
Juryrapport  

Hebban Debuutprijs 2019 
 

De jury 
Grietje Braaksma (voorzitter, Broese Boekverkopers, Utrecht), Nadine 

Mussert (boekhandel Van der Meer, Noordwijk), Pauline Goedemans 

(boekhandel Grimbergen, Lisse), Gerben de Bruijn (boekhandel Post 

Scriptum, Schiedam), Anthoni Fierloos (boekhandel Paard van Troje, 

Goes), Annelies Harzing (De Kinderboekentuin, Breda), Anouk van der 

Zee (redacteur Hebban), Debbie van der Zande (redacteur Hebban), Lindy de Jong 

(redacteur Hebban), Martijn Lindeboom (redacteur Hebban), Soraya Vink (redacteur 

Hebban). 

 

 

Winnaar: Laura H. – Thomas Rueb 
 

Een indrukwekkend journalistiek boek dat leest als een spannende thriller en op 

overtuigende wijze inzicht biedt in een complex onderwerp. 

 

Literatuur? Thriller? Journalistiek werk? Eigenlijk kun je drie keer ‘ja’ zeggen als het om Laura 

H. van debutant en journalist Thomas Rueb gaat. 

 

Hoewel de kranten bol staan van verhalen over IS-gangers en er regelmatig getuigenissen 

komen van Nederlanders die het gebied en de gemeenschap van binnenuit kennen, is het 

debuut Laura H. een 'eye-opener'. Met als focus het Nederlandse meisje Laura H. dat volledig 

ontspoorde bij gebrek aan een stabiele thuisbasis, zien we hoe een jonge vrouw zich in een 

ander leven stort met fatale gevolgen. 

 

Het verhaal van Laura H. is intrigerend en zo heeft Thomas Rueb het ook op papier weten te 

zetten. De research die de auteur heeft moeten doen om het zo kloppend en helder mogelijk 

neer te kunnen schrijven is indrukwekkend. Hij volgde vrijwel letterlijk het spoor van Laura, 

sprak met vele - moeilijk traceerbare - bronnen en met familie en vrienden uit haar heden en 



verleden en reconstrueerde een verhaal dat maar weer laat zien dat de werkelijkheid vaak 

gekker is dan fictie.  

 

Daarin ligt het tweede sterke punt van dit boek: het boek leest als een razendspannende 

thriller. Zonder te oordelen beschrijft Rueb het leven van een gewoon meisje uit Zoetermeer 

met problemen. Natuurlijk heeft de lezer daar ideeën over, maar Rueb stuurt dat maar in 

beperkte mate. Hoe verder het verhaal vordert, hoe spannender en meeslepender het boek 

wordt, en dat is mede te danken aan de vaardige pen van deze journalist. Cliffhangers en 

transcripties van getuigenissen, e-mails en app-gesprekken wisselen het verhaal op precies 

de juiste momenten af.  

 

Laura H. blinkt uit door het jarenlange journalistieke werk dat erin gestoken is, maar ook door 

de onbevangen blik van Thomas Rueb. Het is bijzonder hoe de auteur zichzelf ook een kleine 

rol in het geheel geeft. Daarmee lijkt de objectiviteit tegen het einde van het verhaal iets te 

verdwijnen en toch komt de auteur daarmee weg, juist omdat hij zijn onderzoeksperikelen 

deel laat uitmaken van het verhaal. Je proeft in zijn zinnen het inlevingsvermogen dat hij 

bezit.  

 

Rueb schotelt de lezer een spannend verhaal voor, maar verruimt tevens het blikveld van de 

lezer over het onderwerp Syriëgangers en terugkeerders. Daarmee voldoet Rueb volgens de 

jury aan een van de mooiste uitwerkingen van literatuur. De jury vindt Laura H. een 

indrukwekkend journalistiek boek dat leest als een spannende thriller en op overtuigende 

wijze inzicht biedt in een complex onderwerp.  

 

Thomas Rueb wint met Laura H. zeer verdiend de Hebban Debuutprijs 2019. 

 

  

Lam – Hannelore Bedert 
 

Realistisch, soms rauw en op enkele momenten gloedvol.  

 

Hoe iemands jeugd een mens lang kan beïnvloeden is natuurlijk al vaker beschreven, maar 

Hannelore Bedert weet het in haar debuut Lam erg sterk en indringend te verwoorden. Het 

gemis van een moeder, de afwezigheid van een vader en dan ook nog pesterijen op school, 



soms lijkt het allemaal te erg. Maar de schrijfster komt er door haar taalgebruik en het maar 

langzaam prijsgeven van de feiten heel goed mee weg. 

 

Het verhaal start sterk; de personages komen meteen tot leven, de emoties van de 

hoofdpersoon en de manier waarop zij in het leven staat zijn overtuigend. Bedert schrijft met 

veel gevoel; ze maakt inzichtelijk welke worsteling ontstaat als je opgroeit zonder een 

stabiele thuisbasis. Met een metafoor hier en daar brengt ze een lichte noot in haar soms 

wat zware verhaal. Bedert laat een enorm observatie- én inlevingsvermogen zien en een 

groot inzicht in de menselijke psyche.  

 

Het resultaat is een bijzonder mooi en soms beklemmend portret van een jonge vrouw die 

worstelt. Hoofdpersonage Lucia kent haar grillen, maar als lezer begin je haar beter te 

begrijpen en ook mee te lezen met de situaties waar ze voor komt te staan. 

  

De ontknoping zet het verhaal op scherp en de laatste pagina’s bleken in het juryoverleg 

meer dan voldoende voer voor discussie op te leveren.  

 

Hannelore Bedert heeft met dit boek volgens de jury een goede toon weten te raken. 

Realistisch, soms rauw en op enkele momenten gloedvol.  

 

 

Dit is hoe het ging – Astrid Boonstoppel 
 

Een sterke YA-thriller waar veel jonge lezers door gegrepen zullen worden. 

 

Met haar debuut Dit is hoe het ging creëert Astrid Boonstoppel een wereld die voor iedere 

jongere herkenbaar zal zijn; een nieuwe en vreemde start op een school waar de 

verhoudingen nog niet bepaald zijn.  

 

Het verhaal intrigeert direct met een pakkende eerste zin en dat wordt vervolgd met een 

mooie, langzame opbouw van het verhaal. Het thema ‘pesten’ is van alle tijden en dit boek 

beschrijft het heel indringend. Boonstoppel werkt het geheel af als een spannende YA-thriller 

die stiekem een onvermijdelijk einde kent. De auteur gaat heftige situaties niet uit de weg.  

 



De hoofdpersoon is geloofwaardig, maar komt voor een YA-personage (15+) ook wat jong en 

naïef over: de lezer kan zich behoorlijk opwinden over de keuzes en beslissingen van het 

personage. De motivatie voor haar handelingen wordt niet afdoende neergezet en dat maakt 

haar wat eendimensionaal. Het verhaal is daarentegen wel knap geschreven met een 

wisselend perspectief in tijd en de ingevoegde transcripties en getuigenverklaringen. De 

spanning bouwt daardoor op en het verhaal raakt zo dicht aan de werkelijkheid dat het de 

lezer met regelmaat kippenvel oplevert. Sommige scènes deden volgens de jury denken aan 

Carrie van Stephen King.  

 

Dit is hoe het ging is volgens de jury een mooi vormgegeven en actueel boek, over je miskend 

voelen, over pesten, over foute mensen en verkeerde beslissingen. Een sterke YA-thriller 

waar veel jonge lezers door gegrepen zullen worden. 

 

 

Doet sneeuw pijn – Carolien Spaans 
 

Een mooi, sprankelend liefdesverhaal vol humor en hoop.  

 

Doet sneeuw pijn is het waargebeurde verhaal over het ontstaan en het verlies van een liefde. 

Heel veel mensen zullen geraakt worden door de wijze waarop Carolien Spaans dit verhaal 

vertelt: eerlijk, rauw, oprecht, met de nodig zelfspot en humor, en met name omdat haar 

emoties en twijfels zo herkenbaar zijn.  

 

De schrijfstijl is erg prettig en het is goed te merken dat de auteur columniste is. Door haar 

soepele schrijfstijl, het directe en zeer toegankelijke taalgebruik en door de korte 

hoofdstukken is het verhaal, ondanks het zware onderwerp, heel leesbaar. Dat onderwerp is 

natuurlijk ook een reden om de pagina's om te blijven slaan: de lezer weet dat het noodlot 

eraan komt en zelfs hoe. 

 

Hoop en wanhoop: hoe pak je je leven weer op als het ergste gebeurt? Duidelijk met vallen en 

opstaan, maar er wordt een weg gevonden. Het boek is volgens de jury een ode aan de 

liefde, en kan lezers troost bieden. 

 



De keuze voor een chronologische opzet was volgens de jury wellicht niet helemaal de juiste 

- het boek doet daardoor soms denken aan een bundeling blogs of columns -, maar de auteur 

bezit een fijne pen waarmee ze zich kan bedienen voor een volgend fictieboek. 

 

De jury roemt wel de keuze voor de titel Doet sneeuw pijn en gelooft dat het boek veel 

mensen kan helpen bij hun verwerking van het verlies van een dierbare zonder dat er bij elke 

pagina bergen tissues aan te pas moeten komen. Het is bovenal een mooi, sprankelend 

liefdesverhaal vol humor en hoop.  

 

 

De witte kamer – Samantha Stroombergen 
 

Een fijn speurdersduo met een scherpe speurneus. 

 

Terrorisme is een lonend thema in thrillers van de afgelopen tien jaar. Debutant Samantha 

Stroombergen besluit dat Nederland ook territorium is voor een aanslag en beschrijft dit in 

de plot van haar met de Gouden Strop bekroonde thriller De witte kamer.  

 

De witte kamer heeft veel dat een goede thriller nodig heeft: een fijn speurdersduo, met een 

scherpe speurneus, maar ook met de nodige problemen, waardoor de lezer niet alleen 

geïnteresseerd blijft in de plot, maar ook in de hoofdpersonages. Ook kent de wisseling van 

het perspectief het juiste ritme en is de plot gevarieerd genoeg om te blijven boeien.  

 

De thriller is prima opgebouwd, tipjes van de sluier worden met regelmaat gelicht. De lezer 

krijgt steeds iets meer informatie, waardoor zij zich steeds sterker afvraagt hoe het verhaal 

in elkaar steekt. Het gegeven van een witte kamer als marteltechniek maakt het verhaal 

bovengemiddeld interessant.  

 

De personages krijgen voldoende vorm, hoewel de jury wel werd afgeleid door de zich 

herhalende karaktertrekken van de twee hoofdpersonen en enkele inconsequenties in de 

verhaallijn. Samantha Stroombergen vertelt prettig, de schrijfstijl is netjes en opgeruimd met 

veel dialogen, hoewel de stemmen niet altijd volledig passen bij de personages.  

 

Al met al vindt de jury De witte kamer een prima thriller die het schrijftalent en de originele 

ideeën van deze jonge debutante illustreert.  


