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wie ben ik?  

Ik ben Maartje ter Horst,  
31 jaar en fotograaf.  

In dit portfolio stel ik mezelf 
en mijn werk graag aan je voor. 



cv 

Maartje ter Horst (Enschede, 1990) 

Fotograaf met een voorliefde voor portretten en reportages. 

| Woont in Houten 

|  Universiteit Utrecht 
BA Communicatie- en Informatiewetenschappen (2014) +  
MSc. Bestuurs- en Organisatiewetenschap (2015, cum laude) 

| Fotoacademie Amsterdam (2020) 
Eindexamenproject: ‘Generatie Vintage’  

| Fotoboek: ‘Ode aan de kleinste musea van  
Nederland (en de mensen die ze mogelijk maken)’ Uitgegeven 
door Uitgeverij Lecturis in 2019 

| Publicaties o.a. in: 
Trouw, NRC, Parool, AD, Twentse Courant Tubantia, Flow, 
Happinez, Quest, Die Zeit en Vice 

| Opdrachtgevers o.a.: 
Universiteit Utrecht, Gemeente Utrecht, Die Zeit, Rabo&Co, 
V&VN.  

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/maartje-ter-horst-6b424743/


Ik ben een portretfotograaf met een verhalende 
inslag. Vaak is het een combinatie van tekst 
(interviews) en beeld.  

In mijn fotoprojecten zoek ik naar een glimp van 
een eenvoudiger leven, om grip te krijgen op de 
moderne tijd.  

Wat kunnen we leren van oudere generaties, die 
het grootste deel van hun leven al achter zich 
hebben liggen?  

Van het grote geluk dat schuilgaat achter kleine 
musea tot tevreden zijn met wat je hebt en niet 
achter elke trend aanrennen. Welke delen van het 
wiel hoeven we niet opnieuw uit te vinden, maar 
waren eigenlijk nog helemaal goed?  

Geleid door nieuwsgierigheid en bewondering laat 
ik het licht schijnen op meestal nietsvermoedende 
mensen. In een leven waarin veel onzeker is, is 
het fijn om een soort houvast te vinden bij 
mensen die een flinke bak levenservaring 
bezitten. Dit maakt dat ik vaak bij ouderen 
uitkom.  

Ik houd ervan mensen te fotograferen die 
eigenlijk vooral verbaasd zijn dat ze interessant 
genoeg zijn voor een foto. De geportretteerden 
houden met hun bescheiden trots en bijzondere 
gewoonheid ons allemaal een spiegel voor.

Hendrikje Hopman (Bunschoten-Spakenburg) 





wat maak ik? #eigenprojecten



#1 Mijn grote trots!  

Begonnen als een klein eigen 
project en met behulp van een 
crowdfund uitgegroeid tot een 
uitgegeven fotoboek. 

Het boek gaat over de talloze 
minimusea die in Nederland te 
vinden zijn in woonkamers, 
schuren en garageboxen. Het is 
een ode aan deze geweldige 
plekken en hun dito eigenaren.      

Op de volgende pagina’s staan een 
paar foto’s uit het boek. 

Dit zei boekhandelaar Lot Doeze erover in De Volkskrant: 

”Ik had niet gedacht dat ik verliefd kon worden op een boek 
met foto's van, onder andere, het Apple Museum Nederland, Het 
Henny Huisman Museum en het Politiepettenmuseum. Ik bekijk 
het vertederd, vol respect maar ook een beetje grinnikend - 
en daar precies de balans tussen. Maartje ter Horst bewaart 
die balans door de voortreffelijke samenstelling, alsof ze 
zelf een van de geportretteerden is: ze heeft een klein 
museum voor kleinste musea opgericht met dezelfde toewijding 
en zorgvuldigheid als de medewerkers van de kleinste musea. 
Inderdaad een ode.” 

(Volkskrant, De Gids Boeken, 19 april 2019)

https://www.voordekunst.nl/projecten/8175-fotoboek-kleinste-musea-van-nederland


Wim van Scharenburg in zijn Museum van Zuilen in Utrecht. 



Henk de Groot (89) in zijn Electro Radio Nostalgie Museum in Hengelo. 



Christ Boelens in de werkplaats bij zijn Jukeboxenmuseum in Sint Oedenrode. 



Jannie en Gert Verwoerd in hun woonhuis. Beter bekend als Jannie’s Koeienmuseum in Papekop. 



#2  
Portretserie  
Vakmanschap 

Een portretreeks over oude 
ambachten en de jonge vrouwen 
die ze vandaag de dag steeds 
vaker beoefenen. Ik heb veel 
bewondering voor hen en wilde 
de magie van hun handwerk 
laten zien.  

Ik liet me voor het 
lichtgebruik en de 
enscenering inspireren door 
de portretten en stillevens 
van de oude meesters.  

De reeks kreeg tien weken 
lang elke woensdag een mooie 
plek in het economiekatern 
van NRC Handelsblad en 
nrc.next. Zie een selectie op 
de volgende pagina. 

Anne Boeschoten 
Ceramist



A�M�B�AC�H�TSV�RO�U�W�E�N

‘Ik wil de legendes van
ónze tijd in glas in lood’

Gouden handen hebben ze. Fotograaf
Maartje ter Horst legt jonge vrouwen
vast die oude ambachten uitoefenen.

Elise Wijnen (25) is glazenier. Dat ambacht is zo klassiek als het
klinkt – op haar opleiding leerde ze glas-in-loodramen repareren en
restaureren. Maar toen ze een stage zocht, merkte Wijnen pas hoe
vergrijsd het vak is. En ook hoe graag ze haar eigen creativiteit wil-
de inzetten. Dus besloot Wijnen voor de kunst te gaan.

In haar atelier in Tilburg maakt Wijnen glas-in-loodramen, waarin ze
raplegendes als Ol’ Dirty Bastard (van hiphopformatie de Wu-Tang
Clan) en Notorious B.I.G. verwerkt. „Glas in lood associëren we met
figuren uit het christendom, maar ik wilde legendes van ónze tijd er-
in kwijt”, zegt ze. Wijnen exposeert, en alle ramen die ze maakt wor-
den geveild. Haar droom is ze ooit in het straatbeeld terug te zien.

FOTO�MAARTJE�TER�HORST

A�M�B�AC�H�TSV�RO�U�W�E�N

‘Ik wilde graag schoenen
re p a re re n’

Gouden handen, hebben ze. Fotograaf
Maartje ter Horst legt jonge vrouwen
vast die oude ambachten uitoefenen.

Elsa Verreijen (33) heeft een schoenmakerij in het centrum van Den
Bosch. Er werken alleen jonge vrouwen, en dat levert weleens grap-
pige momenten op. „Mensen komen binnen en verwachten een oud,
grijs mannetje met een bril achter de toonbank.” „Oh!”, is het dan.

Verreijen studeerde aan de Dutch Shoe Academy, leerde er ontwer-
pen, fabriceren en herstellen. „Velen van ons gingen daarna ontwer-
pen, maar ik wilde graag repareren.” Wat daar zo mooi aan is, vertelt
ze, is dat mensen vaak niet weten hoeveel er nog mogelijk is. „Zijn
deze schoenen nog te redden?”, is áltijd hun eerste vraag. Als het
lukt, kan Verreijen een paar niet van nieuw te onderscheiden schoe-
nen teruggeven, „dat net zo lekker loopt als een gedragen paar”.

FOTO�MAARTJE�TER�HORST

A�M�B�AC�H�TSV�RO�U�W�E�N

‘Elk kapsel en elke baard
krijgt een ander model’

Gouden handen hebben ze. Fotograaf
Maartje ter Horst legt jonge vrouwen
vast die oude ambachten uitoefenen.

Romy Wittmer (28) knipt, trimt en scheert baarden, én doet meteen
het kapsel. Ze is dus eigenlijk een „klassieke barbier”, zegt ze zelf.
Dat ‘k l a s s i e ke’ zit hem vooral in haar aanpak. Ze heeft een antieke
Russische stoomketel, waarmee ze de Utrechtse salon verandert in
„een soort spa”. Met warme handdoeken en oliën behandelt ze de
huid, voordat ze „met vlijmscherpe mesjes” gaat scheren.

In de salon aan de Oude Gracht huurt ze als zpp’er een stoel – in vier
jaar tijd bouwde ze er een eigen klantenbestand op. „Keurige dokto-
re n”, maar ook mannen uit de „p u n k s c e n e” en „alle andere gender-
i d e nt ite ite n” laten zich door Wittmer behandelen. „Elk kapsel en
elke baard krijgt een ander model. Dat maakt het juist zo leuk.”

FOTO�MAARTJE�TER�HORST



Merel Platenburg 
Restauratieschilder

Daniëlle Frenken 
Taxidermist



#3 Portretserie 
Nieuwe Helden 
  
Selectie uit de serie 
over mensen die zich 
elk op hun eigen wijze 
inzetten voor een 
duurzame wereld.  

> Suzanne Smulders van 
kledingbibliotheek 
LENA in Amsterdam 

> Stijn Warmenhoven, 
één van de oprichters 
van Youth for Climate 
NL.  

> Lisa Stel laat als 
Lisa Goes Vegan de 
wereld zien hoe leuk 
en lekker plantaardig 
leven is. 



#5 Eindexamenproject 
Generatie Vintage 

De wereldwijde 
kledingproductie is in 
de afgelopen vijftien 
jaar verdubbeld en heeft 
een enorme impact op 
onze planeet. Kleding is 
vaak niet eens meer 
gemaakt voor de lange 
termijn: soms laten de 
naden in de winkel al 
los. Het is fast fashion 
geworden - een 
wegwerpproduct.  

De ouderen die ik voor 
dit fotoproject bezocht 
en in beeld bracht, 
laten zien hoe het 
anders kan. Ze vertellen 
wat zij van huis uit 
hebben meekregen en hoe 
dat hun keuzes in onze 
consumptiemaatschappij 
beïnvloedt.  

Ik fotografeerde hen in 
een kledingstuk dat ze 
al decennia hebben en 
nog altijd graag dragen. 
Hun tevredenheid en 
(vaak niet eens bewust) 
duurzame houding is voor 
mij een voorbeeld. De 
boodschap is niet dat je 
niets meer mag kopen, 
maar dat het allemaal 
zoveel minder kan.  

Generatie Vintage verscheen in boekvorm. Bij elk portret 
hoort een door mij geschreven interview. Emy Demkes van De 
Correspondent schreef het voorwoord.

Metta van der Wal (84)



Henk de Groot (89)



Joop Saalmink(72) 

“Ik was een jaar of dertig toen ik dit leren vest 
kocht bij Ben Snatager op de Oudegracht. Een heel 
klein zaakie, waar ze ook veel zelf maakten. En ze 
verkochten vooral veel leer, dus vaak kwam je er 
niet, want leer was duur. Maar zoiets gaat niet uit 
de mode hè, ‘casual’ heet dat geloof ik.  

Als ik uitga trek ik dit zo aan, vessie, nette broek 
en een trui. Maar net als de andere jongens hier in 
’t wijk draag ik het meeste van de tijd een 
campingsmoking. Ken je dat niet? Da’s een 
trainingspak. Je moet je eigen lekker voelen in je 
kleding, daar gaat het om.  

Vroeger thuis spaarde m’n moeder zegeltjes, dat zegt 
jou waarschijnlijk niks. Bij Korpershoek, dat was een 
kledingzaak bij ons in Oudwijk. Als je er dan genoeg 
had, dan kon er weer wat worden gekocht.  

Kleding kopen doe ik nu bijna nooit meer. En vroeger 
ging ik altijd alleen op pad als ik wat nodig had. 
Auto’s en kleding, dat kocht ik alleen. Mijn vrouw 
niet, ik moest altijd mee. Dat was ook wel goed, want 
als zij dan een mooie jurk zag en ze vond ‘m te duur, 
dan kreeg ze ‘m van mij alsnog.”



#6 Documentaire 
De Laatste 
Katers  

De Utrechtse 
Carnavalsvereniging 
‘De Zwarte Katers’ 
besloot zichzelf na 
60 jaar op te heffen. 
De reden? Te weinig 
jonge aanwas. Ik 
volgde hen tijdens 
dit laatste jaar. 







#7 Portretten 
Een leven lang samen 
Een kleine portretreeks van 
ouderen die zestig jaar of 

langer getrouwd zijn.  

Hugo en Jeanne  
30-12-1958



Co en Bep  
13-12-1957



#6 Portretten 
Levensgenieters 

We worden steeds ouder en hebben 
vaak nog een half leven na ons 
pensioen. Wat doen we met al die 
extra tijd? 

Kees van Brenk (76) is 
sinds zijn pensioen 
verzot op alpen- en 
midwinter-hoorns. En dan 
niet alleen op het 
spelen, pardon, blazen 
ervan, nee, hij maakt ze 
ook zelf. Het spelen 
gaat al heel aardig, 
maar hij oefent dan ook 
het liefst elke dag. 
“Hier in de omgeving van 
Eck en Wiel is het 
blazen op deze hoorns 
niet zo bekend. Jammer 
hoor, want hoe dat zware 
geluid over die 
weilanden klinkt, 
prachtig.”

Peter (84) en Lenie (83) van der Velde 
versieren al twintig jaar hun huis van 
boven tot onder met kerstdecoratie. Dit 
jaar voor het laatst. Peter: “Met mijn 
handen gaat het niet meer, de artrose zorgt 
ervoor dat ik al die kleine dingen, zoals 
die ielige spijkertjes voor de lampjes 
langs het plafond, niet meer goed kan 
beetpakken. Het is wel jammer, maar het is 
ook wel weer mooi geweest. Tijd voor een 
nieuwe hobby.”



wat maak ik? #opdrachten



Portretten voor de website 

Opdrachtgever:  
Taal Doet Meer 
Utrecht 



Reportage aanplant 
‘Tiny Forest’ in 
de Uithof in 
Utrecht 

Opdrachtgever:  
Universiteit Utrecht 
The Green Office 



Portretten bij column 

Reeks portretten van cabaretier Jan 
Beuving voor bij zijn column op de 
achterzijde van het alumnimagazine 
‘Illuster’. 

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht 



Portretten voor de website 

Opdrachtgever:  
Communicatiebureau Podium  
Utrecht 



Portretten in non-fictieboek 
Gepubliceerd in het boek 'De 
Meeste Mensen Deugen’ 
van Rutger Bregman. 



Peter Warner Mano Totau



Portretten voor V&VN Magazine 

Opdrachtgever:  
Maters en Hermsen, communicatie 
journalistiek 

Leiden 



Portretten voor Magazine Rabo&Co 

Opdrachtgever:  
Communicatiebureau Schrijf-Schrijf 

Utrecht 



Tot zover mijn portfolio 
Dank je wel voor  
je tijd en interesse!  

Spreekt mijn werk je aan en denk 
je dat ik misschien wat voor jou, 
een collega of jullie organisatie 
kan betekenen? Ik hoor het heel 
graag! 

Hartelijke groeten, Maartje 

06 40 59 00 15 
www.maartjeterhorst.nl 
www.instagram.com/maartjeterhorst 

http://www.maartjeterhorst.nl
http://www.instagram.com/maartjeterhorst



