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Pieter Aspe (pseudoniem voor Pierre Aspeslag) heeft ons verlaten. Op zaterdag 1 

mei is een van onze meest succesvolle auteurs op 68-jarige leeftijd overleden aan 

de gevolgen van een zware longaandoening.  

Pieter Aspe was voltijds auteur sinds 1996. Hij heeft 51 boeken op zijn palmares, 

waarvan er meerdere zijn verschenen in verschillende talen. Drieënhalf miljoen 

exemplaren zijn over de toonbank gegaan. De populaire tv-serie Aspe, die werd 

uitgezonden tussen 2004 en 2014, was gebaseerd op zijn personages. Samen met 

hem verdwijnt commissaris Van In van het toneel.  

Pieter en zijn geesteskinderen zullen blijven voortleven in onze herinnering.  

VVMA wenst zijn vrouw Tamara en zijn hele familie veel sterkte om dit verlies te 

verwerken. 

Verschenen in april 

‘Het verloren meisje’, debuutthriller van Chris Delaet 

Chris Delaet werd geboren in Mol, waar ze nog altijd woont. Ze 

pendelt dagelijks naar Antwerpen, waar ze zich als jobcoach met 

passie inzet voor de meest kwetsbare mensen op de 

arbeidsmarkt. In 2017 werd ze ernstig ziek en dit inspireerde haar 

om een oude droom achterna te gaan. Het resultaat is deze eerste 

thriller. 

Het verloren meisje 

Jessie De Roover heeft een moeilijke periode achter de rug met een behandeling 

tegen borstkanker. Voor ze terug aan het werk gaat in haar team Moordzaken in 

Antwerpen, neemt ze haar man en kinderen mee op cruise naar de Middellandse 

zee. Nog maar net aangekomen neemt de vakantie een dramatische wending door 

een moord op het schip. Jessie wordt gevraagd om het onderzoek te leiden. Ver 

weg van haar team, worstelt ze met het opnemen van haar verantwoordelijkheid 

en de zorg voor haar gezin en zichzelf. Tijdens de zoektocht naar de dader(s) loopt 

ze herhaaldelijk tegen de muur. Uiteindelijk slaagt ze erin om de daders in het vi-

zier te krijgen. 

‘Het verloren meisje’ (Uitgeverij Storyland) is verschenen op 6 april. 

‘Yanaïka's troffee’, achtste B & B van Johan D’Haveloose 

 Johan D’Haveloose profileert zich niet enkel als 

kinderboekenauteur, maar ook als schrijver van misdaadverhalen 

met het recherchekoppel Bonnard & Brunello in de hoofdrol.  

‘Yanaïka’s trofee’ is zijn nieuwste boek, nummer 8 in de reeks, die 

elk afzonderlijk te lezen zijn. 
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Yanaïka's trofee 

Het rechercheteam wordt geconfronteerd met de zorgwekkende verdwijningen 

van jonge meisjes in het Vlaamse dorp Lievegem. Bonnard en haar team staan 

voor een vreselijk moeilijke opdracht. De verdwijning van nog zeer jonge meisjes. 

Voor de ouders is het een helse nachtmerrie. Zal het Bonnard & Brunello lukken 

de meisjes levend terug te vinden? En hoe gaat het ondertussen met de wankele 

relatie tussen Zoe en Sebastian? Zullen hun perikelen deze zaak beïnvloeden? Eén 

ding is zeker, ook Bonnard staat voor een van de gevoeligste zaken uit haar carri-

ère.  

‘Yanaïka’s trofee’ (Uitgeverij aquaZZ) is eind april verschenen. 

Verschijnt in mei 

‘Race tegen de klok’, tussentijdse Berg van Jo Claes 

De misdaadromans van Jo Claes met hoofdinspecteur Thomas Berg 

zijn alom bekend. Standaard Boekhandel vroeg hem een ‘tussen-

Berg’ te schrijven voor hun zomeractie van 2020. Bij aankoop van 

25€ aan thrillers kreeg je het zomaar cadeau. Op aandringen van 

fans die de actie hadden gemist, geeft Houtekiet het boek nu 

opnieuw uit.  Het verhaal is korter dan normaal, maar wel volledig 

afgerond. 

Race tegen de klok 

Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt hoofdinspecteur Thomas Berg 

een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse 

studenten aan de Leuvens universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis 

kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een 

ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil 

vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te 

redden.Een misplaatste grap, denkt iedereen.  

Tot Berg een sms'je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De 

boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of 

geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel op tijd op 

te lossen. De race tegen de klok is ... 

‘Race tegen de klok’ (Uitgeverij Houtekiet)  is beschikbaar vanaf 3 mei. 

‘Judas 2.0’, vijfde thriller van Chris Bossers 

Chris Bossers begon met het schrijven van scenario’s voor film en 

TV en legde zich daarna toe op harde misdaadverhalen. In zijn 

verhalen vermengt hij waargebeurde feiten met fictieve 

personages. Hij is afkomstig uit Antwerpen waar hij als advocaat 

werkt. ‘Judas 2.0’ is zijn vijfde thriller, waarin opnieuw een 

prominente rol is weggelegd voor de corrupte commissaris Willy 

Vercammen. 
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Judas 2.0 

In Antwerpen wordt het lichaam gevonden van een jonge vrouw waarvan som-

mige organen zijn geroofd. Het team van commissaris Willy Vercammen, een po-

litieman met een bedenkelijke reputatie, wordt met het onderzoek belast. In het 

kader hiervan stoot Vercammen op een organisatie die met behulp van loverboys 

minderjarige meisjes ronselt. Die beide kwesties blijken met elkaar te maken te 

hebben, en ze leiden tot een ijzingwekkende ontdekking.  

‘Judas 2.0’ (Uitgeverij Phoenix Books) wordt verwacht rond 10 mei. 

‘De opdrachtgever’, nieuw werk van Rudy Soetewey 

Rudy Soetewey won in 2011 de Knack Hercule Poirotprijs met 

‘Getuigen’ en in 2013 de Diamanten Kogel met ‘2017’. Zijn thrillers 

kenmerken zich door de exquise karaktertekening, beklijvende 

herkenbaarheid en de manier waarop hij de drama’s van de kleine 

man beschrijft.  

De opdrachtgever 

Peter Loukens, IT’er in de kerncentrale van Doel, gaat na een terreuractie met ver-

regaande gevolgen op zoek naar de opdrachtgever. Zijn speurwerk wordt niet 

door iedereen in dank afgenomen. Voor hij het beseft, is hij helemaal opgeslokt 

door nieuwe criminele verwikkelingen … 

‘De opdrachtgever (Uitgeverij Vrijdag) verschijnt eind mei. 

Kort nieuws 

• In mei laten Roland Bergeys en Leentje 

De Coninck in ‘Boekenfoyer’ hun licht 

schijnen over de misdaadliteratuur. Ze 

zetten ‘Sneeuwspoor’ van Rudy Morren 

in de kijker. Naar goede gewoonte zal 

Guy Didelez weer een spannend verhaal 

vertellen. Alsof dat niet genoeg is, komen 

in de misdaadrubriek ‘Op het spoor’ deze keer drie titels aan bod: ‘De klimaat-

vluchteling’  van Dirk Vanderlinden, ‘Afpersing’ van Ludo Geluykens, en tot slot 

‘Meedogenloos’ van Hilde Vandermeeren en Walter Damen.   

‘Boekenfoyer’ wordt elke tweede donderdag van de maand rond 12u, elke derde 

zaterdag rond 13u en ieder vierde zondag uitgezonden. Eclips tv is te ontvangen 

op volgende kanalen: Telenet 51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39. 

Het precieze aanvangsuur kan u terugvinden op onze Facebookpagina. 

• Het mei-juninummer van Ellery Queen Mystery Magazine - het inmiddels tachtig-

jarige Amerikaanse tijdschrift voor 

de betere misdaadliteratuur – pu-

bliceert  ‘The Bunker’ van Herbert 

De Paepe. Het kortverhaal, ver-

taald door de bekende Ameri-

kaanse misdaadauteur Josh Pach-

ter, speelt zich af in de ‘vergeten’ 
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bunker onder het Citadelpark in Gent anno 1988, tijdens de naweeën van de 

Koude Oorlog. 

• Misdaadromans worden steeds vaker omgezet in luisterboeken voor slechtzien-

den  en blinden. ‘Wraak’ en ‘Dodelijke afrekening’ van Camille Jacobs zullen bin-

nenkort beschikbaar zijn als luisterboek in de bibliotheken. Ook ‘Wraakzucht’, de 

tweede thriller van Tom Bergs, is uitgekomen als luisterboek. Het werd ingespro-

ken door Maxime Vandommele (bekend van onder meer ‘De Kroongetuigen’ op 

VTM en ‘Voor wat hoort wat’ op Eén). Zijn andere thrillers ‘Dubbelleven’ en ‘Con-

currentie’ zullen volgen. De luisterboeken zijn beschikbaar via Luisterrijk, Spotify 

en Kobo Plus. 

• Dat onze misdaadauteurs dikwijls hun horizon verruimen, is geen geheim.  

Bij uitgeverij aquaZZ is ‘Balletje Tik’ van Johan D’Haveloose verschenen. In dit 

boek fileert de auteur het thema vriendschap op een gevoelige en empathische 

wijze. 

Bij uitgeverij Pelckmans verschijnt midden mei ‘Molokai: de tocht van Beeld-

schoon en Lieveling’ van Guy Didelez. Het is het eerste boek van een trilogie over 

Pater Damiaan en richt zich vooral tot de jeugd. 

Bij Hamley Books publiceert Sandra J. Paul een nieuwe reeks voor 8+ lezers. 

‘Hamley is jarig’ is het eerste verhaal over een avontuurlijk zwart katje dat men-

sentaal begrijpt. Het boek wordt rond 5 mei verwacht. 

 

 

Agenda 

• Op zaterdag 15 mei signeert Ludo Geluykens zijn laatste boek ‘Afpersing’ van 

10u30 tot 12u30 in Standaard Boekhandel, Turnhoutsebaan 334, 2970 Schilde en 

van 13u30 tot 15u30 in Standaard Boekhandel, Turnhoutsebaan 5/Shop 90, 2110 

Wijnegem. 

 

 
 

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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