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Net zoals in februari, is ook de oogst van maart niet groot. Slaat de post-

coronaschaarste toe in de Vlaamse misdaadliteratuur? 

Verschijnt in maart 

‘Valse beloftes’, nieuwe politiethriller van  Ludo Geluykens 

Ieder voorjaar verschijnt een nieuwe ‘Somers en De Winter’ van 

Ludo Geluykens. Dit jaar verwelkomen we ‘Valse beloftes’, zijn 

dertiende politiethriller waarin de stad Lier weer centraal staat.  

Valse beloftes 

Staf Mertens, de directeur van het bankkantoor BNP Paribas For-

tis aan de Mechelsesteenweg in Lier, woont met zijn vrouw Brigitte Van Cauwen-

bergh in de Elzenlaan in Lier.  

Op paaszondag, nadat ze naar de paasviering geweest zijn, worden ze thuis over-

vallen door drie gangsters. De gangsters binden Brigitte vast op een stoel en ne-

men Staf mee naar het bankkantoor waar hij gedwongen wordt om de kluis te 

openen. Daarna wordt Staf ook vastgebonden en verdwijnen de gangsters. 

Enkele dagen later wordt Vera Brandts thuis, in de Marnixdreef in Lier, vermoord 

terwijl haar man, Mark Spoelders, eigenaar van een meubelzaak, in de loge van 

S.K. Lierse naar het voetbal kijkt. Somers en De Winter moeten uitzoeken of beide 

zaken met mekaar te maken hebben. Tijdens het onderzoek vallen nog slachtof-

fers.  

‘Valse beloftes’ (Uitgeverij Leesgenot) verschijnt op 7 maart. 

‘Slagschaduw’, nieuwe Thomas Berg van Jo Claes 

Jo Claes voelt zich literair thuis in vele genres. Toch denken we 

spontaan aan zijn misdaadromans, waarin hij Thomas Berg als 

hoofdinspecteur bij de Federale Politie in Leuven opvoert. Nu 

verschijnt zijn zeventiende roman in de reeks. 

Slagschaduw 

Thomas Berg, hoofdinspecteur bij de Federale Politie van Leuven, 

krijgt op een dag de vraag van zijn buurvrouw Tine om samen naar de film 

Slagschaduw te gaan kijken. De prent vertelt het verhaal van een uit de hand 

gelopen burenruzie over een boom in de tuin van het ene koppel die het licht 

wegneemt uit de tuin van het andere. Tenminste, dat lijkt zo, maar volgens Tines 

zus Karlien is er iets heel anders aan de hand. De regisseur van de film is haar ex-

man en Karlien is ervan overtuigd dat de film symbolisch is en een verschrikkelijk 

geheim onthult over de plotse dood van haar vriend. Berg laat zich overhalen om 

naar de bioscoop te gaan. De film is spannend en heeft een onthutsend slot, meer 

is er zijns inziens niet aan de hand. Wanneer Karlien hem een reeks argumenten 

geeft die haar vermoeden moeten staven, blijft Berg bij zijn mening, maar door de 

corona-epidemie heeft hij niets omhanden en uit verveling besluit hij om de zaak 
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toch te onderzoeken. Wat hij stap voor stap ontdekt, is zo gruwelijk en ongelooflijk 

dat hij geen idee heeft hoe hij ooit Karliens gelijk kan bewijzen. 

‘Slagschaduw’ (Uitgeverij Houtekiet) wordt rond 25 maart verwacht. 

‘De eerste moord’, eerste Wablieft-boekje van Jos Pierreux 

De Knokke-Heistse misdaadauteur Jos Pierreux heeft een 

Wablieft-boekje uitgegeven. Wablieft-literatuur is in eenvoudig 

Nederlands geschreven door enkele van de beste auteurs in 

Vlaanderen. De verhalen zijn voor tieners en beginnende 

volwassen lezers. 

De eerste moord 

Een man houdt een vrouw in het oog. Hij probeert niet op te vallen. Wie is die 

man? En waarom volgt hij haar? Zal de man de vrouw in leven laten of doden? Een 

spel van kat en muis begint.  Wanneer de man toeslaat, merkt een jongen hem op. 

Plots zijn de rollen omgekeerd. 

‘De eerste moord’ (Wablieft – Uitgeverij Vrijdag) is in februari verschenen. 

Kort nieuws 

• In Boekenfoyer van maart presenteren 

Roland Bergeys en Leentje De Coninck 

‘Nachtstad’, de thriller waarmee een van 

onze Vlaamse misdaadauteurs, Wouter 

Dehairs, de Hercule Poirotprijs 2021 

won. Voorts belichten ze het nieuwe 

boek van Guy Didelez, ‘Een kleine wereld 

vol grote leugens’. Sandra Deakin is lezeres van dienst en verder gaat de 

uizending over  ‘Compassionism’ naar de fascinerende kunstwerken en het boek 

van Hansa Versteeg. 

‘Boekenfoyer’ wordt telkens op de tweede donderdag van de maand uitgezonden 

en herhaald op de derde zaterdag, de vierde zondag en de laatste donderdag op 

Eclips tv (Telenet 51, Proximus 90, TV Vlaanderen 13 en Orange 39). 

Heb je Boekenfoyer van februari gemist? Alle vorige uitzendingen kan je bekijken 

op: http://www.boekenfoyer.be/episodes.html  

• De longlist van de Hebban Thrillerprijs 2022 is gekend. Onder de vijftien uitverko-

ren werken bevinden zich twee Vlaamse titels: ‘De upgrade’ van Steven Van Bel-

leghem en ‘Het mollenfeest’ van Dominique Biebau. Ruim honderd ervaren thril-

lerlezers zullen zich de komende twee maanden buigen over deze boeken en be-

palen welke vijf titels op de shortlist belanden. Vervolgens wordt deze shortlist in 

handen gelegd van een professionele finalejury. Tijdens de Avond van het Span-

nende Boek in juni komen we te weten wie de winnaar is. 

Agenda 

• Vrijdag 4 maart – 18u00: Ludo Driesen praat bij regionale radiozender Radio 

Benelux Culture Coated (Paal, Beringen) over de Jeugdboekenmaand 2022, met 

speciale aandacht voor ‘Het Kraaiennest’, ‘Kinderspel’ en ‘De Bomaanslag’. 

http://www.boekenfoyer.be/episodes.html
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• Zaterdag 5 maart – 13u00-14u30: Chris Delaet signeert ‘Het verloren meisje’ in 

Standaard Boekhandel, Dorp 16, 2360 Oud-Turnhout. 

• Zaterdag 5 maart – 15u30-17u00: Chris Delaet signeert ‘Het verloren meisje’ in 

Standaard Boekhandel, Statiestraat 39 A, 2400 Mol. 

• Zaterdag 5 maart – 14u00-16u00: Johnny Bollé signeert ‘Duistere grens’ in 

Standaard Boekhandel, Quellinstraat 1 A,  2000 Antwerpen. 

• Zaterdag 12 maart – 14u30-15u30: Guido Strobbe signeert ‘Proditor’ in 

Standaard Boekhandel, Kouter 31,  9000 Gent. 

• Dinsdag 15 & 22 maart: Ludo Driesen stelt zijn jeugdromans  ‘Kinderspel’ en ‘De 

Bomaanslag’ voor in het 4de, 5de en 6de leerjaar van basisschool ‘De 

Geluksvogel’ in Achel (Hamont-Achel). 

• Vrijdag 25 maart – 20u00: Boekvoorstelling ‘Slagschaduw’ van Jo Claes in 

Standaard Boekhandel, Rector de Somerplein 5, 3000 Leuven.  

Verplicht inschrijven via promotie@vbku.be. 

• Zaterdag 2 april – 14u00-15u00: Chris Delaet signeert ‘Het verloren meisje’ in 

Standaard Boekhandel, Nieuwstraat 45, 2440 Geel. 

• Zaterdag 2 april – 10u00: Boekvoorstelling van ‘Nikita’ en ‘Karandash’ van Johan 

D’haveloose in het Cultureel Centrum van Waarschoot, Nieuwstraat 8, 9950 

Lievegem. 

• Woensdag 6 april – 19u00: Boekvoorstelling ‘Valse beloftes’ van Ludo 

Geluykens in de bibliotheek van Ranst, Gasthuisstraat 17, 2520 Ranst. 

 

De Vereniging van Vlaamse MisdaadAuteurs heeft tot doel de Vlaamse misdaadauteurs en hun werk te pro-

moten.  

Uitschrijven op deze nieuwsbrief kan 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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