
 

 

 

 

 

Juryrapport Hebban Debuutprijs 2020 

 

 

 

 

  



De Hebban Debuutprijs  
De Hebban Debuutprijs is een aanmoedigingsprijs voor debutanten georganiseerd door 

lezerscommunity Hebban.nl en werd in 2016 voor het eerst uitgereikt (toen nog als ‘Hebban Award 

voor het Beste Debuut’). De Hebban Debuutprijs richt zich op Nederlandstalige literaire fictie, 

literaire non-fictie, spanning, feelgood en young adult en is de enige juryprijs van Nederland en 

Vlaanderen met een grote invloed van lezers. Een lezersjury bestaande uit meer dan 100 lezers 

bepaalt de shortlist. Een professionele jury bestaande uit boekverkopers en Hebban-redacteuren 

kiest het beste debuut. Eerdere winnaars waren Lize Spit met ‘Het smelt’ (2016), Roxane van Iperen 

met ‘Schuim der aarde’ (2017), Antoinette Beumer met ‘Mijn vader is een vliegtuig’ (2018) en 

Thomas Rueb met ‘Laura H.’ (2019).    

 

Longlist Hebban Debuutprijs 2020 

Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen nomineerden bijna 100 debuten voor de Hebban Debuutprijs 

2020. Op basis van de Hebbanstatistieken, de nominaties door lezers, de recensies, de algemene 

ontvangst van de boeken en input van de leden van het Hebban Boekverkoperspanel werd de 

longlist van 15 boeken bepaald, die op 15 april 2020 bekend werd gemaakt.  

 

Shortlist Hebban Debuutprijs 2020 

De shortlist van de Hebban Debuutprijs 2020 werd bekendgemaakt op 18 juni 2020. De 

genomineerden waren Bianca Boer met ‘Draaidagen’, Lucia van den Brink met ‘Niemand zoals hij’, 

Splinter Chabot met ‘Confettiregen’, Judith Fanto met ‘Viktor’ en Dido Michielsen met ‘Lichter dan 

ik’. 

 

De jury 
De eindjury bestaat traditiegetrouw uit boekverkopers en Hebban-redacteuren. Naast juryvoorzitter 

Gerben de Bruijn (Boekhandel Post Scriptum) bestond de jury voor de Hebban Debuutprijs 2020 uit 

boekverkopers Monique Eskens (Boekhandel De Drvkkery), Pauline Goedemans (Grimbergen 

Boeken), Daphne de Haan (Boekhandel Waanders in de Broeren), Remco Houtepen (Boekhandel 

Libris Venstra) en Arno Koek (Boekhandel Blokker), en Hebban-redacteuren Aimee van Tienoven, 

Anouk van der Zee, Lindy de Jong en Debbie van der Zande.   

  



 
 

Winnaar: Judith Fanto met Viktor 
 

Fanto’s schrijfstijl, de kwaliteit die je in de eerste zin al herkent, haar opbouw van een scène, 

de vorm van deze roman smaken absoluut naar meer. Een prachtige eerste roman. 

Viktor is een prachtige roman over twee generaties binnen dezelfde Joodse familie, waarin 

hoofdpersoon Geertje op zoek gaat naar de waarheid rond Viktor Rosenbaum, de raadselachtige 

broer van haar grootvader. Twee verhaallijnen wisselen elkaar af en de lezer krijgt inzicht in het 

leven van de Rosenbaums in het Wenen van vlak voor de Tweede Wereldoorlog en dat van Geertje 

aan het einde van de twintigste eeuw.  

Viktor heeft alles wat een fijne roman nodig heeft: een welgestelde familie, een zwart schaap, oorlog 

en tal van onverwachte wendingen. Maar ook op stilistisch vlak is alles in orde: een strakke 

structuur, de zoektocht naar de eigen identiteit als hoofdthema en een prachtige vertelstijl.  

  



Fanto beheerst de Nederlandse taal tot in de puntjes, weet hoe ze dialogen moet neerzetten, 

hanteert een soepele vertelstijl die het schrijven ervan moeiteloos laat lijken en schreef een roman 

over de Tweede Wereldoorlog zonder op alle al bestaande romans te lijken. Ze trekt het joods zijn 

van toen naar het joods zijn van nu en toont hoe de ervaringen van decennia eerder nog steeds 

effect hebben op een familie. 

Dat doet ze met goed doordachte constructies, zoals het spiegelen van de beide verhaallijnen. Als in 

Wenen nog niets aan de hand is, groeit Geertje/Judith op gebukt onder het schuldgevoel van een 

andere generatie. Wanneer het in Wenen juist kritiek wordt en Joods zijn iets verschrikkelijks 

betekent, is het Judith die zichzelf vindt in het jodendom en, door dat te omarmen, sterk wordt.   

Fanto heeft een prettig leesbare stijl, maar schuwt een wat gecompliceerde zinsbouw en woordkeus 

niet en heeft een oog voor rake observaties en een onderkoelde humor die soms ook de harde 

werkelijkheid dragelijker maakt en het verhaal verlicht. Maar ook de personages dragen daaraan bij: 

ze zijn intelligent, eigen, grappig. De hoofdpersonages dragen het verhaal, met alle randpersonages 

als mooie aanvulling. De gelaagdheid van het verhaal en het tot leven komen van de verschillende 

personages (in slechts enkele pennenstreken) zijn verfrissend en aangenaam. Fanto zet met Viktor 

een zeer compleet, rond en indrukwekkend personage neer (gebaseerd op een man die 

daadwerkelijk heeft geleefd). Mooi zijn ook de parallellen tussen Viktor en Geertje, allebei 

buitenbeentjes en eenlingen binnen hun familie.  

Bijzonder interessant zijn de vraagstukken die Fanto aanstipt zonder een poging te doen het 

onmogelijke te beantwoorden, zoals de hiërarchie in het lijden onder de Shoah. Ze hamert er ook 

niet op, waardoor de lezer het boek even neerlegt en hier als vanzelf dieper over zal nadenken. Een 

boek dat tot interessante discussies kan leiden en tegelijkertijd ook een zeer prettige leeservaring 

biedt.  

Los van het verhaal zijn het Fanto’s schrijfstijl, de kwaliteit die je in de eerste zin al herkent, haar 

opbouw van een scène, de vorm van deze roman die absoluut naar meer smaken. Een prachtige 

eerste roman, vindt de jury.  

Judith Fanto wint met Viktor zeer verdiend de Hebban Debuutprijs 2020. 

 

  



Hieronder volgt op alfabetische volgorde de juryfeedback voor de vier andere shortlisttitels van de 

Hebban Debuutprijs 2020.  

Draaidagen – Bianca Boer 

 

De originaliteit in de stijl zorgt voor een intimiteit en tederheid die door de hele roman blijven 

doorwerken en geen moment als een kunstje aanvoelen. 

Over de lange schaduwen van De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk al heel veel geschreven, maar 

Boer kiest in haar debuutroman Draaidagen voor een originele invalshoek voor dit beproefde 

thema. Ze verrast meteen door het gekozen jij-perspectief. Hoofdpersonage Judith spreekt 

gedurende de roman tegen haar oma, die oorlogsslachtoffer is en dementeert. Hoofdpersonage 

Judith besluit als edelfigurant mee te spelen in een oorlogsfilm om het verleden van haar 

grootmoeder beter te begrijpen. 

Het gekozen perspectief in combinatie met de scherpe, beeldende en ingetogen stijl van korte, 

beschrijvende zinnen zonder een woord te veel, zorgen dat de lezer geboeid blijft en verdwaald 

raakt in de realiteit en de film.  

Boer speelt namelijk een mooi spel met feit en fictie; de grenzen van werkelijkheid en fictie worden 

vervaagd bínnen de fictie van de roman. Het vraagt aandacht en houdt de lezer scherp. De 

filmscènes zijn dan ook het beste onderdeel van het boek, daar ligt de kracht: het toont op een 

mooie, subtiel-maar-toch-overduidelijke manier hoe het hoofdpersonage het filmen ervaart. Voor 

haar wordt de oorlog echt, alsof ze hem zelf leeft in stukjes. Dat ze een goede actrice is, heeft dan 

ook vooral te maken met de manier waarop zij haar rol internaliseert. Judith identificeert zich steeds 

meer met haar filmrol, de oorlogsomstandigheden en daardoor ook met het verleden van haar oma.  

Die ontwikkeling van het hoofdpersonage is mooi neergezet en effectief beschreven; het twijfelende 

gesjeesde studentje dat door tegenslag uit koers is geraakt maakt plaats voor een meer volwassen 

vrouw. Gaandeweg het boek vat de lezer meer sympathie voor haar op.  

Dat zijn de beste onderdelen van Draaidagen en daar gebeurt ook iets dat verwondering creëert bij 

de lezer. Het spel tussen echt en onecht werpt de vraag op: kun je door het gebruik van fictie dichter 

bij de werkelijkheid komen? 

Naast deze sterke elementen kent de roman ook een zwakte: de verhaallijn over Judiths afgebroken 

studie verklaart de inwoning bij haar oma, maar hangt er wat los bij en doet afbreuk aan het voor de 

rest indrukwekkende verhaal.  

Draaidagen is een sterke roman over trauma en hoe dat doorwerkt in verdere generaties. De 

originaliteit in de stijl zorgt voor een intimiteit en tederheid die door de hele roman blijven 

doorwerken en geen moment als een kunstje aanvoelen. Alles bij elkaar maakt het van Draaidagen 

een roman met creatieve en originele elementen. 

 

  



Niemand zoals hij – Lucia van den Brink 

Het meest treffend is de beschrijving van de Oosterse sfeer, waarmee de schrijfster nog meer 

vragen opwerpt: is het drukke geordende leven waarin het behalen van doelen en streven 

naar succes het allerbelangrijkste? Of is er meer? 

Niemand zoals hij van Lucia van den Brink is een verhaal over de 25-jarige Renke en haar opa Pieter, 

die elkaar door de slechte relatie tussen Pieter en Renke’s moeder nooit écht hebben leren kennen. 

Op een dag krijgt Renke post van haar opa; origami en dagboekaantekeningen. Hij heeft de 

spierziekte ALS en is naar Japan vertrokken. Renke reist hem achterna. Wat volgt is een boek met 

twee verhaallijnen – die van Renke en haar belevenissen en observaties, en die van Pieter, die de 

lezer beter leert kennen door middel van zijn dagboekfragmenten.  

Het verhaal van Renke begint interessant. Zij is als influencer langzaam bekendheid en volgers aan 

het vergaren met een blog en Instagram-posts waarin ze mooie plaatjes voorziet van het werkelijke 

gevoel dat bij haar leeft. Schijn versus werkelijkheid is voor haar een belangrijk thema. Van den Brink 

geeft met dit boek een inkijkje in het leven van de twintiger en dertiger van vandaag. Werk, sociale 

media, blogs en Tinder komen voorbij. Het verhaal van haar opa is een stuk soberder en meer 

aangrijpend: een oudere man met ALS, die naar Japan trekt en door middel van zijn dagboek 

probeert levenslessen door te geven aan zijn kleindochter.  

Van den Brink pent het in een losse, staccato stijl neer. De opbouw is prima; door de vertraging 

waarmee de dagboekfragmenten Renke bereiken begint de lezer zich af te vragen hoe zij Pieter zal 

aantreffen. Die afwisseling zorgt ook voor een goede spanningsboog in het verhaal. Zal ze haar opa 

weten te vinden? Leeft hij nog? Die vragen houden de roman overeind. Door de verhalen van Pieter 

wordt er ook steeds meer licht geworpen op het leven van Renke en haar verhouding met haar 

moeder en de overige familiebanden. 

Veel thema’s worden opgeworpen in deze roman. De ziekte ALS, dwangtellen, schaduwen, gebroken 

families, Japan, karate, kraanvogels, sociale media. Het meest treffend is de beschrijving van de 

Oosterse sfeer, waarmee de schrijfster nog meer vragen opwerpt: is het drukke geordende leven 

waarin het behalen van doelen en streven naar succes het allerbelangrijkste? Of is er meer? Niet alle 

thema’s worden echter met even veel verdieping behandeld. Terwijl Renke haar zoektocht voltooit, 

blijft de lezer met een aantal onbeantwoorde vragen achter. 

 

  



Confettiregen – Splinter Chabot 

Confettiregen is een belangrijk boek, dat heel veel mensen en vooral ook jongeren zal kunnen 

helpen bij hun weg naar zelfacceptatie. 

Splinter Chabot, telg uit de Chabot-schrijversfamilie, vertelt met Confettiregen het verhaal van 

Wobie en zijn worsteling met zijn homoseksualiteit en coming-out. Het leven van het personage is 

gebaseerd op dat van Chabot zelf. Het speelt van zijn basisschooljaren tot in zijn eerste studiejaren.  

Confettiregen is een hartverwarmende, ontroerende en belangrijke roman; vooral dat laatste wil de 

jury benadrukken. Dat jongeren van nu nog steeds worstelen met hun coming-out maakt dit soort 

boeken nog altijd belangrijk en relevant.  

Wat betreft stijl en structuur verrast de roman minder. De opbouw is weinig spannend, maar past 

prima bij het verhaal: het wordt lineair verteld en maakt soms wat tijdsprongetjes binnen de 

gedachtestroom van de auteur. Het verhaalt in drie delen, genoemd naar de personages voor wie de 

hoofdpersoon gevoelens heeft of die hem helpen bij een doorbraak. 

Chabot kan schrijven en heeft een goed taalgevoel. De wat jeugdige en beschrijvende schrijfstijl 

bevat korte zinnen die worden afgewisseld met veel beeldspraak en metaforen. Die passen, met 

name in het eerste deel, niet altijd even goed bij het jeugdige personage. Het karakter van Wobie 

wordt wel mooi uitgewerkt; de lezer leert gaandeweg al zijn onzekerheden en trekjes kennen. Dat 

wat hij meemaakt, mede door zijn onrustige karakter, is soms schrijnend. Leraren die hem niet 

begrijpen en hem daarvoor flink straffen, een vriendje dat zich opeens van hem afkeert. Wobie voelt 

zich heel erg alleen. De manier waarop Wobie zijn ‘geheim’ opkropt, en zich daardoor 

teruggetrokkener gaat gedragen, is heel aandoenlijk. Het benadrukt nog eens hoe moeilijk het is om 

uit de kast te komen. 

Ook de omringende personages hebben een duidelijke rol en identiteit en spelen een belangrijke rol 

in de zoektocht van Wobie. Confettiregen is een heel persoonlijke roman. Het laat daardoor veel van 

één leven zien, van kindertijd tot studietijd, waardoor een mooie ontwikkeling van het 

hoofdpersonage te volgen is, maar waardoor het verhaal ook wat in herhaling lijkt te vallen.  

Verrassend en het eigenlijke drama in het verhaal is dat Wobie zijn geaardheid eigenlijk zelf het 

meest van allen ontkent. Hij wil niet, zonder dat hij er zelf voor kan kiezen, anders en speciaal zijn. 

De vraag is dan ook: wanneer komt Wobie in het reine met hoe hij is? Het hoofdpersonage worstelt 

jarenlang met zichzelf, ondanks de zo accepterende omgeving - van ouders tot broers, tot 

vriendinnen, tot vrienden en zelfs kennissen en docenten. De liefde van Wobie voor zijn familie en 

andersom spat van de bladzijden af. Daarmee lijkt Chabot aan te geven dat de omstandigheden 

ideaal kunnen zijn, maar dat de worsteling toch zal plaatsvinden.  

Confettiregen is daarmee een belangrijk boek, dat heel veel mensen en vooral ook jongeren zal 

kunnen helpen bij hun weg naar zelfacceptatie.  

 

  



Lichter dan ik – Dido Michielsen 

Lichter dan ik is een prettig leesbaar boek dat, eenmaal opengeslagen, vlot vordert en ook 

blijft interesseren. Het is een schrijnend verhaal over onrecht. De duidelijkheid en directheid 

waarmee de roman deze boodschap brengt, maakt het tot een indrukwekkende leeservaring.   

Lichter dan ik van Dido Michielsen is een mooie historische roman over Nederlands-Indië, waarvan 

veel lezers kunnen leren. Het verhaalt over de Javaanse Isah, die zich in de tweede helft van de 

negentiende eeuw probeert te ontworstelen aan de traditionele standenmaatschappij, maar 

terechtkomt onder het juk van de Nederlandse overheersing. 

Michielsen schrijft met vaart en precisie een aangrijpende familiegeschiedenis. Ze schildert de 

minder prettige achtergrond subtiel, maar op niet mis te verstane wijze en met rake zinnen. In een 

enkele zin roept zij een treffend beeld op en door het gebruik van een vergelijking of een simpel 

bijvoeglijk naamwoord schetst ze al een duidelijk beeld van de personages.  

De opzet is bijzonder: het levensverhaal van Isah wordt in ik-vorm opgeschreven door een oude 

vriendin, die af en toe opmerkingen plaatst in voetnoten en het verhaal daardoor van extra 

commentaar voorziet. De toon is rustig, de opbouw door de introductie van de ‘schrijver’ dusdanig 

dat de lezer zich soms meer luisteraar voelt dan lezer. Ook met de stijl is iets bijzonders aan de hand, 

de zinnen worden opgefleurd door vele Indische begrippen, die voor sfeer en couleur locale zorgen. 

De betekenis van die onbekende termen zijn eenvoudig uit de context van het verhaal of achterin 

het boek in een verklarende woordenlijst terug te vinden. Ze brengen een laagje authenticiteit met 

zich mee.   

Meeleven met de personages en wat hen overkomt is niet moeilijk: Michielsen vertelt een verhaal 

dat nog te weinig mensen kennen; de onderdrukking en rechteloosheid van ‘inlanders’ wordt sterk 

tot uitdrukking gebracht. Het verhaal biedt een originele kijk op een geschiedenis die je denkt te 

kennen – dat van Nederlands-Indië –, maar laat zien dat er een hele subcultuur van verborgen leed 

plaatsvond dat niet in de geschiedenisboeken staat. Dat honderden andere vrouwen hetzelfde 

hebben meegemaakt als het hoofdpersonage van deze roman, is een feit dat erin hakt bij het lezen 

van dit boek, en hoe afhankelijk hun kwaliteit van leven was van een macht buiten hen om. 

Michielsen beschrijft de overgang van jong naïef en rebels meisje tot eenzame oude vrouw en door 

Isah’s ogen krijg je een helder beeld van de blanke overheersing. Soms krijgt de lezer net te weinig 

van haar gedachten mee om te zien wat dit alles met haar doet. Het feit dat haar verhaal door een 

derde wordt opgeschreven biedt wel ruimte voor reflectie op Isah’s leven door een ander en voor 

extra uitleg.   

Lichter dan ik is een prettig leesbaar boek dat, eenmaal opengeslagen, vlot vordert en ook blijft 

interesseren. Het is een schrijnend verhaal over onrecht. De duidelijkheid en directheid waarmee de 

roman deze boodschap brengt, maakt het tot een indrukwekkende leeservaring.   

Hebban bedankt alle uitgeverijen en auteurs voor hun deelname. 
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