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op z’n zeventiende naar Nederland om na alle jaren van moeizaam vijfjes en zesjes presteren
op school, eindelijk de studie
van z’n dromen te gaan doen.
Hij weet al vanaf z’n zesde levensjaar dat hij iets met computers wil gaan doen. Geen brandweerman, piloot of politieagent,
zoals de kinderdroom van de
meesten van z’n vriendjes, maar
vanwege z’n vader, die computergenie is, weet hij precies wat
‘ie wil. Maar hij moet wel eerst
het leerproces van scholen afronden, wat moeizaam ging en
elk jaar weer de spanning met
zich meebracht of hij het zou
halen of niet. Hij haalt z’n mavo
als hij zestien jaar oud is, moet
van zijn ouders naar de havo en
hier vertikt hij het nog naar de
les te gaan. ,,Want waarom iets

‘Behind the scenes’, de mode-shoot op Curaçao.

timebaan in de ICT, begint de
camera een belangrijke plek in
te nemen in z’n leven. Elke dag
worden de rondjes naar werk
toe steeds groter en langer, omdat hij steeds langer en liever
buiten is met zijn camera. Er
wordt een plan gemaakt: vijf
jaar werken en dan een jaartje
doen waar hij zin in heeft. Na
die vijf jaar werken, zegt hij zijn
baan op en duikt hij volledig in
het ondernemen en fotograferen, want stilzitten is niets voor
hem.
Hij gaat met de camera op
stap in z’n woonplaats Almere
en maakte foto’s van alles wat
hem op dat moment opvalt.
Ontmoetingen met toffe mensen, zoals hij dat zegt, spreekt
hem in dit voor hem nieuwe vak
het meest aan. Achter elk mens
zit namelijk een verhaal.
Hij gaat experimenteren en
gebruikt zichzelf en z’n huis.
Zodoende ontstaan zijn befaamde selfies, want ook de fotograaf
zelf heeft vaak een ‘story’. Het is
puur en alleen om het vak verder te leren. Zijn foto’s vertellen
in die periode allemaal zijn le-

vensproces en hij gebruikt zichzelf daarbij als model. Hoe hij
zich daarbij voelt, het tonen van
z’n emoties.
Daaruit groeien ook zijn bekende eigen verjaardagselfies,
elk jaar variërend in thema. Het
zijn vaak foto’s in de bloederige
sfeer, ‘happy bloody fucking
birthday’-foto’s, zeer artistiek
weergegeven.
Dat hij niet alleen een bijzondere fotograaf is, maar ook een
vlotte en gezellige verteller bewijst zijn ‘artist talk’ die avond
in Casa Moderna. De tijd vliegt
dan ook om, als hij op enthousiaste en humoristische manier
vertelt over de onderwerpen die
hem aanspreken, zijn visie over
de belichting bij het fotograferen en zijn techniek, creatieve
portretten en het proces bij het
ontstaan van zijn foto’s. Hij
geeft ons zijn passie voor fotografie mee en de trucs die hij gebruikt om zijn foto’s naar een
hoger niveau te tillen.
Hij is nu bijna tien jaar fulltime fotograaf. Z’n foto’s zijn
kunstig, vreemd, raar en soms
zelfs bloederig. Ergens in die
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tien jaar ontmoet hij modeontwerper Kasper Jongejan, die
hem een beetje wegwijs maakte
in de fashionwereld. Sindsdien
rollen die twee een beetje samen.
Het was Jongejan, wiens
vriendin stylist is voor veel bekende modebladen in Nederland en ook internationaal, die
op het idee kwam om samen
naar Curaçao te gaan. Ze willen
de modecollectie dit keer op Curaçao shooten. Superhandig
daarbij natuurlijk met de kennis
van Terborg, in verband met
leuke plekjes uitzoeken op Curaçao voor de fotoshoot.
Terborg: ,,Zo is dat een beetje
gegaan dat ik weer op Curaçao
was met een opdracht, de modefotoshoot op Curaçao. We hebben lokale modellen gebruikt.
Daarbij ging onze voorkeur uit
naar liefst donkere modellen.
Dat wilden we per se om het
‘donkere man en vrouw’-idee
een andere look te geven. Moderner, mooier en kunstig. Dat
was super tof! We zijn super blij
met de foto’s. Toen ik eenmaal
wist dat ik naar Curaçao kwam,

de magazines. Maar het liefst
maak ik gewoon lekker vrij
werk. Mijn eigen kunst.”
,,Behalve UniArte kwam ook
de International School op Curaçao te weten dat ik er zou zijn.
Ik werd gevraagd om een ‘gastlesje’ te geven aan de kinderen
in de fotografieklas. Ook heb ik
contact opgenomen met lokale
ontwerpsters en ontwerpers om
samen projecten op te zetten. Ik
heb bijvoorbeeld een shoot gehad met Marytsa Schoester van
het label Mytsah, die heel mooie
controversiële dingen maakt. Ze
speelt heel erg met seksualiteit,
etniciteit, LGBT’s om zo mensen een beetje wakker te kunnen schudden. Dat heb ik dus
verwerkt in een soort fotoshoot,
waar we al deze types hebben
gestileerd. De shoot was in Julianadorp, overigens de wijk waar
ik geboren en opgegroeid ben.”
,,Op Curaçao heb ik van de
gelegenheid gebruik gemaakt
veel contacten te maken, met
mensen die ik ken, om samen
leuke projecten te doen. Francis
Sling, schilder/kunstenaar, is
daar een van. Sling is inmiddels

bekend van het bekende hoekhuis op Scharloo, dat door hem
is beschilderd met een prachtig
bloeiende kibrahacha. Van de
kleine opdracht van Kasper veranderde deze trip nu een beetje
in oude herinneringen ophalen
en nieuwe mensen ontmoeten.
Ik kon laten zien wat ik kan en
‘mijn kunstje’ overdragen en
Curaçao ook weer proberen
wakker te schudden met provocatie. Ik hoorde zoveel goede en
slechte dingen over de gay pride
bijvoorbeeld. Curaçao is ver gekomen, maar het heeft nog een
weggetje te gaan. Maar ik ben
wel meer trots op wat het aan
het worden is, dan wat het was
toen ik vertrok.”
,,Nu ik weer hier ben na acht
jaar, ben ik ook heel Curaçao
aan het documenteren op film,
ik bedoel fotografie, maar old
school rolletjes dus. Van snèks,
tot aan oude dingen die ik vroeger kende zoals pompstations
en bushokjes. Nu nog hopen dat
die rolletjes heel naar Nederland
zijn gekomen en goed ontwikkelen, zodat ik ook Curaçao op
film heb. Curaçao is volgens mij

Fashion shoot me designer Inonge Anandala van de Wetering.

Fotoshoot met lokaal ontwerper Marytsa Schoester, van het label Mytsah.

heb ik contact opgenomen met
UniArte, een kunstenaarscentrum in de vroegere schoenwinkel Casa Moderna in Punda,
midden in het centrum van Willemstad. In Nederland maak ik
daar als artiest ook deel van uit
en aangezien ze sinds kort vanuit Curaçao opereren, was het
meteen handig om te laten weten dat ik eraan kwam en iets samen met hen kon doen. Dat
werd dus de artist talk.”
,,In Nederland geef ik onder
andere les aan kinderen over
fotografie. Ik maak ook veel vrij
werk (kunst) en ik werk ook veel
in opdracht. Ik was ooit zelfs
een keer het gezicht van Almere, de stad waar ik woon. Mijn
hoofd werd een jaar lang over
heel Nederland op televisie uitgezonden (zie https://www.youtube.com/watch?v=gqchGK_cGY). Dit filmpje werd
in elkaar gezet, en ook allerlei
andere reclame-uitingen, waarschijnlijk omdat ik het zo leuk
vind om anderen te helpen en
een beetje gestoord ben. Ik heb
ook vaak op covers gestaan en
covers geshoot voor verschillen-

Een van de contacten die Terborg op Curaçao heeft gelegd: Francis Sling, die bekend is van het hoekhuis op Scharloo, dat door
hem is beschilderd met een prachtig bloeiende kibrahacha.
FOTO’S SOLANGE HENDRIKSE

Visagist yu di Kòrsou Fatima Ribeiro, kwam ook mee met het team uit Nederland.

nutteloos leren als je al weet wat
je wil doen?” Eindelijk, zeventien jaar oud gaat hij naar
Nederland om zijn droomvak,
informatie- en communicatietechnologie (ICT) te studeren.
Het wordt vrijheid, blijheid,
feesten en vrienden. Weg van
z’n ouders en de Curaçaose sociale controle. Op zichzelf in een
ander land, kan hij nu doen en
laten wat hij wil.
Ondanks al het feesten haalt
hij het eerste semester alleen
maar goede cijfers voor z’n vakken. Hij doet eindelijk wat hij
leuk vindt om te doen. Richard
rondt z’n ICT-studie succesvol
af. Ook een passende baan weet
hij binnen de kortste keren te
bemachtigen en hij groeit in z’n
functie tot hij de ‘goto guy’ en
rechterhand van zijn baas
wordt. Hij verdient meer dan hij
ooit nodig zou hebben en hij
runt bijna het hele bedrijf op 23jarige leeftijd. Maar dan komt
ineens het besef: ‘is dit alles? Is
dit het hoogste wat ik kan bereiken hiermee?’ Hij beseft dat hij
dit niet z’n hele leven wil doen
en dat hij wil doen waar hij zin
in heeft en niet hard wil werken
voor een ander en op de werkplek moet staan stressen om iemand anders z’n droom waar te
maken. Hij wil zijn eigen
droom waarmaken en wil daar
niet mee wachten tot aan zijn
pensioenjaren. Hij wil van het
leven genieten en werken wanneer hem dat uitkomt, met de
mensen waar hij interesse in
heeft.
In die periode van een full-
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Selfie van de zaal tijdens de ‘artist talk’ bij UniArte, in het gebouw
van Casa Moderna in Punda.

en beetje gestoord, zo
omschrijft hij zichzelf.
Bij het zien van z’n flyer
geloof ik dat ook, want
hij heeft zichzelf daarop
zo maf afgebeeld in een selfie
(officiële benaming: zelfportret,
komt uit de Vincent van Goghschildertijd), iets dat hij lang
voordat het een populair woord
werd, gebruikte. Wanneer ik
hem uiteindelijk ontmoet, valt
dat best mee. Een normale, prettig gestoorde jongeman, voor
wie selfies maken al bestond
sinds hij in Nederland ging wonen en studeren. Die stuurde hij
namelijk naar z’n ouders/familie op Curaçao, als teken van leven en om daarmee aan te geven hoe het hem verging.
Richard Terborg, geboren en
opgegroeid op Curaçao, verhuist

E

Door Solange Hendrikse

Een artistiek fotografiebabbeltje bij UniArte in het voormalige Casa Modernagebouw, werd voor geïnteresseerden gehouden door topfotograaf Richard
Terborg, woonachtig in Nederland. Hij was enkele dagen op zijn geboorteeiland Curaçao, voor een mode-opdracht.

De foto’s van Richard Terborg
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- Foto’s op de website van
Terborg en wat hij maakt:
My selfies: www.richardterborg.com/Website/
SelfPortraits (die elk ook
een verhaal hebben)
- Wie ik ben mini docu:
www.youtube.com/watch?v=
7akcic9FFbw
- Richard Terborg:
www.facebook.com/
RichardTerborg.Photos
- TAP (talks about
photography):
www.youtube.com/watch?v=
WKs04qT04sU

Naslagsites

niet vaak op film geschoten,
meer op digitaal. Ik heb het nu
deels op rolletjes, maar het is
nog lang niet klaar. Ik denk dat
ik uiteindelijk een boekje ga maken met snèks, en Chino’s en
dingetjes die Curaçao Curaçao
maken.
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