Eusebius-benefiet levert 20 mille op
ARNHEM
De benefietavond Proef de Eusebius
heeft zeker 20.000 euro opgebracht.
Het geld is bestemd voor
restauratiewerk.
JOHN BRUINSMA

Directeur Petra van Stijn van de
Stichting Eusebius Arnhem broedt al
op een vervolg. De benefietavond ten
bate van de vervanging van de
Figuur 1 Veiling van Eusebiusbeelden
luchtboogbeelden van de Eusebiuskerk in Arnhem trok zeker 500 belangstellenden, die een gezellige avond met
een hapje, drankje en amusement hadden en die samen genoeg geld in het laatje
brachten om zeker vier beelden te vervangen.
Het eindbedrag, gisteravond bekendgemaakt door wethouder Gerrie Elfrink, kan nog
iets oplopen, maar zit ver onder de opbrengst van 50 mille die Van Stijn eerder zei te
verwachten. ,,Maar toen rekenden we ten onrechte op 1.000 bezoekers'', zegt de
kerkdirecteur. ,,Dat was te hoog ingeschat.''
Achttien luchtbogen heeft de Eusebiuskerk en de 96 beelden die daar op staan,
worden alle vervangen door replica's die 5.000 euro per stuk kosten. De oude
beelden (engelen, maagden, dierenfiguren) zijn poreus geworden. 30 zijn er nog
goed genoeg om te worden verkocht, ook weer ten bate van de vervanging.
De eerste drie beelden gingen gisteravond onder de hamer van veilinghuis Derksen
en werden bij opbod verkocht. Ondernemer Frans Gazendam was de eerste
gelukkige. Hij telt 1.600 euro neer om zo'n Eusebius-beeld in zijn tuin te kunnen
zetten. De andere twee gingen voor 1.400 en 1.500 euro onder de hamer.
Lokale ondernemers vulden de kerk gisteravond met stands waar bezoekers
terechtkonden voor wijn, eten, een massage, een knipbeurt of een gokje. Ze stonden
een deel van de opbrengst af aan het goede doel. Emile Hartkamp presenteerde de
avond, zijn zoon Joey zong Nederlandse levensliederen en ook de Nederlandse
Cher Ingrid Striek en een strijkkwartet van Het Gelders Orkest traden op.
De vervanging van de beelden duurt tot 2020.
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