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Acceptatie en beheer van Roerende Monumenten
Piet Zevenhuijzen
In de Graver van september heeft kunnen lezen welke voorwerpen
we van de verschillende schenkers hebben ontvangen. En ook in
de afgelopen maanden kwamen er weer waardevolle voorwerpen
binnen. Alle schenkers hiervoor bedankt.

Ontvangen voorwerpen
juli
Boekje 'Leefregels en voorschriften' Uitgever: De Cruydthof (ca.
1950), de Stg. ter verbreiding der Natuurgeneeskunde. O.m. gevestigd aan de Harderwijkerstraat 77a te Putten . (Mevr. Th.Bos Putten)
augustus
Handwerkspullen (naadlint, garen, knoopjes en wolkaartjes).
(dhr. B. Lubbertsen – Putten)
september
- Gedichtenbundel met houtgravures van Jo Bezaan, Essay ‘Beschrijving van de IJstijdvondsten in Putten’ door J Bezaan
(amateurarcheoloog), boekje
‘List en bedrog- vervalsingen in
de Nederlandse archeologie’,
Pasvorm (rotan) en diverse
oude foto’s van Puttense families/personen. (Stadsmuseum v/h Streekmuseum- Harderwijk)
- Houten massageroller.. (Dhr. A.
Cozijnsen - Putten)
- Knip- of kerkmuts (ca. 1940) en
een gehaakte daagse muts

(gedragen

door Elisabeth Ceelen).(Dhr. J. van de Hoorn – Putten)
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oktober
- Poppenwagen (ca. 1940) met aangekleed popje en een leerklapper (hulpmiddel om het stugge zoolleer strak te trekken
(ca.1940). (dhr. J. van Boeijen – Putten)
- Een oude houten kleerhanger firma van Ganswijk, oude kleerhanger firma Slot. (Kringloopwinkel -Putten)
- Zeisboom(houder), prikhaak en oliespuitje. (dhr. Fam. Schepers - Putten)
- Rotan poppenwiegje (ca. 1945). (mevr. C. Hardeman)
- 2 boeken over merklappen, (door de PHG-boekenmarkt ter beschikking gesteld).
- Advocaatbeker met stamper (vertinde beker om zelf advocaat te
maken) (ca. 1940). (mevr. J. v.d. Ruitenbeek-van Veldhuizen –
Putten)
- Calqueerpapier voor patronen over te nemen. (dhr. v. d Mheen
– Putten)
- Kinderserviesje (kunststof), dienblaadje (bakeliet), boekjes (De
Fransch-Duitsche Oorlog van 1870-1871 (1930); Alg. Reglement op het beheer der Kerkelijke goederen en fondsen der Nederlands Hervormde Gemeenten (1930); Vaderlandse liederen
Oranje en Nederland (1923); Een historisch verhaal uit de 80jarige oorlog (1930); [Bijbelboekje] 'Spreuken' (1823). (Mevr. J.
Veldhuis -Putten)
- Oud timmermansgereedschap: diverse profielschaven, houten
winkelhaken, houten zweihaak, lepelboren, houten booromslag en
gutsen. (dhr. H v. d. Bor – Putten)
- Oud telraam. (mevr. Th. Bos – Putten)
- Oude toverlantaarn (bakeliet merk
Diaskop Daja, ca. 1950) met filmpjes. (dhr. J. van Keulen)
- Antieke gietijzeren kolenbak met
bewerkt gietijzeren en geëmailleerd
deksel, model ‘tor’ (ca. 1900). (dhr.
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J. de Groot – Speuld)
- Antieke driepunts gaatjespers voor het maken van in een driehoek geplaatste gaatjes (waarschijnlijk) om veternestels in
schoenen en laarzen vast te zetten. (via dhr. D. Bos kringloopwinkel – Putten)

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

