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Leerzame ervaringen in fototentoonstellingen Most en Meppel 

Hoe maanlandschap een stadspark werd  
 
‘Van Nederland is bekend dat het zijn eigen landschap heeft geschapen. In en rond Most is 
hetzelfde gebeurd. Dat biedt mogelijkheden om te vergelijken’, zei de Tsjechische 
landschapsarchitect en fotograaf Stanislav Štýs bij de opening van zijn fototentoonstelling in 
het Stadskantoor. De expositie vertelt in beelden over de bruinkoolwinning en 
landschapsinrichting rond Most. De stedenband Most-Meppel werd maandag verstevigd met 
openingen van twee fototentoonstellingen in beide plaatsen. 
 
Wethouder Wim Zwaan en een aantal leden van de Rotary Meppel vertegenwoordigden de 
gemeente maandag in Most. Zij waren getuige van de opening van een fototentoonstelling 
over het heden en verleden van Meppel. De exposities zijn twee feestelijke en culturele 
ontmoetingen aan de vooravond van de officiële ondertekening van de vriendschapsbanden 
tussen Most en Meppel. Zaterdag zijn daarvoor de burgemeester en enkele andere bestuurders 
van de stad Most in Meppel te gast. 
 
Ervaringen  
Het initiatief voor uitwisselingen op vele maatschappelijke terreinen is enkele jaren geleden al 
genomen door de Rotaryclubs in Most en Meppel. Sindsdien hebben voetbalteams, zangkoren 
en delegaties bestuurders en Rotarians uit beide steden al kennis met elkaar gemaakt. De 
afgelopen periode is gezocht naar verschillende invalshoeken om de jumelage tussen de 
Boheemse en Drentse stad gezicht te geven. Verschillen in stadsgrootte, geschiedenis, cultuur 
en bestuur zijn er zeker wel te noemen, maar burgemeester Cees Bijl benadrukte dat beide 
steden ook veel van elkaar kunnen leren. Want overeenkomsten zijn er net zo goed. 
‘Weliswaar kan Meppel zich bij verplaatsing van de complete stad Most, inclusief de oude 
kerk, niet zo vel voorstellen. Maar ook Meppel heeft stadsvernieuwingen gekend en zit volop 
in discussie over haar toekomst. Al verwachten we dat de stad grotendeels zal blijven staan, 
ook de aanleg van nieuwe woonwijken en industriegebieden heeft ingrijpende gevolgen. Zo 
worden op verschillende zaken toch de zelfde beslissingen in Most en Meppel genomen. 
Daarom is het belangrijk om de ervaringen uit te wisselen. Deze fototentoonstelling helpt ons 
Most beter te leren kennen’, aldus burgemeester Bijl. 
 
Racebaan 
Stanislav Štýs is begonnen als bosbouwer en schreef een verhandeling over de afwatering van 
afgegraven bosgronden. In 1954 was hij betrokken bij de het opnieuw in cultuur brengen van 
het ‘maanlandschap’ rond de Noord-Boheemse stad Most. Voor de bruinkoolwinning was in 
deze streek de totale toplaag afgegraven. De bruine vlakten werden op last van de Tsjechische 
overheid opnieuw beplant en ingericht. De mijnbouw is niet alleen maar negatief voor Most 
geweest. De herwonnen ruimte gaf voor aanplant van bossen, parken, tuinen en wijngaarden. 
Er was genoeg plek voor bijvoorbeeld de enige Tsjechische autoracebaan en de grootste 
paardenrenbaan van Midden-Europa. Dit staaltje van stads- en landschapsvernieuwing is in 
z’n geheel opnieuw te beleven in het Meppeler stadskantoor. Daar hangt een collectie van 
ruim honderd vergrotingen van foto’s die Štýs maakte vanaf 1956. Oudere zwartwit foto’s 
geven een sfeervol beeld van de mijnbouwactiviteiten en het sinistere landschap dat na de 
bruinkoolwinning achter bleef. Veelal zijn onder die foto’s de foto’s geplaatst van het 
landschap na de herinrichting. Daar waar graafmachines dag en nacht het bruinkool uit de 



aarde schraapten, staan nu Formule 1-bolides te loeien. Stanislav Štýs fotografeerde de 
racebaan, de paarden op de renbaan en legde feeërieke vergezichten, inwoners van Most aan 
de recreatieplas en de bloemenweelde in het stadspark vast op de gevoelige plaat. De 
tentoonstelling verschaft de toeschouwer een hoopvolle stemming. Hoe zeer een landschap 
ook door de mens lijkt bedorven, de mens is ook in staat om de aantasting in positieve zin te 
keren. 
 


