
Beeld van de Eusebius in je tuin 
ARNHEM 

Proef de Eusebius heet de benefietavond die geld moet opleveren voor de 
restauratie van luchtboogbeelden op de Arnhemse kerk. ,,Beleef het icoon.'' 

JOHN BRUINSMA 

1.000 Eusebius-speldjes van goudsmid Alexander van der Hoven zijn goed voor de 

restauratie van drie luchtboogbeelden. 200 entreekaartjes voor de benefietavond zijn goed 

voor de restauratie van één beeld. En we hebben er 96 te gaan. Gaat goed komen, volgens 

directeur Petra van Stijn van de Stichting Eusebius Arnhem en sponsorwerver en 

relatiebeheerder Gerda Mulder. 

 

Op 21 maart is de kerk de plek voor Proef de Eusebius. Maximaal 1.100 mensen die de 

Eusebiuskerk een warm hart toedragen, worden voor 25 euro op een avond amusement 

getrakteerd. En ze kunnen meebieden in een veiling van drie oude beelden die op de kerk 

hebben gestaan. ,,Zo krijg je een beeld van een Arnhems icoon in je eigen tuin'', zegt Van 

Stijn. 

 

Achttien luchtbogen heeft de Eusebiuskerk en die torstten door de jaren heen 96 van die 

beelden. Engelen, maagden, maar ook figuren als een olifant, een aapje, of een paard. Die 

beelden zijn door verwering zo poreus geworden dat ze door de aan de restauratie van de 

kerk werkende steen- en beeldhouwerij worden vervangen door (bijna-)replica's. Dat karwei 

duurt tot 2020. 

 

Van de 96 oude beelden zijn er 30 die goed genoeg zijn om te worden verkocht. Van Stijn: 

,,Voor 1.500 euro exclusief btw en inclusief transport heb je er een. En die gaat nog jaren 

mee'' Voordat de verkoop begint, worden eerst 3 van de 30 beelden geveild op de 

benefietavond. Mulder en Van Stijn rekenen op een hoge opkomst. ,,Mensen zien het weer 

zitten om mee te doen nu de restauratie van de toren volledig is gefinancierd'', zegt Van 

Stijn. ,,Mensen zien alleen de steigers en de hekken, nu kunnen ze het icoon van binnen 

beleven'', voegt Mulder toe. 

 

Voor de vervanging van elk beeld is 5.000 euro nodig. Van Stijn verwacht dat de 

benefietavond 50.000 euro oplevert. Emile Hartkamp presenteert, zijn zoon Joey, 'Dutch 

Cher' Ingrid Striek en Katell Chavalier van The Voice of Holland komen zingen, Het Gelders 

Orkest speelt en ArtEZ brengt een dansact en een muzikale act in. Ook worden onder meer 

een Vitesse-shirt met handtekeningen geveild. Mulder: ,,Win je met je entreekaart de loterij, 

dan krijg je een adoptiecertificaat van een nieuw beeld en word je bij productie en plaatsing 

betrokken.'' 



 

Gerda Mulder en Petra van Stijn bij de luchtboogbeelden. 
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