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Deze maand verwelkomen we weer een aantal titels die ongetwijfeld voor een 

spannende aanloop naar de vakantiemaanden zullen zorgen. 

Verschenen in april 

‘Karandash’, negende Bonnard & Brunello van Johan D’Haveloose  

Johan D’Haveloose is lector Engels en Interculturele 

Communicatie op rust. Zijn ervaring in het onderwijs, zijn 

kleinkinderen, de vrienden in binnen- en buitenland en de lange 

wandelingen met zijn twee honden vormen een onuitputtelijke 

bron inspiratie en bieden de nodige rust, waardoor hij met veel 

voldoening aan de schrijftafel zit. In zijn gevarieerde oeuvre vind 

je ook thrillers.  

Karandash 

In deze negende Bonnard & Brunello staat het team weer voor een grote uitda-

ging. Mensen worden doodgeschoten in Gentse parkeergarages. Aanwijzingen 

over de dader zijn uiterst schaars en Bonnard moet alles op alles zetten om een 

angstpsychose bij de Gentse bevolking te voorkomen. Gelukkig kan ze op haar 

sterk team rekenen om met veel overgave, wilskracht – maar ook met een dosis 

humor, hoe contradictorisch ook in een moordzaak – hun case tot de bodem uit 

te spitten.  

‘Karandash’ (Uitgeverij aquaZZ) is verschenen op 1 april. 

Verschijnt in mei 

‘IJskoud vermoord’, thrillerdebuut van Vivian Helena 

Vivian Helena woont in het noorden van Antwerpen sinds ze 

negen is. Voordien woonde ze zes jaar in Zwitserland. Haar 

liefde voor de sneeuw en de bergen brengt haar ieder jaar naar 

haar tweede thuis in het ski-gebied Les Portes du Soleil. In haar 

eerste boek combineert ze twee passies, wintersport en 

schrijven.  

IJskoud vermoord 

 Om even weg te zijn van haar lastige ex-vriend, besluit Kate een ski-kamp voor 

kinderen te begeleiden in het skigebied Les Portes du Soleil. Nog voor de kinderen 

toegekomen zijn, wordt het kamp overschaduwd door een moord. Als er een dag 

later nog een dode valt wordt het kamp stopgezet. Kate weet niet meer wie ze 

vertrouwen kan. Zeker voor haar kamergenoot Tristan heeft ze uiterst 

tegenstrijdige gevoelens. Angst en aantrekking liggen gevaarlijk dichtbij terwijl er 

buiten een zware sneeuwstorm woedt. Afgesloten van de buitenwereld valt er nog 

een dode en beseft Kate dat de moordenaar wel één van hen moet zijn… 

‘IJskoud vermoord’ (Uitgeverij Storyland) verschijnt op 14 mei. 
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‘Quatre mains’, nieuwe thriller van Bart Debbaut  

Als bankier schreef Bart Debbaut oorspronkelijk financieel ge-

tinte artikels.  In 2008 begon hij een thrillerreeks rond de Leu-

vense speurders Johan Leyssens en Mieke Van Cattendyck te 

schrijven. Thrillerboek.nl verkoos ‘Facebookmoorden’ tot Beste 

Nederlandstalige thriller. 

Quatre mains 

Op de vooravond van de halve finale van de Koningin Elisabethwedstrijd voor pi-

ano wordt een kandidaat brutaal overvallen en verdoofd achtergelaten. Bij het 

ontwaken merkt hij dat de ringvinger van zijn linkerhand werd weggesneden. 

Heeft de dure ring - een erfstuk - daar iets mee te maken? Wilde een concurrent 

hem uitschakelen? Of spelen er nog andere motieven mee? 

Het Leuvense speurdersteam van Leyssens en Van Cattendyck staat voor hun op-

merkelijkste onderzoek sinds jaren. 

‘Quatre mains’ (Uitgeverij Lannoo) wordt half mei verwacht. 

‘Moord op hole vier’, tweede misdaadroman van Jan Smets 

Jan Smets is een Gentse econoom die het grootste deel van zijn 

loopbaan doorbracht bij de Nationale Bank, waarvan hij 

gouverneur werd in 2015. Naast zijn drukke loopbaan heeft 

Smets steeds geschreven. In 2019 debuteerde hij met ‘Theater’, 

een misdaadroman rond inspecteur Steve Stern. 

Moord op hole vier 

Wanneer William Librecht, een gerenommeerd psychiater, dood teruggevonden 

wordt op een golfterrein, weet iedereen meteen dat er een wrede moordenaar 

aan het werk is. Zijn signatuur: een golfbal, gepropt in de mond van het slachtoffer. 

Terwijl een hittegolf de Gentse Feesten teistert, worden ze kort nadien 

opgeschrikt door nog een golfbalmoord. Inspecteur Steve Stern staat voor een 

raadsel, want er lijkt geen enkele link te zijn tussen de verschillende slachtoffers. 

Het onderzoek zit op een dood spoor, terwijl de angst bij het volk alleen maar 

groter wordt. Stern staat voor een van de grootste uitdagingen uit zijn carrière, en 

dat wordt er niet beter op wanneer zijn collega Lara Colman op een dag mysterieus 

verdwijnt... 

‘Moord op hole vier’ (Uitgeverij Pelckmans) verschijnt op 22 mei. 

‘Besloten stad’, nieuwe misdaadroman van Jos Pierreux 

Hercule Poirotprijswinnaar Jos Pierreux kennen we allemaal. In 

zijn romans heeft Luk Borré menig misdaad moeten ophelderen 

in Knokke. In zijn nieuwe, Covid-gerelateerde misdaadroman is 

het echter Stefaan Athenus die in moeilijke omstandigheden tot 

het uiterste moet gaan om de klus te klaren.  
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Besloten stad 

Maart 2020, COVID-19 lockdown.  

Cafés, restaurants en niet-essentiële winkels gaan dicht. De lessen in de scholen 

worden opgeschort, alle culturele en sportieve evenementen en activiteiten 

worden geschrapt. `Blijf in uw kot,' luidt het advies van de regering.  

De mondaine badplaats Knokke verandert in een spookstad, zijn inwoners zijn 

voorzichtig bij alles wat ze doen. De speurders werken maximaal van thuis uit. 

Wanneer in het Koningsbos een anoniem lijk wordt aangetroffen, zit rechercheur 

Stefaan Athenus met de handen in het haar. Door de pandemie is de politiebrigade 

onderbemand en er daagt geen versterking op. De brigadier dient te improviseren. 

De coronaregels veranderen iedere dag en belemmeren elk onderzoek naar het 

vluchtmisdrijf. Zodra een vader zijn verslaafde zoon identificeert, wordt het 

lichaam door de wetsdokter vrijgegeven en gecremeerd. Want waarom zou de 

man liegen? En kan escalerend geweld het gevolg zijn van een eventuele leugen?  

Besloten stad’ (Uitgeverij Vrijdag) verschijnt eind mei. 

‘De laatste stap’, derde misdaadverhaal van Paul De Bruyn 

Paul De Bruyn werkte 35 jaar voor Gazet van Antwerpen als 

redacteur buitenland, chef buitenland en eindredacteur. Eerder 

schreef hij non-fictieboeken over de moord op de Amerikaanse 

president John F. Kennedy en over het presidentschap van 

George W. Bush. In 2016 debuteerde hij in de misdaadliteratuur 

met  ‘Het laatste gesprek’, dat in 2017 werd opgevolgd door 

‘Fatale vriendschap’. 

De laatste stap 

Wanneer het lichaam van een man wordt gevonden in de Hobokense Polder 

beseffen commissaris Eric Michiels en zijn team meteen dat dit geen gewone 

moord is. De manier waarop hij is toegetakeld doet vermoeden dat het om 

extreme haat of een rituele moord gaat. De vermoorde man was een 

vereenzaamde en verbitterde leraar die een conflict had met een leerling, maar al 

snel blijkt dat hij vroeger journalist was en dat hij op zoek was naar een grote zaak. 

Een ex-collega had hem verteld dat zij gedwongen was tot een schijnhuwelijk, 

maar nog voor de politie haar kan ondervragen, wordt ook zij vermoord 

teruggevonden. Michiels en zijn team staan voor de moeilijkste zaak waar ze ooit 

mee te maken hebben gehad. 

‘De laatste stap’ (Standaard Uitgeverij/Manteau) verschijnt eind mei. 

Kort nieuws 

• In Boekenfoyer van mei vertelt Eric 

Rinckhout over zijn prachtig 

geïllustreerd boek ‘Willem Elsschot in 

Parijs’. Leentje De Coninck en Roland 

Bergeys hebben het over ‘Tijl Uilenspiegel’ van Walter van de Broeck, Marc 
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Kerkhofs heeft het over schrijfbegeleiding in ‘Schandalig schrijven’ en Guy Didelez 

brengt zijn merkwaardig spannend verhaal in ‘Didelezen’.  

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 maart gemist? Alle vorige uitzendingen kan je bekijken op: 

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

• Van 5 tot 8 mei is Leuven het decor voor het gloednieuwe woord- en 

boekenfestival: Druk in Leuven. (zie https://www.leuven.be/drukinleuven). Op dit 

evenement staan meer dan 180 activiteiten gepland. Natuurlijk zijn onder de 

deelnemers een aantal van onze Vlaamse misdaadauteurs te vinden (zie agenda).  

• ‘Scorpion’s Head’, het door Laura Watkinson naar het Engels vertaalde werk van 

Hilde Vandermeeren, staat vermeld op de longlist van de ‘CWA Dagger for Crime 

Fiction in Translation’. Deze prijs wordt toegekend aan de beste misdaadroman die 

origineel niet in het Engels verscheen. We duimen mee! 

• Han Peeters en Gerard Nanne wilden allebei het spannende boek beter in de kijker 

zetten en samen richtten ze in Nederland het Hermes Thriller Collectief op. Uit dit 

collectief ontstond de Hermes Thriller Award, die voor het eerst in 2022 wordt 

toegekend. Daarnaast groeide ook het idee om een schrijfwedstrijd te organiseren 

om potentieel talent te ontdekken. Ondertussen is een longlist van 92 titels 

samengesteld, waaronder veel Vlaamse misdaadromans en thrillers. Wie de 

shortlist haalt, weten we in augustus. Daarna zal de jury zich beraden over wie in 

september 2022 de Award in ontvangst mag nemen. Meer informatie hierover vind 

je op https://hermesthrilleraward.nl.  

Agenda 

DRUK IN LEUVEN 

• Donderdag 5 mei – 16u00-17u00: Guido Eekhaut interviewt Wouter Dehairs  over 

‘Nachtstad’ in Standaard Boekhandel, Diestsestraat 127, 3000 Leuven.    

• Vrijdag 6 mei – 14u00-16u00: Thrillerwandeling met Jo Claes met vertrek aan het 

Stadhuis. (Volzet) 

• Vrijdag 6 mei – 19u00-20u00: Dubbelgesprek met Jo Claes en Christian De 

Coninck in het Stadhuis, Professor Roger Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven. 

• Vrijdag 6 mei – 20u00-21u00: Dubbelgesprek met Dirk Speelman en Jan Van der 

Cruysse in het Stadhuis, Professor Roger Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven. 

• Zaterdag 7 mei – 14u00-16u00: Thrillerwandeling met Jo Claes met vertrek aan 

het Stadhuis. (Volzet) 

• Zaterdag 7 mei – 15u00-16u00: Dominique Biebau (‘Het mollenfeest’) en Patrick 

van Gompel (‘Van onze verslaggever ter plaatse’) spreken samen over hun werk in 

Standaard Boekhandel, Diestsestraat 127, 3000 Leuven. 

• Zondag 8 mei – 14u00-14u45: Auteurslezing van Toni Coppers met zijn boek 

‘Jacht’ in Bib Leuven Tweebronnen (Auditorium Henry), Diestsestraat 49, 3000 

Leuven.  

• Zondag 8 mei – 15u00-16u00: Pat Craenbroek stelt haar boek ‘Het oneeuwige 

leven van David R.’ voor in Standaard Boekhandel, Diestsestraat 127, 3000 

Leuven.    

http://www.boekenfoyer.be/episodes.html
https://www.leuven.be/drukinleuven
https://hermesthrilleraward.nl/
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• Zondag 8 mei – 17u00-18u00: John Vervoort interviewt Bart Debbaut en Wouter 

Dehairs over hun nieuwe thrillers in het Radiohuis, Boekhandelstraat 2, 3000 

Leuven. 

Andere activiteiten 

• Zaterdag 7 mei – 11u00-12u00: Sterre Carron signeert ‘Vals ritueel’ in Standaard 

Boekhandel,  Mechelbaan 497, 2580 Putte. 

• Zaterdag 14 mei – 11u00-12u30: Sterre Carron signeert ‘Vals ritueel’ in Standaard 

Boekhandel,  Mechelbaan 497, 2580 Putte. 

• Zaterdag 21 mei – 15u00: Sterre Carron signeert ‘Vals ritueel’ in Standaard 

Boekhandel, Schoenmarkt 16/18, 2000 Antwerpen. 

 

 

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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