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D
ertien jaar geleden raakte 

Edith Pijl volledig verlamd 

door een neurologische 

aandoening. Ze had een 

jaar nodig om te revalideren 

en uiteindelijk kwam ze er weer helemaal 

bovenop. Edith werkte daarna met haar 

man in hun eigen ICT-bedrijf, totdat ze het 

gevoel kreeg dat ze iets voor zichzelf wilde 

doen. Twee jaar geleden heeft ze de sprong 

gewaagd en haar hart gevolgd: ze ging een 

opleiding doen aan de Fotovakschool.

Nadat ze de Fotovakschool had afgerond, 

wilde Edith eigenlijk de vervolgopleiding 

doen, maar er kwam iets tussen. Ze bedacht 

toen dat het beter zou zijn mee te lopen 

met een fotograaf. Ze kende Raymond 

Rutting al van de tennisclub en benaderde 

hem met deze vraag. “Hij stelde voor dat 

ik het vak verder van hem zou kunnen 

leren en zo is het gekomen. Ik heb al veel 

opdrachten met Raymond gedaan. Het 

bevalt erg goed. Het is wel heel belangrijk 

dat je jezelf kunt wegcijferen en niet steeds 

zelf de camera wilt pakken, hoewel die 

verleiding er natuurlijk wel is. Als je dat kunt 

en mee wilt denken, krijg je er heel veel 

voor terug.”

Wat leer je van Raymond?

“Op de Fotovakschool leer je je camera 

gebruiken, composities maken, verschil-

lende  technieken en manieren van fotogra-

feren en de juiste belichting instellen, maar 

Raymond leert je hoe je dat in de praktijk 

kunt toepassen. Daar leer ik eigenlijk nog 

veel meer van. Ik let goed op hoe hij werkt. 

Hij heeft een andere kijk op zaken en staat 

open voor nieuwe ideeën; dat is het leuke 

aan hem. Bij opdrachten zet ik alles klaar, 

zet het licht goed, stel alles in en dan gaan 

we samen kijken naar de opstelling waarin 

we de foto’s gaan nemen, en kijken we 

samen naar de belichting. Hij vraagt dan ook 

echt naar mijn ideeën. Hij geeft me natuur-

lijk ook tips, ‘kijk daar en daar eens naar of 

let daarop’. Dan doe je een klus echt samen. 

Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Het 

scheelt natuurlijk wel dat ik hem al kende: 

dat werkt makkelijker. En tijdens het werk 

stel ik hem ook vragen over instellingen 

en daar geeft hij rustig antwoord op.” 

“Zo hebben we kort geleden samen met 

schrijver Arthur Japin een project met 

vluchtelingen gedaan voor het Rode Kruis 

en National Geographic. De vluchtelingen 

deden hun verhaal bij hem en wij maakten 

de foto’s.

Het werkt heel prettig samen en we voelen 

elkaar goed aan. Anders kan het ook niet, 

want je moet in een beperkte tijd heel veel  

  Edith Pijl.

  Raymond 
Rutting.

Assistenten van fotografen doen belangrijk werk, maar 
altijd in de schaduw van die fotograaf. Je ziet ze meestal 
niet en je weet niet wie ze zijn. Vaak zijn ze zelf ook 
fotograaf en leren ze op deze manier de fijne kneepjes 
van het vak. Wij waren benieuwd naar ‘de assistenten van’ 
en hun eigen werk en gingen op zoek.

DE ASSISTENT(E) VAN...

Edith Pijl
ASSISTENTE VAN RAYMOND RUTTING

  Tatum. Aanvulling voor portfolio.

  Todi. Model bij Elvis Models.

  Nathalie. De opdracht was een kunstzinnige 
foto te maken voor aan de muur in woonkamer.

  Demi. Opdracht voor een school.

foto’s: Edith Pijl
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doen. Het is belangrijk dat je goed op 

elkaar ingespeeld bent. Het werk is vaak op 

locatie, zodat je allebei goed moet weten 

wie wat doet, dat de opstelling in korte tijd 

klaar- staat, dat mensen niet ongeduldig 

worden en zich op hun gemak voelen.”

Doe je zelf ook opdrachten?

“Ik doe veel verschillende dingen. Ik maak 

op dit moment een reportage over een 

dierenkliniek/-pension in Amsterdam om 

het bedrijf neer te zetten. Ik maak de posters 

voor in de wachtkamer, ik maak foto’s als 

ze aan het opereren zijn en fotografeer wat 

daar zoal gebeurt. Dat vind ik heel erg leuk 

om te doen. Ik fotografeer bij bedrijven voor 

hun website, ik fotografeer modellen het 

liefst op locatie en maak veel portretten in 

mijn studio.”

Wat is je eigen stijl en 
wat doe je het liefst?

“Op de Fotovakschool heb ik een presentatie 

moeten doen van alles wat ik goed en leuk 

vind. Ik heb toen veel naar andere fotografen 

gekeken: wat voor werk ze maken, welke 

instellingen ze gebruiken, hoe ze hun foto’s 

bewerken. Dat maakt het werk van fotogra-

fen uniek. Omdat ik relatief startend ben, 

moet ik mijn weg en mijn stijl nog wel verder 

ontwikkelen. Ik ben nog zoekende. Ik vind 

het leuk om te zorgen dat een foto meer is 

dan een foto alleen. Een foto moet iets hebben 

wat je aandacht vasthoudt en daarnaast 

ook best gezien mag worden als kunst. Een 

voorbeeld hiervan is de foto van Nathalie.”

“De laatste tijd komen er opdrachten op 

mijn pad, waardoor ik een bepaalde richting 

op ga. Omdat ik een studio heb, zit ik er 

vaak, maar als ik een opdracht of reportage 

buiten heb, bevalt mij dat ook erg goed. 

Speciale opdrachten met veel creativiteit 

trekken mij het meest.”

“Leren in de praktijk werkt heel erg goed. 

Ik had dit veel eerder moeten doen en veel 

eerder de switch moeten maken.”   •

www.edithpijl.nl

  Dit was een beeldrijmopdracht tijdens de opleiding. 
De suikerspin en het haar geven dit weer. Model: Elvis Models.

  Dit was een beeld-
rijmopdracht tijdens 

de opleiding. De setting 
op het schilderij komt 

terug in de gehele foto. 
Model: Elvis Models.


