
 

 
 

Juryrapport Hebban Thrillerprijs 2022 
  



 
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 2022 vond de derde editie plaats. Uit het 
aanbod van meer dan 100 Nederlandstalige thrillers die voor het eerst verschenen tussen 1 
januari 2021 en 1 januari 2022 werden door Nederlandse en Vlaamse uitgevers 85 titels 
aangemeld. 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. Onder de genomineerden bevonden zich twee 
boeken van Vlaamse auteurs en dertien boeken van Nederlandse auteurs. Eén boek werd 
door een duo geschreven en één boek door een schrijverscollectief. Een lezersjury 
bestaande uit ruim 100 Hebbanleden bepaalde de shortlist. Deze vijf genomineerden 
werden op 6 april bekendgemaakt. 
 
De jury 
 
De professionele eindjury van de Hebban Thrillerprijs 2022 bestond uit Remco Houtepen 
(Boekhandel Libris Venstra), Oscar van Moppes (Boekhandel Los), Sandra van Dok 
(Bibliotheek Utrecht), Amber Martensen (Boekhandel Thomas), Merel Kuitert (Noord-Oost 
Brabantse Bibliotheken), Wim Krings (Boekhandel Krings), Yasue Hazenoot (Boekhandel Van 
der Meer), Desirée Verbeet (Boekhandel Dominicanen), Monique Stoel (Bilthovense 
Boekhandel), Caroline Penterman (Boekhandel Maximus Hillegersberg Rotterdam) en 
Geertje Hoogenboom (Boekhandel Paagman Delft). Zij kwamen op 1 juni (online) samen om 
met elkaar de winnaar te bepalen.  
  



In alfabetische volgorde (achternaam auteur) volgt hieronder het juryrapport. 
 

 
Het mollenfeest, Dominique Biebau 
 
Het lezen van Dominique Biebau betekent vooral genieten van zijn schrijfstijl. De juryleden 
roemen hem om zijn innemende en smeuïge taalgebruik – vol mooie woorden en 
taalvondsten – en beschouwen de schrijfstijl van Het mollenfeest als de mooiste onder de 
genomineerden. Biebau houdt van vertellen en dat plezier bubbelt van het papier. De plot 
van Het mollenfeest is een origineel en dynamisch geheel dat het verhaal vanuit 
verschillende perspectieven en over een lange periode vertelt. Biebau laat de lezer vol 
genoegen kennismaken met 15e-eeuwse Vlaamse poëzie en brengt daarmee zelfs een 
voorzichtig horrorelement het verhaal binnen, dat hij vervolgens voornamelijk gebruikt om 
sfeer te creëren. Er is namelijk vooral onderhuidse intrige aanwezig en het duurt vrij lang 
voor dit omslaat naar daadwerkelijke spanning. Toch weet de ontknoping te verrassen, 
waardoor de lezer alsnog op het puntje van de stoel belandt. Het mollenfeest is misschien 
meer psychologische roman dan thriller, maar wat kan Biebau schrijven. 
 
Lenoir, Bas Haan 
 
Het debuut van Bas Haan is een onvervalste politiethriller met de bijbehorende personages 
en plot. Haans keuze om dicht bij zijn eigen ervaring te blijven, blijkt zonder meer de juiste te 
zijn: als onderzoeksjournalist komt de auteur zeer beslagen ten ijs wanneer hij schrijft over 
onderwerpen als de onderwereld, cocaïnesmokkel en het justitiële apparaat. Bovendien 
weet hij dit te combineren met een hoge dosis spanning en een filmische, meeslepende 
schrijfstijl. Het is bijna niet te geloven dat het hier om een debuut gaat. Hoewel zijn 
personages clichématig aandoen, stelt Haan de gevestigde orde wel degelijk aan de kaak. Hij 
gaat maatschappelijke thema’s zoals racisme binnen en buiten de politie niet uit de weg en 
laat multiculturele personages ook in hogere functies optreden. Ook is niets in dit verhaal 
overbodig, dankzij de vlotte schrijfstijl en Haans keuze om niet ter zake doende personages 
weinig aandacht te geven. Deze auteur bewijst zichzelf met Lenoir als een echte vakman. 
 
De perfecte engel, Eva Nagelkerke 
 
Dat het schrijversduo achter Eva Nagelkerke weet hoe ze de lezers op het verkeerde been 
moet zetten, mag duidelijk zijn met De perfecte engel. De onderhuidse spanning begint al bij 
aanvang van het verhaal te beklemmen en kent een niet-aflatende opbouw naar de 
verrassende climax. De korte hoofdstukken zorgen ervoor dat je vlot blijft doorlezen terwijl 
de weg naar de ontknoping lang is, want alle personages blijken goede kandidaten met 
verschillende mogelijke motieven. Nagelkerke heeft duidelijk veel aandacht gestoken in het 
neerzetten van haar hoofdpersonages, die ambivalent zijn en goede bedoelingen 
combineren met verkeerde keuzes. Maar daardoor doet de laatste plottwist de 
geïnvesteerde lezer toch wat tekort. Nagelkerke schreef met De perfecte engel een prettig 
leesbaar verhaal met een goed opgebouwde spanningsboog en (te) veel verrassende 
wendingen. 
 
 
 



De Camino, Anya Niewierra 
 
Anya Niewierra weet het lopen van de Camino zo goed te beschrijven dat de lezer zich 
daadwerkelijk op reis waant en maakt van het verhaal een hele ervaring. Ook verweeft ze de 
oorlog in het voormalig Joegoslavië door de plot, waardoor ze naast een spannend verhaal 
de lezer ook stof tot nadenken geeft. Het indrukwekkende verhaal geeft diepgang aan de 
plot en de personages, die sterk zijn neergezet. Haar schrijfstijl is boeiend, afwisselend en 
vlot. Opnieuw combineert Niewierra verschillende genres in haar verhaal; De Camino houdt 
het midden tussen een reisverhaal, een thriller en een roman. De onderhuidse spanning en 
zware thematiek worden afgewisseld met een komische noot die onverwachts en origineel 
uit de hoek komt bij de vele moordaanslagen op het hoofdpersonage. De spanning laat voor 
de hardcore thrillerlezer misschien iets te lang op zich wachten, maar De Camino is verder zo 
goed uitgebalanceerd dat dat het eindoordeel niet in de weg zit.  
 
Vogeleiland, Marion Pauw 
 
Vogeleiland van Marion Pauw laat je nadenken over hoe een situatie uit de hand kan lopen. 
Haar schrijfstijl is subliem – compact en sterk. Het zijn dan ook haar trefzekere 
beschrijvingen die de natuur van Vogeleiland tot leven brengt. Daarnaast zet Pauw 
verontrustend herkenbare personages neer. Ze zijn eigenlijk geen van allen sympathiek, 
maar toch weet je met hen mee te leven. De auteur speelt met de vraag wie dader is en wie 
slachtoffer, en of je ook beide kunt zijn. Wel maakt Pauw bij het aan elkaar knopen van alle 
losse eindjes enkele grote stappen in de afronding van haar plot die de lezer uit het verhaal 
kunnen halen. Vogeleiland is een goed geschreven verhaal dat onderhuidse spanning kent, 
maar vooral een psychologische roman te noemen is. 
 
  



Winnaar 
 
 

De shortlist was dit jaar bijzonder divers en dat maakte de keuze voor de winnaar niet 

eenvoudig. De juryleden zijn in het algemeen zeer te spreken over de kwaliteit van de 

Nederlandstalige thriller, die in de breedte steeds beter kan wedijveren met die van 

buitenlandse collega’s. Ook stelt een aantal juryleden vast dat er binnen het genre steeds 

meer ruimte is gekomen voor spannende romans, waarbij de spanning veel minder uit 

authentieke thrillerelementen komt. Er werd dan ook stevig gedebatteerd over de 

spannende roman versus de traditionele thriller en het belang van actie en puntje-van-je-

stoel-spanning.  

 

Verrassend genoeg waren het twee boeken, elk aan hun eigen kant van het thrillerspectrum, 

die de meeste kans bleken te maken voor het winnen van de Hebban Thrillerprijs 2022. Hoe 

ongebruikelijk dan ook, willen we het boek dat niet gewonnen heeft niet onbenoemd laten 

in dit juryrapport. Onze complimenten gaan naar Bas Haan die zeer verdienstelijk 

debuteerde als thrillerschrijver met Lenoir.  

 

Toch moest uiteindelijk ook Lenoir het afleggen tegen de gelaagde en veelzijdige 

leeservaring die de lezer voorgeschoteld krijgt van een echte Hebban publiekslieveling. 

Opnieuw levert de auteur een spannende roman af die nagenoeg alle ingrediënten van de 

perfecte thriller heeft: een ijzersterke plot, goed uitgediepte personages, een boeiend 

achtergrondverhaal en onderhuidse spanning afgewisseld met humor. De vlotte en 

gedetailleerde schrijfstijl brengt de geschiedenis tot leven en de lezer kan niet anders dan 

stilstaan bij het effect dat oorlog heeft op de gewone mens. De auteur zet opnieuw een 

thriller van hoog niveau neer die origineel, interessant en waarachtig is, met kennis en een 

goed inzicht in de menselijke psyche en gegoten in een zeer leesbare, bijna literaire stijl.  

 

De Hebban Thrillerprijs 2022 gaat naar Anya Niewierra met De Camino. 

 


