Opening expositie ‘Beweging van natuur, mens en techniek’
Zondag 12 december 2021, 15.00 uur
Dames en heren, allereerst moet me van het hart dat het een groot geluk is, dat zo’n
mooie tentoonstelling die we nu in ons Museum Nagele kunnen laten zien, echt een
aanvang kan nemen met een officiële opening. In deze onzekere corona-tijd blijf je toch
tot op het laatst toe zitten met de vraag: het zal toch niet, hé? We zullen toch echt een
publiekelijk evenement kunnen en mogen organiseren met en voor kunstenaars die dit
meer dan verdienen!
En zie daar: alleen de klok van vijf uur is dwingend, uw QR-code moeten we scannen,
we bevelen de 1.50 m aan en het mondkapje kan ook geen kwaad.
Het is dan ook met veel genoegen dat ik in de 1e plaats u, kunstenaars verwelkom.
Immers zonder u drieën, Ineke van Beersum, Marianne Alting Brooijmans en Han
Lammers zouden we niet zo’n prachtig scala van divers werk in onze unieke locatie
hebben.
De expositie ‘Beweging van natuur, mens en techniek’ geeft ons in deze toch wel
spannende tijden precies datgene wat een mens nodig heeft. Daarover ga ik nu niet al
te veel zeggen: daarvoor bent u gelukkig zelf present.
Een opening van een mooie expositie zonder belangstellenden zou een kale bedoening
zijn. Daarom wil ik een ieder hier aanwezig, eveneens een warm welkom heten. Fijn dat
ook de wethouder van o.a. project Schokland, mevr. Marian Uitdewilligen present is.
Misschien vindt ze het wel jammer dat er niet ook bij haar naamsvermelding op internet
staat: project Museum Nagele. Immers bestuurder zijn van een gemeente met een
uniek dorp dat een uniek museum herbergt, is iets om geweldig trots op te zijn.
Tenslotte zijn we heel erg vereerd dat de heer Hein Walter, actief in de Kunstenaars
Vereniging Flevoland, kortweg KVF, zich bereid heeft verklaard ons mee te nemen in
zijn zienswijze, gedachtegang, opvattingen over de waarde van kunst en cultuur, de
betekenis voor jong en oud van kunst en de mogelijkheid om uiting te geven aan
diepste belevenissen.
Heel fijn dat we u in ons midden hebben voor een inhoudelijke bijdrage.
Het laatste dat ik met u allemaal wil delen is dit: de eerste consumptie wordt u
aangeboden door de kunstenaars. Eveneens hebben zij ervoor gezorgd dat u ook een
hapje bij uw drankje kunt nuttigen. Mag ik heel familiair om het kort te houden zeggen:
Marianne, Ineke en Han daarvoor heel veel dank.
Alle drank die u gebruikt na de 1e consumptie is voor eigen rekening.
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Alvorens het woord te geven aan Hein Walter wens ik u namens het bestuur, alle
vrijwilligers en zeer zeker de wisselexpositie commissie een fijn verblijf in ons museum.
Denkt u bij u zelf: gôh wat goed dat zo’n instituut dit allemaal voor elkaar krijgt met
alleen maar vrijwilligers, hoe zou ik mijn erkentelijkheid daarvoor kunnen tonen, dan
zou ik u er op willen wijzen dat wij op de balie een spaarpot hebben staan voor de
vrijwilligers. Op onze bestuursleden kunt u een beroep doen voor een formulier om u te
melden als Vriend/Donateur van het museum, voor zover u dat nog niet bent.
Hester Kuper
Voorzitter Museum Nagele
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