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Schrijvers zijn bij uitstek individualisten. Het cliché van 

het zolderkamertje klopt al lang niet meer, maar afstand 

nemen werd een tweede natuur. Sommige collega’s krij-

gen geen letter op papier zonder de Provençaalse zon. 

Anderen verschrompelen tot sozial Einzelgänger. Weg 

van de zompige aarde, freewheelend in hun dromen.  

Als een vreemde snuiter gevoed en gepamperd, in ruil 

voor een boek om het jaar dat alweer geen succes wordt. 

 

Schrijvers zijn ook mensen. Met mensenwensen. 

Nieuwsgierig, ijdel, schuw … De nood aan spiritueel 

contact blijft, de zucht naar een sporadische opinie be-

staat.  

Auteursgenootschappen komen aan die behoefte tege-

moet. Over alle kunstgrenzen heen bestaan broeder-

schappen van gelijkgestemden die elkaar willen ontmoe-

ten en beïnvloeden, verrijken en beminnen: Der Blaue 

Reiter, Les XX, Bauhaus, De Stijl, de Bloomsburygroep, 

de van Nu en Straksers, … 

 

Het Genootschap van de Nederlandstalige misdaadau-

teurs werd opgericht in 1986, maar heeft Nederlandse 

roots. Zij reiken de Gouden Strop en de Schaduwprijs 

uit. Het is het bekendste genootschap, slechts enkele 

Vlamingen zijn lid.  

 

Het Genootschap van Vlaamse misdaadauteurs bestond 

vanaf 1991 onder voorzitterschap van Bob Mendes. Zij 

riepen de Diamanten Kogel in het leven. De vereniging 

kreeg in 2008 een doorstart onder voorzitterschap van 
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Mieke de Loof. In 2013 was het opnieuw afgelopen. De 

Diamanten Kogel hield ermee op in 2017. 

Kort daarna werd de VVMA gesticht, de Vereniging van 

Vlaamse Misdaadauteurs, dat een platform wil zijn voor 

auteurs en lezers van Vlaamse misdaadromans. In te-

genstelling tot haar illustere voorganger wil ze de actie 

van onderuit organiseren.  

 

De schrijfwedstrijd Moorden in 29 woorden is alvast een 

schot in de roos.  

De wedstrijd werd bekendgemaakt via bibliotheken, 

scholen, onze website, Facebook, Twitter en de Boeken-

beurs. Dit jaar hadden we meer dan 400 geldige inzen-

dingen, waaronder enkele uit Nederland en één uit de 

Verenigde Staten.  

 

De schrijvers van deze verhalen zitten vandaag hier. Ze 

denken al na over hun volgende moord. Ze komen, mis-

schien voor het eerst, in aanraking met de mysterieuze 

golven die een avond zoals deze kan teweegbrengen. 

Misschien, heel misschien, wanneer deze potentiële 

moordenaars in het diepst van hun gedachten ronddwa-

len, plegen ze vanaf morgen wel een moord waarvoor ze 

verdomd veel meer dan 29 woorden nodig hebben. Zijn 

ze op weg naar een boek. Zowaar. 

Moordplot gesmeed. Alibi voorradig. Kijk eens goed rond. 

Wie wordt uw eerste slachtoffer?  
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HOOFDPRIJZEN 


1
e
 prijs 

Moordgriet 

Onwaarschijnlijk mooi én zijn vrouw 

Hij zoveel ouder, maar heel sportief 

Elk hun motor, hij rijdt voorop 

Als de draad maar niet glimt in de zon, denkt ze 

     Nikita Van Petegem (Berlare) 



Jury: Een moordgriet is een vrouw waarvoor je een 

moord zou plegen. Dat zou dus je moeder kunnen zijn, 

ware het niet dat de term "moordgriet" een erotische 

connotatie heeft. De jury had bewondering voor de voor-

bedachte rade waarmee deze vrijgevochten vrouw haar 

overbodige liefde naar de eeuwige jachtvelden wil sturen, 

bij voorkeur op zijn geliefkoosde blitse machine.  

Ongetwijfeld heeft deze vrouw bij het krieken van de dag 

twee flinke bomen uitgezocht, de breedte van de weg ge-

meten, wie weet welke vraagstukken opgelost over snel-

heid, inertie of kansberekening, om op het cruciale mo-

ment te beseffen dat de zon spelbreker zou kunnen zijn.  

De auteur van deze tekst laat de lezer in het ongewisse. 

Wie wint? De zon en dus de man? Of de draad en dus 

de vrouw? De jury verloor de draad in haar beraadsla-

ging, maar wist uiteindelijk wel wie zou winnen. 
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2
e
 prijs 

 

Telefoontje 

“Echt hoor ma,” sprak de beul doodgemoedereerd 

tot de overspannen dame aan de lijn, 

“bel me dus niet meer op het werk, 

ik moet nu echt wel ophangen.” 

Peter Devlieger (Passendale) 





Jury: Je ziet het tafereel zo voor je: een beul in blote bast, 

met een kap die hem onherkenbaar maakt. Een ouder-

wetse telefoon aan de muur, in een kale gang, op weg 

naar de zaal waar een joelende menigte hem opwacht.  

Dit was een van onze favorieten. De afgemeten humor 

gekoppeld aan het originele misbruik van een cliché, dat 

alles verstopt in een ogenschijnlijk alledaagse opmer-

king, trok onze aandacht. Dit is het soort tekst dat, excu-

sez-le-mot, blijft hangen.  

Het smeedt beeld aan pointe en smeekt om een prijs. Wij 

hebben de laatste wens van de beul met plezier verhoord. 
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3
e
 prijs 

 

Papa 

Jouw wapen was 15 cm lang  

Dat van mij ook 

Jij stak het tussen mijn benen  

Ik tussen jouw ribben 

Nog één laatste kreet  

Ditmaal niet van mij… 

Jorden Bekaert (Brasschaat) 





Jury: Papa in het centrum van een gezinsdrama, waar-

van hij zelf aansteker is. Een variant op de kruik en het 

water, van oog om oog, tand om tand ook. In dit geval 

mooi gesuggereerd door de gelijke lengte van zijn en 

haar wapen. Een uiting van opgekropte vernedering, 

omgezet in een verlossende daad. Als toeschouwer moet 

je respect hebben voor deze moord. Als jurylid hadden we 

respect voor deze vervelling van slachtoffer naar dader. 

Naar het thema van 2017 is dit een regelrechte #MeToo.  
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4
e
 prijs 

 

De moordweek 

Maandag: mijn zagende moeder 

Dinsdag: boze agressieve vader 

Woensdag: irritante kleine broer 

Donderdag: luide grote zus 

Vrijdag: demente opa 

Zaterdag: overbezorgde oma 

Zondag: eindelijk tijd voor mezelf 

Esther Antheunis (Kapellen) 





Jury: Het gras is altijd groener aan de overkant. Wie 

geen familie heeft, verlangt ernaar. Wie wel familie 

heeft, moordt ze uit, omdat ze knap lastig kan zijn. Slim 

van de moordenaar dat hij zijn Familie Thuis ver-

moordt, elke dag een, zodat het niet opvalt en je de hele 

week voor de buis kunt blijven hangen. We vinden het 

wel een abrupte tactiek om baas te worden over de af-

standsbediening. 

De jury vond het plot verrassend genoeg om de moord-

week door te komen. Een verdiende vierde plaats.  
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5
e
 prijs 

Uit depressie 

mama en ik zaten in de auTo 

het geluid kwam dichteRbij 

daarna de slagbomen 

maar wij warEn sneller… 

plots stonden we stIl 

een plotse flits 

het eiNde 

                     Virginie Lanoije (Knokke-Heist) 



Jury: Deze tekst is een volledig zintuiglijke ervaring. Is 

het een ingeving of voorbedachte rade? Zeker is dat je 

stil staat op de sporen en er geen weg terug is. Je ziet 

twee slagbomen neerkomen en lichten flitsen. Je zit in 

een kuil van stilte en vraagt je af hoe lang het duurt voor 

die paar tienden van seconden voorbij zijn. Je raakt ver-

steend van schrik door het aanzwellende geluid. Nog 

voor de klap sluit je je ogen en besef je dat je leven ge-

daan is.  

Wat ons zeer beviel was dat de boosdoener visueel ver-

stopt zat in de tekst. De trein. Waarschijnlijk die van 

Dendermonde naar Wetteren, zoals gewoonlijk acht mi-

nuten te laat. De NMBS verontschuldigt zich.  
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AANMOEDIGINGSPRIJZEN 


Echtgenotenrijmpje 

Één ongeluk 

niemand maakt zich druk 

twee verdween 

ging elders heen 

drie allergie 

ook riebedebie 

vier na 't vissen niet teruggekeerd 

prima, ze was 't nog niet verleerd 

Sofie De Braekeleer (Merelbeke) 



 

 

Papieren Moorden  

De misdaadschrijver schreef zijn plot met bloed op blank 

papier. In negenentwintig woorden vermoordde hij de 

onschuld van het vel en werd de dader van de moorden. 

Lucas De Bruycker (Evergem) 
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Sugardaddy 

Snuifje Zyklon B in de puree, 

laagje GHB op het ree 

Afgetoetst met een grote knol vol rohypnol. 

Smakelijk! 

Maar wacht… 

Waarom eet ik uit het gele bord?!? 

Jesse De Muynck (Knokke-Heist) 



 

Niet goed snik  

Niemand luistert 

Stemmetje fluistert 

Vreemde gedachten 

Insecten slachten 

Verpest 

Weggepest 

Niemand luistert 

Stemmetje fluistert 

Luider 

Meisje met mooie blik 

Geeft geen kik 

Wanneer ik haar verstik 

Stéphanie De Witte (Knokke-Heist) 
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Verhaaltje voor het slapen gaan 

stil maar kindje 

slaap nu zacht 

mama slaapt goed 

de hele nacht 

gedaan met huilen 

nooit meer sussen 

slaap maar lekker 

onder je kussen 

                       Nele Jacquemin (Zemst) 



 

Scène één 

Je bent onberispelijk, voortreffelijk, uitstekend. 

Je danst, zingt, schittert, maar vandaag in de schijnwer-

pers van mijn auto. 

Het gordijn sluit voorgoed voor jou. 

Eindelijk mijn beurt, zusje. 

Gloria Leondar (Knokke-Heist) 
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Kindermoord 

Je ontnam me mijn doelen, verbrandde mijn dromen. 

Ruïneerde mijn toekomst die nog moest komen. 

Zonder enig besef, zonder enige spijt. 

Sloopte je me binnenin, vermoordde mijn kindertijd. 

Maïté Swinnen (Aalst) 



Misverstand  

'Ze is aan de coke', zegt de Hollandse chef-kok. 

'Werd ze ontslagen?’, concludeert de Vlaamse recensent. 

'Neen.' 

Hij wijst naar de grote pot. 

'Ze is aan de kook.' 

Danny Tuerlings (--, Nl) 



Een kusje van mama 

Een kus op je vinger 

Een kus op je hand 

Een kus op je wang 

Een kus op je voorhoofd 

Een kussen op je mond 

Maria van Oosterhout (Schoten) 
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Jury:  

Raymond Rombout (voorzitter) 

Jeannette Mimi Funk 

Ludo Geluykens 

Ingrid Kooyman 

Gie Van den Vonder 

Wedstrijdsecretaris:  

Robert Vandenberghe 

 

 

Met dank aan de uitgeverijen: 

Borgerhoff & Lamberigts 

Houtekiet 

Kramat 

Standaard (Manteau – Aspe NV) 

Van Halewyck 

Vrijdag 

Witsand 

en de persoonlijke bijdrage van misdaadauteurs: 

Bert Bergs, Ludo Geluykens, Jeannette Mimi Funk 

Raymond Rombout en Gie Van den Vonder. 

 


