
Testimonials van auteursbezoeken van kinderboekenschrijver Tjerk Noordraven 
 
 
‘Tijdens de Kinderboekenweek organiseerde onze boekhandel een Engste Avond Ooit met 
kinderboekenschrijver Tjerk Noordraven. Gekleed in een colbert met een vleermuis op zijn schouder 
gaf hij een presentatie van circa 45 minuten.  
Noordraven opende met een kort praatje over zijn boek Het nieuwe spookhuis. Ook las hij spannende 
stukjes uit zijn boek voor. De schrijver kan goed voorlezen en maakte het verhaal daardoor extra 
spannend. 
Daarna volgde een heuse presentatie over vleermuizen en spinnen. Noordraven was zeer goed 
voorbereid en wist veel over het onderwerp. Kinderen zaten geboeid te luisteren, niet alleen omdat 
zij het onderwerp razend interessant vonden, maar ook omdat Noordraven niet al te moeilijke 
woorden gebruikte en alles duidelijk in de taal van de kinderen uitlegde. Een fantastische toevoeging 
was dat hij ook echte vleermuizen in potjes en spinnen in bakjes had meegenomen om aan kinderen 
te laten zien. Dat viel natuurlijk heel goed in de smaak! 
Tjerk Noordraven is heel flexibel tijdens auteursoptredens: zo hadden wij een minitentje opgezet 
waarin hij in het donker (met zaklamp) kon voorlezen aan kinderen. Dat was voor hem geen enkel 
probleem.’ 
– Linda Adam, De Algemene Boekhandel, Amersfoort 
 
 
‘Groep 7 en 8 hebben heel erg genoten van de presentatie van Tjerk Noordraven. Het was leuk om 
de persoon die deze boeken schrijft te ontmoeten. Door het lezen van zijn boeken wisten we al dat 
hij goede verhalen kan schrijven, maar nu weten we ook dat hij heel goed enge verhalen kan 
vertellen. Zeker met alle spullen die hij mee had genomen, het maakte het allemaal net even wat 
anders en dus reuze interessant! 
Enkele reacties van kinderen: “Zijn boeken zijn echt eng! Ik vind ze heel erg leuk om te lezen, ze zijn 
gelijk spannend!” “Ik vraag me nu wel af of vampiers echt bestaan, hij had er immers echt één bij 
zich.”’ 
– Yvonne van Westenbrugge, Basisschool De Boemerang, Zevenbergen 
 
 
‘Wat was het een leuk schrijversbezoek van Tjerk Noordraven bij de groepen 5, 6 en 7 van een school 
in Haarlem-Oost! Hij verscheen met een opgezette vleerhond op zijn schouder en had daardoor 
meteen de aandacht van de kinderen. Hij wist boeiend te vertellen, heel interactief en de kinderen 
mochten van alles vragen. Het was ontzettend origineel en tot de verbeelding sprekend.’ 
– Nel van der Veldt, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Haarlem 
 
 
‘Zoek je een leuke schrijver voor bij je op school, bibliotheek of boekwinkel? Tjerk Noordraven raden 
wij zeer aan! Lekker griezelig was het en ik weet inmiddels veel meer over vleermuizen, vleerhonden, 
vogelspinnen én Transsylvanië.’ 
– Wilma Verhoeven, Kinderboekwinkel De Giraf, Dordrecht 
 
 
‘Het schoolbezoek van Tjerk Noordraven was echt heel leuk! Ik heb meteen aan mijn moeder de 
boeken gevraagd.’ 
– Arwen (11) 
 
 
‘Wij hebben een ontzettend leuke avond gehad met Tjerk Noordraven! Hij slaagde erin om, na een 
spannende griezeltocht door onze winkel, de kinderen ademloos naar zijn boek te laten luisteren. En 



al zijn opgezette dieren en attributen maakten het nog eens extra spannend. Wij, maar nog 
belangrijker, de kinderen hebben ervan genoten!’ 
– Astrid Verhoeven, Dekker v.d. Vegt boekverkopers, Nijmegen 
 
 
‘Het optreden van kinderboekenschrijver Tjerk Noordraven vond ik het leukst! Hij las zijn verhalen op 
een heel spannende manier voor: veel spannender dan mijn juf dat doet. Ook had hij vleermuizen 
meegenomen om het extra spannend te maken. De schrijver zei dat ze zijn opgezet. Zo cool!’ 
– Finn (8) in De Gelderlander, 12-10-2017 
 
 
‘Op een tafel in de hoek van Boekhandel Huyser aan de Choorstraat in Delft staan drie vleermuizen 
op sterk water. Ze worden vergezeld door wat schedels, een schorpioen en een stapel boeken met 
een zwarte kaft. […] Naast de tafel staat Tjerk Noordraven voorovergebogen te vertellen. In zijn hand 
houdt de schrijver een bot. “Een echt mensenbot,” verklaart hij later. De Haagsche auteur, die deze 
zomer zijn debuut maakte als kinderboekenschrijver met Het nieuwe spookhuis, kan deze 
zaterdagochtend op veel belangstelling rekenen. 
[…] 
Zijn woorden zorgen voor spanning, maar zijn stoere luisteraars worden niet bang. “Ik vond het niet 
eng,” zegt de 8-jarige Storm als het verhaal afgelopen is. “Wel spannend. Ik vond het vooral leuk toen 
Tjerk over het spookhuis ging vertellen.” 
[…] 
Voor Jesse (11), die Noordraven na zijn verhalenuur om een handtekening in zijn boek komt vragen, 
was het optreden van de schrijver van doorslaggevend belang bij de besteding van zijn zakgeld. 
“Toen ik de achterkant las, twijfelde ik nog een beetje,” zegt hij, terwijl Noordraven iets aan de 
binnenkant van de kaft schrijft. “Maar ik vond de verhalen net leuk.”’ 
– Artikel in het AD, 9-10-2017  
(https://www.ad.nl/delft/kinderen-griezelen-in-boekhandel-huyser~a347e449)  
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