
Stad en Esch bij expositie Tsjechische fotograaf 
 
De gemeente Meppel heeft vanaf 1999 een officiële stedenband met de Tsjechische 
stad Most. De Stichting Stedenband Most-Meppel heeft sinds 1999 een aantal 
activiteiten georganiseerd op het terrein van sport, onderwijs, gezondheidszorg en 
cultuur. 
Op 11 april heeft de Tsjechische ambassadeur in Nederland, de heer Petr Mareš, in 
de voormalige gasfabriek in Meppel de opening verricht van de tentoonstelling van 
foto’s van de in Most wonende fotograaf Jan Hodač. De naam van de expositie is 
Fabrica Bohemica. 
Jan Hodač (28 jaar) heeft een aantal industriële objecten (vooral fabrieken) in het 
Noord-Boheemse landschap op een bijzondere manier gefotografeerd. 
 
Op 27, 28 en 29 april hebben drie groepen HAVO-leerlingen van Stad en Esch op 
initiatief van de docent Culturele Kunstzinnige Vorming, Peter Visscher, deze 
expositie bezocht. 
Deze leerlingen hebben in januari 2010 meegewerkt aan een expositie in Kunsthuis 
Secretarie van foto’s van het schoolgebouw aan het Zuideinde. 
Twee scholieren hebben van het bezoek een verslag gemaakt. 
De heer Harm Jan Lanjouw, voorzitter van de Stichting Stedenband, gaf ons aan het 
begin van het bezoek informatie over het ontstaan van de Stedenband en over de 
stad Most.  
Ook de geschiedenis en het huidige gebruik van de Meppeler gasfabriek, waarin nu 
onder andere Bureau B + O architecten is gevestigd, werd besproken. 
 
In de gasfabriek zijn ze bezig met het renoveren van het gebouw. In de 
tentoonstellingsruimte, het vroegere zuiverhuis,  kon je dus ook nog goed zien wat 
oud was en wat nieuw. Zo was de ene kant van de zaal van oude stenen en de 
andere kant van de zaal van gipsplaten. Ook waren de oude draagbalken nog goed 
te zien en een oud rond raam uit de tijd dat die fabriek nog draaide. In het midden 
van de ruimte staan twee houten banken met de rugleuningen tegen elkaar aan. De 
fotograaf heeft heel veel verschillende soorten lichtval gebruikt. Waaronder tegenlicht 
waardoor er een silhouet van een gebouw of voorwerp ontstaat, het licht gebruiken 
van o.a. lampen, lantaarnpalen en auto's waarbij geen gebruik werd gemaakt van 
zonlicht. Er waren ook veel verschillende contrasten in deze expositie, zoals een 
"mooie" kerk voor een "lelijke" kerncentrale, of een veld bloemen met daarachter een 
fabriek. Naast contrasten en lichtval heeft de fotograaf ook gebruik gemaakt van 
verschillende perspectieven, waardoor de horizon van de foto verandert. Het 
"kikkerperspectief", wat inhoud dat er een foto vlak bij de grond wordt gemaakt, zorgt 
er voor dat de horizon dichtbij is. Het tegenovergestelde daarvan is het 
"vogelvluchtperspectief", wat inhoud dat er een foto hoog in de lucht gemaakt wordt, 
zodat de horizon ver weg is. De fotograaf heeft deze beide perspectieven gebruikt. 
We vonden het een leuke expositie omdat er veel verschillende fototechnieken zijn 
gebruikt, waardoor de foto’s erg verschillend zijn. Ook was de sfeer goed doordat de 
expositie plaats vindt in een oude gasfabriek. We vonden het wel jammer dat de 
gasfabriek aan het renoveren is, want de mooie oude muren worden met gipsplaten 
bedekt en dan verliest de ruimte toch een beetje zijn oude sfeer en charme. 
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