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D
eze aflevering van de rubriek 
‘De assistent(e) van’ staat  
met één been in het buitenland 
– het was tenslotte zomer- 

vakantie. Aan het woord is Raphael Lachaud: 
een Fransman die al een tijd in Nederland 
woont én al ruim twintig jaar de in  
Parijs gestationeerde fotograaf Louis  
Stettner assisteert.

Vertel iets over jezelf. Wie ben je, 
wat doe je, wat is je opleiding?

“Ik ben Raphael Lachaud, geboren op 25 
maart 1968 in Parijs. In 1988, toen ik op de 
middelbare school zat, heb ik besloten om 
fotograaf te worden. Na de middelbare 
school ben ik gaan studeren aan de foto- 
academie Icart Photo, in Parijs. Zwart-wit 
fascineerde me. Verschillende thema’s in 
de fotografie voedden mijn nieuwsgierig-
heid: de straatfotografie van de jaren vijftig 
en zestig in de grote steden, portretten, 
naakten en stillevens. Ik heb deelgenomen 
aan tentoonstellingen, assisteerde een 
aantal fotografen en maakte persoonlijk 
werk. In 1992 – ik was toen al bekend met 
een deel van zijn werk – sloot ik vriend-
schap met Louis Stettner (New York, 1922, 
kunstenaar en fotograaf. Bekend om zijn 
vele foto’s van New York en Parijs, waar hij 
gedurende zestig jaar het leven, de mensen, 
cultuur en architectuur heeft vastgelegd, 
red.). Hij bood mij aan om zijn assistent  
te worden.”

Wat doe je zoal als assistent van Louis?

“Ik assisteer hem in alle fases van het 
werkproces: bij het fotograferen op straat 
of in de studio, in de doka bij het ontwik- 
kelen van de negatieven tot de definitieve 
afdruk, het archiveren, duurzaam conser-
veren, verzenden van foto’s naar musea, 
galeries, exposities en particulieren.”

Wat leer je van hem?

“Ik leer trends in de fotografie te onder-
scheiden: trends die een blijvende waarde 
en kwaliteit bezitten, en trends die hip 
zijn op dit moment maar enkel gebaseerd 
zijn op een gemakkelijke benadering van 
de fotografie en daardoor geen blijvende 
waarde hebben. Hij leert mij om mijn 
persoonlijke visie te tonen in mijn foto-
grafie.”

Wat doet Louis bijvoorbeeld 
dat jij nooit zou doen?

“Louis is meerdere kunsten meester: hij 
schildert, tekent, schrijft en beeldhouwt. 
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... 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 foto-
graaf 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.   

foto’s  Raphael Lachaud

Raphael 
Lachaud
ASSISTENT VAN LOUIS STETTNER

  Louis Stettner.

  Raphael Lachaud.
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DE ASSISTENT!E" VAN...

Édouard Boubat, Raymond Depardon, 
Jeanloup Sieff, Gilles Caron, het werk van 
Georges Rousse en Richard Long.”

Wat is je doel? Hoe zie je 
je toekomst als fotograaf? 

“Mijn doel is om mijn persoonlijke werk 
onder dezelfde omstandigheden met 

dezelfde films en doka voort te zetten. 
Mijn werk is bedoeld voor tentoonstel-
lingen, voor museumcollecties, verkoop 
aan verzamelaars of particulieren en 
natuurlijk voor publicaties. Ik ben positief 
over mijn toekomst als fotograaf – ik denk 
dat mijn ervaring mijn werk een unieke 
rijpheid geeft.”    •

www.raphael-lachaud.com

www.loustettner.com

Ik daarentegen ben op dit moment 
uitsluitend fotograaf.”

Komen jullie manieren van werken 
overeen of werk jij heel anders?

“Doordat ik zo veel samenwerk met Louis 
vertoont mijn manier van fotograferen en 
werken in de donkere kamer veel gelijke-
nissen met die van hem. Zijn invloed is 
zeker aanwezig. Ik ben leerling van Louis 
en ik zou niet kunnen werken zonder zijn 
cultuur en kennis van de fotografie.”

Ik zie op jouw site veel verschillende 
genres, in kleur en zwart-wit...

“De stad en haar personages is zeker het 
meest ontwikkelde thema in mijn werk. 
Ik werk met twee formaten: het vierkante 
6 x 6 cm en het rechthoekige 24 x 36 mm. 
Met mijn camera’s voor beide formaten, 

een Rolleiflex en een Leica M3, kan ik snel 
en zeker reageren met dezelfde benadering. 
Zodra ik een interessant onderwerp zie, kijk 
ik in eerste instantie naar het licht en meet 
dat met een losse lichtmeter. Snelheid, 
consistentie en discretie zijn onderdeel van 
dit werk. Door met beide formaten op 
dezelfde manier te werken, zowel bij het 
fotograferen als bij het ontwikkelen en 
afdrukken, kan ik tijdens het fotograferen 
makkelijker anticiperen op de omgeving.”
“Ik heb geen behoefte om een boodschap 
over te brengen, maar meer om vast te 
stellen wat mij wordt aangeboden: de 
esthetiek doet er niet toe. De stad tonen 
en de mensen zoals ze echt zijn, zo dicht 
mogelijk bij de werkelijkheid, zo onzicht-
baar en neutraal mogelijk achter mijn 
camera: dat lijkt tot dusver de aanpak die bij 
me past. Deze aanpak heeft andere thema’s 

doen ontstaan, die ik door de jaren heen 
ontwikkeld heb. De locatie is niet belangrijk. 
Het belangrijkste is om van de ene naar de 
andere plek te gaan en belangstelling op te 
brengen voor wat ik onderweg zie, zonder 
beïnvloed te worden door de eindbestem-
ming. Binnen dit proces is ook plaats voor 
portret, landschap, stilleven. Dit verklaart 
waarschijnlijk de diversiteit van mijn werk.”

Wat vind je moeilijk 
om te fotograferen?

“Een portret maken is moeilijk voor mij. 
Dit moet ‘kloppen’: het moet de persoon 
respecteren.”

Wie is of zijn je voorbeelden, 
wie bewonder je of wie inspireert je?

“Brassaï, Lisette Model, Louis Faurer, Henri 
Cartier-Bresson, Diane Arbus, Weegee, 
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Fraaie plaat, krijg 'm alleen nergens ingepast.


