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Acceptatie van roerende monumenten
Piet Zevenhuijzen
In De Graver van maart jl. heeft u kunnen lezen welke voorwerpen
er in het 4e kwartaal van 2015 en het 1e kwartaal van 2016 aan het
PHG zijn aangeboden. Ook in de afgelopen maanden zijn er weer
diverse voorwerpen binnen gekomen. Alle schenkers hiervoor bedankt. Hieronder volgt de lijst met ontvangen en geaccepteerde goederen.
ONTVANGEN VOORWERPEN
maart, april en mei (tussen haakjes, in cursief, staat aangegeven
wie het item heeft geschonken)
- Puntenslijper(1884), penhouder met kroontjespen (Mevr. C. Hardeman-Meeder – Putten)
- Elektrische Hanglamp met porseleinen fitting en katoen omwonden draad (ca. 1930), wringer, gietijzeren fonteintje met messingkraan, metalen timmermanslijmpot, merklap, diverse schoolspullen, waaronder serie leesboekjes ‘Pim en Mien’ geschreven
door Jan Lichthart en H. Scheepstra met illustraties van D. Jetser (1949 env.). (familie Blom – Baarn)
- Herinneringsdoek oranje van de troonsbestijging Koniging Wilhelmina, sigarenkoker voor 5 sigaren, brillenkoker met bril (ziekenfondsmodel) (ca. 1940), lakstempels en rode lakstaven, tekenpasser met potloodhouder, zijden halsdoek, levensverzekeringspolis (1919), 4 rantsoenbonnen (1944), stortingsbewijs belastingbetaling (1944). (via Gerrit Buter van mevr. H.M. HobeckSchut – Putten)
- (Voor)leesboek ‘Het boek van Ot en Sien’ geschreven door Jan
Lichtart en H. Scheepstra (ca 1930). (Meester de Graaf - Putten)
- Getuigschrift afronden lagere school (1938). (Dhr. P. Rozendaal
Putten)
- Sinterklaas en Kerstliedjes (ca. 1950), geïllustreerd boekje ‘Lenteliedjes’ geschreven door Rie Cramer (ca. 1930). (Mevr. A. Govers –
Putten)
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- Historisch atlas Gelderland kaarten 1885-1925, (heruitgave
1989), gietijzeren strijkijzer (rond 1900), bakelieten telefoontoestel (rond 1900), weckketel thermometer. (Kringloopwinkel
Overnodig – Putten)
- 2 Houtsneden (Hertog Karel de Groet en Hertogin Elisabeth van
Gelre). (Mevr. M.A. Drop-Bloemers – Putten)
- 6 Delige leesboekjes volgens Hoogeveens leesmethode (aap, noot
mies) (1931-1951). ( Dhr. H. Zijp – Putten)
- Boek ‘Wonderland, de wereld van het kinderboek’. (Mevr. A.J.T.
van Bergen – Putten)
- Aquarel ingelijst van schaapskooi Veenhuizerveld geschilderd
door mevrouw J.M. Quarles van Ufford. (familie Luteijn – Putten)
- Verbandtrommel met nota (1940). (Mevr. C. Hardeman-Meeder)
- Noodkacheltje uit de Hongerwinter om eten (o.m. bloembollen) te
koken (1944), 2 gebreide onderlakens (rond 1900), Oud Hollands
omslagdoek (ca. 1920). (Mevr. Schuddeboom – Putten)
Spelregels schenkingen roerende monumenten
De schenking wordt vastgelegd in een schenkingsakte waarvan de
schenker een kopie krijgt. De schenking wordt zonder financiële of
andere bijzondere tegenprestatie gedaan. Tevens gaat de schenker
akkoord met de mogelijkheid dat het voorwerp wordt verkocht. Verkoop gebeurt in het geval het voorwerp al in voldoende mate in het
depot of de collectie aanwezig is, of niet past binnen de museumcollectie. De opbrengst komt evenzeer het museum ten goede. Om verzekeringstechnische reden kan slechts bij hoge

uitzondering een

schenking in bruikleen worden gedaan.
Samenstelling acceptatiecommissie
Vanaf 1-4-2016 bestaat de acceptatiecommissie uit: Anja Zevenhuijzen (kleding), Piet Bot en Piet Zevenhuijzen. Bij de beoordeling wordt
Maria Smit-Toledo van de werkgroep Registratie, Documentatie en
Digitalisatie betrokken.
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