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Betreft: elektrische installatie/verlichting 

Museum Nagele 

Geachte heer Ruifrok, 

In aansluiting op ons gesprek van 7 mei 2012 vraag ik uw aandacht voor onderstaand probleem. 
Museum Nagele is geconfronteerd met een dusdanig slechte staat van de elektrische installatie en de 
verlichting, dat we binnenkort een groot probleem hebben. Of beide moeten vervangen worden -
waarvoor we het geld niet hebben - of we moeten het resterende licht uitdraaien en dan moeten we 
ook de deuren van Museum Nagele sluiten. 

Hoewel we als Museum nog veel andere wensen hebben, zoals de uitgifte (vertaling) van een boek 
over het ontwerp en ontstaan van Nagele, de actualisatie van de expositie, meer interactie, nieuwe 
panelen, nieuwe dakbedekking, informatiepunten in het dorp enz., richten we ons in dit schrijven nu 
alleen op dit urgente probleem. 

Het zal ook u niet ontgaan zijn dat Museum Nagele ongastvrij donker is, dat de expositie minder goed 
tot zijn recht komt en dat de teksten steeds moeilijker te lezen zijn omdat veel van de defecte 
plafondlampen niet meer vervangen kunnen worden. Dit komt door kapotte fittingen en verouderde 
elektriciteitsdraden. Het indraaien van nieuwe lampen was altijd al een hachelijke onderneming, nu is 
het ronduit gevaarlijk en grotendeels onmogelijk geworden. 

Tegelijk met een vernieuwing van de elektrische bedrading is het nodig de verlichting ten behoeve van 
de expositie aan te passen. Doel is het optimaliseren van de algehele verlichting en zorgen voor een 
gerichte verlichting, waarbij we ons realiseren dat we nooit een 'wit' museum zullen worden. Een 
energiezuiniger systeem heeft uiteraard onze voorkeur. 

We hebben al enkele jaren van voorbereiding achter de rug; een rapportage door de provinciaal 
museumconsulent, de heer A. Geurts, is op ons verzoek gemaakt, er zijn adviezen en offertes aan 
installatiebureaus gevraagd enz. Hoewel de heer Geurts ook adviseerde de klimaatbeheersing aan te 
pakken, hebben we die ambitie laten varen. De heer D. Klaver, architect, heeft het bestuur van 



museum Nadele 

Museum Nagele bijgestaan met het formuleren van de eisen, het benaderen van de juiste bedrijven en 

het opvragen van offertes. Ook is hij bereid technische vragen te beantwoorden en begeleidt hij ons in 

het verdere proces. 

Om het verhaal van Nagele te kunnen blijven vertellen, zal Museum Nagele open moeten blijven. 
Nagele revitaliseren, het belang van het ontstaan en realisatie van Nagele benadrukken en tegelijk de 
plaats waar de kennis over Nagele getoond wordt sluiten, lijkt ons uitermate ongelukkig. Het behoud 
van het Museum is een randvoorwaarde om geïnteresseerden naar Nagele te blijven trekken. 
De activiteiten van Museum Nagele sluiten naadloos aan bij uw erfgoedvisie. 
Bovendien speelt Museum Nagele een belangrijke rol bij het behoud van de leefbaarheid in Nagele. 

We realiseren ons dat het verzoek aan de gemeente om ons te helpen heel ongelegen komt, maar nog 
langer uitstellen is onverantwoord. Toen de gemeente nog wel de financiële mogelijkheid had tot het 
geven van incidentele steun, kreeg Museum Nagele steeds te horen dat we de verzelfstandiging van 
culturele zaken moesten afwachten; dan zouden we door herschikking van de middelen meeprofiteren 
van de geldstromen. Uit de rapportage betreffende de instelling van het cultuurbedrijf blijkt echter, dat 
Museum Nagele nergens genoemd wordt. Mogen we nog op die herschikking rekenen? 
De toezegging - zwart op wit - dat, hoewel we tot nu toe niet voor structurele subsidie in aanmerking 
komen, we wel bij de gemeente kunnen aankloppen voor incidentele investeringen, is ons andere 
aanknopingspunt. 

Museum Nagele heeft het onderhoud, inclusief het groot onderhoud, zoals het schilderwerk binnen en 
buiten, altijd voor eigen rekening uitgevoerd of laten uitvoeren. De vervanging van de elektrische 
bedrading en fittingen en de verlichting is een onmogelijke en te grote opgave voor ons. 
We vragen daarom de gemeente dit keer Museum Nagele wel prioriteit te geven en de benodigde 
financiën beschikbaar te stellen om daarmee te voorkomen dat we het licht uit moeten doen en de 
deuren moeten sluiten. 

Het bestuur van Museum Nagele werkt aan een volgend meerjaren beleidsplan. We hebben geen 
meerjaren onderhoudsplan evenmin als een meerjaren investeringsplan. We zijn van mening dat dat 
gezien onze financiële positie niet realistisch is. 

Een eerste indicatie van de te maken kosten voor de vervanging van de elektrische bedrading en 
verlichting, op basis van verschillende offertes komt op ongeveer 100.000 EUR. Door zelfwerkzaamheid 
hopen we dit bedrag te kunnen verlagen tot ruim 75.000 EUR. 

We hopen spoedig een positieve reactie van u te mogen ontvangen. 

Met hartelijke groet 
Namens het bestuur van Museum Nagele 

A.J. Geluk-Geluk, voorzitter 


