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gebeuren de verschrikkelijkste dingen en zij pakken 
hun telefoontje en gaan doodleuk staan fi lmen. Ik 
krijg van tienjarigen de tip om de zeer gewelddadige 
serie Squid Game te kijken, die vinden ze fantástisch. 
Beangstigend! Ze lijken wel losgezongen van de 
werkelijkheid.’
Draagt Thijssen met haar slasher-thrillers niet bij 
aan dit eff ect? ‘Ik denk niet dat slashers een slechte 
invloed hebben. Ze hebben op nóg jongere leeftijd 
al zoveel gezien, al is het maar op het journaal.’
Een ander pluspunt van lezen: je kunt je fantasie 
gebruiken. ‘Niet alles is al uitgekauwd. Én het is 

goed voor je taalbeheersing en uit-
drukkingsvermogen. Want dat zie 
ik echt wel, het niveau is drama-
tisch! Om jongeren aan het lezen 
te krijgen, mag die verplichte lees-
lijst weleens op de schop. Daar 
staan vaak zware, literaire romans 
op die mijlenver afstaan van 
pubers. Ik pleit ervoor om young 
adult toe te staan op de leeslijst.’
Welke YA-boeken zouden op de 
lijst kunnen? ‘Ik vind elk boek van 
Daniëlle Bakhuis geweldig. Dit is 
hoe het ging van Astrid Boonstoppel hoe het ging van Astrid Boonstoppel hoe het ging
hoort erop, net als de boeken van 
Buddy Tegenbosch. Wat ik ook erg 

goed vind is Geen weg terug, de jeugdthriller van 
Elvin Post die dit jaar verscheen.’
Merkt Thijssen iets van het adagium ‘jongens lezen 
niet en als ze lezen, dan zeker geen boeken van of 
over meisjes/vrouwen’? ‘Jongens zijn echt zo, is mijn 
ervaring. Meisjes lezen gewoon álles. Als experiment 
schreef ik mijn boek Gegijzeld vanuit twee perspec-
tieven, een jongen en een meisje. Dát werd wel door 
jongens gelezen. 
Extra stimulans: veel YA-boeken worden fraai 
vormgegeven en uitgebracht in limited editions
waarvoor mensen in de rij staan. Mooi voor in de 
boekenkast. En Booktokkers moeten wat kunnen 
laten zien, natuurlijk.
Ik heb zelf best veel boeken: een grote witte kast met 
zo’n achthonderd stuks, op kleur gesorteerd, een 
smalle zwarte met alleen zwarte boeken en een klein 
kastje, ook op kleur, met op de bovenste plank mijn 
eigen boeken.’ Zolang dat nog past, want Thijssens 
productie ligt hoog. ‘Dit najaar verschijnt mijn elfde 
boek, een kinderboek, en in het voorjaar het twaalfde, 
een jeugdboek.’ Binnenkort komt ook nog een Truth 
or Dare-spel uit waarvoor Thijssen de vragen en 
opdrachten bedacht. Nu maar hopen dat het met de 
spelers beter afl oopt dan met die in haar boeken. «
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