler af. Nu verschijnt BLOW-UP, een zenuwslopende 

thriller over een vluchtmisdrijf dat ontaardt in een 

schokkend kat-en-muisspel. Bijzonder aan dit boek is dat Maud Gelderman voor 

de laatste keer op onderzoek uitgestuurd wordt. Maar dit is geen punt achter de 

schrijverscarrière van Aebi, want er wordt reikhalzend uitgekeken naar haar vol-

gende boek. ‘Blow-up’ wordt uitgegeven ten voordele van Artsen Zonder Gren-

zen. 

Inhoud 

Een enorme knal. Metaal op metaal. Een fiets die door de lucht gekatapulteerd 

wordt. Een lichaam schuift over het wegdek, botst tegen de vangrail en blijft 

roerloos in de grasberm liggen. Saskia, een jonge amateurfotografe, gelooft haar 
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ogen niet wanneer ze rond middernacht getuige is van een afschuwelijk ver-

keersongeluk. Op het moment van de aanrijding zit ze met haar vriend Ruben in 

de uitkijkpost van een oude watertoren om beelden te schieten van een vos en 

haar welpjes. Maar wat ze door haar lens ziet is iets helemaal anders. Een donker 

silhouet, zwalpend en duidelijk onder invloed van drank, stapt uit de wagen. Klik. 

Totaal verbijsterd zoomt Saskia in op zijn gezicht. Klik. Haar ogen sperren zich 

open van herkenning. Haar blik glijdt naar zijn wagen. Klik. En dan scheurt hij 

ervandoor... Maud Gelderman en haar team staan voor een raadsel. Wie heeft 

het slachtoffer, een jonge studente uit Gent, voor dood achtergelaten? Wat 

heeft de dader nog meer te verbergen? Het bewijs bevindt zich op de geheugen-

kaart van een Canon. Maar waar blijft Saskia? 

’Blow-up’ (Uitgeverij Manteau) verschijnt op 25 maart. 
 

‘Zaak: De Zutter’, film van misdaadauteur Katrien Ryserhove, bin-

nenkort op het witte doek 

Het was altijd de droom van Ryserhove om een film te maken over de zaak De 

Zutter. Met veel moed en doorzetting als scenarist, productieleider, verdeler en 

producent,  heeft ze samen met 300 medewerkers uiteindelijk haar droom ge-

realiseerd.  

De film, gelijknamige aan het boek, wil enerzijds alle vroegere vooroordelen en 

misverstanden over die moordzaak uit de weg ruimen en anderzijds aantonen 

wat zo’n misdrijf teweegbrengt in de families van het slachtoffer én de dader(s). 

Het onderwerp blijft immers actueel. De emoties en handelingen van alle be-

trokkenen waren toen, zijn niet anders dan in hedendaagse moordonderzoeken. 

Onze kranten staan vol met verslagen over misdrijven en assisenzaken. ‘Zaak: De 

Zutter’ was daarin de koploper. Een nooit gekende media-aandacht zorgde voor 

bekendheid tot ver buiten de landsgrenzen. Conflicten tussen magistraten on-

derling en met de parketten-generaal doken toen ook al op. Ondertussen ver-

loopt het jammer genoeg nog zo. Misschien kan de film ‘Zaak: De Zutter’ daarin 

verandering brengen?  

Inhoud van de film 

In de kermisnacht van 7 op 8 november 1926 verdween de boerenzoon Hector 

De Zutter. Het gonsde in de gemeente van de geruchten over een mogelijke 

doodslag. De betichten behoorden tot de welgestelde burgerij en genoten bo-

vendien de bescherming van de burgemeester wiens schoonzoon rechter bij het 

parket van Brugge was. Daarom hielden de inwoners van Beernem de lippen stijf 

dicht toen het lijk gevonden werd. Julienne De Zutter, zus van het slachtoffer, 

ging dan maar zelf op zoek naar mogelijke getuigen. Zij werd daarbij geholpen 

door Victor De Lille, uitgever van ‘‘t Getrouwe Maldeghem’. Hij schreef week na 

week over de moord en  richtte een steunfonds voor moeder De Zutter op. Uit-

eindelijk werden er drie betichten aangehouden … 

http://www.alibimagazine.be/archives/2339
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Katrien Ryserhove en haar filmploeg in het Brugse Ommeland 

 

Scenariste: Katrien Ryserhove   

Regisseurs: Emmanuel De Coster – Ingrid De Vos 

D.O.P. : Mark Sanders  / Montage: Jan Bollen Muziek: Jan Vermersch 

Belangrijkste acteurs:   

Katrijn Govaert, Bert Vannieuwenhuyse, Tim David, AnnaMaria De Schepper, 

Vincenzo Dejonghe, Leen De Veirman, Bob De Moor, Joris Blaton, Kurt Defrancq, 

Tony Blanchard en Geert De Groote. 

Producent: Het Moment bvba – Merendree 

moordenvanbeernem.be – zaakdezutter.be 

tel: 09/3720588 of 0473/875467   -    e-mail: het.moment@ryserhove.be 

‘Zaak: De Zutter’ wordt aan de pers voorgesteld op 14 april 2016 in Kinepolis 

Brugge.  

Vanaf 20 april draait de film in Kinepolis Gent en Brugge.  

Bekijk hier de trailer 

 

Hilde Vandermeeren: 15 jaar schrijverschap 

Hilde Vandermeeren viert in 2016 haar vijftienjarige 

schrijverschap. Dat jubileumjaar begon al goed met de 

publicatie van haar kortverhaal ‘The Lighthouse’ in het 

Amerikaanse Ellery Queen’s Mystery Magazine. Haar 

naam siert de cover van het dubbelnummer maart/april 

2016 in het gezelschap van gereputeerde auteurs als 

William Faulkner en Joyce Carol Oates. 

Na ruim veertig kinder- en jeugdboeken, waarvan ver-

schillende werden bekroond en vertaald, gaf Hilde haar 

schrijverscarrière in 2013 een nieuwe wending.  Ze publi-

ceerde de psychologische thrillers ’Als alles duister wordt’ (2013), ’De toe-

schouwers’ (2014) en  ’Stille grond’ (2015). Haar vierde thriller  ’Scorpio’  ver-

schijnt tegen eind mei 2016 bij uitgeverij Q (Singel Uitgeverijen). Haar thrillerde-

buut won de Hercule Poirot Publieksprijs 2013. Naast thrillers schrijft ze ook 

spannende kortverhalen. Daarbij werd ze onder meer geïnspireerd door Roald 

Dahl en Edgar Allan Poe.  

© Rob Stevens 

http://hetmoment.ryserhove.be/hetmomentzuid1.htm
http://zaakdezutter.be/
mailto:het.moment@ryserhove.be
https://vimeo.com/157739314
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Onze leden brachten uit in februari 

’Bling Bling’ is de debuutthriller van Jan Van der Cruysse. 

Op de luchthaven van Delhi wordt een diamantkoerier beroofd. De daders gaan 

aan de haal met een koffertje diamanten. Vier miljoen. Albertien, verantwoorde-

lijk voor de beveiliging van het diamanttransport, wordt meteen de laan uitge-

stuurd. Toch start ze op eigen houtje een zoektocht. 

Vanuit een bergdorpje in de Zuidelijke Kaukasus bestuurt Paata Sirbaladze een 

misdaadorganisatie met wijde internationale vertakkingen. Het zijn uitgerekend 

zijn diamanten die gestolen werden in Delhi. 

Wat begint als een geweldloze diamantroof uit het zicht van de media, leidt tot 

een wervelwind van bloed en wraak, van de Antwerpse diamantwijk tot de vers-

te uithoeken van de wereld. 

‘Bling Bling’, Uitgeverij Davidsfonds, 2016. 

 

’Afrekening in het bedrijf’ is de zevende thriller van Ludo Geluykens met com-

missaris Somers en hoofdinspecteur De Winter 

Het transportbedrijf WWT (WorldWide Transport) organiseert elk jaar manage-

mentdagen waarop de managers van alle landen bijeenkomen om de strategie 

van het bedrijf voor de toekomst te bespreken. De Belgische afdeling van WWT 

was door de hoofdzetel in Amsterdam aangeduid om deze bijeenkomst te orga-

niseren in Sunparks, De Haan. Zoals wel meer gebeurt wordt de meeting gevolgd 

door een uitbundig feestje. Dit keer loopt het echter uit de hand en op zaterdag-

avond wordt Magda Vossen uit Lier vermoord teruggevonden in haar auto op 

een parking in Zandhoven. Magda is de secretaresse van Ivan Raeymaekers, de 

General Manager van WWT. Commissaris Bruno Somers en hoofdinspecteur Paul 

De Winter moeten op zoek naar de moordenaar en belanden in een bedrijfsom-

geving waar ze van de ene verbazing in de andere vallen. Het blijkt heel moeilijk 

om binnen het transportbedrijf de waarheid te achterhalen. 

‘Afrekening in het bedrijf’, Uitgeverij Leesgenot, 2016 

 

 
 
 
 
 
 

VVMA. De Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaad-
auteurs en hun werk te promoten.  
 

Wie zich op deze nieuwsbrief wil uitschrijven, stuurt een mail naar:  
vlaamsemisdaadauteurs@gmail.com met UITSCHRIJVEN als onderwerp. 
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