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De Hebban Debuutprijs 2021 

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

lezers. Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen nomineerden dit jaar bijna 100 debuten voor de 

Hebban Debuutprijs 2021. Een combinatie van Hebban-statistieken, de nominaties door lezers, de 

recensies en de algemene ontvangst van de boeken leidde tot de selectie van vijftien titels voor de 

longlist.  

De longlist voor de Hebban Debuutprijs werd in april bekendgemaakt, waarna een lezersjury van 

ruim honderd lezers de shortlist bepaalde. De vijf genomineerden van 2021 zijn Simone Atangana 

Bekono met Confrontaties, Vincent Kortmann met De tussenzus, Amina Laffet met Zwarte Vijvers, 

Nancy Olthoff met De achtbaantester en Sophie Tak met Phineas’ feest. 

Jury 

De eindjury bestaat dit jaar uit boekverkopers (Vincent Elzinga van Kennemer Boekhandel, Jan 

Verhagen van Van Piere, Marischka Verbeek van Savannah Bay), bibliotheekmedewerkers (Geja 

Olijnsma van Bibliotheek Venlo en Linda de Vries van Bibliotheek Zwolle), Hebban-redacteur Lindy 

de Jong en Hebban-recensent Anne Oerlemans. De jury stond onder leiding van voorzitter Deirdre 

Carasso, directeur van de Bibliotheek Utrecht. 

 

Hebban bedankt alle uitgeverijen en auteurs voor hun deelname. 

  



   
 

   
 

Voorwoord 

Dit jaar had ik de eer om juryvoorzitter te zijn voor de Hebban Debuutprijs 2021. Met veel plezier las 

de eindjury deze zomer de vijf genomineerde boeken en besprak de romans in een online 

juryoverleg op 1 september. Vier volwassenromans en een Young Adult-boek werden door ons 

beoordeeld. Opvallend is dat de genomineerde volwassenromans volgens de jury alle óók erg aan te 

raden zijn aan de jongere lezer.  

Bijzonder genoeg toonden de boeken naast grote verschillen óók veel overeenkomsten. Zo 

bevonden we ons bij drie van de vijf een roman lang in het hoofd van de hoofdpersoon, terwijl twee 

verhalen juist vanuit meerdere perspectieven werden verteld. Onbereikbare vaders, te vroeg 

gestorven moeders, volwassen zonen die beperkt worden door hun eigen geest, activistische zussen 

– ze komen allemaal voorbij. We ontdekten een klein (en vertekend) wereldbeeld van een fervent 

knikkeraar, maar kregen ook een caleidoscopisch verhaal rondom een uiteengevallen gezin 

voorgeschoteld. We werden meegenomen in een filmisch spektakel rondom een enkele gebeurtenis 

enkele jaren in de toekomst en werden getrakteerd op de met onderkoelde humor beschreven 

lotgevallen van een jongvolwassene en zijn excentrieke stiefzus. Bovendien kregen we een inkijkje in 

de onbekende wereld van een jeugddetentiecentrum.  

We werden verrast door de veelzijdigheid van kleur en stemmen in Zwarte vijvers, toonden 

bewondering voor de opbouw van Phineas’ feest (en de durf van de auteur), raakten ontroerd door 

de serieuze ondertoon in het verhaal van knikkeraar Herman in De achtbaantester, waren 

enthousiast over de vlotte pen van Kortmann en het gemak en plezier waarmee De tussenzus 

geschreven lijkt en genoten van de manier waarop de spanning in Confrontaties werd opgebouwd. 

Het enthousiasme over de shortlist was groot, maar de jury kiest voor een roman die ieders hoofd 

en hart heeft gestolen. Voor een debuut dat trefzeker is, urgent en waarin stijl perfect samengaat 

met wat de auteur wil vertellen.  

De jury kwam tot een unaniem oordeel en kiest voor een nieuwe, belangrijke stem in de moderne 

Nederlandse literatuur. Voor een stem die een gemarginaliseerd meisje in het centrum zet. Voor een 

stem die de lezer raakt en aan het denken zet over de manier waarop onze maatschappij mensen 

vormt en beïnvloedt. Het is de stem van Simone Atangana Bekono: zij is met haar roman 

Confrontaties de verdiende winnaar van de Hebban Debuutprijs 2021. 

Deirdre Carasso, juryvoorzitter 2021 en directeur Bibliotheek Utrecht 

 

 

 

  



   
 

   
 

Winnaar 

Confrontaties 

Simone Atangana Bekono 

 

De roman Confrontaties van Simone Atangana Bekono verscheen in september 2020 en prijkte 

sindsdien op meerdere nominatielijsten voor literaire prijzen. Dat is niet zo vreemd, want ook deze 

jury was onder de indruk van dit boek. 

Atangana Bekono’s zestienjarige hoofdpersonage zit vast in een jeugddetentiecentrum vanwege de 

ernstige mishandeling van twee schoolgenoten. De lezer wordt zowel deelgenoot van haar 

ervaringen daar als van haar jeugdherinneringen en de opmaat naar de gebeurtenissen die haar tot 

haar daad dreven. 

Dit debuut gaat over identiteit en over mens-zijn. Over de ‘ontmenselijking’ van racisme en het 

etiket ‘crimineel’ opgeplakt te krijgen. Dat doet Atangana Bekono overtuigend en met veel 

zeggingskracht. Haar verhaal geeft een indringende kijk in het leven van iemand die dagelijks te 

maken heeft met discriminatie en racisme, zichtbaar en verhuld. Wat doet dat met je? En hoe ver 

kun je gaan als je je gram wilt halen? Heb je jezelf dan nog wel in de hand? De ervaringen en 

worstelingen van Salomé Henriette Constance Atabong met de wereld (onder andere haar 

overpeinzingen over de zin van straf en loutering) worden door Atangana Bekono op een 

gedoseerde, sensitieve en rauwe manier invoelbaar gemaakt. Haar boosheid, haar furie, haar 

twijfels, haar verdriet, haar kracht - de emoties wisselen elkaar snel en geloofwaardig af. 

De jonge Salomé heeft een opvallende literaire stem: ze is nog maar zestien jaar oud, maar haar 

gedachten zijn volwassen en op een poëtische manier verwoord. En tóch past het bij haar: ze is een 

intelligente dame zonder uiterlijk vertoon, maar bij wie het vanbinnen kolkt van de gedachten en 

emoties. Atangana Bekono’s schrijfstijl ondersteunt dit door subtiel te variëren, van zakelijk en 

beknopt als Salomé haar omgeving afstandelijk aanschouwt tot de wervelend dichterlijke 

beschrijving van het gevecht met haar twee belagers. De rol van literatuur, van Griekse mythen tot 

literaire klassiekers, in Salomés denken is een bonus voor de boekenliefhebber.  

Het verhaal wordt verteld als een lang gedicht, met herhalingen die steeds weer een beetje meer 

prijsgeven van de gevoelens, woede en frustraties waarmee de hoofdpersoon worstelt. De 

schrijfster toont zich meester over het verhaal en de boodschap die ze wil uitdragen en ze heeft de 

touwtjes voortdurend strak in handen. Ze speelt met de taal en vernieuwt deze op cruciale 

momenten. Scherpe dialogen, intense vechtscènes, ironische beschouwingen en dromerige 

beschrijvingen wisselen elkaar in een hoog tempo af. Als lezer moet je mee, in deze wereld van 

Salomé, een doorzetter die zonder ooit op te geven streeft naar het onmogelijke: gezien worden 

door de buitenwereld voor wie ze werkelijk is, met haar unieke identiteit en haar vier prachtige 

namen.  

Confrontaties is een actueel en confronterend boek. Het hoofdpersonage is niet de enige die 

geconfronteerd wordt met de maatschappij en al haar ongeschreven regels en vooroordelen; de 

debuutroman helpt ook de lezer deze confrontatie aan te gaan. Dit verhaal laat zien hoe destructief 

racisme in het alledaagse is. Hoe deze ervaringen in de loop van een kinderleven kunnen optellen tot 

een ontwrichtende gebeurtenis die een jong meisje buiten de tijd plaatst.  



   
 

   
 

Atangana Bekono laat daadwerkelijk een nieuwe stem horen in de Nederlandse moderne literatuur, 

een stem de lezer enorm raakt en die nog lang in de oren blijft naklinken. Deze roman zet aan tot het 

denken én voelen over de manier waarop onze maatschappij mensen vormt en beïnvloedt. Een 

belangrijke functie van literatuur en een opgave voor elke schrijver, een taak die Atangana Bekono 

met hetzelfde zelfvertrouwen als haar heldin tot een nieuwe hoogte tilt. Daarmee is Simone 

Atangana Bekono de verdiende winnaar van de Hebban Debuutprijs 2021. 

 

  



   
 

   
 

In alfabetische volgorde (achternaam auteur) volgen hieronder de andere genomineerden. 

De tussenzus 

Vincent Kortmann 

 

De in augustus 2020 verschenen debuutroman van Vincent Kortmann wordt door de jury vooral 

geroemd om het gemak en plezier waarmee het geschreven lijkt én waarmee de juryleden het 

hebben gelezen. De negentienjarige hoofdpersoon Tommie woont samen met stiefzus (‘tussenzus’) 

Cleo in een kast van een huis; vader is de afwezige politicus, moeder (een bekend dichteres) is al 

jaren dood. 

Kortmann heeft een vlotte pen waarmee hij moeiteloos situaties en personages tot leven brengt. De 

personages zijn extreem neergezet: de afwezige vader, salonsocialist met personal assistant en een 

voorliefde voor alles wat Frans is, inclusief au pairs; de activistische stiefzus Cleo, vegetariër met een 

goed excuus wanneer ze wél vlees eet; en de hoofdpersoon zelf, een intelligente adolescent die het 

in materiële zin aan niets ontbreekt, maar door zijn vader aan zijn lot wordt overgelaten. Hij heeft 

alles uit de kast getrokken om Tommies in materiële zin overdadige gezinssituatie neer te zetten. 

Het is mooi hoe Kortmann tegelijkertijd laat zien hoe leeg dat gezinsleven is.  

Kortmann weet precies hoe hij de aandacht van de lezer moet vasthouden en de spanningsboog 

moet opbouwen. De band tussen Tommie en Cleo is hecht, maar zij groeien uit elkaar door hun 

veranderende ideeën met betrekking tot grote onderwerpen. Hun discussies zijn actueel en 

interessant. Het zijn twee jongeren op drift, verbonden door hun achtergrond maar eigenlijk 

vreemden voor elkaar, aan hun lot overgelaten door de rijke vader, die ieder een eigen weg moeten 

kiezen om met hun verlorenheid om te gaan in de buitenwereld. Cleo zoekt het in maatschappelijk 

en actief verzet, hoofdpersoon Tommy blijft passief en trekt zich juist terug. De spanning tussen hen 

stijgt en daardoor ook in het boek.  

Het is van deze tijd: velen zullen zich op hun eigen manier herkennen in de ontheemding die Tommie 

en Cleo ervaren, of dat nu door familiare omstandigheden komt, of door de staat van de wereld. Het 

activistische verzet, vertegenwoordigd door Cleo, en het stille verzet van Tommie is een sterk 

actueel thema en het is troostrijk dat de hoofdpersonen elkaar, zonder oordelen, respecteren in hun 

keuze hierin.   

Verwaarlozing, eenzaamheid, onthechting zijn thema’s die Kortmann goed voor het voetlicht weet 

te brengen. Actuele onderwerpen zoals klimaatproblemen en onbetrouwbare politici maken het 

verhaal urgenter. Kortmann is op zijn best in dit boek bij het beschrijven van de vroeg overleden 

moeder Katinka en het gat dat zij achterlaat bij zowel echtgenoot als zoon. Daar komt de emotie 

oprecht over en wordt duidelijk wat Tommie beweegt (of juist weerhoudt van beweging). 

Dat maakt deze roman niet zwaar op de hand. In eerste instantie lijkt de hoofdpersoon nauwelijks 

gebukt te gaan onder zijn gezinssituatie. Vrij laconiek, en zelfs vaak grappig, vertelt hij over de 

gebeurtenissen die in zijn jonge leven zijn voorgevallen en waarin hij verzeild raakt nu hij de 

middelbare school heeft verlaten. De schrijfstijl is prettig, het verhaal is met vaart en af en toe 

humor geschreven, en bevat veel dialoog. Daardoor komen de personages tot leven.  

De tussenzus is een verhaal dat goed in elkaar zit met een prettige stijl en dat met humor belangrijke 

onderwerpen durft te bespreken. Een boek om vrolijk van te worden.  



   
 

   
 

Zwarte vijvers 

Amina Laffet 

 

In oktober 2020 verscheen het Young Adult-boek van Amina Laffet. Met dit debuut schetst ze een 

gitzwart beeld van een nabije toekomst. Amina Laffet neemt de lezer in Zwarte vijvers mee naar een 

denkbare situatie waarbij een achterstandswijk in Brussel door de overheid aan zijn lot wordt 

overgelaten. Het verhaal maakt de onmacht van de bewoners en hulpverleners voelbaar en de 

onmogelijke situatie waarin je als hulpverlener terechtkomt als een buurt zelfs voor hulpdiensten 

uitgeroepen wordt tot no-go-area. De roman raakt een aantal zeer actuele pijnpunten en plaatst die 

in een niet al te verre toekomst. Dat maakt het boek qua thematiek zeer interessant.  

De schrijfstijl is filmisch en heeft een zekere vaart. Behendig springt Laffet van scène naar scène, als 

camerawisselingen in een actiefilm. Vanuit verschillende perspectieven laat ze een gebeurtenis zien 

die zich in slecht enkele uren voltrekt. Met veel flair zet de schrijfster een spannend verhaal neer, 

waarbij ze optimaal gebruik maakt van thrillerelementen zoals simultaan verlopen acties, de lezer 

meer laten weten dan de verteller en verschillende verhaallijnen die samenkomen in een droevige 

maar spannende climax.  

Laffet houdt de touwtjes van haar verschillende verhaallijnen stevig in handen en sleurt de lezer 

daaraan ferm door het verhaal. Gebeurtenissen aan elkaar rijgen doet zij goed. Het geheel had nog 

wel wat strakker gekund en niet alle verhaallijnen zijn even goed af- en uitgewerkt. De jury oordeelt 

dat sommige elementen wat clichématig zijn, dat de personages wat meer uitwerking hadden 

verdiend en de schrijfstijl puntiger mag zijn. Het leesplezier is er echter niet minder om. De vele 

dialogen en korte hoofdstukken maken het daarnaast ideaal voor jongvolwassen lezers. 

De verschillende invalshoeken zijn bovendien interessant en laten zien hoe complex de thematiek is 

waarover Laffet schrijft. Zwarte vijvers laat een wereld zien die velen louter kennen van 

krantenkoppen en items in het journaal. Het is een origineel verhaal, bijna TikTok-achtig door de 

opbouw. Mooi hoe Laffet beschrijft hoe het leven een krachtwijk kan ontsporen. Jongeren die klem 

raken in bendegeweld, influencers op social media die alles doen voor hun kijkers en hun clicks, 

repressieve politie en wanhopige hulpverleners, een puber die op de barricaden klimt, een moeder 

die het onheil voelt aankomen maar niet weet te voorkomen. Als een moderne West Side Story 

mondt dit alles uit in een grimmige sterfscène op een plein in hartje getto. Het is een hedendaags 

verhaal, politiek en maatschappelijk geëngageerd, dat een realistische afloop kent. 

Zwarte vijvers is meer dan een protestboek; Laffet is een opvallende en originele stem in het 

Nederlandstalige Young Adult-landschap. Haar verhaal is authentiek. Hoewel de zoekende debutant 

nog aanwezig is, is dit boek voor de categorie Young Adult een fris debuut dat naar meer smaakt. 

Daarbij doet Laffet perfect wat een goed boek moet doen: stemmen laten horen die je normaal niet 

vaak te horen krijgt en de lezer een blik geven in een onbekende maar belangrijke wereld.  

 

  



   
 

   
 

De achtbaantester 

Nancy Olthoff 

 

Wat is groots en meeslepend leven nu eigenlijk? Nancy Olthoff debuteerde in juni 2020 met De 

achtbaantester, het verhaal over de knikkerende Herman waarin deze vraag centraal staat. 

Hoofdpersoon Herman is vastbesloten uit zijn zelfgeschapen isolement van obsessief knikkeren, 

dagelijkse dwangmatige rituelen en schuldgevoelens over vroeger te stappen om zijn leven een 

actieve wending te geven.  

De lezer volgt Herman tijdens zijn bezoekjes aan het pretpark in zijn dorp. Hij komt daar de vrouw 

van zijn dromen tegen, Suikerspinnen Jeanette. In De achtbaantester lezen we hoe Herman zich 

voorbereidt om haar hart te veroveren. Hij fantaseert over hoe de toekomst met haar zou zijn. Maar 

we lezen ook hoe Herman leeft met zijn beperking, en met welk trauma hij te dealen heeft.  

Olthoff heeft een vlotte, speelse schrijfstijl, die goed de leefwereld van de hoofdpersoon weergeeft. 

Daarmee zorgt ze er ook voor dat de lezer met hem mee kan voelen, ook al begrijpt hij als 

toeschouwer lang niet alle keuzes die Herman maakt. Het verhaal is opgedeeld in drie delen, met elk 

een eigen spanningsboog. De korte hoofdstukken leiden de lezer vlot door het verhaal. Er zit een 

lekker ritme in en de cadans is ook goed. Het schrijfplezier spat ervan af! Olthoff wisselt 

herinneringen, heden en toekomst telkens af, waardoor de lezer nieuwsgierig blijft. De manier 

waarop alles voortdurend terugkomt, Olthoffs manier van (woorden) associëren, de voortdurende 

herhaling zijn gewaagd maar geslaagd. Het is duidelijk dat Olthoff een zeer kundig schrijver is die 

weet hoe ze haar publiek aan zich moet binden en hoe ze de lezer hongerig houdt. Door de 

personale verteller krijgt de lezer een door Herman gekleurd beeld van de mensen en situaties om 

hem heen. Dat is niet altijd een betrouwbaar of volledig beeld. Herman is wat naïef en heeft een 

levendige fantasie. Soms is hij onnavolgbaar, wat bijdraagt aan de authenticiteit van het verhaal. 

Met dit boek breekt Olthoff een lans voor de individualiteit. Iedereen is anders dan de ander en dat 

is juist het mooie. Van Herman houd je op slag. De tragikomische beschrijvingen zorgen voor begrip 

en inlevingsvermogen. Knikkers oordelen niet, mensen doen dat wel, overal en altijd. Knap dat 

Olthoff erin slaagt het verhaal te vertellen zonder daarin een (impliciet) oordeel te vellen, er worden 

dan ook – bijna nadrukkelijk – geen specifieke labels geplakt, geen hokjes gemaakt. Herman is wie hij 

is, zijn door pestkoppen verpeste verleden heeft duidelijk diepe sporen achtergelaten en daarmee 

krijgt het verhaal onder alle frivoliteit en humor ook een serieuzere ondertoon: het gaat over rouw, 

omgaan met de dood, met schuld, eenzaamheid en de kracht vinden om door te gaan. 

Nancy Olthoff is een goede verteller, weet de lijn van het verhaal goed vast te houden, maakt 

nieuwsgierig door een goede dosering van informatie en gebeurtenissen. Het resulteert in een 

toegankelijke roman voor een breed publiek. De achtbaantester is een boek dat uitstekend verfilmd 

zou kunnen worden als een typisch Nederlands drama, met een komische antiheld, stijve ouders, 

middenstandersaroma en een fraaie circusachtige dame in een petticoatjurk.  

Uit je comfortzone, volledig gaan voor wat je altijd al gewild hebt én genieten van elk moment, hoe 

moeilijk dat ook is; dat lijkt de boodschap van De achtbaantester te zijn. Een boodschap die ervoor 

zorgt dat je dit debuut met een glimlach dichtslaat.  

 

  



   
 

   
 

Phineas’ feest 

Sophie Tak 

 

In april 2020 verscheen de debuutroman van Sophie Tak. Achtereenvolgens komen in Phineas’ feest 

de vijf leden van het ontspoorde gezin Ouwenaer aan zet, elk met hun eigen versie van de 

gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat zowel vader als zoon het gezin twintig jaar geleden 

hebben verlaten. 

Phineas’ feest zit ingenieus in elkaar. Tak vertelt het verhaal niet simpelweg vijf keer vanuit een 

ander perspectief. Nee, het zijn vijf hoofdstukken die soms duidelijk maar vaak ook heel subtiel in 

elkaar haken. Door telkens het perspectief van een ander gezinslid te kiezen wordt de complexiteit 

van familiesystemen simpel maar effectief weergegeven. Thema’s als onmacht, de grenzen aan 

begrip en verdraagzaamheid en de kracht die nodig is om je te onttrekken aan stevig gewortelde 

rolpatronen, komen allemaal op een subtiele en genuanceerde manier langs. Daarbij springt de 

schrijfster regelmatig heen en weer in de tijd: dat houdt de lezer scherp en geeft tegelijkertijd de 

enorme invloed van de factor tijd op en de oneindigheid van familiare verhoudingen goed weer.   

Langzaam legt de lezer als buitenstaander de puzzel in elkaar. De schrijfster heeft daarbij stevig de 

teugels in handen, maar laat ook nog genoeg te raden over. Door de genuanceerde en liefdevolle 

beschrijvingen van de personages, is er voor allen begrip op te brengen. Niets wordt eenvoudiger 

gemaakt dan het is, en toch - ook door de humor - voelt het niet onnodig zwaar aan. 

Het meest opvallende aan het debuut van Tak is het bijzondere taalgebruik. Het register en de 

schrijfstijl passen zich aan aan het personage dat zijn of haar deel van het verhaal vertelt. Zonder 

oordeel of zelfs maar een hint richting een diagnose weet Tak de onheilspellende gedachten van 

Johannes, de niet te volgen uitstapjes in het hoofd van Hilmar, de depressie van Tanneke en de 

trauma’s van Lea en Adelien te vatten in haar bijzondere talige constructies. Door het verhaal vanuit 

de verschillende perspectieven te vertellen, maar als verteller nooit boven haar personages te gaan 

staan, schetst de auteur een bijzonder inkijkje in de hoofden van de leden van dit disfunctionele 

gezin, zowel in het heden als het verleden.  

Sophie Tak heeft een vlotte pen. Metaforen zijn origineel en treffend. De stijl is ritmisch, soepel, 

gevarieerd en trefzeker. Ze weet situaties en personages geloofwaardig neer te zetten en schuwt 

mooie zinnen niet. De meeste indruk maakt het verhaal van Johannes; zijn belevingswereld wordt 

geloofwaardig en invoelbaar geschreven. Zijn mentale en psychische toestand is de kern van dit 

verhaal en laat mooi zien hoeveel impact de aanwezigheid van een geesteszieke op een gezin heeft. 

De humor die Tak het verhaal inbrengt zorgt voor enige ‘lucht’ en maakt het verhaal niet te zwaar. 

De jury had het gevoel bij haar in goede handen te zijn, zo rustig en beheerst ontvouwt ze het 

verhaal. Op die manier weet ze de spanning goed op te bouwen; hoe zullen alle gezinsleden 

reageren op de onvermijdelijke hereniging op Phineas’ feest?   

Het boek lijkt af te koersen op een daverende apotheose, maar uiteindelijk blijft er veel in de lucht 

hangen. Al met al is Tak aardig in haar ambities geslaagd in dit veelstemmige relaas van een gezin 

dat niets anders gemeen heeft dan een bloedband en een verleden, en dat daaraan ten onder gaat. 

Het debuut van Tak is interessant staaltje schrijfkunst, niet op alle punten feilloos of zonder vragen, 

maar het is gedurfd en intrigerend. Een debuut om nog lang van na te genieten en dat smaakt naar 

meer.  


