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Acceptatie van roerende monumenten
Piet Zevenhuijzen
In De Graver van september jl. heeft u kunnen lezen welke voorwerpen er in de maanden maart tot juni aan het PHG zijn aangeboden. Ook in de afgelopen maanden zijn er weer verschillende
voorwerpen binnen gekomen. Alle schenkers hiervoor bedankt.
Hieronder volgt de lijst met ontvangen en geaccepteerde goederen
over de afgelopen maanden.

Ontvangen Voorwerpen
september
- Pakje zeeppoeder, pakje thee (beiden uit de jaren ’50) . (Dhr. H.
Zijp – Ermelo)
- Busje (karton) ATA schuurpoeder (uit de jaren
’30). (Mevr. I. Bieringa – Putten)
- Kindermutsjes, naadzak, schortje. (gever onbekend via de Hopeest)
- Visnetsteen (zaksteen) om het staand visnet te
stabiliseren, gebruikt door Puttense visser op
de Zuiderzee, kruisdeel van een dreg(anker),
(beide van voor 1950). (Dhr. N. Wiggers – Putten)
- Ellestok (kleermakers meetstok), diploma dameskleding (1925), diploma herenkleding (1930), , 2 kleermakersscharen, kleermakersvingerhoed, kleermakerskrijt. Alle
afkomstig van kleermaker L. Meiling. (Mevr. Van de Brink-Meiling, dochter van kleermaker Meiling)
oktober
- Knipmutsen, ondermutsje omslagdoek, deel van een mutsenijzer, theedoek. (Fam. Schuit – Putten)
- 2 gehaakte beddenspreien (1950 en 1970), Bijbeltje: Nieuwe
Testament, de Psalmen en Formulieren (1881). (Fam. Luteijn–
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Putten)
-Vurenhouten tafeltje met lade,
Zakketel (rood koper met messing
kraan), Staatsieportret Koningin
Wilhelmina (1898), Gekalligrafeerde oorkonde ter herinnering
aan de opening van het gemeentehuis (1933), Foto gemeenteraad –
afscheid burgemeester Vermeer
(1927), Portret Johannes Fontanus. (Gemeente Putten)
november
- De 4 delige losse boeken ‘Reis door de nacht’ door Anne de
Vries (deel 1-13 e druk, deel 2-3 e druk, deel 3-11 e druk, deel 41 e druk). (verkregen uit en onttrokken aan de ingekomen boeken voor verkoop)
- Rouwmuts, mutsenlint, hoge hoed in doos. (Mevr. Van de
Brink-Meiling, dochter van kleermaker L. Meiling)
- Handploeg (Dhr. K. Simon – Putten)
- Een aantal schilderijen over Putten, gemaakt door Dhr. Henk
Vijge. In de volgende Graver volgt nadere informatie. (Dhr. H.
Vijge – Putten)

Samenstelling acceptatiecommissie
De acceptatiecommissie uit: Anja Zevenhuijzen (kleding), Piet Bot
en Piet Zevenhuijzen. Bij de beoordeling worden Maria Smit-Toledo, Herman Wijnberg en Piet Baremans van de werkgroep Registratie, Documentatie en Digitalisering betrokken.
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