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Met een ruim 85 jaar oud fototoestel trekt Ruud Smit door de Achterhoek

De Joodse Fransie herdacht met
foto’s van haar eigen fototoestel
De oude Kolibrie
die Ruud Smit
gebruikt voor zijn
project werd bij
zijn moeder
achtergelaten
door een
verdwenen
jonge Joodse
vrouw.
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Ruud Smit raakte gegrepen door het verhaal van de Joodse Fransie, die haar camera bij zijn vader achterliet. FOTO ZUTPHENS PERSBUREAU

Misha Hofland
Warnsveld

uud Smit begint de komende maanden aan een
tijdrovende klus. Smit is
fotograaf en filosoof en
gaat alle Joodse begraafplaatsen in
de Achterhoek langs om foto’s te
maken. Dat doet de Doesburger
met een oude analoge Kolibri-camera, die in de jaren dertig van de
vorige eeuw is gebouwd door fabrikant Carl Zeiss.
De inspanningen van de komende maanden moeten uiteindelijk uiteindelijk leiden tot een
expositie, volgend jaar in het
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Warnshuus in Warnsveld.
De expositie is bedoeld als een
uitgesteld in memoriam voor een
jonge Joodse vrouw die in de
Tweede Wereldoorlog is omgekomen. De Kolibri, waarmee Smit de
begraafplaatsen in beeld brengt,
was ooit eigendom van een jong
Joods meisje dat tijdens de Tweede

Elk mens verdient
het om herdacht te
worden
– Ruud Smit

Wereldoorlog ondergedoken zat
bij de grootouders van Smit in
Utrecht. Door Smits moeder werd
ze Fransie genoemd, al is niet eens
zeker of dat haar echte naam was.
Fransie had een geliefde die al in
doorgangskamp Westerbork zat
en reisde hem achterna om met
hem te trouwen. Want ze had gehoord dat dat gewoon kon. Haar
camera gaf ze te leen aan de moeder van Smit, maar van Fransie
werd nooit meer iets vernomen.
De moeder van Smit maakte later veel vakantiekiekjes met het
toestel, één van de eerste compactmodellen die op de markt kwamen. Belangstelling voor fotogra-

fie zit in de familie en dus raakt
ook Smit geïnteresseerd. Ruim
tien jaar geleden overlijdt zijn
moeder, de Kolibri-camera krijgt
hij al eerder van haar. ,,Ik wist iets
van het verhaal en heb er weleens
bij stilgestaan toen ik in 1982 foto’s
maakte op een Joodse begraafplaats in Praag.” Maar Smit denkt
er daarna een tijd lang weinig
meer aan en de camera wordt opgeborgen.
Toch krijgt hij het verhaal niet
uit z’n hoofd. Dus laat Smit de inmiddels onbruikbaar geraakte camera reviseren. Bovendien bedenkt hij samen met Henk Steinvoort van het Warnshuus het bij-

zondere fotoproject. Op onder andere de Joodse begraafplaats van
Bronkhorst werden al proefopnamen gemaakt. Smit: ,,Elk mens
verdient het om herdacht te worden. Dit was ook iemand die geleefd heeft. Het is net als met de
steentjes die op Joodse grafstenen
worden gelegd om aan te geven: er
is aan je gedacht.”
Om die reden hoopt Smit voor
de expositie ook nog meer te weten te komen over Fransie en haar
lot. ,,Ik heb er bij mijn moeder niet
veel over doorgevraagd. Het zou
heel mooi zijn als de foto’s met
haar verhaal gecombineerd kunnen worden.”

Twee derde essen in Berkelland heeft schimmel
Van de bijna 1.700 essen in de gemeente Berkelland verkeert ruim de
helft in slechte staat.
Dick Janssen
Borculo
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Berkelland wil liever niet kappen. FOTO FREDDY SCHINKEL

Twee derde van de essen in de gemeente Berkelland is aangetast door
een schimmel die de sterfte van takken
veroorzaakt. Dat melden burgemeester
en wethouders op vragen van D66raadslid Erik van Woudenberg over de
ernst van de essentakziekte in Berkelland. Door de epidemie werd inmiddels
80 procent van de essen in heel Neder-

land aangestoken door de essentaksterfte. Hierdoor raakten veel essen ziek,
veel zijn al gestorven aan de schimmel.
In de gemeente Berkelland bevinden
zich 1.380 essen buiten de bebouwde
kom en verder komen er 300 voor binnen de woonkernen. Daarvan heeft dus
twee derde schimmel. Ruim de helft
verkeert in een slechte tot zeer slechte
staat.De gemeente neemt momenteel
maatregelen tegen de schimmel. Dode
takken worden weggezaagd als ze een
hoog risico opleveren. Berkelland is terughoudend in het kappen van de essen, waarvoor D66 landelijk ook pleit.
Er wordt echter wel vastgesteld dat er te

veel dode takken zijn. Kappen van de
aangetaste essen is dan de meest reële
oplossing.
In de voorjaarsnota maakte Berkelland al geld vrij voor het kappen van
zieke essen en het herplanten van bomen. Het gaat hierbij om bomen die
zich binnen en aan de rand van de bebouwde kom bevinden: locaties waar
een hoog risico op schade en letsel bestaat.
Het is nog onduidelijk hoeveel geld de
gemeente precies moet uittrekken. Momenteel komt de kweek van essen die
resistent zijn tegen de schimmel nog op
gang.

