
Astrid Holleeder grote winnaar van de Hebban Awards 2017 
 
Met ruim 25% van de stemmen (in de categorie ‘Beste Non-fictie’) is Judas van Astrid Holleeder de 
grote winnaar van de 2017-editie van de Hebban Awards, de publieksprijs van lezerssite Hebban.nl. 
Er werd, naast de categorie Beste Non-fictie, ook gestemd in de categorieën Beste Roman, Beste 
Thriller en Beste Young Adult van het jaar. Voor het eerst zijn alle winnende boeken van Nederlandse 
auteurs. Er werden bijna 50.000 stemmen geteld. 
 
De prijs voor de Beste Roman ging naar feelgood-schrijfster Jackie van Laren (Opstaan), Ilse Ruijters 
schreef de Beste Thriller (Later als ik dood ben) en Marieke Nijkamp ontving een Hebban Award voor 
haar YA-debuut 54 minuten.  
 
Hebban-hoofdredacteur Sander Verheijen maakte de winnaars vanavond bekend tijdens een speciale 
boekenuitzending van Tijd voor MAX Radio op NPO radio 5.  
 
Ook werden de winnaars van de twee juryprijzen van de site bekendgemaakt. Roxane van Iperen won 
met Schuim der aarde de tweede editie van de Hebban Debuutprijs voor Beste Roman. Jan van 
Mersbergen nam de aanmoedigingsprijs voor het beste thrillerdebuut in ontvangst voor Dagboek uit 
de rivier, dat hij schreef onder het pseudoniem Frederik Baas.  
 
De top 3 per categorie 
 
Beste Roman 
Opstaan van Jackie van Laren (Boekerij) 
De zoon van de verhalenverteller van Pierre Jarawan (HarperCollins Holland)  
Helemaal het einde van Lisette Jonkman (Luitingh-Sijthoff) 
 
Beste Non-fictie 
Judas van Astrid Holleeder (Lebowski) 
Je ziet mij nooit meer terug van Sonja Barend (De Bezige Bij) 
De levens van Jan Six van Geert Mak (Atlas Contact) 
 
 
Beste Thriller 
Later als ik dood ben van Ilse Ruijters (The House of Books) 
Eindspel van Isa Maron (The House of Books) 
Het dossier van Anya Niewierra (B for Books) 
 
Beste Young Adult 
54 minuten van Marieke Nijkamp (Harper Collins Holland) 
Aristoteles en Dante ontdekken de geheimen van het universum van Benjamin Alire Sáenz (Blossom 
Books) 
Voorlopers van Mirjam Hildebrand (Kluitman) 
 
Meer informatie over de winnaars en de top tienen per genre is hier te vinden.  
 
Achtergrondinformatie 
 
Hebban Debuutprijs 2017 
De Hebban Debuutprijs is een aanmoedigingsprijs voor nieuw schrijftalent. Deze juryprijs 
onderscheidt zich van andere bekende debuutprijzen door de extra grote invloed van lezers op de 
shortlist en een zeer gevarieerd samengestelde jury. De Hebban Debuutprijs wordt in twee 
categorieën uitgereikt: voor beste Nederlandstalige debuutroman en voor beste Nederlandstalige 
debuutthriller. Vorig jaar wonnen Lize Spit (Het smelt, beste debuutroman) en Wouter Helders 
(Machtsstrijd, beste debuutthriller).  
 
Over Hebban.nl 
Hebban.nl is een redactionele boekensite en lezerscommunity ineen. De site werd in 2014 gelanceerd. 
In dat jaar werd ook de populaire thrillersite Crimezone.nlovergenomen. Hebban groeide in korte tijd 
uit tot de populairste boekensite van Nederland en Vlaanderen met maandelijks 450.000 bezoekers. 
Hebban telt meer dan 135.000 geregistreerde gebruikers. Vorige week werd de Hebban Boekenapp 
gelanceerd voor iPhone en Android-smartphones.| www.hebban.nl  
	


