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Hoewel de uitgevers in deze coronatijd hun uiterste best doen om de geplande 

uitgaven op tijd te laten verschijnen, zijn vertragingen niet uitgesloten. In deze 

nieuwsbrief kondigen we weer heel wat spannends aan dat klaar staat om in mei 

te verschijnen. En  vergeet niet … koop en lees Vlaams. 

Verschenen in april 

‘Mazzelaar, nieuwe thriller van Benny Baudewyns 

Benny Baudewyns schreef diverse theaterstukken en een hele 

reeks thrillers. Voor ‘De Emerson Locomotief’ (2001) kreeg hij de 

Diamanten Kogel. Hij werd ook genomineerd voor de Gouden 

Strop met de ‘Anatartica Theorie’ (2008). Nu verschijnt zijn 

dertiende thriller. 

Mazzelaar 

Inspecteur Delcroix heeft een knoop doorgehakt. Na enkele jaren trouwe dienst 

bij de Anderlechtse politie neemt hij drie maanden onbetaald verlof, maanden die 

hij vooral wil gebruiken om een businessplan op te stellen voor een Bed & 

Breakfast in het buitenland. Zijn laatste klus is het vaststellen van de diefstal van 

… een geit. Zo komt Delcroix in aanraking met Theo Vanlancker, de buurman van 

de ontriefde eigenaar van de geit. Vanlancker is een suffige ambtenaar bij de 

dienst Burgerlijke stand van de stad Brussel. Maar de grijze mus sleurt een 

gestoord verleden met zich mee, een verleden dat nu nog altijd nazindert in zijn 

denken en doen. En zo kruisen de wegen van Delcroix en Vanlancker elkaar 

opnieuw, deze keer niet vanwege een gestolen geit. Delcroix’ droom van een B&B 

is veraf.  

‘Mazzelaar’ (Uitgeverij Vrijdag) verscheen eind april.  

Verschijnt in mei 

‘De zalige moordenaar’, vierde thriller van Raymond Rombout  

Raymond Rombout werkte voor zijn pensioen bij het bedrijfstijd-

schrift van de NMBS en wijdt zich nu volop aan het schrijven. Hij 

is auteur van een reeks bekende werken over de figuur James 

Bond, waarvan het volgende in het najaar verschijnt. Daarnaast 

verschenen drie thrillers van zijn hand rond de ietwat controver-

siële Arturo Dias. Deze maand ziet zijn vierde spannende roman 

het daglicht. 

De zalige moordenaar 

Mark Van Lancker was een van de paracommando’s die in 1994 in Rwanda werd 

neergeschoten. Mark werd voor dood achtergelaten, maar het moment dat hij zijn 
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eigen leven weer in handen neemt, valt samen met de genocide in Rwanda. Mark 

is getuige hoe iedereen rond hem moordt en rooft maar dat hem dat totaal niets 

doet. Hij keert terug naar België, naar Mechelen.  

Jaren later krijgt hij te horen dat hij niet meer dan drie maanden te leven heeft. 

Mark reageert eerst gelaten, maar wil nog één krachttoer verwezenlijken. Hij be-

seft dat zijn enige talent ligt in meedogenloos moorden.  Niet zomaar moorden, 

dat zou te makkelijk voor hem zijn. Er moet structuur in zijn daden zijn. Een onop-

vallende rode draad. Iets waarmee hij de onderzoekers kan uitdagen, hun scherp-

zinnigheid kan testen. Dat lijkt te lukken, tot hij Arturo Dias op zijn pad vindt.  

‘De zalige moordenaar’ (Uitgeverij StoryLand) wordt half mei verwacht.  

‘Val’, eerste thriller met Alex Berger van Toni Coppers  

Toni Coppers moeten we niet meer voorstellen. Iedereen 

kent de auteur van zijn spannende politieromans rond 

inspecteur/commissaris Liese Meerhout. Nu wisselt hij het 

geweer van schouder en gaat hij in zee met ex-commissaris 

Alex Berger. Om de boekhandels te steunen, wordt ‘Val’ pas 

gelanceerd wanneer winkels hun deuren weer mogen 

openen. 

Val 

Alex Berger, ex-commissaris bij de Moord in Brussel, heeft zijn traumatische ver-

leden overboord gegooid en zich teruggetrokken in Oostende. Hij leeft er eenvou-

dig en niet echt ongelukkig, kijkt naar de zee en praat tegen de meeuwen. Hij 

knoopt de eindjes aan elkaar als privédetective. In zijn leven is slechts plaats voor 

twee andere gekneusde zielen: een boekhandelaar en Sara Cavani, zijn ex-collega 

die pas haar tweelingzus verloor. 

Wanneer Sara als verbindingsofficier bij Interpol opgezadeld wordt met een on-

mogelijk dossier, roept ze de hulp van Alex in. In Londen werd Roisin Benting, een-

entwintig en in de fleur van haar leven, in haar luxueuze studentenloft koelbloedig 

gewurgd. De moordenaar liet een souvenir achter op haar buik: een sneeuwbol 

van glas met daarin een miniatuur van het Atomium. 

Als er een tweede slachtoffer valt, dit keer in Brussel, komt de familie Bonard in 

beeld: steenrijke reders met aan het hoofd de mythische David Bonard, een man 

die niemand kent en van wie niemand iets weet. 

De jacht op de vreemde moordenaar brengt Alex Berger naar Londen en Zuid-

Frankrijk en ten slotte naar het mondaine Sankt-Moritz in de Zwitserse bergen. En 

dan krijgt Alex een bericht van David Bonard zelf: een uitnodiging voor een verblijf 

in zijn mysterieuze landhuis aan het meer van Lugano...  

‘Val‘ (Uitgeverij Manteau) wordt half mei verwacht. 

‘De Exenkring, nieuwe misdaadroman van Paul Jacobs 

Paul Jacobs heeft bij radio en televisie heel wat watertjes doorzwommen en is ge-

eindigd als voltijds schrijver, die meestal in Zuid-Frankrijk verblijft. Het is dan ook 
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niet te verwonderen dat zijn verhalen zich dikwijls daar afspe-

len met een voormalig televisiemaker als protagonist. ‘De Ex-

enkring’ is het elfde deel van de serie rond Thomas Breens. 

De Exenkring 

Wanneer cineast Frederik De Ridder een lovende film wil ma-

ken over het leven van de Vlaamse schrijver Henri Darren, laat een onbekende 

saboteur de opnamen in het honderd lopen. 

Nog geen week later worden enkele machoparlementsleden op een plechtige re-

ceptie schaamteloos in hun hemd gezet. Beide acties worden opgeëist door een 

kleine groep rabiate feministen: de Exenkring. Het is duidelijk: de beruchte #Me-

Too-woede is van de Verenigde Staten naar Vlaanderen overgewaaid. 

Thomas Breens maakt de wraakoefeningen van de Exenkring slechts vanaf een af-

stand mee, maar dan valt tijdens een televisiedebat een eerste dode. Wanneer 

enkele militante mannen in de tegenaanval gaan en zijn vriendin Kristien bij hun 

schermutselingen betrokken wordt, kan Thomas niet langer aan de kant blijven 

staan.  

‘De Exenkring’ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt rond 20 mei.  

‘De vrouw die liefhad’, nieuw spannend werk van Patrick De Bruyn  

Patrick De Bruyn schreef twaalf thrillers en werd meermaals genomineerd voor 

talrijke thrillerprijzen. Hij won de Hercule Poirotprijs met ‘Dodelijk verlangen’. Na 

zijn laatste twee boeken over zijn persoonlijke ervaringen met fraude en 

oplichting, brengt Patrick De Bruyn ons opnieuw een brok suspense.  

De vrouw die liefhad 

Alice komt niet ongehavend uit een bittere vechtscheiding, maar behoudt toch het 

hoederecht over haar enige tienerdochter. Ze pikt de draad weer op, gaat 's 

avonds verhalen schrijven en kent algauw succes als thrillerauteur. 

Dochter Emma is geen doetje, heeft lak aan de school en ziet voor zichzelf een 

illuster bestaan als vlogger en influencer, maar dat lukt niet zonder financiële 

steun. Alice aanbidt haar dochter en doet er alles aan om haar te helpen, maar 

Emma is onverzadigbaar. Dan ontmoet Alice toevallig een nieuwe liefde. En valt er 

een dode. 

‘De vrouw die liefhad‘ (Uitgeverij Horizon) wordt in mei verwacht. 

‘Het tweede skelet’, nieuwe Luk Borré van Jos Pierreux  

Jos Pierreux  is na een loopbaan als bouwhandelaar al een tijd 

professioneel misdaadauteur. De meeste van zijn verhalen, 

waarin inspecteur Luk Borré vaak de hoofdrol opeist, spelen 

zich in de badstad Knokke af. Hij werd driemaal genomineerd 

voor de Hercule Poroitprijs en won uiteindelijk die prijs in 2019 

met ‘Niets erger dan spijt’.  
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Het tweede skelet 

Wanneer in aanvulzand een menselijk skelet wordt aangetroffen, blijkt de grond 

op Place m'as-tu-vu te zijn afgegraven. Daniël Pisters meent dat dit de beenderen 

van zijn lang vermiste zoon zouden kunnen zijn. De inspecteur raakt daar steeds 

meer van overtuigd. Ondertussen probeert Luk Borré het onderzoek zo snel mo-

gelijk af te ronden. Zodra Theofiel Mangels terugkeert, wordt hij immers weer ge-

woon speurder. Borré wil zijn invalbeurt als tijdelijk overste met een positief re-

sultaat afsluiten. Gemakkelijk verloopt een en ander echter niet. Integendeel, de 

cold case wordt almaar ingewikkelder. Dan wordt een tweede skelet gevonden ... 

Het lijkt er steeds meer op dat Luk Borré er deze keer niet zal in slagen om het 

raadsel op te lossen. Ongenadig tikt de klok voort. 

‘Het tweede skelet‘ (Uitgeverij Vrijdag) verschijnt eind mei.  

‘Zullen we het liefde noemen?’, nieuwe thriller van Tine Bergen  

Tine Bergen is journalist en auteur van jeugdboeken, fictie en 

non-fictie voor volwassenen. In 2019 verscheen haar psycholo-

gische thriller ‘Vissen praten niet’  waarmee ze genomineerd 

werd voor de Hercule Poirotprijs.  

Zullen we het liefde noemen? 

Esther houdt van haar man Stef en van haar kinderen, uiter-

aard. Ze houdt van haar vader, al zou ze dat soms liever niet willen. Want houdt 

haar vader wel van haar? En hoeveel houdt Esther van die andere man, Jack? Wan-

neer haar achtjarige zoon Linus de overbuurman doodrijdt, wijst alles eerst op een 

ongeluk. Dat gelooft Esther toch. Maar is dat wel zo? Want die overbuurman is 

ook wel de leerkracht die Linus vorig schooljaar het leven heel erg zuur maakte.  

De inspecteur die op de zaak wordt gezet doet zijn werk grondig, dus rest Esther 

geen andere keuze dan dit zelf ook te doen. Al moet ze daarvoor haar eigen leven 

wel heel scherp onder de loep nemen. Van hoeveel mensen kun je tegelijkertijd 

houden? En hoeveel doe je voor de mensen die je graag ziet?  

‘Zullen we het liefde noemen?‘ (Uitgeverij Vrijdag) verschijnt eind mei.  

Kort nieuws 

• Sommige misdaadauteurs hebben meer in hun mars dan het schrijven van 

misdaadromans. Naast kinderboeken en zijn misdaadreeks rond het duo 

Bonnard & Brunello, brengt Johan D’Haveloose nu ook de roman ‘Een 

druppel liefde’ uit (Uitgeverij aquaZZ). Het is een kroniek van een Vlaamse 

familie doorheen de twintigste eeuw. De boekvoorstelling was voorzien 

voor 9 mei, maar is voorlopig verplaatst naar 8 augustus. 

AGENDA 

Vanwege de coronamaatregelen hebben onze auteurs geen activiteiten gepland voor de 

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

Men kan zich altijd op deze nieuwsbrief uitschrijven 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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