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Om herfstblues geen kans te geven, reiken we je een aantal thrillers aan, waarmee 

je deze donkere en winderige dagen toch aangenaam kan doorbrengen. 

 Verschenen in oktober 

‘De burgemeester’,  debuut van Yves Peirsman 

Yves Peirsman houdt zich passioneel bezig met taal. Met zijn 

bedrijf NLP Town levert hij consultancy en software voor 

taaltechnologie. Als tiener raakte hij al besmet met het 

schrijfvirus toen hij genomineerd werd voor de Matilda Prijs 

van Uitgeverij Houtekiet. Twintig jaar later rijft hij met ‘De 

burgemeester’ de Fintro Prijs Spannend Boek 2020 binnen. 

Het misdaadverhaal wordt nu uitgegeven bij Houtekiet. 

De burgemeester 

Net op de dag dat zijn partij haar verkiezingslijst wil voorstellen, verdwijnt de 

burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen. Terwijl de politie zich 

blindstaart op de tegenstanders van de controversiële politicus, groeit de onrust 

in de stad. Vooral de allochtone bevolking voelt zich geviseerd. 

Uit onvrede met het speurwerk van de politie beslist Bas Michiels zelf op 

onderzoek uit te trekken. Als werkloze journalist is hij toch op zoek naar een 

nuttige bezigheid. Hij krijgt daarbij hulp uit onverwachte hoek: zijn ex-vriendin 

Emma wil als dochter van de plaatsvervangend burgemeester weten welk gevaar 

haar vader loopt. 

Emma en Bas hebben zo hun eigen ideeën over de verdwijning van de 

burgemeester. Terwijl Bas in stilte Emma's vader verdenkt, richt Emma haar 

aandacht op de linkse organisaties in de stad. Toch brengt hun zoektocht de twee 

dichter bij elkaar dan Bas ooit had durven dromen... 

‘De burgemeester’ (uitgeverij Houtekiet) is op 15 oktober verschenen. 

‘Julien’, tweede thriller van Peter Thiessen 

Peter Thiessen (1966) studeerde Letterkunde en werkt al drie 

decennia voor televisie, de laatste jaren als executive producer 

bij Eleven Sports. Vorig jaar begaf hij zich op het schrijverspad 

met de thriller ‘Margot’. Nu verschijnt zijn tweede spannende 

roman. 

Julien 

Julien Van Wezemaele, een mysterieuze eenzaat van middelbare leeftijd, leidt een 

teruggetrokken bestaan op een steenworp van zijn werkplek, het Stuivenbergzie-

kenhuis in hartje Seefhoek, Antwerpen. Daar is hij verantwoordelijk voor het mor-

tuarium, de plek waar dode patiënten de laatste zorgen krijgen toegediend. Zijn 
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leven bestaat verder uit het lezen van kranten, het schrijven van lezersbrieven en 

het afluisteren van cafégesprekken. Op een dag ontdekt Julien een condoom met 

diamanten in de aars van een overleden Nigeriaan. Die vondst leidt tot een roller-

coaster van gebeurtenissen die zijn leven voorgoed een andere wending geven. 

‘Julien’ (uitgeverij Horizon) is op 15 oktober verschenen. 

‘Carpe Diem’,  laatste postume thriller van Luc Deflo 

Eind november 2018 overleed misdaadauteur Luc Deflo. 

Volgens zijn wensen geeft Pelckmans uitgevers (Van Halewyck) 

nog vier boeken uit. Na ‘Levend speelgoed’ (2019), ‘Ricky en 

Ronny’ (2019) en ‘Versmachtend verlangen’ (2020) verschijnt 

nu zijn vierde postume thriller.   

 

Carpe Diem 

Een welgesteld gezin wordt in het afgelegen landgoed Carpe Diem op beestachtige 

wijze vermoord. De moorden komen pas dagen later aan het licht en ondertussen 

zijn de meeste sporen uitgewist. 

Rechercheur Dirk Deleu heeft meer vragen dan antwoorden. Welke razernij dreef 

de dader tot deze gruwelijke slachtpartij? En waarom hield hij de tweejarige Jonas 

drie dagen langer in leven dan de rest van het gezin? 

Al snel komen afpersing, jaloezie en duistere familiegeheimen naar boven. Deleu 

staat voor de meest raadselachtige en complexe zaak in zijn met bloed, zweet en 

moorden doordrenkte carrière. 

‘Carpe Diem’ (Pelckmans uitgevers) wordt eind oktober verwacht. 

‘Zwarte sneeuw’ – Godijn Publishing 

Godijn Publishing organiseerde begin 

dit jaar een wedstrijd met als opdracht: 

schrijf een thriller novelle. Twee 

Vlamingen en twee Nederlanders 

bemachtigden een auteurscontract. De 

vier verhalen zijn gebundeld onder de 

titel ‘Zwarte Sneeuw’.  

De twee Vlaamse winnaars zijn Luc Vos 

met ‘Noorderlichtvrouw’ en Jacob Dens met ‘Het Boek’.  Miriam Lucia (‘David & 

Sara’) en Annemarie Ros (‘Altijd rustig blijven’) zijn de Nederlandse winnaars.  

Op 31 oktober werd het boek afgetrapt in boekhandel Riemer in Amersfoort. Nu 

is het verkrijgbaar in Nederland en Vlaanderen.  

Noorderlichtvrouw  - Luc Vos 

Een ijskoud avontuur in Noorwegen. Twee vriendinnen, op weg naar het Noorder-

licht. Alleen. Op een boot met een man. Hij is een beetje vreemd. Is hij te 
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vertrouwen? Zullen ze het Noorderlicht zien, zoals gepland? In ieder geval ver-

loopt de reis heel anders dan verwacht. En het is ijs- en ijskoud. 

Het Boek - Jacob Dens  

Een ongelezen boek, een verdoken hartstocht en een psychiatrisch verleden: op 

Davids levenspad smelten die drie elementen samen tot een toxisch brouwsel. Da-

vid strijdt voor zijn ziel in een weekend waarin de lijnen tussen schrift, psychose 

en realiteit steeds moeilijker te onderscheiden blijken.  

‘Zwarte sneeuw’ (Godijn Publishing) is nu verkrijgbaar.  

Verschijnt in november 

‘Carte Blanche’,  nieuwe Kathleen Verlinden van Anja Feliers 

Anja Feliers is een succesvolle misdaadauteur met heel wat 

thrillers op haar naam. Na twee boeken rond het medium Caro 

Westerhof, herneemt ze de bekende reeks met psychologe Ka-

thleen Verlinden. 

Carte Blanche 

Saar weet wat ze verbergt. Dat ze haar leven mooier laat uitschijnen dan het in 

werkelijkheid is. Niemand beseft wat zich écht in haar gezin afspeelt. Niemand 

begrijpt dat ze de lakens deelt met de vijand. Maar ze heeft geen keuze. Wat ze 

deelt met hem schept een band die ze onmogelijk kan verbreken. Toch vreet de 

relatie aan haar, elke dag meer en meer. Wanneer ze ten einde raad contact zoekt 

met psychologe Kathleen Verlinden, ondervindt die al snel dat Saars schreeuw om 

hulp dringender is dan zij zelf beseft. 

Ook Kathleens leven komt volledig op zijn kop te staan wanneer een vrouw uit 

haar verleden onverwachts opduikt en oude wonden openrijt. Spreekt de vrouw 

echt de waarheid of speelt zij een verraderlijk spel? 

‘Carte Blanche’ (Pelckmans Uitgevers/ Van Halewyck) verschijnt op 5 november. 

‘De klimaatvluchteling’, nieuwe Vandiesel Co van Dirk Vanderlinden 

 Dirk Vanderlinden is aan de slag als senior consultant bij Arcadis. 

Voordien werkte hij jarenlang bij Sabena waar schrijven en reizen 

deel uitmaakten van zijn dagelijkse bezigheden. Met die bagage 

begon hij aan de thrillerreeks rond The Vandiesel Company waar-

van het achtste boek nu het daglicht ziet. 

De klimaatvluchteling 

Venetië 2020. Eva Rossi voert een verbeten strijd om Venetië te beschermen te-

gen de klimaatverandering. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker: de 

aarde kreunt onder de immens hete zomers, terwijl overvloedige waterstormen 

grote delen vernielen. 

Eva moet weg uit Venetië en komt bij de Vandiesel Company terecht. Zo kan ze 

haar missie verderzetten, maar sleurt de drie vrouwen van de Company mee in 

het avontuur. Die moeten alles uit de kast halen om haar te beschermen. 
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Vanuit Wenen vertrekt een ambitieuze jonge dertiger. Hij laat alles en iedereen 

achter om op zoek te gaan naar een beter leven. Niemand weet wie hij is, maar 

via de sociale media trekt hij steeds meer aandacht en zijn groep volgers groeit 

razendsnel.  

Zal Eva voldoende steun vinden om haar geboortestad te redden van de onder-

gang? En welke krachten drijven dat vreemd individu uit Wenen dat er alleen op 

uittrekt? Is het nu ieder voor zich? Of kan alleen samenwerking Venetië redden? 

‘De klimaatvluchteling’ (Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts) verschijnt op 11 no-

vember. 

Verschenen in september 

‘De zaak Tom’,  eerste politieroman van Jean-Paul Dullers 

De in Waterschei geboren Jean-Paul Dullers is germanist en be-

gon met het schrijven van korte stukjes voor kranten en tijd-

schriften. Onder het pseudoniem Paul Pleysier, verscheen in 

2018 zijn eerste roman ‘Een vlucht vooruit’. De opvolger ‘Hon-

denleven’ bracht hij uit onder zijn eigen naam.  Zijn verhalen gaan 

over emoties, kleine menselijkheid en over de Vlaamse aard. Nu 

publiceert hij de politieroman ‘De zaak Tom’, de eerste in een reeks met de Genkse 

rechercheurs Coppens & Vercauteren. 

De zaak Tom 

Coppens & Vercauteren zijn de beste vrienden, een uniek stel rechercheurs dat 

eigenzinnig in het leven staat en zich niets aantrekt van wat anderen over hen 

denken. 

Tom is een populaire jongen met Down, die wordt neergeslagen in een manege. 

De Genkse recherche, met het koningskoppel Coppens & Vercauteren, gaat op 

zoek naar de dader. 

Ze moeten alles uit de kast halen om een spoor van de dader te vinden in de ge-

sloten Limburgse gemeenschap. Lukt het ze de zaak op te lossen voor er nieuwe 

slachtoffers vallen? 

‘De zaak Tom’ (Uitgeverij Hamley Books) verscheen in september. 

Kort nieuws 

• Hilde Vandermeeren wordt in 2021 voorgedragen als ereburger van de stad Tor-

hout. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke ereburger van deze stad. Zelf zegt ze 

bijzonder vereerd en blij te zijn met deze erkenning.  

• Nog meer nieuws over Hilde Vandermeeren. Haar boek ‘Scorpio’ krijgt een En-

gelse vertaling en zal gepubliceerd worden door het Britse Pushkin Press. ‘Scorpio’ 

wordt onderdeel van hun nieuwe reeks ‘Walter Presents’. Laura Watkinson staat 

in voor de vertaling.  

• Freddy Michiels gebruikt Antwerpen niet enkel in zijn misdaadromans. In zijn 

oeuvre staan de Antwerpse taal en humor centraal. Dat bewijzen de talrijke na-

slagwerken die hij heeft samengesteld. In december verschijnt ‘Antwerpse les & 

Antwerpse humor’ zijn nieuwe woordenboek over de Antwerpse taal waarin ook 
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20 topliedjes van De Strangers onder de loep worden genomen. Via QR-codes kan 

je de nummers beluisteren.  

• De Bilzerse thrillerauteur Anja Feliers viert haar 10-jarig jubileum met een dyna-

mische wandelroute in Oud-Rekem, bij Lanaken. Dit is het geboortedorp van de 

schrijfster en de plek waar ze verscheidene moordmysteries laat afspelen in haar 

boeken. Dat een thrillerauteur een wandelroute krijgt, is een unicum in Limburg.  

• In volle coronacrisis verscheen in een paar Vlaamse kranten een oproep van en-

kele auteurs om zoals in de Decamerone, een aantal verhalen samen te brengen. 

Toen bleek dat er geen enkele thrillerauteur bij de samenstellers genade vond, 

stelde Luc De Keersmaecker voor om zelf een initiatief te nemen. Hij kreeg van 

Peter Franck en Hubert van Lier de nodige steun om collega-thrillerauteurs mee 

in de boot te trekken. De uitgever, die het initiatief genegen was, zorgde voor 

Nederlandse collega’s, die graag mee aan de riemen trokken. Zo ontstond onder 

de redactie van Perry Pierik ‘De wraak der leegte’, 11 spannende, verrassende en 

gevarieerde verhalen geschreven door de meest spraakmakende hedendaagse 

thrillerauteurs uit Vlaanderen en Nederland. Met o.a. Peter Franck (winnaar Fin-

tro-Prijs spannende boek, 2019) en Dominique Biebau (winnaar Hercule Poirot-

prijs 2019, Gouden Strop 2020). 

‘De wraak der leegte’ (Uitgeverij Aspekt) verscheen in oktober 2020. 

  

AGENDA 

• Donderdag 5 november – 19u30: Literaire avond – William Van Vooren: Panel-

gesprek o.l.v. dichteres en schrijfster Sylvie Marie en expert criminologie profes-

sor Jelle Janssens via live streaming. 

• Wegens verstrengde coronamaatregelen zijn vanaf donderdag 29 oktober alle 

signeersessies in het kader van ‘Feest van het Boek’ (Standaard Boekhandel) af-

gelast. 

 

 

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 
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Als alternatief voor de klassieke Boekenbeurs, organiseren VRT en Boek.be 

samen Boekenbeurs 2020 van 1 t.e.m. 11 november. 

Meer hierover op: 

https://www.boekenbeurs.be 

 https://www.langzullenwelezen.be 
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