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De Hebban Debuutprijs 2022 

De Hebban Debuutprijs is een aanmoedigingsprijs voor debutanten georganiseerd door 
leescommunity Hebban.nl. De literaire prijs wordt vanaf 2022 voor drie jaar gesponsord door 
leesbrillenmerk Looplabb. De Hebban Debuutprijs richt zich op Nederlandstalige literaire fictie en is 
samen met de Hebban Thrillerprijs de enige juryprijs van Nederland en Vlaanderen met een grote 
invloed van lezers.  

Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen nomineerden dit jaar meer dan vijftig debuten voor de Hebban 
Debuutprijs 2022. Op basis van de aanmeldingen van uitgevers, de algemene ontvangst van het boek 
(zowel binnen als buiten de lezerscommunity) en de data van Hebban werd een longlist van vijftien 
titels samengesteld. 

De longlist voor de Hebban Debuutprijs 2022 werd in april bekendgemaakt, waarna een lezersjury 
van ruim honderd lezers de shortlist bepaalde. De vijf genomineerden van 2022 zijn Frouke Arns met 
De gelijktijdigheid der dingen, Koen Caris met Stenen eten, Aisha Dutrieux met Het leven noemen, 
Malou Holshuijsen met Zachtop lachen en Janke Reitsma met Niets ontgaat ons. 

Jury 

De eindjury bestaat dit jaar uit boekverkopers Gerben de Bruijn (Post Scriptum), Annette Jongen 
(Schiedams Boekhuis), Laurie Vedder (Boekhandel Roodbeen), Marloes de Vree (Het Paard van 
Troje), Lianne Enkhuizen (The Base Bookspace), Elianne Nijborg (Godert Walter) en Monique 
Hurkmans (Kramer & van Doorn), Hebban-recensent Anne Oerlemans, directeur Erna Staal van 
Bibliotheek Gouda en oprichter en directeur Maarten Kooijman van Looplabb. 

Het is de jury van de Hebban Debuutprijs 2022 opgevallen dat de samenstelling van de shortlist een 
matige representatie is van onze diverse samenleving en zij wil dan ook graag de hoop uitspreken dat 
de groslist, longlist en uiteindelijk shortlist voor de Hebban Debuutprijs volgend jaar een diverser 
beeld zal tonen. 

 

Hebban bedankt alle uitgeverijen en auteurs voor hun deelname en de lezersjury en finalejuryleden 
voor hun harde werk 

  



In alfabetische volgorde (achternaam auteur) volgt hieronder het juryrapport 

 

De gelijktijdigheid der dingen, Frouke Arns (De Arbeiderspers) 

Unaniem roemt de jury de poëtische, evocatieve schrijfstijl van Arns en haar oog voor detail. Het is 
goed te merken dat deze debutant haar wortels in de poëzie heeft liggen, want de taalrijkdom van 
De gelijktijdigheid der dingen liegt er niet om en zorgt voor een fijne leeservaring. Smaken, geuren en 
kleuren zijn belangrijk in de roman en Arns slaagt erin deze sensaties zo te beschrijven dat ze de lezer 
meevoert de herinnering in. 

De gelijktijdigheid der dingen is een zeer actuele roman over ontworteld zijn en je ergens opnieuw 
thuis leren voelen. Thema’s als relaties en familiebanden, vergeving, liefde en berusting spelen een 
belangrijke rol. De gedetailleerde omschrijvingen in de relatief dunne roman zorgen er wel voor dat 
de opgestapelde problematiek voor een vol gevoel zorgt. De vele perspectiefwisselingen dragen 
daaraan bij, maar zorgen daarnaast voor afwisseling en houden het tempo in de vertelling.  

Het perspectief van de sneeuwuil schept afstand in het verder caleidoscopisch verhaal waarin we 
vooral meer te weten komen over de veelbewogen verledens van de personages. Het heden sijpelt 
er af en toe op interessante wijze doorheen maar wordt uiteindelijk, wellicht uit mededogen, niet 
afgerond. Arns schept ondanks haar meeslepende schrijfstijl afstand tussen de lezer en haar 
personages, die niettemin realistisch zijn neergezet. Je sluit hen ondanks, of misschien juist dankzij, 
hun negatieve karaktereigenschappen direct in je hart.  

 

Stenen eten, Koen Caris (Atlas Contact) 

Koen Caris heeft met Stenen eten een prachtig, vervreemdend en uiterst krachtig verhaal geschreven 
over verlies, schuldgevoelens, verliefdheid en groepsdruk. Het is een behendig gecomponeerde 
roman, waarin de verstikkende hitte en het benauwde klimaat van het dorp voelbaar zijn. Caris 
brengt treffend in kaart hoe Ben door zijn klasgenoten als ervaringsdeskundige wordt beschouwd, in 
schril contrast met zijn opnieuw opengereten wonden. Het effect is een hartverscheurend en zeer 
geloofwaardig beeld, waarmee Caris toont veel mensenkennis en inzicht in verlies te hebben.  

Stenen eten is pakkend geschreven in een eigentijdse en rauwe stijl. In glasheldere zinnen wordt het 
zegbare én onzegbare uitgedrukt. Niettemin benadert Caris het zwaarbeladen onderwerp lichtvoetig, 
ook al is de spanning om te snijden. Dat levert pijnlijke, humoristische en angstige situaties op. 
Terwijl er steeds meer grote vragen worden opgeworpen, blijft het gewone leven genadeloos 
doorgaan, zich opdringend aan zowel de personages als de lezer. 

De auteur heeft de juiste toon gevonden om Ben als een geloofwaardig en complex personage neer 
te zetten, die met zijn ‘dubbel anders-zijn’ ook queer jongeren een stem geeft. Hier is een fragiele 
puber aan het woord die klinkt en denkt als een puber en daardoor niet alleen bij volwassen lezers 
aansluiting zal vinden, maar ook bij jongeren. Bens duidelijk uitgewerkte, gelaagde persoonlijkheid 
weet niet geheel te verdoezelen dat de personages om hem heen meer eendimensionaal zijn, maar 
niettemin laat Caris met zijn debuut zien een groot schrijver te zijn. 

 

Het leven noemen, Aisha Dutrieux (Spectrum) 



Dutrieux schrijft met Het leven noemen een beklemmend verhaal over een jonge vrouw die zich 
langzaam losmaakt van haar traumatische jeugd met een ziekelijke moeder. De opzet van dit 
originele verhaal is een dubbel perspectief, met aan de ene kant een patiënt die lijdt aan 
Münchhausen-by-proxy en aan de andere kant het slachtoffer. Daarbij oordeelt de auteur niet. Ze 
verwerkt op heldere wijze veel verschillende facetten van het syndroom in het verhaal, zowel bij 
moeder als dochter, zonder dat dit ten koste gaat van de leesbaarheid. 

De roman is geschreven in een sobere, wat afstandelijke stijl. Zo krijgt de lezer de ruimte voor eigen 
gevoelens en het vormen van een mening over de personages. Wel betekent het dat Dutrieux wat te 
veel ruimte overlaat in hun ontwikkeling en verdieping. De korte zinnen en het relatief eenvoudige 
taalgebruik maken de roman vlot leesbaar en passen bij het leefmilieu van moeder en dochter. Het 
verhaal wint erdoor aan snelheid en maakt een uitzonderlijk ziektebeeld voor de lezer begrijpelijk. 

Het leven noemen is goed geconstrueerd en gaat onder de huid zitten. Dutrieux geeft beide vrouwen 
evenveel ruimte, waarbij ook aandacht is voor de manier waarop de moeder is opgegroeid. Het 
oordeel dat de auteur niet velt en aan de lezer overlaat, zorgt er desondanks wel voor dat het 
verhaal net die slag extra mist om de personages echt te leren begrijpen. Wel weet Dutrieux er op 
kunstige wijze toch voor te zorgen medelijden op te roepen voor de moeder, die dader en slachtoffer 
ineen is.  

 

Zachtop lachen, Malou Holshuijsen (Ambo|Anthos) 

Zachtop lachen is hardop schateren in het kwadraat, met tegelijkertijd een gevoel van schaamte 
omdat je eigenlijk niet mag lachen om iets dat zo tragisch is. Humor is de manier waarop Malou 
omgaat met haar trauma en dat is waar de auteur schittert. Het boek is zeer beeldend en rauw 
geschreven, zonder overdaad aan stilistische kenmerken. De schrijfstijl is snel, passend bij de inhoud, 
komisch en origineel. Het personage Malou groeit gedurende het boek en dat is gereflecteerd in de 
manier waarop Holshuijsen schrijft. 

De auteur wisselt verhalende episodes uit Malou’s jeugd af met pure dialoog tussen het 
hoofdpersonage en haar psycholoog. Deze dialogen vormen een kunstwerk op zich, waarbij 
Holshuijsen zonder toegevoegde beschrijvingen de subtekst toch weet over te brengen. Het is knap 
hoe ze de chaotische structuur van het verwerken van (transgenerationeel) trauma heeft 
weergegeven in de roman, die heen en weer springt door de tijd. De manier waarop de jarenlange 
nasleep beschreven wordt, beklijft bij de lezer.  

Zachtop lachen heeft interessante perspectieven en personages, waarbij een aantal goed uitgewerkt 
wordt en de rest bewust op de achtergrond wordt gehouden. Zo gaat Holshuijsen ook om met de 
inhoud: er wordt gehint naar andere vormen van trauma, maar de auteur kiest ervoor daarmee niet 
de diepte in te gaan. Ook al is het therapeutische proces nog niet afgerond – is het dat ooit? – toch 
beëindigt Holshuijsen haar verhaal en wel met een scène die het begin echoot. Bij de lezer landt 
begrip: het verhaal eindigt in shock, maar niet in trauma en dat is al een hele stap vooruit. 

 

Niets ontgaat ons, Janke Reitsma (Mozaïek) 

Janke Reitsma schrijft onomwonden, rechttoe rechtaan, soms hard, maar eerlijk. En het past, want 
dit verhaal heeft geen nood aan poëzie om een gevoelige snaar te raken.  De auteur stelt het 
onvermogen van volwassenen, ingrijpende leefsituaties achter de voordeur en het falen van de 
jeugdzorg aan de kaak in Niets ontgaat ons, en hieruit spreekt de orthopedagogische achtergrond 



van de auteur. Reitsma integreert daarmee belangrijke thema’s in het verhaal, maar doet dit zonder 
oordelen. De conclusies kan de lezer dan zelf trekken. 

Het verhaal getuigt van een grote liefde voor de natuur, die misschien wel makkelijker is dan de 
liefde voor en tussen mensen. Het kan bijna niet anders dan dat Reitsma is opgegroeid in de 
omgeving waarover ze schrijft, die we ervaren door de ogen van haar hoofdpersonage. De auteur 
roept mooie beelden op in een meeslepende en meanderende stijl die nergens sentimenteel wordt 
en in schril contrast staan met de leefsituatie van het gezin. De ongezonde verhouding tussen de 
personages zorgt voor een beklemmende familiesfeer. 

De personages zijn van vlees en bloed, stuk voor stuk niet bij machte om hun bestaan te dragen. 
Reitsma werkt hierbij het hoofdpersonage en zijn moeder verder uit dan vader en tante, passend bij 
de manier waarop de emoties en gevoelens van de moeder centraal staan in zijn belevingswereld. Al 
moest haar hoofdpersonage onder de omstandigheden snel volwassen worden, toch worstelt 
Reitsma ermee zijn zelfreflectie en vertelstem overeen te laten komen met die van de puber die hij 
is. De auteur schreef met Niets ontgaat ons niettemin een prachtige, fascinerende roman over 
opgroeien in een disfunctionele familie. 
 

  



Bekendmaking winnaar Hebban Debuutprijs 2022 

 

Lize Spit, Roxane van Iperen, Antoinette Beumer, Thomas Rueb, Judith Fanto en Simone Atangana 
Bekono hebben één ding gemeen: allemaal wonnen ze de Hebban Debuutprijs. Vandaag gaat een 
van de debuterende schrijvers hier aanwezig naar huis met de zevende Hebban Debuutprijs. Een 
lezersjuryprijs. De enige literaire juryprijs van Nederland en Vlaanderen met heel veel invloed van 
lezers. De leden van de Hebban-lezerscommunity. De longlist bestaande uit vijftien boeken werd 
door honderd van hen gelezen. Hun oordeel, maar vooral ook hun leesplezier, vormde de basis voor 
de shortlist van 5 debuten.  

Aan mij de grote eer om als vertegenwoordiger van de eindjury de winnaar bekend te maken: de 
auteur die zich mag voegen tot dat prachtige rijtje schrijvers waarmee ik mijn toespraak begon.  

Het niveau van de shortlist voor de Hebban Debuutprijs 2022 is hoog. Hoewel de onderwerpen in de 
romans behoorlijk uiteenlopend zijn, is diversiteit wel ver te zoeken. Uitgevers van Nederland, er is 
wat dat betreft nog een hoop te verbeteren, maar dat laatste geldt niet voor het werk van deze 
debutanten. Zij schreven stuk voor stuk indrukwekkende verhalen over echte mensen met hun eigen 
trauma’s en vooral ook falende ouders.  

Toch stak het winnende boek er met kop en schouder bovenuit en gaf het weinig voeding tot hevige 
discussies in het juryoverleg. De jury was het erover eens: op het winnende boek is werkelijk niets 
aan te merken. Een boek met een mooie, kwetsbare en sarcastische held. Een boek met een sterk 
verhaal, spanning en prachtige zinnen. Een boek dat ontroert. Een boek dat niet alleen volwassenen, 
maar zeker ook jongeren zal aanspreken. Een verdiende winnaar. 

De Hebban Debuutprijs 2022 gaat naar Koen Caris voor zijn debuut Stenen eten.  

 

Erna Staal, vertegenwoordiger Hebban Debuutprijs jury 2022 


