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Er verschijnen het hele jaar door boeken allerlei, maar er zijn toch twee grote 

golven te bespeuren. Dit geldt ook voor de misdaadliteratuur. In het najaar 

wordt het hoogtepunt gekoppeld aan de jaarlijkse Boekenbeurs, begin novem-

ber. De verschijningspiek in het voorjaar moet eerder gezien worden als een aan-

loop naar de vakantiemaanden, wanneer er meer gelezen wordt. Daarom kun-

nen we een aantal nieuwe spannende boeken voorstellen die in april zullen ver-

schijnen. Evenwel vermelden we hier nog ‘Voor wie de klok slaat’ van Jo Claes, 

dat al in maart is verschenen. 

Nieuwste thriller van Jo Claes: ‘Voor wie de klok slaat’ 

Jo Claes woont en werkt in Leuven. In het dagelijkse 

leven is hij leraar Nederlands-Engels aan het H.-Hart-

instituut in Heverlee. Lesgeven is volgens hem, net als 

schrijven, niet zomaar een job. Het is een roeping. Hij 

is auteur van een aantal novelles en (misdaad)romans 

en publiceerde bestsellers over mythologie, hagiogra-

fie en iconografie. Zijn schrijversloopbaan begon met 

‘De Stenen Toren’ dat werd bekroond met de Debuut-

prijs. In 2008 verscheen zijn eerste misdaadroman 

over de Leuvense inspecteur Thomas Berg, ‘De zaak 

Torfs’. Met dit boek kreeg hij de smaak van het span-

nende genre te pakken. Daarna volgden nog een hele reeks misdaadromans. Met 

het in 2014 verschenen ‘De mythe van Methusalem’ behaalde hij twee prijzen: 

de Hercule Poirot-publieksprijs 2014 en De Gouden Strop 2015. 

Niet enkel de lezers, maar ook de media weten zijn werk te waarderen: 

“Een reeks misdaadromans die met elk deel dat verschijnt boeiender wordt.” John 

Vervoort in Cobra.be 

“Rustige vastheid en een beheerst ritme: met die kwaliteiten leerde Claes zijn volk 

nadrukkelijk lezen.” Lukas De Vos in Knack Focus.  

Met zijn nieuwste thriller, ‘Voor wie de klok slaat’ heeft hij alvast de lente inge-

luid.  

Inhoud 

In Leuven gebeurt het onvoorstelbare: op de openingsdag van het nieuwe aca-

demiejaar worden plots schoten afgevuurd op de stoet professoren in toga. De 

toeschouwers stuiven gillend uit elkaar; de chaos is compleet. Op de straatste-

nen blijft een man dood achter. 

Hoofdinspecteur Thomas Berg is niet alleen getuige van de aanslag, tijdens de 

achtervolging van de dader verliest iemand van zijn team het leven. Berg voelt 
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zich verantwoordelijk voor de dood van zijn collega en is vastbesloten uit te zoe-

ken wie achter de aanslag zit. 

De eerste tekenen wijzen op een politieke moord, maar wie heeft er belang bij 

op een groep professoren te schieten? Berg staat voor een raadsel. Hij krijgt hulp 

van Tatyana, de assistente van het slachtoffer. Stilaan begint er iets tussen hen 

te groeien. Tot Tatyana hem iets vertelt wat niemand had vermoed en de zaak 

een bijzonder dramatische wending krijgt. 

‘Voor wie de klok slaat’ (Uitgeverij Houtekiet) is verschenen op 21 maart en is 

ook als e-book verkrijgbaar. 

‘Indra’, de nieuwe Rani Diaz thriller van Sterre Carron 

Sterre Carron is gespecialiseerd in forensische geneeskunde 

en oosterse spiritualiteit. Voor haar eerste misdaadboek, 

woonde ze twee autopsies bij. “Ik combineer de menselijke 

verzuchtingen en de menselijke tragiek in al mijn thrillers. 

Mijn protagonisten hebben zowel hartstocht als wraakge-

voelens in zich.” Ze ontleent de titels van haar boeken aan 

het Sanskriet. Na ‘Mara’ (2013), volgden 'Tirtha' (2014), 

'Matsya' (2014), 'Trifla' (2015), 'Indigo' (2015) en nu 'Indra', 

allemaal geweven rond hoofdinspecteur Rani Diaz. Sterre 

Carron produceerde maar liefst zes spannende thrillers in drie jaar tijd. Haar 

boeken worden door tienduizenden liefhebbers in het genre verslonden. Ze mag 

zich ongetwijfeld ook het sterre(n)meisje noemen, want haar boeken worden 

altijd beloond met  **** en ***** sterren! 

De uitgever presenteert ‘Indra’ als een schitterende, bijzonder spannende roman 

over wat verzwegen geheimen, die na jaren aan de oppervlakte komen, kunnen 

veroorzaken. Het is een onweerstaanbare pageturner over het noodlot en onze 

poging om vrije keuzes te maken. 

Inhoud 

Na een avondje feesten rijdt Lore Nauwelaerts met de auto twee fietsers aan. 

Behalve Lore zitten in de auto ook haar vriendin Indra en de straalbezopen 

Andreas. Om niet de schuld te krijgen van het ongeval stelt Lore aan Indra voor 

om Andreas achter het stuur te zetten en zelf het hazenpad te kiezen. Maar dat 

is buiten Andreas gerekend. Wanneer zijn geheugen jaren later beetje bij beetje 

terugkeert en hij zich herinnert hoe de vork in de steel zit, schuiven de vreselijke 

gebeurtenissen van die septemberavond als een legpuzzel in elkaar. Plotseling 

voelt Indra zich opgejaagd wild. Ze probeert de touwtjes van haar leven in han-

den te houden maar glijdt steeds dieper weg in een web vol leugens. Ze stort zich 

in de armen van een steenrijke investeerder uit Saoedi-Arabië, die haar vraagt 

zich te bekeren tot de islam… 

‘Indra’ (Uitgeverij Witsand) verschijnt 2 april en wordt op 12 april in Mechelen 

voorgesteld 
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‘Import’, de nieuwe van Pieter Aspe  

Pieter Aspe moeten we u eigenlijk niet meer voor-

stellen. U kent hem als de man die na twaalf stie-

len en dertien ongelukken ontdekte dat schrijven 

over misdaad loont.  Na zijn debuutroman ‘Het 

vierkant van de wraak’ (1995) werd hij beroepsau-

teur in 1996. Ondertussen is zijn palmares opge-

lopen tot 45 romans. In 38 daarvan speelt hoofd-

inspecteur/commissaris Van In de hoofdrol. In 

2001 ontving Aspe de Hercule Poirotprijs voor zijn 

roman ‘Zoenoffer’ en in 2010 ontving hij de Hercule Poirot Oeuvreprijs voor zijn 

gehele oeuvre. Aspe is onmiskenbaar een baken in de misdaadliteratuur. Wat hij 

aflevert hoort bij de best verkochte fictieboeken in Vlaanderen. En die boeken 

zouden volgens recensenten steeds beter worden. Het is dus uitkijken naar zijn 

nieuwste Van In: ‘Import’  

Inhoud  

Het lijk van een man spoelt aan op het strand van Zeebrugge. Een gokker belt de 

politie. Kort daarop worden hij en zijn buren op brute wijze vermoord door twee 

Russische criminelen. Toeval? Of iets veel ergers? Van In onderzoekt de bizarre 

moorden, maar staat voor een raadsel. Hij krijgt ongevraagd de hulp van Hakim, 

een Syrische vluchteling die voor de Europese veiligheidsdienst werkt. Samen 

vormen ze een verbazend sterk team, tot blijkt dat terroristen van plan zijn een 

bomaanslag te plegen. Achterdocht en paranoia verblinden het rechercheteam 

en dreigen het onderzoek te verscheuren. Wie kan Van In nog vertrouwen? Wie 

zijn de vijanden die het land op zijn grondvesten doen wankelen? De ultieme 

nachtmerrie van iedere veiligheidsdienst. Pieter Aspe bedient zich in 'Import', 

net zoals in zijn vorige boek 'Het oor van Malchus', van het 'wat als'-principe: wat 

als er tussen de massa's vluchtelingen die in ons land aankomen een mol zit, met 

alleen maar slechte bedoelingen? In die zin kan 'Import' gelezen worden als het 

spiegelboek van 'Het oor van Malchus'. Met elk boek breidt Pieter Aspe zijn oeu-

vre uit met alleen maar sterker en treffender werk. 

‘Import’ (Uitgevrij Manteau) verschijnt op 13 april. 

Tiende misdaadroman van Christian De Coninck 

Half april verschijnt ‘Een kwestie van zwijgen’, de 

tiende misdaadroman van Christian De Coninck. 

Deze keer duikt hij onder in wereld van de Japan-

se maffia oftewel de yakuza. 

Het Brussels ketje, Christian De Coninck (1960), 

groeide op in de schaduw van de basiliek van Koe-

kelberg. Hij is commissaris en woordvoerder bij de 

Politie Brussel Hoofdstad Elsene. Hij leidde onder-
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zoeken naar moorden, zedenzaken, gewapende overvallen en diefstallen. De 

Coninck debuteerde als misdaadauteur in 2007 met ‘De Praagse connectie’, 

waarvan de filmrechten inmiddels zijn verkocht. Zijn debuut werd positief ont-

haald in de media. John Vervoort schreef in De Standaard: "De Coninck schrijft 

strak en met veel gevoel voor timing. Zijn kennis van politieprocedures helpt hem 

om het verhaal rond te krijgen, maar hij let erop de lezer niet nodeloos te ver-

moeien met details. Hij weet hoe hij een spanningsboog moet opbouwen, schrijft 

realistisch, is niet cynisch of melig en houdt de gruwel binnen de perken zonder 

dat hij verdoezelt. Hoofdpersonage Goris heeft groeipotentieel." Daarna ver-

scheen  jaarlijks een boek: ‘Het Octopuscomplex’ (2008), ‘Het Boemerangprinci-

pe‘ (2009), ‘Het Münchensyndroom’ (2010), ‘Het Duivelsdozijn’ (2011), ‘De Gide-

onsbende’ (2012), ‘Het Droste effect’ (2013), ‘De Mallorca erfenis’ (2014) ‘De 

Daikonkweker’ (2015) en de historische misdaadroman ‘Dodendans’ (2014). Al 

deze titels werden herdrukt.  In 2008 werd hij Brusseleir van't joêr. Christian De 

Coninck is ook voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs en be-

hartigt hun belangen bij de politieke wereld. 

Met ‘Een kwestie van zwijgen’ komt weer een superspannend misdaadverhaal op 

de leestafel.  

Inhoud 

In de haven van Zeebrugge wordt een waardetransport overvallen. De daders 

ontkomen met hun buit naar Brussel. Een beetje later ontploft in een chique wijk 

van Brussel een flatgebouw waar een private bank was gevestigd. 

In Laken wordt een dubbele moord gepleegd en wordt ook het lichaam gevon-

den van een Japanner die seppuku heeft gepleegd. Wat hebben een overvaller 

en een private banker gemeen met de yakuza? Stijn Goris en Stef Pauwels zitten 

met de handen in het haar, want de zaak oplossen is niet eenvoudig als iedereen 

zwijgt als… vermoord... 

‘Een kwestie van zwijgen’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 15 april  en wordt 
op 16 april voorgesteld in Brussel. De roman is ook als e-book verkrijgbaar. 

Nieuwe leden brachten recent uit: 

‘De Sterspeler’ is de tweede Bonnard en Brunello 

misdaadroman van Johan D’Haveloose. 

Johan D’Haveloose is lector Engels en Interculturele 

Communicatie op rust. Hij woont samen met zijn 

vrouw en honden in het landelijke Zomergem. Zijn 

ervaring in het onderwijs, zijn kleinkinderen, de 

vrienden in binnen- en buitenland en de lange wan-

delingen met zijn twee honden vormen een onuit-

puttelijke bron voor inspiratie en bieden de nodige 

rust waardoor hij met veel voldoening aan de 

schrijftafel zit. 
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 ‘De Sterspeler’ is de tweede Bonnard en Brunello misdaadroman van de auteur. 

Eerder publiceerde hij een Engelstalig humoristisch werkje, ‘Dasha, the dazzling 

dachshund’ waarmee hij meteen de shortlist van beste boek in 2015 bij boeks-

cout.nl haalde. 

Inhoud 

Na ‘Moordgriet’ waarin Bonnard en Brunello een moord in het landelijke Zomer-

gem moeten oplossen, en waarbij de lezer deelgenoot wordt in de boeiende re-

latie tussen de ravissante hoofdinspecteur Bonnard en de attractieve inspecteur 

met Italiaanse roots, Brunello, verrast hij nu met de moord op een Gentse ster-

voetballer. Het brengt B&B van de unieke voetbalwereld tot het mysterieuze Iran 

en terug.  Zullen zij de oplossing vinden en hoe vergaat het hen ondertussen in 

de liefde? 

De voetbalthriller ‘De Sterspeler’ is verschenen op 23 maart en werd op die dag 

ook voorgesteld in de Ghelamco arena te Gent. (Uitgeverij Partizaan) 

 

‘Stuyvesant - De moord in de Jozef Wautersstraat’ is 
het derde misdaadboek van René Willocx. 

René Willocx is geboren in 1955 en woont met zijn 

vrouw Marina Polfliet in Willebroek. Hij is steeds crea-

tief bezig met schrijven en schilderen. Als hobby is hij lid 

van een oldtimerclub. Sinds 2014 brengt hij ieder jaar 

een  spannend verhaal uit waarin hoofdinspecteur Pie-

ter Stuyvesant samen met zijn partner Eveline Everest 

de misdaad bestrijdt. 

Inhoud 

Een gewone huiselijke ruzie die uitmondt in een moord. Voor Stuyvesant een 

gemakkelijke zaak. Tot blijkt dat niets is wat het lijkt. De moord werd gepleegd 

door de verkeerde, en van dan af loopt voor de huurmoordenaar die de opdracht 

kreeg alles mis. Hij probeert nog te redden wat er te redden valt, maar wordt zelf 

opgejaagd als aangeschoten wild. Stuyvesant stuit op een muur van stilzwijgen. 

Het wordt een race tegen de klok om de huurmoordenaar te vinden voor hij zelf 

vermoord wordt.  

‘Stuyvesant - De moord in de Jozef Wautersstraat’ is verschenen op 5 februari 

(Uitgeverij Boekscout, 2016, 322 blz.). 

 
 
 

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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