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De traditionele nazomergolf van thrillers in de aanloop naar de Boekenbeurs van 

Antwerpen komt stilaan op gang.  

‘De Valentijnsmoord’ van Ronny Van Rompuy  

Ronny Van Rompuy (1956) stapte na een korte loopbaan 

in een privébedrijf over naar de politie. In de laatste jaren 

voor zijn pensioen werd hij teamchef van de wijkpolitie en 

verkeersdienst in de Lowazone (Lovendegem, Waar-

schoot,  Zomergem en Nevele). Tijdens zijn politiecarrière 

heeft hij heel wat genoteerd. Losse verhalen gebaseerd 

op zijn belevenissen op zijn werk. Het zouden één of 

meerdere boeken worden. En zo geschiedde. ‘De kas-

teelmoord’ (Uitgeverij Houtekiet) zag het daglicht in 2016. 

Nu is zijn tweede boek, ‘De Valentijnsmoord’, verschenen. Van Rompuy schenkt 

de royalty’s van zijn boeken aan vzw Hachiko, een opleidingscentrum voor assis-

tentiehonden. 

‘De Valentijnsmoord’ 

Het team van de controversiële hoofdinspecteur De Vuyst  wordt geconfronteerd 

met een mysterieuze verdwijning van een bejaarde vrouw, die sedert Valentijns-

dag niet meer werd gezien. Wanneer er bovendien twee studenten om het leven 

komen bij een brandstichting in een kraakpand en zijn knappe jonge vrouwelijke 

commissaris hem duidelijke maakt dat ze meer wil dan een werkrelatie, razen de 

emoties door zijn lichaam en gevoelens wroeten door zijn hersenen ... Hij moet 

excuses verzinnen om zijn falende onderzoek te verantwoorden. Er rust een zwa-

re taak op zijn schouders, maar met een drive zoals alleen hij dat kan, stort hij 

zich op de onderzoeken. 

‘De Valentijnsmoord’ (Uitgeverij Piramidions/Eigenboekuitgeven.com) verscheen 

op 18 augustus 2017. 

‘De wolf van Colombes’, tweede Provence-thriller van Koen Strobbe 

Koen Strobbe werkt en woont in de Provence, waar hij 

vijftien jaar lang wijnbouwer was. In 2015 nam Koen 

deel aan de eerste Aspe Award en werd één van de 

drie winnaars. Een half jaar later verscheen zijn de-

buutthriller ‘Kruis en munt’, een bestseller die onmid-

dellijk bekroond werd met de allereerste Fred Braeck-

man-award (Hercule Poirot Debuutprijs). Daarna 

schreef hij samen met Pieter Aspe het succesvolle 

‘Blankenberge blues’. Hun eerste gedeelde pennen-

vrucht kwam bij verschijning meteen binnen op de eerste plaats in de boeken 

top tien. Nu ligt zijn tweede Provence-thriller in de rekken. 
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‘De wolf van Colombes’ 

Net als de schrijver beslissen de hoofdpersonages Laura en Nicolas om een 

nieuw leven te starten in de Provence. Ze ruilen de drukte van de Franse hoofd-

stad in voor een mooie, rustige toekomst in een oude Provençaalse dokterswo-

ning in Colombes-sur-Ciel. Terwijl Nicolas zaken doet met een rijke truffelboer, 

graaft Laura in het verleden van de streek. Zo doen ze enkele nare ontdekkingen 

en raken ze verstrikt in een gevaarlijk web van vastgoedzwendel, onfrisse wijn-

handel, kinderroof en mogelijke nazipraktijken. 

‘De wolf van Colombes’  (Uitgeverij Manteau) is verschenen 1 september 2017.  

‘Highway 245’, vierde thriller van het duo De Paepe-Depuydt 

Het Gentse auteursduo Herbert De Paepe en Els 

Depuydt is een vaste waarde in de thrillerwereld. 

Van hun hand verschenen ‘Mensenvlees’ (2010), 

‘Swartwater’ (2013) en ‘Tarantula’ (2015), stuk 

voor stuk spannende nagelbijters waarin ze hun 

reiservaringen kwijt konden. ‘Swartwater’ werd 

genomineerd voor de Diamanten Kogel en de Gouden Strop. Na de zijsprong van 

Els Depuydt met haar psychologische roman, ‘Mia’, verschijnt nu hun vierde thril-

ler, 'Highway 245', een macabere roadtrip door het verschroeiende hartland van 

Californië.  

‘Highway 245’ 

Juli 2017. Emma Mangelschodts vertrekt als 18-jarige au pair naar Californië. 

Haar naïeve dromen van glamour, glitter en strand worden verbrijzeld als ze 

terechtkomt in een rurale gemeenschap in de Central Valley. Toch raakt Em-

ma gefascineerd door de kleurrijke inwoners van het rodeostadje Woodlake 

en het ingeslapen westerndorp Pinehurst, elk aan een uiteinde van de desola-

te Highway 245. Wanneer in het Nationaal Park ten noorden van de Highway 

een grote bosbrand uitbreekt, komen oude vetes en trauma's naar boven, die 

teruggaan tot het verscheurde Ierland van de vorige eeuw. Terwijl het vuur 

nadert en de emoties oplaaien, raakt Emma verstrikt in de dodelijke strijd 

tussen de twee steden.  

‘Highway 245’ (Uitgeverij Vrijdag) is verschenen op 1 september 2017. 

‘Het gewicht van de haat’, nieuwe misdaadroman van Jo Claes 

Jo Claes is in het beroepsleven leraar Nederlands-Engels. 

Daarnaast is schrijven zijn grote passie. Na enkele succes-

volle romans schakelde hij over op non-fictie met werken 

over mythologie, hagiografie en iconografie. In 2008 nam 

hij de fictiedraad weer op en stortte zich op het misdaad-

genre. Hij publiceerde tien misdaadromans waarin zijn pro-

tagonist, hoofdinspecteur Thomas Berg, de toon mag zet-

ten. Nu volgt zijn elfde, ‘Het gewicht van de haat’.  

Al de misdaadboeken van Jo Claes hebben opvallende co-
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vers van standbeelden uit het Leuvense, gefotografeerd en bewerkt door de 

dochter van de auteur, Uschi Claes, fotograaf en grafisch vormgever.  

‘Het gewicht van de haat’ 

November 2015. Leuven engageert zich om tweehonderdvijftig Syrische 

vluchtelingen op te vangen, maar dat stuit op hevig protest. De buurtbewo-

ners organiseren betogingen, de ultrarechtse partij Leuven Eerst zet het 

stadsbestuur onder druk, de bevolking valt uit elkaar in voor- en tegenstan-

ders. 

Wanneer op enkele dagen tijd twee mensen in het opvangcentrum worden 

vermoord, krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg de opdracht om de zaak te 

onderzoeken. Alles wijst erop dat de dader of daders de Syrische vluchtelin-

gen uit de stad willen, tot een allochtone inwoner van Leuven wordt ver-

moord. 

Vanaf dat ogenblik vermoedt Berg dat er meer aan de hand is, zeker wanneer 

nog een Leuvenaar van vreemde origine om het leven wordt gebracht en hij 

een bizarre ontdekking doet: de moorden werden allemaal volgens een vast 

patroon gepleegd. Het motief dat zich langzaam maar zeker aftekent, is gru-

welijker dan hij ooit voor mogelijk had gehouden. 

‘Het gewicht van de haat’ (Uitgeverij Houtekiet) wordt verwacht op 28 septem-

ber 2017. 

Brainstormingsessies met Sandra J. Paul  

Vorig jaar heeft Erik Persoons in de aanloop naar het  

VVMA-Moordweekend (laatste weekend van oktober) een 

schrijfwedstrijd georganiseerd die uiteindelijk is uitge-

mond in de jeugdthriller ‘Attractopia’ (Kramat). In het ka-

der van het komende Moordweekend heeft Sandra J. Paul 

het idee uitgewerkt om het publiek te betrekken bij haar 

nieuwe boek, dat zich volledig in de streek 

Puurs/Bornem/Sint-Amands zal afspelen. Hiervoor zal zij 

op zaterdag 28 oktober brainstormsessies organiseren waar mensen hun moord-

ideeën de vrije loop kunnen laten gaan. Hiervoor zullen vanaf 1 oktober flyers 

beschikbaar zijn. Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief. 

We willen ook nog meegeven dat Sandra J. Paul in oktober een eerste Engelstalig 

boek zal uitbrengen onder het pseudoniem Joanne Carlton. Sandra schrijft trou-

wens al jaren flash-fictions voor gerenommeerde websites. ‘Heart-Beat’ wordt 

haar Engelstalig young-adultdebuut. Daarnaast staat er een Engelstalige thriller 

op stapel waarvoor ze binnenkort in New York research zal verrichten. Bezige bij! 

En tenslotte … 

Het VVMA-bestuur zit niet stil. Op dit ogenblik wordt nagedacht over diverse 

toekomstige  activiteiten. Naast het Moordweekend tijdens het laatste weekend 

van oktober, plannen we activiteiten op de Boekenbeurs waar tevens het start-

schot wordt gegeven voor een nieuwe literaire moordwedstrijd. Ook zullen het 

bestuur en de auteurs binnenkort samenzitten om een nieuwe Dag van de 
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Vlaamse Misdaadauteur uit te werken. Dit evenement staat gepland voor eind 

juni 2018. 

Agenda 
 Zaterdag 9 september 2017 – 09u30-13u00: Signeersessie – Guido Strobbe sig-

neert ‘Mendacium II’ in de Standaard Boekhandel Sint-Baafs in Gent. 

 Zaterdag 9 september 2017 – 14u00-17u00: Signeersessie – Guido Strobbe sig-
neert ‘Mendacium II’ in de Standaard Boekhandel in De Pinte. 

 Donderdag 12 oktober 2017 – 20u00: Lezing – ‘Hoe schrijf je een boek?’  door 
Sandra J. Paul in de bibliotheek van Sint-Amands, Emile Verhaerenstraat 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVMA. De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs 
en hun werk te promoten.  

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