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de tufstenen beplating van de
kerk worden vervangen door bete-
re natuursteensoorten. De kerk
moet begin 2019 klaar zijn.

Intussen werken Winters en
zijn bouwmanager Peter Koele-
wijn hard aan de totstandkoming
van de ‘Arnhem School of Herita-
ge.’ De Eusebius moet een lande-
lijk vakcentrum in restauratietech-
nieken worden. Het platform wil
ambachtslieden uit binnen- en
buitenland met elkaar in contact

brengen, vertellen Winters en
Koelewijn. Op deze manier moet
voorkomen worden dat het restau-
ratie-ambacht zelf geschiedenis
wordt. Goede steenhouwers, met-
selaars en schilders beginnen
schaars te geraken.

Binnen de Arnhemse erfgoed-
school moeten alle opleidingsni-
veaus met elkaar verbonden wor-
den: van vmbo, mbo tot universi-
tair. Tevens wordt nauw samenge-
werkt met het Nederlands Open-
luchtmuseum, dat over veel ken-
nis van oude bouwtechnieken be-
schikt. De School of Heritage zet
jaarlijks de schijnwerpers op een
ambacht. Dit najaar is dat steen-
en beeldhouwen. Zo komt er een
uitwisseling tussen Franse en Ne-
derlandse leerling steenhouwers.

door Pepijn van Dorsten

H
et Gazellelied uit
de jaren twintig
galmt zaterdag
door de Kerk-
straat heen in
oud-Dieren. Het

geluid komt uit een oude grammo-
foon die in een bakfiets staat.

Ondanks de zinderende hitte
stroomt het Marktplein langzaam
vol. De grote rode beuk die er al

een eeuwigheid lijkt te staan,
zorgt voor de nodige verkoeling.

Op het Marktplein wordt een
beeld onthuld van een oude Gazel-
lefiets met daarop een Lepper za-
del. Beide merken spelen een be-
langrijke rol in de geschiedenis
van Dieren.

Naast het beeld zijn twee rode
banken geplaatst onder de grote
boom waar mensen tot rust kun-
nen komen. Eregast is Jan
Breukink (94), hij mag het monu-

ment onthullen. Zijn vader en
broers zijn vroeger directeur van
de fietsfabriek geweest en hij is
nog het enige levende familielid
uit die tijd.

„Toen ik hiervoor gevraagd
werd, heb ik gelijk ja gezegd’’, zegt
Breukink. „Want ik vind het een
eer om hier te zijn.” Ook zijn neef
Peter vindt het bijzonder dat het
monument juist op het markt-
pleintje in oud Dieren staat. „Hier
vlakbij is toch de Gazellefiets gebo-
ren. De fabriek is daar ooit begon-
nen. Voor onze familie is dit na-
tuurlijk speciaal.”

Het huis waar de eerste Gazelle-
fiets ooit is gemaakt, staat iets ver-
derop en de bezoekers mogen van
de eigenaar even een kijkje ne-
men.

Het Marktplein is al vanaf 1857
eigendom van de Buurtschap van
Dieren. Tot 1900 was er op het
plein een markt van boeren uit de
omgeving en was het altijd druk.
In 1900 verplaatste de markt zich
naar het station.

Om weer wat meer leven in de
brouwerij te brengen op het

Marktplein is de Buurtschap van
Dieren de afgelopen jaren bezig ge-
weest met het plaatsen van monu-
menten die herinneren aan die
tijd. Voorgaande jaren zijn al een
beeldje van een marktkoopman
en een marktkraam met daarin
uitgefreesde oud-Hollandse spe-
len geplaatst.

Ook het nieuwe monument
van de Gazellefiets verwijst naar
de geschiedenis van Dieren. Afge-
lopen zaterdag is bewust gekozen
om het monument te onthullen.
„Vandaag begint de Tour in
Utrecht”, zegt Albert Lentink van
de Buurtschap van Dieren. „Ieder-
een zal de onthulling van dit mo-
nument herinneren als de dag dat
het belangrijkste wielerevenemen-
tin Nederland begon.”

Een monument van een Gazellefiets
staat sinds zaterdag in Dieren. Jan
Breukink mocht hem onthullen.

De werkplaats aan het
Kerkplein, waar de natuursteen
wordt bewerkt, is met grote
ramen transparant gemaakt
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De Buurtschap van
Dieren heeft de
afgelopen jaren diverse
monumenten laten
plaatsen

● Historie van Dieren zichtbaar gemaakt op Marktplein
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� Zoon van eerste directeur Breukink (midden) onthulde Gazelle-fiets op oude Markt. Hier stond de smederij waar indertijd Gazelle is begonnen. ’Piet Pelle’ en zijn zus ’Mies’ bestrooien het kunst-
werk met zout, een oud gebruik van de Buurtschap Dieren. Rechts Buurtschap president Bert Lentink. foto Marc Pluim

� Beeldhouwer Stide Vos, Hans Winters van de Stichting Eusebius Arn-
hem en bouwmanager Peter Koelewijn. foto Erik van ‘t Hullenaar
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