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ARNHEM. Het is tobben met rijksmonu-
ment de Eusebius, de eeuwenoude kerk
en een beeldbepalend baken in Arnhem.
Als er niet snel geld komt van provincie of
rijk, dan moet de restauratie, begonnen in
2009 en nog niet eens halverwege, wor-
den stilgelegd. Op vrijdag 8 april is het
geld helemaal op. „Fr ustrerend”, zegt be-
stuurslid Petra van Stijn van de Stichting
Eusebius Arnhem. „Vre s e l i j k ”, vindt
bouwmeester Peter Koelewijn, die de res-
tauratie begeleidt.

Het stichtingsbestuur verstuurde on-
langs een noodkreet aan Gedeputeerde
Staten en Provinciale Staten van Gelder-
land. „De toekomst van de Eusebius ligt in
hun handen”, zegt Van Stijn. De leden er-
varen tot nu toe weinig belangstelling van
de provinciale politici. „Wij voelen ons aan
ons lot overgelaten”, schrijft het bestuur
in zijn brandbrief.

Rijksoverheid en provincie Gelderland
hebben de afgelopen jaren gezamenlijk
10,1 miljoen euro uitgegeven aan de res-
tauratie van de kerk. Nu is er nog 24 mil-
joen euro nodig voor herstel van het schip
en de toren, waarvan volgens de stichting
19,6 miljoen euro door rijk en/of provincie
zou moeten worden betaald. Voor de ove-
rige 4,4 miljoen euro liggen er toezeggin-
gen door sponsors en de gemeente.

Was dit geldgebrek niet te voorzien ge-
weest? Waarom nu pas een noodkreet?

De Arnhemse kerk
wordt een bouwval

M O N U M E N T E N ZO RG

Binnenkort is het geld op voor de restauratie van de historische Eusebiuskerk in
Arnhem. Wordt het werk stilgelegd? „Verschrikkelijk zoals de Eusebius erbij staat.”

Van Stijn: „Toen we begonnen met de res-
tauratie was de rijksoverheid nog verant-
woordelijk voor de rijksmonumenten,
sinds 2012 ligt die verantwoordelijkheid
bij de provincie, maar die heeft per jaar
bijna 1,7 miljoen euro beschikbaar voor
8.000 rijksmonumenten in Gelderland.
Daar heeft de Eusebius dus weinig aan.”

Koelewijn: „Wij zeggen al vanaf 2012
dat we geld nodig hebben, maar vanaf de
decentralisatie is het onduidelijk hoe het
moet met rijksmonumenten van de bui-
tencategorie, zoals de Eusebius. Daar zou-
den nadere afspraken over worden ge-
maakt, maar die zijn er nooit gekomen.
Rijk en provincie zitten op elkaar te wach-
ten. Wij zeulen en trekken al jaren, maar
de overheid doet niks.”

L evensgevaarlijk
In 2007 viel een groot brokstuk van de
met tufsteen beklede kerktoren af. Nie-
mand raakte gewond. „Een mirakel”, zegt
Koelewijn. Nadere inspectie leerde dat er
veel meer tufstenen platen los zaten. Ook
de beelden op de toren, gemaakt van de
zachte, poreuze steensoort, vertoonden
barsten. Levensgevaarlijk. De omgeving
van de Eusebius werd afgezet met hekken.
Sinds 2009 gaat de toren van het iconi-
sche gebouw schuil achter steigerpalen en
-doek.

De top van de toren, de ‘l a nt a a r n’ ge -
noemd, is inmiddels klaar en weer zicht-
baar. Op deze hoogte, zestig meter boven
de grond, zijn de aangetaste natuurstenen

500 jaar oud en deels
verwoest in 1944

De Eusebius is volgens de
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed „een forse, groots op-
gezette driebeukige kruisbasi-
liek [...] in Laat Nederrijns-goti-
sche stijl, gebouwd in de periode
14 52-1 5 6 0 ”. Tijdens de Slag om
Arnhem, in 1944, brandde de kerk
volledig uit en stortte de toren
deels in. Tussen 1946 en 1961 is de
kerk herbouwd. Er zijn toen veel
nieuwe beelden gemaakt. Ook in
de decennia daarna zijn restaura-
tiewerk -
zaamhe -
den ge-
pleegd.

Wij zeulen
en trekken al
j a re n

Peter Koelewijn
bouwmeester

platen vervangen en de beelden hersteld.
Op vijftig meter hoogte wordt deze don-
derdag nog gewerkt. Hier bikt een man
met een pneumatische hamer de voet van
een pinakel weg, een kruiwagen met brok-
stukken ernaast.

B ouw val
Om te voorkomen dat zich na verloop van
tijd „dezelfde ellende” voordoet, wordt
een kwalitatief betere tufsteen aange-
bracht in kleinere, verankerde blokken.
Op plekken waar de toren blootstaat aan
veel regen, wordt een variant op tufsteen
(peperino duro) gebruikt. De beelden wor-
den nagemaakt uit Muschelkalkstein.

Als er niet snel geld komt, wordt de Eu-
sebius „een bouwval in de voortuin van
het provinciehuis”, voorziet het stich-
tingsbestuur. Het provinciehuis en de Eu-
sebius zijn een parkeerterrein van elkaar

verwijderd. „Wat wij precies kunnen bete-
kenen, moeten we nog bekijken. We heb-
ben niet zomaar een oplossing”, reageert
de woordvoerder van gedeputeerde Josan
Meijers (cultuur en erfgoed, PvdA). „Er is
deze coalitieperiode twintig miljoen vrij te
besteden aan cultuur in brede zin, maar
we moeten dat geld eerlijk verdelen. De
provincie is groter dan Arnhem.”

Provincies, Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed en het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn in
gesprek over hoe het nu moet met dit soort
„iconische monumenten”. De provincie-
woordvoerder: „We moeten kijken of er
een speciale regeling voor kan worden ge-
t ro f fe n .” De Eusebius is niet het enige pro-
bleemgeval, volgens de rijksdienst. Pro-
vincies werken aan een inventarisatie van
knelpunten bij hun grote restauratiepro-
jec ten.

De Gelderse CDA-Statenfractie heeft
vragen gesteld aan de gedeputeerde – de
leden willen graag „een totaalbeeld” van
alle erfgoed dat subsidie nodig heeft voor
restauratie. Leden van D66 hebben hun
Statenfractie opgedragen zich maximaal
in te spannen om de restauratie te laten
doorgaan. De Tweede Kamerfractie van
de PvdA stelde begin deze week schrifte-
lijke vragen aan minister Jet Bussemaker
(OCW, PvdA).

Arnhemmers hopen ondertussen op
voortzetting van het werk aan ‘h u n’ to re n .
Folkert Rotshuizen (90 jaar) riep in lokale
media zijn stadsgenoten op om het pro-
vinciebestuur te bestoken met e-mails.
Rotshuizen: „Verschrikkelijk zoals de Eu-
sebius erbij staat, met al dat steigerwerk
eromheen. Geen gezicht. Laat de provin-
cie die 20 miljoen op tafel leggen, zodat de
restauratie kan worden afgemaakt.”

Koelewijn en Van Stijn zouden het „heel
ver velend” vinden als het werk moet wor-
den stilgelegd. De bouwmeester: „Er zit
nu een goed team op; we doen veel voor
weinig geld. Als we moeten stoppen, is het
afwachten of de ervaren mensen die we
nu hebben, terugkomen. We werken met
het enige bedrijf in Nederland dat zulke
grote natuursteenprojecten aankan. Dat
dreigt met het staken van dit project ten
onder te gaan. Als de mensen ander werk
vinden, waar halen we dan straks weer
ambachtslieden vandaan?” vraagt hij zich
af. „Uit het buitenland?” Ook leerlingen
natuursteenbewerking van ROC Midden
Nederland kunnen zo meteen niet meer in
Arnhem terecht.

Hoe langer een oplossing uitblijft, hoe
groter het probleem, volgens de bouw-
meester. „Geef ons alvast twee miljoen.
Dan kunnen we dit jaar door.”

De toren van de Eusebius staat al zeven jaar in de steigers. Als er niet snel geld komt, moet de restauratie, begonnen in 2009 en nog niet eens halverwege, worden stilgelegd. Op vrijdag 8 april is het geld o p.
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