
Astrid Mulder: ,,Schoolfutografie is een vak apart." (Foto: Arjen Vos, vosÍotogaÍie.ftl)

KUDELSTÀÀRT - Asttíd
Mulder is een spmnkelende
persoonli meid. Een creatie-
ve geest die blaalí ran en-
thousiasme en vol zit et
ideeën. Zi en haar echtge-
noot Marcel werken vah huis
uit. Hij knaptletsen op,
wwL l 0 Uietse . nl en Àstrid
ís aan de slag gegaan als

freelance fotograaf: Geen
makkelike keuze, want je
geeÍt ol je zekzrheden op. lfel
eet bewuste keuze. Sinds
2007 heeft zij hoar eigen be-
drijí: wt/vt lo|Íotos.nl en
maah onder dndere prachtï
ge Íotomozaïeken voor be-
driven. Sonja Mader met
'wie we voige v,/eek splakek,
is heel baieuwd hoe het gaat
uet hdar werk als Íotograaí
Astrid Mulder: ,,Dat gaat
heel goed. Op het ogetrblik
richt ik mij het meest op
schoolfotografie. Het najaar
is in dat opzicht een heel
drukke periode. Naast het fo-
tograferen op zich, moetje
vervolgens alles uitzoeken,
selecties maken en verzen-
den. Daar gaat heel veel tijd
in zitten. Het betekent dat ik
sommige dingen moet laten.
Ik was ook bezig Ínet studio-
fotografie, maar daar ben ik
mee gestopt. Het is allemaal
te leulq ik viíd ook alles ge-
weldig om te doeÍt en ieder-
een even lief en aardig, maar
het werd gewoon teveel. Ik
moest mezelfdaar een beetje
ií beschermen. Ik heb beslo-
ten dat ik mij b€teÍ kan rich-
ten op scholen en be&ijven;
foto$aferen bij evenemen-
ten. Wat niet wil zeggen dat
ik dat andere niet leuk vind;

zeker wel. Dat blijft de ultie-
me uitdaging: iemand leuk
op de foto krijgen."

Wat is er leuk aan dit vak?

,Nou, dét. IeÍnand mooi op
een plaat zetterL het juiste
moment vangen. Daar ben ik
altijd maÍ op zoek. Eigenlijk
gaat het om het vastleggen
van een herimering. Daar
komt aan basis ook mijn pas-
sie vooÍ fotograÍie vandaan.
Als kind was ik al een dag-
boekeí schrij fster; alles st-
leggen. Ik was ook diegene
die altijd met een camera
liep. Ik ben gedoopt en er
zijn geen foto's van ; mijn
tante zou alat doen, maar die
stond in de file eir kwàm te
laat. [k heb miin eeÍste com-
munie gedaaÍr en de fotogÍaaf
werd bestolen en raakte zijn
fotomateriàal kwijt. Dat soort
dingen. Nou heb ik daar
geeÍ jeugdtauma vaÍt opge-
lopen, maar daar is de be-
hoefte aan het vastleggen v6n
een situatie denk ik vel dooÍ
ontstaaÍ.r'

Wanneer ben je er aan be-
gonhen

,,Op de havo heb ik al een
cursus fotografie gevolgd.
Dat kon je kiezen als exÍa
vak. Vanaf dat moment betr ik
altijd met een càmem in de
weer geweest. Een wiend vaí
ons had zijn bedÍijf ve*ocht
en besloot te gaan fotogÍafe-
ren, hU heeft materiaal aan-
geschaft en is de fotovak-
school gaan volgen. En
kw?m vervolgens bij mij met
de waag of ik geen zin had
om hem tehelpen. Wa het

is leuker om met zijn tweeën
te werken dan alleen. Daar is
het éigenltk gestaÍt."

Fo I o cu r s us s en gevo lgd?
,,Nee, geen officiële oplei-
ding ik ben een autodidact.
Veel geleerd en goed bege-
leid bij een schoolfotobedrijf,
waar ik gereageerd heb op
eefl vacatue. schoolfotogra-
fie is een vak apart. Je kunt
niet zomaar een fotograaf n
de shaat plukken eÍr die
schoolfoto s laten makeÍr. Je
hebt weinig tijq je moet snel
een opstelling neerzetten en
zorgeo dat je een klik maalÍ
met het kind ofmet de groep.
Je kunt het ofje kunt het oiet.
Ik ben itl dat opzicht een

menserunens. Mijn kÉcht en
talent ligt in het omgaan met
mensen,rr

Jullie werken samen lhuís en

hoe is dat?
,,Geweldig. Wij zijn veel en
i,aak àall het werk, maar kur-
rcÍr dat doen op de tijd die
ons past. We zitten's mor-
geÍ!§ ook ak lekker samen
kofiie te drinken- En dat
voelt als een luxe. Als er een

veÍveletrde klant is ofeen
lasdge offerte zijn wij ook el-
kaars klankbord en kurmen
we even ove eggen. Momen-
teel is het een drul{(e tij4
door de schoolfotogr:afie en
Marcel zit nu juist in een rus-
íge periode. Dus hij kookt ru
elke avond e.l neemt de huis-
houdelijke taken voor zijn re-
kening. Dat is ideaal."

Wat is het roordeel vot eert
eígen bedijften opzichte van

eerl yaste baan?
,,Daar zit een heel verhaal
achter. Ik zat in de compu-
ters, had een geweldige baan;
het leveÍ! was helemaal leuk.
En toen keeg ik een auto-on-
geluk met een whiplash als
gevolg. Nou heb ik aan het
woord zelf al eeí hekel, want
het plaatst je gelijk in een
hoek. Maa! ik had heel veel
klachten en lsÀ/am uiteinde-
lUk thuis terecht in de WAO.
Ik ben andere mogelijklÉden
gaan zoeken, heb een kap-
persopleiding gevolgd en ben
zelfs in de aandelen gegaan.

Allemaal werkzaamheden die
ik van huis uit kon doen. En
toen kwam die fotografie om
de hoek kijken. Het voordeel
van niet voor een baas wer-
ken is dat ik zelf mijn afspra-
ken kan regelen en mijn ei-
gen tijd in kan delen. Als ik
een drukke dag op school heb
geha4 zoÍg ik er voor dat ik
daarna rust neeÍn en de vol-
gende dag niet teveel taken
inplan. Het gevaar van oluis
werken is datje nooit echt
het weekend gevoel hebt.
Vrije tijd moetie bevaken.
Ik moet op wijdag bewust de
keuze haken: laptop dicht,
computer uit. MaaÍ dat is wel
lastig."

Wie nodigje uit voor het vol-
gende gesprek?

,,Maaike Itsn SorL Zij heeft
mij op het pad lan de school-
fotografie gezet. Zij heeft een
druk gezin met drie kinderen
en een iÍtensieve baat als
loopbaanbegeleidster Mijn
vraag aan haar is: hoe houdt
ze al die ballen in de lucht?"


