AKU-FONTEIN: BEHOUD EN
RESTAURATIE PERGOLA

Dit zijn de standpunten van Vereniging Stadsschoon Arnhem,
Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Stichting Toekomst AKUEnsemble Arnhem, De Erven Brouwer Tajiri en Open
Monumenten Dag Arnhem
VERENIGING STADSSCHOON ARNHEM
De vereniging Stadsschoon vindt dat het Gele Rijdersplein vanuit stedenbouwkundig
en historisch oogpunt een geheel vormt. Het karakter ervan wordt bepaald door de
wederopbouwarchitectuur, geschiedenis. Het hele ensemble behoort tot de identiteit
van Arnhem als stad. De monumentale status van het AKU-monument dient dan ook
gehandhaafd te worden en dat geldt voor alle delen ervan, inclusief de Pergola. We
pleiten dus voor een totale restauratie.
ERFGOEDVERENIGING BOND HEEMSCHUT
Verwaarlozing is geen motivatie voor een gedeeltelijke sloop. De gehele AKU fontein
is op advies van de Raad van Cultuur in 2017 op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.

Fontein en pergola zijn als één geheel daarmee erkend als icoon van de Nederlandse
architectuur en monumentale kunst. Het AKU-Ensemble behoort tot de top 100 van
de meest waardevolle monumenten uit de Wederopbouwperiode in Nederland en
verwijst onder andere naar de grote rol die de Arnhemse Kunstzijde Unie heeft
gespeeld in de economische ontwikkeling van de stad.
Van kunst- en cultuurhistorische grote waarde is niet alleen de fontein zelf, maar ook
de omgeving waarmee de AKU-fontein in visueel en stilistisch een eenheid vormt: de
uit de wederopbouwperiode stammende bebouwing van het Gele Rijdersplein, de
Looierstraat naar het oosten en het Willemsplein aan de westzijde. Te noemen is in
dit verband niet minder het nog nagenoeg gaaf gebleven historische straatmeubilair.
Het afbreken van een Rijksmonument lijkt Erfgoed Vereniging Bond Heemschut een
zaak die juridisch moeilijk is te rechtvaardigen. Opmerkelijk achten wij het dat
Arnhem veel doet aan de herdenking van Market Garden, maar het belang van de
wederopbouwperiode in deze kwestie over het hoofd lijkt te zien.
De sloop van de pergola achten wij vanuit Erfgoedvereniging Bond Heemschut
onaanvaardbaar gelet op bovengenoemde argumenten.

STICHTING TOEKOMST AKU-ENSEMBLE ARNHEM
Fontein en pergola zijn een onscheidbaar geheel. Als zodanig werden ze begin jaren
zestig gezien door de ontwerpers en het gemeentebestuur. Na de sloop van het
Thorbecke-lyceum in 1959 moest er een scheiding komen tussen Willemsplein en
Gele Rijdersplein. Die scheiding moest echter ook voldoende transparant zijn om het
ruimtelijke verband tussen beide pleinen te behouden. De oplossing voor die dubbele
vraag naar scheiding en verbinding, was in de ogen van ontwerpers en
gemeentebestuur een twee-eenheid van contrasterende delen: de fontein of
waterpartij en daarachter het verhoogde plein met een door fragiele kolommen
gedragen overdekte gaanderij. De waterpartij werd beheerst door een forse verticale
zuil. Voor het contrast zorgde de horizontale gerichtheid van het verhoogde plein met
zijn transparante opbouw. (Zie de documenten in het Gelders Archief
toegangsnummer 2199, Secretarie Gemeente Arnhem 1960- 1969, inv. nr. 1069,
AKU-feesten 50 jarig AKU-jubileum etc.).

Het gemeentebestuur streeft naar de ontwikkeling van de Arnhemse binnenstad als
een verblijfsplek met een hoge recreatieve en culturele belevingswaarde, voorzien van
samenhangende routes voor wandelaars en fietsers. De gemeente wil zo'n recreatieveculturele route voor langzaam verkeer aanleggen in de zuidelijke binnenstad tussen
Walburgkerk en museum. Een vergelijkbare en al bestaande route is in onze ogen de
route Steenstraat, Velperplein, Looierstraat, Gele Rijdersplein, en Willemspein
richting Station en Museum Arnhem. Die route is rijk aan architectonische en
historische monumenten uit de wederopbouwperiode met als kroonjuwelen de
Looierstraat en niet minder het Gele Rijdersplein. Sloop van de pergola zou een
ernstige aantasting zijn van de waarde van deze veelgebruikte en levendige route door
de binnenstad.
Afbraak van de pergola is een onhoffelijk gebaar richting de schenker, de Arnhemse
Kunstzijde Unie (de voorloper van de huidige AKZO) die in zijn hoogtijdagen in
Arnhem iets van 6000 werknemers had en in belangrijke mate bijdroeg aan de
ontwikkeling van de stad.

In 2016 slaagde het toenmalige Comité tot Behoud van het AKU monument erin om
de sloop en het mogelijk verplaatsen van het AKU-Ensemble te voorkomen. Het
comité liet vervolgens een berekening maken van de kosten van een toekomstige
renovatie door architectenbureau Tak. Ook vond het comité bedrijven bereid om deel
te nemen aan het herstel middels leer- en werkprojecten. De Gemeente had hier
helaas geen oren naar. We zijn nu enige jaren verder, het ensemble is een erkend
Rijksmonument en het mogelijk herstel ligt in het verschiet. Een in zijn oude
schoonheid hersteld monument vraagt om een zinvol gebruik! Inmiddels is er met het
oog op het uitwerken van plannen voor het toekomstig gebruik een stichting in het
leven geroepen: Stichting Toekomst AKU-Ensemble Arnhem. Te denken valt aan
commerciële en culturele activiteiten. Introdans is geïnteresseerd en binnenkort zijn
er gesprekken met Het Gelders Orkest/Phion en ArtEZ. De mogelijkheden tot gebruik
zijn nog vergroot door de metamorfose van Het Gele Rijdersplein dat inmiddels een
uitnodigende grasmat rijker is.

ERVEN BROUWER TAJIRI
Als erven van zijn wij nauw betrokken bij rijksmonument de AKU-fontein. Al jaren
constateren wij dat de werkelijke betekenis en waarde van het rijksmonument door
de gemeente Arnhem wordt genegeerd. Het gaat hier om een uniek top 100
wederopbouw monument.

Het is een gemiste kans, zeker gezien de jaarlijkse herdenking van Operatie Market
Garden. Het rijksmonument draagt op architectonisch, stedenbouwkundig,
historisch, cultuur-historisch, sociaal-economisch, zelfs kunstzinnig gebied al deze
elementen in zich. Als monument van de wederopbouw in het na-oorlogse Arnhem,
ontworpen door de belangrijke wederopbouw architect Brouwer, met een beeld van
de Japans-Amerikaanse beeldhouwer Tajiri die veteraan is uit het Amerikaanse leger
(442nd Regimental Combat Team), en die zelfs postuum geëerd is door president
Barack Obama met de Congressional Gold Medal in 2011. En aan de voet van de
AKU-fontein ligt de kei van de Liberation route. Een gemiste kans, want alle
Amerikaanse veteranen kennen de 442nd Regimental Combat Team en de 100th
Bataljon, de hoogst gedecoreerde legereenheden uit het Amerikaanse leger,
bestaande uit louter Japans-Amerikaanse soldaten.
De AKU-fontein is een goed voorbeeld van het werk van het Arnhemse
architectenbureau Brouwer & Deurvorst.
Duidelijk waarneembaar is dat er nog steeds geen onderhoud aan het rijksmonument
heeft plaatsgevonden.

Moedwillig zijn er door de jaren heen veranderingen aangebracht die de uitstraling
van het monument niet ten goede zijn gekomen. De oorspronkelijke vitrines en
beplanting in de pergola zijn verdwenen alsook de verlichting. In 2008 is er zelfs
direct aansluitend aan het monument, een fietsenstalling geplaatst.
Al deze ingrepen hebben er toe geleid dat ‘dit geschenk van de AKU aan de burgers
van Arnhem’ niet meer kon functioneren zoals het oorspronkelijk bedoeld was, een
publieke verblijfsruimte/ een oase in het centrum van de stad waar het goed toeven is
en men elkaar kan ontmoeten. Zo heeft het ooit gefunctioneerd, bestaat het in de
herinnering van menig Arnhemmer en zo kan het weer worden. De fontein heeft dus
ook een emotionele waarde.
MARGA VAN MECHELEN (KUNSTHISTORICUS) NAMENS OPEN
MONUMENTENDAG ARNHEM
Wie De AKU fontein ziet in het licht en de context van de kunst- en
architectuurgeschiedenis zal direct erkennen hoe uniek dit project is geweest. Uniek
vanwege de kwaliteit van de architect, Henk Brouwer, de kunstenaar Shinkichi Tajiri,
en zeker ook de gemeente, het college, dat de schenking van de AKU aangreep om een
verstrekkende planologische ingreep in het stadscentrum op een functionele en
tegelijk artistiek verantwoorde wijze te realiseren. Brouwers ontwerp, gerealiseerd in
1960 kreeg een vervolg, letterlijk een culminatiepunt met de bouw van het Nillmij
complex aan het Johnny van Doornplein gebaseerd op dezelfde vormgevende
uitgangspunten, de kruising van horizontale en verticale volumes en lijnen. Het
verticale blok werd enigszins gekscherend Arnhems eerste wolkenkrabber genoemd.
Ontegenzeglijk werd Brouwer geïnspireerd door het modernisme van De Stijl Mondriaan, Theo van Doesburg, Van Tongerloo, Gerrit Rietveld , die drie jaar eerder
de kunstacademie aan de Onderlangs realiseerde. Maar misschien nog meer door zijn
generatiegenoten zoals Joost Baljeu. Tegelijk keek Brouwer naar de andere kant, het
Willemsplein, naar Dudok, de moderne Dudok, met zijn gebouw voor De
Nederlanden van 1845, nu Rabobank. Waar minder snel aan gedacht wordt is het
Huis der Provincie, maar de samenwerking hier tussen kunstenaars en architecten is
wat dit gebouw gemeen heeft met het complex van Aku-fontein en omgeving.

Brouwer en Tajiri vonden elkaar omdat ze beide de moderne tijd omarmden en
tegelijk de kwaliteiten van oudere tradities zagen, en geloofden in samenspraak, hier
tussen architect, beeldhouwer, de AKU, dé meest moderne industrie van die tijd, en
de gemeente. De bond tussen deze vier partijen is het fundament van deze kwaliteit
en dat heeft uiteindelijk ook geleid tot de eervolle toekenning van een
Rijksmonumenten status aan het complex. Met nadruk zeg ik dat elke concessie aan
het ieder van de uitgangspunten (u kunt ze terugvinden in Besluit Motivering door
RCE en teksten van de gemeente uit 1960) een miskenning is van de kwaliteiten en de
waarde van het geheel. Aan de raad is het advies van Open Monumentendag Arnhem
simpel: stuur aan op een snelle en goede restauratie en zie toe dat dit op de meest
deskundige manier gedaan wordt en verspil geen tijd, energie en geld aan bureaus die
hun eigen creatieve ei willen leggen, hier er wat vanaf willen halen, daar er iets aan
toevoegen. En blijf de initiatieven ondersteunen om de wederopbouw van Arnhem,
onder de aandacht te brengen, iets wat Open Monumentendag Arnhem al jaren doet,
in het bijzonder rond het Gele Rijders plein zodat het de agora van de stad kan
worden, waarin de architect, de kunstenaar, de AKU en de gemeente destijds
geloofden.
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