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Nominaties 
In 2020 kondigde boekensite en lezerscommunity Hebban.nl een nieuwe prijs aan: de Hebban 
Thrillerprijs. Geen publieksprijs maar een lezersjuryprijs – naar voorbeeld van de Hebban 
Debuutprijs – waarmee Hebban zich hard wil maken voor een thrillerprijs ter bevordering van 
de Nederlandstalige thriller. In 2021 vond de tweede editie plaats. Uit het aanbod van meer 
dan 100 Nederlandstalige thrillers die voor het eerst verschenen tussen 1 maart 2020 en 1 
januari 2021* werden door Nederlandse en Vlaamse uitgevers 75 titels genomineerd. Op 
basis van de nominaties van uitgevers, de algemene ontvangst van het boek (zowel binnen als 
buiten Hebban) en de Hebban-statistieken van een titel, werd de longlist samengesteld 
bestaande uit vijftien thrillers. Met deze 15 titels ging een Hebban lezersjury van 100 
deelnemers aan de slag. Onder de genomineerden bevonden zich twee Vlamingen en dertien 
Nederlanders, drie mannen en twaalf vrouwen. Een van de boeken werd met een co-auteur 
geschreven. Hieruit ontstond op 20 april een shortlist van vijf boeken. 
 
*De verschijningsperiode voor deze groslijst is aangepast met het oog op uitgestelde titels en de onzekere situatie 
rond publicatiedata vanwege de coronamaatregelen. De Hebban Thrillerprijs 2022 zal de periode van 1 januari 
tot 1 januari beslaan. 
 
De jury 
De professionele eindjury van de Hebban Thrillerprijs 2021 bestond uit Greet Braem (Hebban-
recensent en juryvoorzitter), Jeanet Moorman (Boekhandel Lovink), Sjoerd Agterhof 
(Boekhandel Jaspers), Angelina Schippers (Bruna Ouddorp), Liesbeth Tuynman-van Baar 
(Boekhandel Thomas), Kitty Bruggeman (Hebban Teamlid), Annette Molenveld (Boekhandel 
Broekhuis), Oscar van Moppes (Boekhandel Los), Yvonne Van Bussel (Boekhandel De 
Ganzenveer) en Anouk van der Zee (Hebban-redacteur). Zij hadden tot 31 mei de tijd om de 
vijf shortlistboeken te lezen en beoordelen. Op 3 juni vond een online juryoverleg plaats. Het 
bekroonde boek werd met een grote meerderheid en met tevreden instemming van alle 
juryleden verkozen. 
 
Val van Toni Coppers met co-auteur Annick Lambert 
Val kent een rustige, maar intrigerende verhaalopbouw. Coppers neemt zijn tijd om alle 
lijntjes uit te zetten en zijn personages en locaties te introduceren. Stap voor stap wordt de 
lezer meegenomen in de moordzaak richting de ontknoping, waarbij de auteur alle ruimte 
geeft mee te puzzelen. Coppers weet op de juiste momenten de spanning op te voeren en 
bouwt zonder poespas op naar een mooie climax. De schrijfstijl is vlot en pakkend met oog 
voor detail en emotie. Het boek kent een verzorgd taalgebruik en het is duidelijk dat Val door 
een ervaren auteur is geschreven. Coppers steekt veel tijd in het uitdiepen van zijn 
personages en dat is terug te zien op de pagina: hier zit de echte kracht van Val. Het klassiek 
opgebouwde verhaal kent een aantal originele elementen, zoals de internationale 
samenwerking en de moordploeg. Ook grijpt Coppers enkele keren de gelegenheid om zijn 
bezorgdheid over het klimaat uit te spreken en verweeft dit soepel in het verhaal. De 
politiethriller is het tweede deel in een reeks, toch leest Val alsof het op zichzelf staat.  
 
Stilleven van Marieke Damen 
Stilleven is een psychologische thriller pur sang. Vanaf de eerste bladzijde bouwt Damen de 
spanningsboog subtiel en onderhuids op: de lezer weet dat er iets te gebeuren staat, maar 
kan daar lange tijd de vinger niet op leggen. Hoe meer er gelezen wordt, hoe meer de lezer in 
het verhaal groeit en het niet meer los wil laten. Door ervoor te kiezen vanuit een enkel 



personage te schrijven creëert de auteur een beklemmend gevoel, en uiteindelijk zelfs een 
onbetrouwbare verteller. Stilleven is een boek dat onder de huid gaat zitten en na het lezen 
nog een tijdje beklijft door de heftige thema’s. Damen legt nadruk op de gebeurtenissen uit 
het verleden, waardoor die verhaallijn de meeste aandacht krijgt. De hoofdpersonages 
worden sterker uitgewerkt dan de nevenpersonages: de band tussen de zussen wordt steeds 
duidelijker, evenals hun karakters – ze kunnen als het ware net als een schilderij van een 
stilleven steeds beter gelezen worden. Originaliteit is een woord dat bij Stilleven vaak valt, 
waarbij de nadruk ligt op het in de huid kruipen van een getormenteerd personage.  
 
Onmacht van Yvonne Doorduyn 
Over alles in Onmacht is haarfijn nagedacht. Doorduyn schrijft over een wereld die ze kent en 
heeft daarmee zowel een originele invalshoek door het politieke aspect in een 
Nederlandstalige thriller als het voordeel dat het verhaal haar als gegoten zit. Haar schrijfstijl 
is vlot en het taalgebruik is steeds afgestemd op de situatie. Omdat Onmacht vanuit 
verschillende personages is geschreven en Doorduyn ook afwisselt met krantenartikelen, blijft 
het verhaal levendig. Daarnaast daagt de auteur de lezer uit met sprongen in de tijd die niet 
aangegeven zijn. Halverwege het verhaal wisselt de auteur onverwacht van tactiek, waarbij ze 
een nevenpersonage de hoofdrol geeft en haar hoofdpersonage een bijrol laat vervullen. De 
tijdlijn loopt inmiddels chronologisch en Doorduyn voert de spanning op, waarbij ze wel wat 
inlevert op de strakke opzet die ze in het eerste deel toont. De personages worden goed 
uitgediept, waarbij hun persoonlijke problemen dienstdoen in de plot. Het verhaal is origineel 
bedacht en steekt goed in elkaar, waarbij het opvallend is dat dit Doorduyns debuut is.  
 
Nooit meer alleen van Angelique Haak 
Haak heeft ervoor gekozen heden en verleden in Nooit meer alleen af te wisselen in ultrakorte 
hoofdstukken die de vaart erin houden, maar van de lezer wel veel schakelmomenten vergen. 
Ze laat de spanning gelijk oplopen en laat beiden zo als het ware in elkaar overlopen, passend 
bij hoofdpersonages wier levens nooit meer hetzelfde zouden zijn na een noodlottige 
gebeurtenis. Het verleden van de vriendengroep wordt gedetailleerd uit de doeken gedaan en 
de spanning speelt zich vooral onder de oppervlakte af. Haak gebruikt klassieke thema’s in 
Nooit meer alleen en laat daarbij duidelijk zien de belevingswereld van tieners te kunnen 
doorgronden. Haar personages zijn goed uitgewerkt, ze worden treffend neergezet en ook 
hun onderlinge verhoudingen zijn direct duidelijk. De auteur heeft een vlotte schrijfstijl 
waarmee ze geloofwaardige en meeslepende dialogen neerpent en de lezer aan zich bindt, 
ook wanneer ze de spanning laag houdt. Door Haaks originele twist aan het eind blijft de lezer 
aangenaam verrast achter na het dichtslaan van deze thriller.  
 
Helsinki van Nathalie Pagie 
Perspectiefwisselingen, beschrijvingen en veel dialoog zorgen samen voor een verhaal dat 
vlot leest en een geloofwaardige dader kent. Door middel van brieven worden zijn karakter en 
motivatie opgebouwd en groeit er spanning rondom de gruwelijke details van de moorden. 
Met rechercheur Talinn Ilves zet Pagie een hoofdpersonage neer dat de potentie heeft om 
een serie te dragen. Ook voor verschillende nevenpersonages zet de auteur potentiële 
verhaallijnen uit, die in Helsinki nog niet worden opgepakt. Met name het transgender 
personage Kristina is een actuele en welkome toevoeging aan de thriller, wier relatie met haar 
zoon en collega’s goed wordt uitgewerkt. Ook zet Pagie een Scandinavische duistere sfeer 
neer, onder andere door de politieke druk op het onderzoek en de beschrijvingen van de 



Finse omgeving. Na een gedegen opbouw komen alle lijntjes mooi samen, waarin vooral de 
dader op de voorgrond weet te treden in zijn wanhoop en eenzaamheid. 
 
Toni Coppers wint met co-auteur Annick Lambert de Hebban Thrillerprijs 2021 voor Val 
De jury roemt de politiethriller om het sterke verhaal dat Coppers neerzet. Hier is een ervaren 
auteur aan het werk, die weet hoe een moordzaak en de ontrafeling daarvan in elkaar horen 
te steken, ook al kent de methodische opzet niet de grootste spanningsboog. De kracht van 
het boek zit in de personages die Coppers neerzet: Val kent loepzuivere emoties en mooie 
karakterbeschrijvingen, waarbij rouwverwerking een van de centrale thema’s is. Ook verweeft 
Coppers moeiteloos zijn bezorgdheid om het klimaat in de plot zonder daarvan af te leiden. 
Ook al kent de politiethriller een rechtlijnig verloop, Coppers weet de lezer niettemin continu 
te boeien en deze richting de spannende ontknoping te bewegen. Samen met de originele 
elementen van de moordploeg, die van de juryleden gerust terug mag komen in eventuele 
vervolgdelen, en de internationale betrekkingen, steekt Val met kop en schouders boven de 
andere genomineerde boeken uit. Voor de juryleden is het zeker niet het laatste boek dat ze 
van de auteur zullen lezen en daarmee bekronen zij Val terecht met de Hebban Thrillerprijs 
2021. 


