
  
Het speldje met Eusebius, Rijn, brug en station.   

Kunstenaar en edelsmid Alexander van den Hoven in zijn werkplaats. 

Een speldje speciaal voor de 
Eusebiuskerk 
ARNHEM 

LARS BARENDREGT 

"Kijk", zegt Alexander van den Hoven (60) enthousiast in zijn werkplaats. "Hier zie je de 

toren van de Eusebiuskerk, het golvende water van de Rijn, de boog van de John Frostbrug en 

daar de krommingen van Station Arnhem Centraal." 

De Arnhemse kunstenaar en edelsmid praat over een speldje dat hij speciaal voor een 

benefietavond voor de Eusebiuskerk heeft ontworpen. 'Proef Eusebius, ervaar Arnhems icoon' 

vindt plaats op 21 maart. 

Vanmiddag om 15.00 uur overhandigt Van den Hoven het speldje officieel aan wethouder 

Gerrie Elfrink. Daarna is het zilveren kleinood voor iedereen te koop voor 49 euro bij de 

Eusebiuskerk. Een derde van de opbrengst komt ten goede van de restauratie van de 

luchtboogbeelden van de kerk. De edelsmid hoopt dat ook gerenommeerde boekhandels in 

Arnhem, Oosterbeek en Velp straks het speldje willen verkopen. 

Van den Hoven werd vlak voor de zomer van 2016 gepolst voor het maken van het 

Eusebiusspeldje. Hoewel hij 'bijna alleen maar quitte draait' met het kleine sieraad, zei hij 

vrijwel meteen 'ja' tegen het voorstel. Natuurlijk speelt het vergroten van zijn 

naamsbekendheid een rol, vertelt hij. "Maar ik vind vooral dat Arnhem het verdient in een 

goed daglicht te staan. Ik draag de stad, waar de Eusebius onlosmakelijk aan is verbonden, 

een warm hart toe. Ik was ook wel een beetje vereerd toen ik hiervoor werd gevraagd." 

Het ontwerpen van een geschikt exemplaar was nog een hele klus, laat hij weten. Zo moest 

het speldje geschikt zijn voor een breed publiek en mocht het niet al te veel kosten. Aan een 

voorgegoten speldje heeft hij ongeveer een half uur werk. Een eerste bestelling van 50 stuks is 

al geplaatst. "We zouden er bij wijze van spreken 10.000 kunnen verkopen. Al moet ik daar 

nu nog niet aan denken." 



Het echte Eusebiusspeldje van 19 millimeter breed heeft nog bijna niemand gezien. "Best 

spannend wat de mensen ervan gaan vinden", meent Van den Hoven. "Zelf ga ik 'm zeker 

dragen." 
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