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Den Haag, 6 oktober 2014 

 

Geacht College van B & W en raadsleden van de gemeente Arnhem, 

 

Hartelijk dank dat u mij de gelegenheid geeft te praten over het behoud van de AKU-Fontein.  

Ik spreek hier namens de Erven Brouwer/Tajiri, als de zoon van de architect en als iemand die 

in Arnhem is opgegroeid. 

Met verbazing heb ik kennis genomen van het feit dat er een plan ligt om de fontein te slopen. 

Dezelfde fontein die in 2007 nog door de raad bevorderd werd tot Gemeentelijk Monument. 

De fontein die door de Rijksdienst genomineerd werd om tot Rijksmonument te worden 

benoemd. 

Waarvan het kunstwerk ontworpen is door de beeldhouwer Shinkichi Tajiri die voor Amerika 

vocht in de Tweede Wereldoorlog. 

Dat door cultuurhistorici gezien wordt als een topmonument van de wederopbouw en dat de 

minister van Cultuur omschreef als een stille getuige van de naoorlogse geschiedenis.   

Dat een symbolische waarde heeft omdat het gebouwd is aan de Liberation Route 

En dat het stadsbestuur door slecht onderhoud heeft laten verwaarlozen, waardoor het zijn 

aanzien verloor.  

Uitermate verdrietig. Ook gelet op het feit dat Tajiri als WOII veteraan een medaille ontving 

voor zijn rol in de bevrijding van Europa en dat notabene in september nog “Operatie Market 

Garden” werd herdacht. 

Mijn vader, die Tajiri zijn eerste opdracht gaf in Nederland, heeft in Arnhem gewoond en 

gewerkt. Hij heeft naast de AKU-Fontein o.a. het Huis der Provincie, het belastingkantoor, 

woonwijk Elstweide, het Nillmij gebouw in Den Haag en het Leids Universitair Medisch 

Centrum ontworpen.  

Vier van zijn gebouwen werden in 2013 voorgedragen als Rijksmonument. Hij heeft daarmee 

een belangrijke architectonische bijdrage geleverd aan niet alleen Arnhem maar ook aan 

Nederland.  
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Ook de AKU-fontein werd voorgedragen en was een bijzondere opdracht voor mijn vader, 

omdat het door een grote werkgever voor Arnhem, de Algemene Kunstzijde Unie (AKU) als 

een geschenk aan de burgers van de stad werd geschonken.  

Dat Arnhem beschikt over een stukje geschiedenis van de wederopbouw zou men moeten 

koesteren. Uit niets blijkt dat de gemeente hier trots op is. 

 

In tegendeel, men spreekt over verplaatsing. Verplaatsen is geen optie. Je haalt daarmee het 

AKU-Monument uit zijn historische context met als gevolg dat er een uniek deel van de 

wederopbouwgeschiedenis onherroepelijk verloren gaat. Bovendien mag volgens de 

Erfgoedwet niemand een monument aantasten, laten verdwijnen of onttrekken aan het 

nationaal erfgoed. 

 

 

Het geld dat men steekt in haalbaarheidsstudies voor bestemmingsplannen en zo meer, zou 

men evengoed kunnen besteden aan de restauratie van het monument en het Gele 

Rijdersplein. Het doet mij als zoon van de architect verdriet dat ik dit standpunt überhaupt 

moet verdedigen. 

 

Leden van de Gemeenteraad van Arnhem, de risico’s van “Operatie Market Garden” werden 

destijds gruwelijk onderschat. Onderschat nu niet de gevolgen van Uw besluit. Laat uw 

raadsverleden niet ontsierd worden door ook Uw instemming met het besluit dat er toe zal 

leiden dat de AKU-Fontein zal worden gesloopt.  

 

Dank voor uw aandacht 

Bart Brouwer, namens de erven Brouwer en Tajiri 

 

Voor meer informatie zie de website: www.akufontein.n
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De verlichting van de fontein en de pergola werd indertijd door de gemeente verwijderd. 

Terugbrengen daarvan (in de vorm van LED-verlichting) zorgt voor de noodzakelijke sociale 

veiligheid. 
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