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Het museum 
Evenals de andere musea in Nederland is ook het Stadsmuseum getroffen door de 
Covid-19 maatregelen. Hoewel het gedeelten van het jaar gesloten is geweest, werd 
het publiek op de hoogte gehouden via de facebookpagina ‘Stadsmuseum Rhenen’. 
 
Vrijwilligers 
Thans zijn er 35 vrijwilligers, die werken in gespecialiseerde teams, zoals inrichting 
exposities, onderhoud gebouw en tuin, beheer en behoud van de collectie en de 
ontvangst van gasten.  
Maar vrijwilligers blijven welkom.  
Voor informatie en een afspraak kunt u terecht op info@stadsmuseumrhenen.nl . 
 
Aanwinsten van onze stichting 
In juni werd door het bestuur van onze stichting een heel bijzondere aankoop 
gedaan. Bij een Utrechts veilinghuis kon de hand worden gelegd op een schilderij 
van J.F. Christ, voorstellende “De Rijn- poort”, gedateerd omstreeks 1830. 
Het Stadsmuseum heeft daaraan uitgebreide publiciteit gegeven. Aan mevrouw 
Marieke Walison te Zeist kon opdracht worden gegeven tot restauratie en 
schoonmaken van het schilderij, mede dankzij subsidies van de Stichting het 
Voormalig Gast- en Weeshuis en een particuliere stichting te Rhenen. Een gedeelte 
van de werkzaamheden werd in het Stadsmuseum onder publieke belangstelling 
uitgevoerd. 
Enige weken later werd bij een Arnhems veilinghuis een schilderij van Andries 
Verleur (1876-1953) bemachtigd, voorstellende de achterzijde van de Waag met 
doorkijkje naar de Markt. Dit stuk is nog in depot bij het Stadsmuseum, maar wel 
zichtbaar op de website. 
Beide werken zijn in bruikleen gegeven aan het Stadsmuseum. 
 
Exposities in 2020 
 
t/m september 2020 14 opmerkelijke vrouwen van Rhenen. 
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22 februari t/m september Jong en Bevrijd. Ooggetuigen van WO II 
   vertellen. 
   en 
   Oorlog in de provincie – de Utrechtse 50 foto’s. 
 
9 juni t/m 27 juli  Kunstenaars van het jaar 2020 van Rhenen in de 

kijker. 
 
Vanaf 31 oktober    Het raadsel van de Rijnpoort. 
  
 
Website 
De stichting beschikt over een website www.behouderfgoedrhenen.nl, waarop alle 
voorwerpen en kunstwerken, die door de stichting sinds haar oprichting in 1987 zijn 
opgenomen. Van het overgrote deel van onze collectie is een foto beschikbaar en 
een korte omschrijving. 
Via de aanduiding aanwinsten op de homepage krijgt u toegang tot het overzicht. 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in 2020 niet gewijzigd. 
 
Beleidsplan 
Het bestuur heeft een (beperkt) beleidsplan opgesteld (en op de website 
gepubliceerd) ter verkrijging van de culturele ANBI-status. Deze is door de 
Belastingdienst verleend met ingang van 20 juli 2020. 
 
Verzending 
Zoals in eerdere verslagen werd geschreven beschikt uw secretaris al over een 
aantal e-mailadressen van vrienden-donateurs. De ‘postvrienden’ worden bij deze 
(opnieuw) opgeroepen hun e-mailadres ter beschikking te stellen. Ook op onze 
stichting is wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. U 
kunt ervan verzekerd zijn dat de bepalingen van de wet worden nageleefd. 
 
Uw donatie 
Met uw hulp kunnen wij het Stadsmuseum Rhenen helpen met het verzamelen van 
erfgoed waarin het museum geïnteresseerd is. 
 
Wij vragen van u € 20,00, meer mag ook. 
 
Uw donatie voor 2021 zien wij graag tegemoet op bankrekeningnummer  
NL12 INGB 0000 4613 30 t.n.v. Stichting Behoud Collectie Erfgoed Rhenen. 
 
Rhenen, juli 2021. 
 
Mede namens het bestuur,  
 
 
Kees Waiboer, secretaris  waiboer@gmail.com 
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