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D
e bijdrage van Chinouk Thijssen in 3PAK, 3PAK, 3PAK
het geschenk bij de Boekenweek, is het 
spannende verhaal You’re next, dat zich 
afspeelt aan een Spaans strand. ‘Een 
typische vakantiethriller,’ zegt de Rotter-

damse Thijssen. ‘De inspiratie komt van mijn eigen 
vakanties. Het hotel ‘leende’ ik van een Turkse 
vakantie, in Spanje kreeg ik te maken met een zware 
storm, dat gebeurt ook in You’re next. Het onheil-
spellende weer zorgt meteen voor grimmigheid.’
Als kind al schreef ze aan de lopende band verhalen. 
‘Ik las veel thrillers en horrorverhalen en dacht: 
dat wil ik ook.’ Toch duurde het jaren voor ze werd 
opgemerkt. ‘In 2009 bracht ik Liefdesduivel dus 
maar in eigen beheer uit. Sinds 2018 zit ik bij een 
echte uitgeverij. Behalve young adult (15+) schrijf ik 
ook spannende kinder- en jeugdboeken (8+ en 12+).
Ik doe veel zelf om mijn boeken onder de aandacht 
te brengen, ben actief op Instagram en Tiktok. Mijn 
laatste boek, Museumnacht – over een vrienden -
groep die een Truth or Dead-spel moet spelen in 
een Instagrammuseum – verscheen in juni. Bij de 
presentatie werd ik geïnterviewd door Booktokker 
Mirelle Penders. Ik nodigde haar uit omdat ik weet 
hoeveel jongeren ze bereikt.’
En jongeren blijven nog wel even de doelgroep. 
‘Ik ben dol op tienerdrama! Groepen met veel 
onderlinge haat en nijd waarmee je als thriller-
auteur alle kanten op kunt. Ik heb ook andere genres 
geprobeerd, maar het eindigt vanzelf toch weer als 
thriller. Ik wil vermijden dat mijn verhalen een 

‘Toen ik zei dat ik boeken 
wilde schrijven,werd ik 

keihard uitgelachen’
wilde schrijven,

keihard uitgelachen’
wilde schrijven,

trucje worden, dus schrijf ik steeds een ander type, 
van whodunnit tot whodunnit tot whodunnit whydunnit, horror, psychologisch… 
Museumnacht is een echte slasher-thriller. De lijken 
vallen bij bosjes en zoals het slasher-personages 
betaamt, doet dit deze mensen weinig.’

Thijssen is een ideale ambassadeur voor de 
Boekenweek van Jongeren. ‘Ik bezoek vier dagen 
per week scholen en bibliotheken om over mijn 
boeken te praten. In de bieb is het gemakkelijker, 
die mensen komen uit zichzelf. Op middelbare 
scholen word ik met gemengde gevoelens ontvangen. 
Daarom breng ik mijn ‘voordrachten’ altijd met 
humor en vertel veel over mezelf, in de hoop dat ze 
denken: hé, schrijvers kunnen best leuke mensen 
zijn. Ik vertel hoe het mij is vergaan, dat ik nooit 
wist wat ik wilde, en toen ik wél wist wat wilde, ik 
keihard werd uitgelachen, maar dat de aanhouder 
wint. Als er genoeg tijd is, laat ik de leerlingen zelf 
een verhaal schrijven en daar zitten vaak originele 
vondsten tussen. Ze mogen ook vragen stellen, 
maar dat durven ze vaak niet. Bang om te worden 

uitgelachen, want lezen is totaal 
niet cool. Jammer is dat! Die 
stereotypering wordt gevoed 
door fi lms en series. Laat de 
sportheld nou ook eens een 
boek pakken! Laat zien dat 
lezen normaal is en leuk.’
Want lezen is juist zo belangrijk, 
zegt Thijssen. ‘Er ligt veel druk 
op jongeren. Ze moeten van 
alles, en dan is lezen een fi jne 
ontsnappingsmethode. Je bent 
een paar uur in een andere 
wereld. Je leert nieuwe situaties 
kennen, je kijkt in het hoofd 
van personages en bouwt zo 
meer empathie op. Want het 
lijkt of het de jeugd daaraan 
steeds meer ontbreekt. Er 

Vier dagen per week bezoekt CHINOUK 
THIJSSEN (39) scholen en bibliotheken 
om jongeren enthousiast te maken voor 
lezen. Een ideale ambassadeur dus voor 
de Boeken week van Jongeren. ‘Ik probeer 
ze duidelijk te maken: hé, schrijvers kunnen 
best leuke mensen zijn.’

→ Tijdens de 
Boekenweek van 
Jongeren (16 t/m 
25 september) 
kunnen jongeren 
3PAK gratis afhalen 
op school, in de 
bibliotheek en in 
de boekhandel.


