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Stichting Nationaal Blindenmuseum 
 
Vooruitblik op 2017  
 
De beschrijving van de verzameling lectuur en ander materiaal die we in 2014 van Huizen naar 
Ermelo hebben laten overbrengen is nog niet helemaal voltooid. Dit komt mede doordat er 
geregeld voorwerpen aan de verzameling worden toegevoegd. Ook in 2017 zullen we nog veel tijd 
moeten besteden aan het inventarisatiewerk. Er zal bovendien een inhaalslag moeten worden 
gemaakt met de publicatie van de beschrijvingen op onze website.  
 
We hebben het voornemen gehad alle in ons bezit zijnde elektrische en elektronische apparaten 
werkend te krijgen. We hebben inmiddels ervaren dat dit een te hoog ambitieniveau was. Het ziet 
er gelukkig wel naar uit dat er voldoende werkende apparaten zullen zijn om te kunnen 
demonstreren welke voordelen de technische vooruitgang voor blinden en slechtzienden heeft 
meegebracht.  
 
Het reliëfwerk zit voor een groot deel in niet afsluitbare dozen. We zullen in 2017 dozen 
aanschaffen die afsluitbaar zijn en in geringe mate stapelbaar. Dan lukt het misschien de in 2016 
verworven verzameling reliëfwerk van Jaap van Lelieveld in Ermelo bij het ander reliëfwerk op te 
slaan zonder dat er te weinig werkruimte over zou blijven. Een blijvend probleem is echter dat we 
geen ruimte hebben om belangstellende bezoekers een goed beeld te laten krijgen van onze 
collectie.  
 
Het inventarisatiewerk kost helaas veeel meer tijd dan we hebben voorzien. We durven er niet op 
te vertrouwen dat we dit in 2017 helemaal kunnen afronden. Wel verwachten we in 2017 het 
moment te bereiken waarop we het idee hebben het leeuwendeel van de collectie met behulp van 
onze website ook voor buitenstaanders vindbaar te hebben gemaakt. Dan zal er ruimte ontstaan 
voor extern gerichte activiteiten, waaronder fondsenwerving en vergroting van bekendheid met 
ons bestaan bij het publiek.  
 
In 2017 zal naar verwachting het vervolgoverleg met het Nationaal Onderwijsmuseum plaatsvinden; in 2016 
moest dit helaas worden uitgesteld.  
 
We zullen de ontwikkelingen volgen bij het informele netwerk Bronnen van Inclusief Burgerschap; waar 
mogelijk zullen we er een bijdrage aan leveren. Het netwerk bestaat uit personen met betrokkenheid bij dan 
wel interesse in de geschiedschrijving van de gehandicaptenbeweging. De bedoeling is om meer aandacht te 
vragen voor archiefvorming en museale activiteiten, informatie over activiteiten uit te wisselen en waar 
nodig en mogelijk krachten te bundelen. Uitgangspunt is dat het perspectief van de gehandicapten en hun 
organisaties centraal staat.  
 

Tot slot melden we ons voornemen onze serie interviews in 2017 met twee uit te breiden.  
 
 


