K Luchtvaartfotografie

Door Hans Arend de Wit

Henk Tito, op hagel, sneeuw en regen voorbereid
Gegrepen door de luchtmacht
Als je Henk Tito in het donker op een Zwitserse berg tegenkomt zou je niet verwachten
dat hij een luchtvaartfotograaf is. “Ik werd gegrepen op een Open Dag van de
Luchtmacht op Soesterberg.”
De eerste keer dat ik Henk ontmoette
was bij Camex, een winkel op de Goudkust, die nu Kamera Express heet, een
locatie waar je veel bekenden onder de
fotografen ziet, of waar je anders wel mee
in gesprek kan raken. Ik werd in de tijd
dat de fotozaak nog bij Camex hoorde
aangenomen om mijn praktische kennis
van de fotografie en de drukkerswereld.
Henk stond aan de andere kant van de
toonbank.
We raakten in gesprek over de Sony
Alpha, en later toen deze was uitgekomen, de Sony Nex, de kleine spiegelloze
camera met een grote sensor en verwisselbare objectieven en een horizontaal
opklapbare zoeker, volgens mij ideaal voor
straatfotografen die min of meer als zoda-

nig onzichtbaar willen zijn. Na een tijdje
stond Henk opeens achter de toonbank,
want hij was van de winkel, de seniorverkoper.
Het viel mij op dat hij niets verkocht, maar
dat hij meedenkend alles scheen te weten
over de voor- en nadelen van systemen,
en wat handig was voor een bepaalde
gespecialiseerde vorm van fotografie.
Henk bleek iemand die rekening houdend
met een besteedbaar budget, de wensen
en de persoonlijke voorkeuren en ook
vooroordelen, de keuzemogelijkheden
kon verkleinen tot een klein lijstje.
Later, bij een volgende ontmoeting, bleek
dat Henk naast zijn dagelijkse werkzaamheden in de winkel als lid van de KNVvL
(Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart)

Henk Tito. Zelfportret.

voor die vereniging ook photo editor was.
Ik kon over deze specialiteit toen niet door
blijven praten, maar we maakten daarvoor
een aparte afspraak. Dat ik zelf als jonge
jongen jeugdlid was geweest was voor
mij een verrassende aanleiding, maar dat
kwam verder niet meer ter sprake.
Aero Journaal
Op een zaterdagochtend had Henk twee
uur vrij gehouden. Voordat hij aan z’n
werk ging, kwam hij met mij koffie drinken
in een restaurant op een kleine honderd
passen vanaf de winkel om verder te pra-
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ten over alles waarvoor we geen tijd hadden gehad. Om te beginnen hoe hij in de
fotografie geïnteresseerd was geraakt, de
obligate eerste vraag. Door zijn vader?
”De fotografie speelde een min of meer
intrigerende en interessante rol bij ons
thuis zolang ik mij kan herinneren. Mijn
vader fotografeerde en wij keken naar de
resultaten en praatten eindeloos daarover.
Hij had een Agfa met zo’n balg, die er
machtig interessant uit zag. Mijn vader
was metaalbewerker bij Ballast-Nedam.
Fotografie was z’n hobby. Toen ik tien
was kreeg ik zijn oude camera en toen
in dertien was kreeg ik een Praktica. Daar
ben ik mee gestart, dat was mijn eerste
serieuze camera. Samen met m’n vader
ging ik naar Schiphol, vliegtuigen kijken en
fotograferen, en ook gingen we naar de
Open Dagen van de Luchtmacht op Soesterberg, dat toen nog een Amerikaanse
basis was. Zo ontstond die combinatie
luchtmacht, fotografie en vliegtuigen,
en dat is nooit gestopt. Toen kwam ik in
contact met Rien Fröhlich met de KNVvL,
die hoofdredacteur was van het Aero
Journaal, het overkoepelende blad voor
alle afdelingen, voor zweefvliegen, parachutespringen, al die afdelingen. Het was
een blad dat geproduceerd werd bij de
drukkerij waar ik werkte. Daar deed ik de
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lithografie, van uiteenlopend materiaal
dat geschikt gemaakt moest worden om
te drukken. Luchtvaart interesseerde mij
mateloos, waardoor daar steeds meer tijd
in ging zitten. Zo werd ik dus photo editor.
Ik deed de beeldbewerking zodat het in
het blad één geheel werd. Fröhlich schreef
de verhalen en ik maakte steeds vaker
de foto’s. Gaandeweg kwam ik in contact
met andere redacteuren waar ik ook voor
ging werken, zoals voor ‘zweefvliegen’ en
‘thermiek’. Door mijn werk voor de KNVvL
kreeg ik de accreditatie om bij evenementen te fotograferen. Maar er is heel weinig
te verdienen als fotograaf van vliegtuigen.
De vliegtuigindustrie is weg en de oplagen van de bladen op dat gebied zijn te
gering. Dat is minimaal, en veel foto’s
worden geleverd vanuit de hobbyhoek. En
zoals dat gaat, levert iemand een leuke
foto en vindt het al prachtig als zijn naam
eronder staat.”

van de enorme historie. Kijk maar naar
Duxford, dat is zes maal zo groot als het
Aviodrome, met een eigen vliegveld. Dat
leeft daar veel meer. Het bezoeken van
een voetbalwedstrijd staat op één en een
vliegshow op twee! Ik lever wat fotomateriaal aan bladen in Engeland, maar dat
is beperkt. Daarnaast lever ik foto’s aan
de Nederlandse Luchtmacht. Maar ik ben
blij dat ik een goeie baan heb in een plezierig toegewijd team, waardoor ik steeds
bovenop de nieuwste ontwikkelingen
zit, je bent echt op de hoogte van het
nieuwste van het nieuwste. Destijds ben
ik aangenomen voor het hele kleurtraject,

Lithografie is geweest
Er werden twee warme knapperige appelkaneel muffins gebracht. De zon scheen
bij de coffeeshop naar binnen.
“In Engeland is een luchtvaartindustrie
en is de interesse in vliegtuigen veel
groter, elke keer als ik ging kijken in een
ander museum dan was ik me bewust
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vanaf de fotografie tot de beeldbewerking,
het colour management en de output,
en dat wordt gewaardeerd. Wij hebben
belangrijke klanten en die blijven komen
omdat je kennis van zaken hebt, niet
alleen van de fotografie maar ook verder
tot het eindresultaat. De lithografie, dat is
geweest, dat tijdperk werd afgesloten. Het
was een fantastisch vak, maar het is voorbij. Die grote lithografiehuizen in Nederland, daar is er niet één van over. Dat is
zo snel gegaan. Vroeger was dat echt een
vak, een mooi vak, maar het talent, het
oog voor kleur, de kennis, die neem je
niet over met een pakket software.”

Schietbaan
Over de zuidas komt een Boeing langs,
ik zie dat Henk hem volgt, meetrekt. Of
hij voorbeelden heeft in die specialisatie? “De maat, met wie ik nu optrek, dat
was vroeger mijn voorbeeld, dat is Peter
Steehouwer. Die ken ik nu een jaar of
tien, hij was een van de eersten die op
internet een photo gallery had, daar keek
ik naar. Die zit nu op dit moment op de
basis van Nellis, Nellis Air Force Base.
Elk jaar gaan we naar Zwitserland, in de
bergen foto’s maken van de Zwitserse
luchtmacht. Dat is een happening, onder
bizarre weeromstandigheden, In de och-

tend zit je soms met 10 graden onder
nul, en in de middag met 15 graden
boven nul. En dan een berg beklimmen
van 1700 naar 2400 meter, met 17 kilo
fotoapparatuur op je rug, en dat vijf keer
in een week. Dat is ook luchtfotografie.
En dan heb je soms maar één dag de
omstandigheden dat je kunt fotograferen!
Vlak bij Brienz, in het Berner Oberland,
ligt bij het dorpje Axalp de 2240 meter
hoge Ebenfluh. Het wintersportgebied
is bekend om zijn uitdagende alpinetochten. Voor luchtvaartfanaten heeft de
Ebenfluh een andere aantrekkingskracht:
hier ligt de schietbaan van de Zwitserse
luchtmacht, die is gestationeerd op de
ook niet veraf gelegen basis Meiringen.
Jaarlijks geven de Zwitserse luchtstrijdkrachten hier in oktober een presentatie
aan de belastingbetalers en genodigden,
die vanaf de hoger gelegen EbenFluh
goed te volgen zijn. Een unieke kans om
de vliegtuigen van bovenaf te observeren
en te fotograferen als ze door de vallei
vliegen.
De show duurt twee dagen, maar de
dagen daarvoor wordt er al geoefend.
Het weer kan echter in 10 minuten
omslaan. Dus soms loop je drie en een
half uur om boven te komen, en dan
hoor je boven dat er niet wordt gevlogen.
Boven is een toren, waar men contact
heeft met de basis Meiringen. Dat is nu
door internet, door Peter’s foto’s en de
mijne, een happening geworden. Mensen komen uit Japan en Amerika naar
Axalp om dat bij te wonen. Altijd is het
een gok, vorig jaar is er van de vijf dagen
maar een enkele dag gevlogen vanwege
het weer. Hagel, sneeuw, regen, je moet
op alles voorbereid zijn. Dat vergt natuurlijk ook wel veel van je apparatuur en je
voorbereiding. Je wandelt er niet zomaar
even naar toe. De eerste keer dat ik daar
kwam, in 2003, had het zó ontzettend
gesneeuwd, toen lag er twintig centimeter sneeuw, en ik wist niet hoe ik er
komen moest. Maar gelukkig waren er
twee Zwitsers voor mij geweest, en kon
ik hun voetstappen volgen naar boven.
Toen stond ik daar met die Zwitsers
en twintig Italianen. Afgelopen oktober
stonden er die éne dag dat er gevlogen
werd tweeduizend man! Dat is nogal een
verschil. Maar het is prachtig en heftig, in
een unieke omgeving, met spannende
foto’s als beloning.”
www.protito.com
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