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In de ban van de ring is het mooiste boek aller tijden. De ontdekking van de 

hemel het mooiste oorspronkelijk Nederlandse boek.  

Antoinette Beumer wint 
Hebban Debuutprijs 2018 
Antoinette Beumer ontving zojuist de Hebban Debuutprijs 2018 voor haar roman 

‘Mijn vader is een vliegtuig’ uit handen van Sander Verheijen, hoofdredacteur 

van boekensite Hebban.nl. Dit gebeurde tijdens een lezersevent in de 

Rotterdamse boekhandel Donner, waar ook de eerste Hebban 1000 bekend werd 

gemaakt. In de ban van ring van J.R.R. Tolkien werd verkozen tot mooiste boek 

aller tijden. De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch is op plek 4 de 

oorspronkelijk Nederlandstalige roman met de hoogste vermelding in de lijst.  

De Top 1000 mooiste boeken aller tijden werd samengesteld uit de top 25-lijstjes van 

de vele duizenden Hebban-leden en is geïnspireerd op de jaarlijkse Top 2000 van NPO 

Radio 2.  

Verheijen: ‘Het begon bij ons allemaal met de vraag: wat zou de Bohemian Rhapsody 

of de Hotel California zijn onder de boeken? De diversiteit van de top 10 geeft heel 

duidelijk de enorm brede smaak weer van Nederlandstalige lezers. De top 1000 is een 

bonte mix van genres, schrijvers en jaartallen: van de bijbel (op 528) tot Een klein 

leven van Hanya Yanagihara (op 6), van Harry Potter (hoogste vermelding op 2) tot 

Oorlog en vrede van Lev Tolstoj (op 154).’ 

Verheijen wil van de Hebban 1000 een jaarlijkse traditie maken. ‘De top 25’s van 

lezers waaruit de Hebban 1000 is samengesteld zijn levende lijsten. Die kunnen na elk 



gelezen boek veranderen. De invloed van recent gelezen boeken op de Hebban 1000 

lijkt groot, maar hoe groot die precies is weten we pas bij een volgende editie.’  

De top 10 

1 In de Ban van de Ring - J.R.R. Tolkien (1954) 

2 Harry Potter en de steen der wijzen - J.K. Rowling (1997) 

3 De schaduw van de wind - Carlos Ruiz Zafón (2001) 

4 De ontdekking van de hemel - Harry Mulisch (1992) 

5 Ik ben Pelgrim - Terry Hayes (2013) 

6 Een klein leven - Hanya Yanagihara (2015) 

7 Het achtste leven (voor Brilka) - Nino Haratischwili (2014) 

8 Haar naam was Sarah - Tatiana de Rosnay (2006) 

9 De verborgen geschiedenis - Donna Tartt (1992) 

10 Mannen die vrouwen haten - Stieg Larsson (2005) 

De volledige lijst is te vinden op www.1000mooisteboeken.nl. Hier kun je selecties 

maken op genre en land en je kunt de boeken die je hebt gelezen afvinken in een 

Hebban Lifetime Reading Challenge.  

Onderaan dit persbericht meer facts & figures over de Hebban 1000. 

Hebban Debuutprijs 2018 

De Hebban Debuutprijs is de enige juryprijs van Nederland en Vlaanderen met een 

grote invloed van lezers. Een honderdkoppige lezersjury selecteerde de drie 

genomineerde boeken uit de twaalf titels op de longlist. Een jury bestaande uit de 

redactieleden van Hebban en een vijftal boekverkopers beoordeelden de shortlist en 

kozen Mijn vader is een vliegtuig van filmregisseur Antoinette Beumer (1962) als 

winnaar. Zij ontving de Hebban Debuutprijs 2018, 2.500 euro prijzengeld en een 

advertentiecampagne van boekhandelsketen Libris.  

Uit het juryrapport:  

‘Mijn vader is een vliegtuig is een roman over herinneringen, 

familiebanden en de verwerking van leed, waarbij de toon langzaam 

http://www.1000mooisteboeken.nl/


overhelt van komisch naar aangrijpend. Antoinette Beumer toont de 

kracht, maar vooral ook de vergankelijkheid van herinnering. Haar 

romandebuut geeft haar de ruimte om de valkuilen van de geestelijke 

gezondheidszorg op een onthutsende manier te schetsen.’ 

Andere genomineerden waren Kleihuid van Herien Wensink en Noord van Sien 

Volders.  

Over Hebban  

Hebban.nl werd opgericht in 2014 en groeide in korte tijd uit tot de populairste 

boekensite en grootste lezerscommunity van Nederland en Vlaanderen met 153.000 

leden, 110.000+ recensies en meer dan 1 miljoen lezerswaarderingen. De site trekt 

maandelijks meer dan 500.000 bezoekers. Sinds 2017 is er ook een populaire 

boekenapp voor iOS en Android. Zie ook: de mensen achter Hebban. 

— 
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Voor meer informatie: 

Sander Verheijen, hoofdredacteur Hebban  

e-mail: sander.verheijen@hebban.nl 
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Facts & Figures Hebban 1000 

Landen 

● 278 oorspronkelijk Nederlandstalige boeken (waarvan 33 uit België) 

● 481 boeken van Angelsaksische auteurs (waarvan 293 uit VS en 142 uit 

Engeland) 

● 60 boeken van Scandinavische auteurs 

 

Genres 

1. Literatuur (428) 

2. Thriller (190) 

3. Young Adult (100) 

4. Historische roman (66) 

5. Jeugdliteratuur (58) 

6. Fantasy (50) 

7. Literaire non-fictie (42) 

8. Feelgood (41) 

9. Sciencefiction (13) 

10. Horror (10) 

11. Poëzie (1) 

 

Man/vrouw/duo verhoudingen 

● 568 boeken geschreven door een man 

● 405 boeken geschreven door een vrouw 

● 24 boeken geschreven door een schrijfduo (excl illustratoren) 

 

Jaar van verschijning 

● <1900 31 boeken 

● 1900 - 1949 69 boeken 

● 1950 - 1959  26 boeken 

● 1960 - 1969 32 boeken 

● 1970 - 1979 44 boeken 



● 1980 - 1989 81 boeken 

● 1900 - 1999 98 boeken 

● 2000 - 2009 217 boeken 

● 2010 - 2018 402 boeken 

 

Auteurs met de meeste vermeldingen 

1. Stephen King (15 boeken) 

2. Karin Slaughter (11 boeken) 

3. J.K. Rowling (8 boeken) 

4. Sarah J. Maas (7 boeken) 

5. Arthur Japin (7 boeken) 

 


