
HEBBAN OP ZOEK NAAR TOP 1000 ‘MOOISTE BOEKEN’ 
 
Boekensite Hebban.nl gaat vanaf aanstaande zondag op zoek naar de HEBBAN 1000, de 
ultieme lijst van Nederlandstalige boeken. Lezers kunnen vanaf 1 juli hun persoonlijke lijst 
van 25 favoriete boeken samenstellen. Op 1 september is de sluitingsdatum en vervolgens 
wordt aan de hand van alle lijsten een Top 1000 samengesteld. Die wordt in september op 
Hebban.nl gepubliceerd. 
 
Bedenker en hoofdredacteur Sander Verheijen over de HEBBAN 1000: “De waan van de dag 
lijkt een beetje te regeren in boekenland. Het gaat bij de verkoop om de recente cijfers. Bij 
de toekenning van prijzen wordt vrijwel alleen maar naar het afgelopen jaar gekeken. Wij 
deden daar met onze eigen Hebban Awards ook aan mee, door alleen maar naar de voorbije 
twaalf maanden te kijken. Daarom willen we nu deze lijst voor en door onze lezers 
samenstellen.” 
 
“Het is bijna vernieuwend om met het verleden bezig te zijn, maar er zijn zoveel boeken die 
meer lezers verdienen. Wij zijn bij Hebban altijd bezig om mensen te inspireren om te gaan 
lezen. Boeken mogen wat ons betreft een langer leven hebben dan de zes maanden die ze 
nu doorgaans hebben. De HEBBAN 1000 wordt een fantastisch startpunt voor mensen die 
niet per se alleen maar de nieuwste boeken willen lezen. Hopelijk met een paar verrassende 
pareltjes ertussen. We zijn erg benieuwd welk boek de Bohemian Rhapsody onder de 
boeken zal worden.” 
 
De Hebban 1000 richt zich alleen op Nederlandstalige boeken (oorspronkelijk en vertaald), 
van jeugdboeken tot thrillers. Van non-fictie boeken tot feelgood. Van fantasy tot zware 
literatuur. De stand op 1 september bepaalt welke 1000 boeken er in de eerste editie van de 
Hebban 1000 terechtkomen. In de loop van september wordt de bijzondere toplijst bekend 
gemaakt. De persoonlijke lijsten met mooiste boeken kunnen het hele jaar bijgewerkt 
worden. De Hebban 1000 wordt jaarlijks geactualiseerd.  
 
Voor meer informatie: www.hebban.nl/1000 
 
 
Over Hebban 
Hebban.nl werd opgericht in 2014 en groeide in korte tijd uit tot de populairste boekensite 
en grootste lezerscommunity van Nederland en Vlaanderen met 150.000 leden, bijna 
100.000 recensies en een miljoen lezerswaarderingen. De site trekt maandelijks meer dan 
500.000 bezoekers. 
 
 
 
 


