
Marc ter Horst

Marc ter Horst schrijft al jaren als educatief 

auteur voor Malmberg. Hij werkte onder andere 

mee aan Naut, Meander, Taal Actief en Station 

Zuid. Sinds 2014 zijn er bij uitgeverij Gottmer drie 

informatieve kinderboeken van zijn hand verschenen. 

Hé Aardbewoner past goed bij aardrijkskunde. 

De rechten van dit boek zijn inmiddels aan zes 

landen verkocht. Van oerknal tot robot legt het 

begin van allerlei onderwerpen uit natuur en techniek 

uit. Het kreeg een Vlag & Wimpel van de Griffeljury. 

De oma van de oma van mijn oma is een vrolijk geschiedenisboek en was kerntitel in de 

Kinderboekenweek van 2016.

Vertel eens wat over je eigen geschiedenis?

Ik groeide op als zoon van een fietsenmaker in Arnhem. Na de middelbare school studeerde ik 

literatuurwetenschappen. En dus was ik daarna een jaar lang werkeloos. In dat jaar las ik de 

belangrijkste boeken van mijn leven. Over de aarde, over evolutie en over het heelal. Daar hadden 

ze me op school veel te weinig over verteld. Tijdens mijn eerste baan bij de SLO ontdekte ik 

wat ik eigenlijk het beste kon: dingen in het kort duidelijk en leuk uitleggen. In 2000 begon ik 

mijn eigen tekstbureau: Rake taal. Algauw werd ik gevraagd om aan een verkeersmethode van 

Malmberg mee te werken. Daarna schreef ik onder andere voor aardrijkskundeboeken, natuur- en 

techniekboeken en taalboeken voor het basisonderwijs en twee aardrijkskundemethoden voor het 

voortgezet onderwijs. 

Wanneer wist je zeker dat je kinderboeken wilde schrijven?

Ik kan niet echt een moment aanwijzen. Ik weet wel dat ik me er steeds meer aan stoorde dat er 

zulke slechte boeken in de boekwinkel lagen. Er zijn een boel goede kinderboeken, hoor, maar 

vooral op het gebied van non-fictie verscheen er ook een boel waarvan ik dacht ‘dat kan ik beter’. 

Wat is je lievelingsdier? 

Ik vind bijna alle dieren leuk, tot en met de zilvervisjes die bij ons in huis wonen. Maar mijn 

lievelingsdier is de reuzenmanta, omdat ie zo onverstoorbaar en elegant door het water vliegt. 
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Wat vind je leuker: geschiedenis, aardrijkskunde of natuur en techniek? Je moet kiezen! 

Ik vind het vooral leuk om dingen in een groter perspectief te plaatsen. In De oma van de oma van 

mijn oma doe ik dat met de tijd, in Hé Aardbewoner met de aarde en in Van oerknal tot robot met 

de mens. Toch vind ik het leukste vak aardrijkskunde, en dan vooral de natuurlijke kant ervan, de 

geologie.  

Wat is de grappigste vraag die je ooit gekregen hebt over je boeken?

Een van de eerste keren dat ik op een school op bezoek kwam, vroeg een van de kinderen: 

‘Woont u in een villa?’ Haha, ik had toen nog amper een boek verkocht. En ik woon trouwens  

nog steeds niet in een villa.

Wat is je lievelingsboek of -schrijver? 

Ik ben wel fan van David Mitchell. Ik vind niet alles goed wat ie schrijft, maar de rest is zo 

geweldig dat ik dat er graag voor over heb. Maar misschien bedoel je juist kinderboeken? Dan 

kom ik algauw uit bij Roald Dahl en Pluk van de Petteflet en op scholen raad ik de kinderen vaak 

Spinder aan en voor groep 8 Hotel de grote L. 

Had je vroeger een lievelingsjuf?

Niet echt. Maar nu wel. Mijn lievelingsjuf geeft Engels op de Radboud Universiteit. Ik woon al 

vijftien jaar met haar samen en ze is de moeder van mijn kinderen. 

Meer weten over Marc en zijn boeken? Kijk op: marcterhorst.nl. 


