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De zomer is in aantocht. Met heel wat nieuw spannend leesvoer kan de vakantie 

niet meer stuk.  

Verschenen in mei 

‘Rauwkost’, zesde Leyssens & Van Cattendyck van Bart Debbaut 

Het is na ‘De Mol’ een tijdje rustig geweest rond Bart Debbaut, 

ex-bankier en uitbater van een kledingzaak in Tienen. Zijn 

Leuvense speurders John Leyssens en Mieke Van Cattendyck 

waren lange tijd spoorloos. Nu ontmoeten we het duo eindelijk 

weer in ‘Rauwkost’, een spannend verhaal rond de gruwelijke 

moorden op bekende tv-koks. 

Rauwkost 

Tv-kok en kijkcijferkanon Wout Dumoulin wordt na een lange opnamedag plotse-

ling ontvoerd. Wanneer kort nadien zijn lijk opduikt, wijzen alle signalen in de rich-

ting van een collega-kok. 

Maar als ook hij even later vermoord wordt teruggevonden, beseffen de speur-

ders dat er meer aan de hand is: een seriemoordenaar met een verdorven zin voor 

symboliek en ritueel blijkt het op bekende chefs gemunt te hebben. 

‘Rauwkost’ (Uitgeverij Lannoo) is verschenen op 25 mei. 

‘In de schaduw van de meester’, nieuw thriller van Maes en Wade 

Ria Maes is bij haar lezerspubliek vooral bekend van 

‘Mijn dagboek Sara.’ Aron Wade studeerde aan het 

Koninklijk Conservatorium van Brussel en is geregeld te 

zien op de planken en op het scherm. Als schrijversduo 

debuteerden ze met de thriller ‘Pan’, gevolgd door 

‘Meester Dood’. Nu verschijnt hun derde spannende roman.  

In de schaduw van de meester 

Antwerpen organiseert de veiling van de eeuw. Kan kunst de wereld redden? Het 

antwoord hierop transformeert de stad in een moorddadig schouwspel. Een oude 

en een nieuwe vijand hebben een duivels pact gesloten. De dag van de revolutie 

is aangebroken. Alle inwoners worden vogelvrij verklaard. 

Voor wetsdokter Tom Beckx en rechercheurs Raoul en Alexandra wordt het weer 

een race tegen de klok om de puzzel te leggen en de waanzin te stoppen. 

Kunnen ze Antwerpen redden? Het antwoord hierop? 

Misschien.  

‘In de schaduw van de meester‘ (Uitgeverij Houtekiet) verschijnt op 31 mei. 
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Verschijnt in juni 

‘De verdwijningen’, nieuwe roman noir van Patrick Conrad 

Patrick Conrad is een veelzijdig kunstenaar en een meester in 

de roman noir. In zijn nieuwe werk is de systematische 

afbrokkeling, aftakeling en uiteindelijke verdwijning van de 

machtige familie Torfs, een sprekende metafoor voor de 

verloedering van onze westerse samenleving die in de jaren 

zeventig begon. 

De verdwijningen 

Nadat op 22 juli 1974 de rode handtas van professor Franse literatuur Rina Torfs 

wordt teruggevonden op de werf van de premetrowerken, beginnen de speurders 

van de Antwerpse recherche een routineonderzoek naar haar verdwijning. Ook 

haar voormalige vriend, de verlopen hippie en mislukte dichter Valère, vat een 

zoektocht aan in opdracht van haar steenrijke grootmoeder ‘Medusa’ Torfs. Hij 

wordt in een draaikolk van leugens en geweld meegesleurd waaraan hij niet meer 

kan ontsnappen. Rina’s verdwijning blijkt slecht de eerste in een uitdijende reeks.  

‘De verdwijningen’ (Uitgeverij Vrijdag) verschijnt begin juni. 

‘Russische poppetjes’, nieuwe Luk Borré van Jos Pierreux 

Jos Pierreux moeten we niet meer voorstellen. In zijn boeken 

gaat de eigenzinnige inspecteur Luk Borré steevast op pad om 

de misdaad in Knokke te bestrijden. Tijdens de coronapandemie 

moet Borré de klus klaren in een beklemmende lockdownsfeer, 

waarbij hij deze keer hulp krijgt van een nieuweling. 

Russische poppetjes 

In China steekt een onbekend virus de kop op. Corona. Eerst reageert het Westen 

lacherig tot Europa eindelijk in de gaten krijgt dat het ernst is. Een pandemie 

kondigt zich aan. Het land stevent af op een lockdown. In die almaar benauwender 

sfeer is het voor de Knokse politie moeilijk werken. Een bejaarde, die deerlijk 

toegetakeld op een bankje wordt aangetroffen, beweert dat hij is gevallen terwijl 

nogal wat verwondingen op mishandeling wijzen. Het blijkt slechts het eerste 

dubieuze voorval te zijn in een lange rij. Een afrekening, een homejacking en een 

hoog oplopend dispuut tussen een huurder en een eigenaar... Het is niet altijd 

duidelijk wat een misdaad is en wat niet. Maar waarom zou een slachtoffer liegen 

en waarom worden misdrijven niet aangegeven en aanklachten ingetrokken. 

Toeval? Of Is hier meer aan de hand? Luk Borré breekt er zich het hoofd over. 

Tijdens het onderzoek wordt de inspecteur bijgestaan door een ambitieuze 

nieuweling. Die heeft zo zijn eigen problemen.  

‘Race tegen de klok’ (Uitgeverij Vrijdag)  wordt begin juni verwacht. 
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‘Roadtrip naar nergens’, tweede thriller van Barbara De Smedt 

Barbara De Smedt (1976) groeide op in Antwerpen en 

studeerde in Gent. Nadat ze met haar gezin enkele maanden 

door Zuid-Europa reisde, verhuisde ze definitief naar de 

Portugese kust. In 2020 debuteerde ze met de psychologische 

thriller ‘Alleen ’. 

Roadtrip naar nergens 

Wanneer Michelle Deckers ervan overtuigd is alles kwijt te zijn, stapt ze in haar 

oude Volvo en vertrekt. Bestemming: onbekend. Aan de Portugese kust ontmoet 

ze Isa, een Française die samen met haar dochtertje rondtrekt. Hun prille vriend-

schap wordt meteen op de proef gesteld: op het strand spoelt het gruwelijk ver-

minkte lichaam van een man aan. Wat is er met hem gebeurd? En waarom ge-

draagt Isa zich plots zo vreemd? Dan valt er een tweede dode, geen onbekende 

deze keer. Voor Michelle het beseft, zit ze tot over haar oren in de problemen.  

‘Roadtrip naar nergens’ (Uitgeverij Hamley Books) verschijnt op 5 juni. 

Kort nieuws 

• In ‘Boekenfoyer’ van juni belichten  

Roland Bergeys en Leentje De Coninck 

de vertederende roman 'De souffleur' 

van Diane Broeckhoven. De dichter van 

dienst is Etienne Colman met 'Blijf van 

mij'. Met 'Ja, ik ben Suzanne’ van Alex 

Van Haecke zweven we tussen liefde en 

crime. De rubriek 'Op het spoor' zet 'Tentakels' van Ronald Verheyen op de 

voorgrond. Ook het ongelooflijke, maar waar gebeurde verhaal van Guy Didelez 

ontbreekt niet. 

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

zaterdag rond 13u en iedere vierde zondag uitgezonden op Eclips tv (Telenet 51, 

Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). Het precieze aanvangsuur kan u 

terugvinden op onze Facebookpagina.  

Wie de uitzending van mei heeft gemist, kan die hier bekijken:  

https://youtu.be/wCIErqGYORo. 

• Op 5 juni wordt de Gouden Strop uitgereikt. Bij de vijf genomineerden vinden we 

twee Vlaamse auteurs. Op de shortlist staan: René Appel met ‘Overschot’, Bernice 

Berkleef met ‘Bloedsteen’, Toni Coppers met ‘De moord op Arno Linter’, Hugo 

Luijten met ‘Undercover - Alles of niks’ en Saskia Noort met ‘Bonuskind’. De 

uitreiking is tussen 13.30-14.40u live te volgen via streaming op de volgende link:  

https://www.bibliotheekutrecht.nl/collectie/thrillerprijzen.html.  

• Sinds kort is het boek van ‘De Boekenjagers’ in pre-order te bestellen. Het boek 

verschijnt naar aanleiding van de vijfde verjaardag van de gelijknamige 

Facebookgroep en bevat kortverhalen van diverse VMMA-auteurs zoals Sandra J. 

Paul, Bart Debbaut, Tine Bergen, Kevin Valgaeren en Tom Bergs. De volledige 

https://youtu.be/wCIErqGYORo
https://www.bibliotheekutrecht.nl/collectie/thrillerprijzen.html
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lijst vind je op https://boeken-jagers.be/boek/.  Het boek is beschikbaar vanaf 

vrijdag 27 augustus, exact de vijfde verjaardag van de groep. 

• Op 2 juni verschijnt het bijzondere album van de Kiekeboes, ‘Salami’. Dit 

stripverhaal van Merho is gebaseerd op de gelijknamige humoristisch 

misdaadroman van Rudy Soetewey. 

Agenda 

• Erik Persoons signeert zijn nieuwste boek ‘Borderline in quarantaine’, een 

roman gebaseerd op de getuigenis van de 21-jarige Inge, die een borderline 

persoonlijkheidsstoornis heeft. Ze zal Erik vergezellen op de signeersessies. Die 

vinden plaats op:  

o vrijdag 4 juni in Standaard Boekhandel, Opitterstraat 6, 3960 Bree. 

o zaterdag 5 juni - Standaard Boekhandel,  Nieuwstraat 47, 2440 Geel. 

o zaterdag 12 juni - Standaard Boekhandel,  Binnenhof 11, 3980 

Tessenderlo.  

Naast dit non-fictieboek komen ook zijn misdaadromans aan bod. 

 

 

 
Foto Anna Galasheva  

 

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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