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Bavo Dhooge wint de 16de Knack Hercule Poirotprijs. 

 
 
Op de Boekenbeurs is donderdagmorgen 31 oktober de 16de Knack Hercule 
Poirotprijs 2013 voor de beste Vlaamse thriller uitgereikt aan Bavo Dhooge. Hij werd 
bekroond voor zijn boek ‘Santa Monica’. Bavo Dhooge ontving de prijs - een cheque 
van 5000 euro – en een gegraveerde Mont Blanc pen - uit handen van Aster Berkhof- 
de peetvader van het ‘detectiveverhaal’. Hilde Van Der Meeren won de publieksprijs 
met ‘Als alles duister wordt’. Aster Berkhof werd voor zijn uitgebreide oeuvre 
bekroond met een ‘Lifetime Achievement Award’. 
 
Bavo Dhooge (31 januari 1973, Gent) besliste al vroeg dat hij schrijver zou worden. Na zijn 
studies werkte hij vier jaar als copywriter en schreef teksten voor documentaires en 
commercials. Tegelijk ging hij aan de slag als journalist en recensent voor de 
weekbladen HUMO en CHE.  
 
Hij is auteur van meer dan 70 boeken en 50 verhalen. Met Sioux Blues werd hij in 2010 
genomineerd voor de Knack Hercule Poirotprijs. 
 
“Bavo Dhooge is de Lucky Luke van het spannende boek, de man die sneller schrijft dan zijn 
schaduw" lezen we in het juryrapport. “ Dat gaat nooit ten koste van de gebaldheid of de 
verhaalkracht. Dhooge schrapt alle passages die de lezer toch gaat overslaan. De essentie 
is intense soberheid. Soberheid primeert sinds Dhooge een driedubbele kracht heeft ontdekt. 
Van het gedegen plot. Van de verhaalsgrammatica. Van de echte schrijftechnieken. Bavo 
Dhooge is de Hugo Raes van het hard boiled genre. Hij beseft dat maar één personage de 
moeite waard is: de man met vele gebreken. Santa Monica is daar het smeltpunt van". 
 
Ook dit jaar was er de Prijs van de Lezer. Vanaf begin oktober konden lezers op de 
Knacksite stemmen voor één van de vijf genomineerden: Naast ‘Santa Monica’ van Bavo 
Dhooge waren dit ‘Uit de hoogte’ van Luc Boonen, ‘De steek van de schorpioen’ van Dimitri 
Bontenakel, ‘2017’ van Rudy Soetewey en ‘Als alles duister wordt’ van Hilde Vandermeeren. 
Deze laatste werd uiteindelijk de publieksfavoriet. 
 
Tenslotte was er een ‘Lifetime Achievement Award’ voor Aster Berkhof. De auteur werd dit 
jaar 93. Dit najaar verscheen met "Aline" en "De Marmeren Meisjes", twee romans in één, 
zijn 105de boek. 



Berkhof, die momenteel in Zuid-Frankrijk woont, en vooral bekend blijft voor "Veel Geluk, 
Professor !", is één van de belangrijkste grondleggers van het detectiveverhaal in 
Vlaanderen. In 1944 al bracht hij "De Heer in den Grijzen Mantel" uit. In de jaren vijftig 
schreef hij zes thrillers met inspecteur Markus en inspecteur Rousseau. En vanaf de jaren 
negentig werden zijn thrillers steeds geëngageerder: "Donnadieu", "Octopus Dei", 
"Angelina", "De Kleine Revolver", en het sluitstuk "Aline" & "De Marmeren Meisjes" zijn er het 
bewijs van".  
 
 
De erelijst van de Knack Hercule Poirot prijs: 
 
2013: Bavo Dhooge: Santa Monica 
 
2012: Louis Van Dievel: Hof van Assisen 
 
2011: Rudy Soetewey: Getuigen 
 
2010: Patrick De Bruyn: Dodelijk verlangen 
 
2009: Guido Eekhaut: Absint 
 
2008: Luk Deflo: Pitbull 
 
2007: Bob Van Laerhoven: De wraak van Baudelaire 
 
2006: Herman Portocarero: New Yorkse nachten 
 
2005: Johanna Spaey: Dood van een soldaat 
 
2004: Mieke de Loof: Duivels offer 
 
2003: Jonathan Sonnst: Razborka 
 
2002: Stan Lauryssens: Zwarte sneeuw  
 
2001: Pieter Aspe: Zoenoffer  
 
2000: Piet Teigeler: De zwarte dood  
 
1999: Jef Geeraerts: De PG  
 
1998: Staf Schoeters: De Schaduw van de Adelaar 
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