
Dag & Nacht

Een kunstwerk van Hester Oerlemans

‘t Podium Apeldoorn / In opdracht van de gemeente Apeldoorn



TROFEE / Cafetaria

AS / Transportspecialist Albert van de Scheur
Waar Albert van de Scheur niet kan komen houdt 
de wereld op!

VAD / Veluwsche Auto Dienst

De Sleutel / Fabriceren van lichtbakken / neoninstal-
laties / electrische klokken / reclameborden / daglicht-
borden / gevelletters / fietsenrekken

Voorwoord

In Zevenhuizen wordt al jaren hard gewerkt aan tal van nieuwe plannen. 

‘t Podium krijgt 400 nieuwe woningen, winkelcentrum Anklaar wordt omgevormd 

tot stadsdeelhart en de openbare ruimte wordt heringericht. Een vernieuwingsproces 

dat de wijk en de mensen die er wonen nieuwe kansen geeft. 

Apeldoorn is trots op de kunstwerken die verspreid over de wijken een bijzondere 

collectie beelden buiten vormen. Het is gebruikelijk bij nieuwe bouwprojecten 

kunst een plek te geven. Ook in de wijk Zevenhuizen, waar onder de noemer 

Z7-Verdwijnen en Verschijnen zowel tijdelijke als permanente kunstprojecten 

zijn ontwikkeld zoals Leven in Z7 over de historie van Zevenhuizen en Zuidbroek 

en de manifestatie Kunstflat als afscheid van de stempelflats. Op artistieke wijze 

wordt aandacht besteed aan de veranderingen in de wijk.

Het permanente kunstproject voor de Steegjesroute in ’t Podium is in nauwe samen-

werking met Woningstichting Ons Huis en de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek tot 

stand gekomen. Na een intensief selectieproces is kunstenaar Hester Oerlemans 

gevraagd een kunstwerk te maken. Op een geestige en poëtische wijze verbeeldt 

haar kunstwerk Dag & Nacht een deel van de  Apeldoornse historie en draagt 

bij aan het karakter van het nieuwe woonmilieu. 

Deze brochure geeft u inzicht in het ontwerp van het kunstproject, met beeld 

en achtergrondinformatie. In de loop van de komende jaren (afhankelijk van de 

verkoop van de nog te bouwen woningen) worden telkens delen van het werk 

geplaatst. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u zich laat verrassen door 

deze bijzondere en unieke woonomgeving.

Olaf Prinsen (wethouder cultuur) en Jan Bouwman (directeur Ons Huis)

April 2010



Kunstwerk Dag & Nacht

Z7 – Verdwijnen en Verschijnen
De wijken Zevenhuizen en Zuidbroek zijn volop in ontwikkeling. Zevenhuizen wordt deels 
gesloopt en er vindt grootschalige nieuwbouw plaats; in Zuidbroek verschijnt een nieuwe 
woonwijk. Deze transformaties zijn aanleiding voor een aantal kunstopdrachten rond het 
thema Verdwijnen en Verschijnen. Onder de naam Z7, een samentrekking van Zuidbroek 
en Zevenhuizen, worden deze de komende jaren gerealiseerd. Dag & Nacht van Hester 
Oerlemans is het tweede werk in deze serie.

Kunstopdracht Steegjesroute
In de jaren zestig en zeventig vonden de nieuwkomers in Apeldoorn hun behuizing in 
Zevenhuizen. Kenmerkend voor de wijk waren de bekende hoge stempelflats met veel 
groen erom heen. Deze flats voldeden niet meer aan de woonwensen van de huidige 
tijd. Vijf van de zes hebben plaats gemaakt voor woningbouwproject ’t Podium dat 
bestaat uit appartementengebouwen en eengezinswoningen. Eén stempelflat, de Valk, 
is volledig gerevitaliseerd en staat als ‘monument’, omgedoopt tot Nocturne en Prelude, 
aan de kop van de nieuwbouw.

’t Podium heeft een markante stedenbouwkundige opzet: de huizen grenzen aan vijf lange 
smalle stegen die als het ware de ruggengraat van het plan vormen. Deze Steegjesroute 
is de centrale as die gebouwen en functies met elkaar verbindt. Onderbroken door open 
plekken is het de passage waar iedereen doorheen loopt of fietst, waar kinderen spelen, 
waar jongeren afspraakjes maken.

Aan Hester Oerlemans de opdracht een kunstwerk te maken voor de vijf stegen, die 
samen een bijzondere route vormen.

Dag & Nacht
Oude binnensteden hebben vaak een netwerk van steegjes en straatjes waar je door-
heen kunt dwalen. Daar vind je de leukste kroeg of de beste schoenmaker. Verborgen 
achter deuren, maar, zoals het rechtgeaarde ondernemers betaamt, dikwijls herkenbaar 
aan kleurrijke uithangborden aan de gevel. Voor Hester Oerlemans is de ontdekkingstocht 
door de steegjes aanleiding voor haar ontwerp Dag & Nacht. 

Langs de Steegjesroute worden meer dan 40 lichtbakken haaks aan de gevels bevestigd. 
Aan beide zijden voorzien van afbeeldingen afgeleid van oude, meestal niet meer ge-
bruikte logo’s en briefhoofden van Apeldoornse bedrijven. Deze beeldmerken worden 
naar de huidige tijd vertaald met kleur- en vormaanpassingen. Zo verbindt de kunstenaar 
heden en verleden met elkaar.

Apeldoorn heeft een roemrucht verleden met wasserijen, papier- en textielindustrie en een 
veelheid aan andere bedrijven en fabrieken. Een deel van de industrie is teloor gegaan, 
maar sommige firma’s zijn nog altijd in de stad gevestigd. Het kunstwerk Dag & Nacht 
verbeeldt deze dynamiek van stedelijk leven en hard werken. Door het ritme van de 
kleurrijke lichtbakken krijgt de Steegjesroute binnen ’t Podium een levendig karakter, 
een plek waar alles samenkomt. Een suggestie van bedrijvigheid, waar ’s avonds en 
’s nachts het licht aan blijft.

Dag & Nacht, dat is wonen bij Juncker, afspreken bij Amefa, elke dag langs DE HAAS, 
DE STER en FAPONA fietsen. Dat is de historie van het Apeldoornse bedrijfsleven 
tentoongesteld als een 24 uurs economie, waar je altijd terecht kunt.



FAPONA / Fabriek van poetskatoen en poetsdoeken / 
fabricage van gebleekt wit en gekleurd poetskatoen / 
witte en bonte poetslappen / nieuwe poetslappen / stoom-
wasserij van poetsdoeken, poetslappen, overalls, enz.

NS / snelbuffet

BBB / Theehuis BERG en BOS

DE HAAS / Brandkastenfabriek

GAS / Gasleverancier

De Bijenkorf / manufacture, heerencollectie,
dameskleeding en meubelen

Apeldoornsche Courant 
20 Mei 1950 - Kreymborg en De Bijenkorf rokende 
puinhopen door catastrofale brand.
Gisteravond, toen Apeldoorn zich nagenoeg ter ruste 
had begeven, is onze gemeente in het hart van de stad 
getroffen door een catastrofale brand, welke twee der 
grootste zakenpanden, sieraden van de Apeldoornse 
middenstand, Kreymborg en de Bijenkorf, in enkele 
uren van rijk voorziene, moderne kledingmagazijnen 
heeft veranderd in rokende puinhopen. Van elf tot 
twee uur heeft de Apeldoornse brandweer met groot 
materieel, weldra geassisteerd door de brandweren 
van De Eendracht, Ugchelen, Beekbergen, Arnhem 
en Deventer, een ring van dertig stralen om het com-
plex winkels en huizen tussen de Beekstraat en de 
Kanaalstraat gelegd en duizenden kubieke meters 
water gestort in een verzengende, hoog oplaaiende 
en brullende vuurhaard, waarbij bijna tweehonderd 
brandweermensen met drie ladderwagens hun uiterste  
krachten inspanden.

NEDCOS / De Nederlandse Cocosfabriek aan de 
Reigersweg en de Pelikaanlaan wordt opgericht in 1906 
door de Poolse immigrant A.P. Bukowsky. Tijdens de 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog maakt de 
Nedcos haar bloeitijd mee. Door de grote concurrentie 
in de tapijtindustrie gaat de Nedcos in 1980 failliet. In 
talloze Nederlandse huizen zijn in de jaren vijftig en 
zestig kokosmatten en vloerbedekking van de Nedcos 
te vinden.

HIWEG / Hollandsche Industrie voor Werktuigen en 
Gereedschappen N.V.

Tima / Textiel Industrie Maatschappij Apeldoorn



Foto VAN TWISK / Fotohandel

Tima / Textiel Industrie Maatschappij Apeldoorn

Amefa / Apeldoornsche Messenfabriek 

Van scheermessen tot tafelbestek
Het ondernemerschap zat Eugen Hollaender al jong in 
het bloed. Als 25-jarige kwam hij vanuit Duitsland naar 
Apeldoorn, waar hij zijn eigen bedrijf in scheermessen 
opzette. Door de toenemende concurrentie in de jaren 
veertig van de twintigste eeuw besloot Eugen Hollaender 
zich naast scheermessen te gaan toeleggen op het 
ontwikkelen en produceren van tafelbestek. Eind jaren 
veertig werd de productie van scheermessen gestaakt. 
Het bedrijf schakelde volledig over op tafelbestek. 
Rudi Hollaender, de oudste zoon van het gezin nam 
in de jaren zeventig het roer over. Onder zijn leiding 
groeide Amefa uit tot internationale producent van en 
handelsonderneming in bestek en keukenmessen.
Erik Hollaender, de jongere broer van Rudi, concen-
treerde zich op nieuwe productiemogelijkheden in an-
dere regio’s, met name Azië. Er werden vestigingen in 
Hongkong en later ook in China geopend.
Fred Hollaender, de jongste van de drie zonen, nam 
de leiding van de productiemaatschappij in Apeldoorn 
op zich. In de loop der jaren werden de productieac-
tiviteiten hier afgebouwd en veranderde het bedrijf in 
een internationaal distributie- en servicecentrum. Begin 
jaren negentig werd de productie in Apeldoorn hele-
maal gestaakt. De nederlandse vestiging is naar een 
nieuwe locatie in Apeldoorn verhuisd en fungeert als dis-
tributiecentrum en hoofdkantoor. 

KOLENCENTRALE

K.A.E.D. / Koninklijke Apeldoornse Electrische Drukkerij 
Steghgers

RUBICON / RUBICON & VRIJHEID – DE JONG & ZN.
Verenigde rijwielfabrieken / Rubicon rijdt altijd voor!

WERKLUST / De geschiedenis van Werklust begint 
in 1947 toen in Vaassen een smederij gespecia-
liseerd in landbouwwerktuigen werd overgenomen. 
Hier werden de eerste voorlopers van de huidige wiel-
laders gebouwd: oude legervoertuigen voorzien van een 
laadschop. Vooral voor de inzet van deze machines bij 
de inpoldering van de Zuiderzee verwierf  Werklust grote 
nationale en internationale bekendheid.

DISCOTHEQUE TOR



NEMEF / De Nederlandsche Meubelsloten Fabriek werd 
in 1921 als naamloze vennootschap opgericht door de 
heer W. Knapp, zoon van een Duitse meubelslotenfabri-
kant die destijds toekomst zag in een toeleveringsbedrijf 
voor de vele meubelmakers in de omgeving van Apel-
doorn. Nog geen drie jaar later maakte Knapp zijn eerste 
deursloten en uit die tijd dateren reeds de goede con-
tacten met de ijzerhandel en de industrie in Nederland. 
Ook zijn schoonzoon, F.K. Klapproth die het bedrijf in 
1931 kwam versterken, heeft aan deze ontwikkeling 
sterk bijgedragen. Met de eerste Nemef deursloten 
werd de kiem gelegd voor de expansie, die vooral na 
de Tweede Wereldoorlog zou plaatsvinden.

VERHEUL / Carrosseriefabriek

BRONA / Brona Decokay Apeldoorn
De voormalige verffabriek van Hendrik Brouwer is in een 
eeuw uitgegroeid tot een fl orerend bedrijf. De eerste 
schreden op weg naar de huidige vorm werden gezet 
toen ‘opa Brouwer’ een recept voor verf verkocht aan 
Akzo, leverancier van Sikkens. In ruil daarvoor mocht 
Brouwer grossier worden. Tweede grote verandering 
deed zich voor in 1990: het Decokay-lidmaatschap en 
het afstoten van de groothandelsfunctie voor verf, dit werd 
Brouwers Verf en is inmiddels door Akzo teruggekocht. 

TOP 66 / Café

W. de Wekker / Boek-Muziek-Kunsthandel 
Waecken doet wercken

MAXIM BAR

TECHNICON / Technicon B.V. te Apeldoorn is een in 
1948 opgerichte technische handelsonderneming in 
metaalbewerkings-gereedschappen, machines, kogel-
lagers, elektriciteitskabel, staalkabels, aluminium persklem-
men, hoogwaardige kettingen en van andere al dan niet 
aanverwante artikelen.

De Apeldoornse Courant verzorgt sinds 1903 het lokale 
en regionale nieuws in Apeldoorn en omgeving. Initiatief-
nemer was W. F. Wegener, die hiermee een uitgeverij 
startte die in de 100 jaar erna zou uitgroeien tot één 
van de drie grootste krantenconcerns van Nederland: 
Wegener Media. Bij zijn eerste verschijning heette de krant 
de Nieuwe Courant, aangezien er al een Apeldoornsche 
Courant verscheen in het dorp. Na de oorlog zouden beide 
titels samengaan in Nieuwe Apeldoornsche Courant, nog 
later Apeldoornse Courant. Vandaag de dag verschijnt 
het dagblad onder de naam De Stentor / Apeldoornse 
Courant.

DE STER / Machinale borstel- en kwastenfabriek



TRIPLEX / Fijnhouthandel

DE TOL / Café-restaurant op de splitsing Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen

L+Z / Het Lukas ziekenhuis is in 1974 ontstaan uit het 
rooms-katholieke Sint Liduina Ziekenhuis - opgericht in 
1928 - en de Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis. 
In 1986 fuseerden het Juliana- en het Lukas ziekenhuis 
tot het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn. In 2003 is begon-
nen met de nieuwbouw en renovatie van de locatie Lukas.
Begin 2009 is de locatie Juliana afgestoten.

Talens / De geschiedenis van Royal Talens gaat terug 
naar het jaar 1899. In dat jaar stichtte Marten Talens “De 
Nederlandse Fabriek voor Verf, Lak en Inkt” te Apeldoorn. 
Als familiebedrijf hield men zich aanvankelijk bezig met 
de fabricage van kantoorartikelen en inkten. Nu worden 
hoofdzakelijk kunstschildersmaterialen gefabriceerd.

 
Remeha / De geschiedenis van Remeha begint in 1935 
in Apeldoorn, waar Gerard van Reekum aanvankelijk 
een technisch handelsbureau start. Wanneer in 1948 
een eigen ijzergieterij in gebruik wordt genomen, legt 
het bureau zich ook toe op de productie van gietijzeren 
pijpen en ketels voor centrale verwarming. Aanvankelijk 
waren dit ketels voor vaste brandstoffen (bijv. cokes). 
Daarna kwam ook het oliestoken langzaam op gang en 
werden ook ketels ontwikkeld voor stadsgas. In 1959 
heeft ons land de eerste aardgasvondsten gedaan. Van-
zelfsprekend is toen de doorontwikkeling van de (atmos-
ferische) gasketel op gang gekomen. Vanaf de jaren 
‘70 werden ook overdrukketels, met voorzetbrander, 
gemaakt voor olie en/of gas. Tot in 2004 werden er 
atmosferische gasketels geproduceerd. 
Anno 2010 behoort Remeha tot de top van de europese 
CV-ketelfabrikanten, met tevens een leidende rol in de 
ontwikkeling van duurzame producten, zoals de HRe®-
ketel, zonneboilers en warmtepompen.

AAA / Autobusdiensten Apeldoorn Arnhem 

Juncker / De “Quickrun” was een sportfietsmodel van 
Juncker uit Apeldoorn uit de jaren vijftig. Het model werd 
16 jaar lang zonder al te ingrijpende wijzigingen geprodu-
ceerd. Bij Juncker bleven ze er trots op: “De mooiste fiets 
die ooit werd gemaakt is de Juncker Quickrun,” wordt 
nog in de folder van 1966 beweerd. En verder: “Opge-
bouwd uit de allerbeste onderdelen, in een afwerking 
die niets te wensen overlaat, is dit de fiets voor ken-
ners op rijwielgebied.” Maar niet lang na 1968, toen 
Juncker samen met Simplex en Locomotief in handen 
van Gazelle kwam, was het met de Quickrun gedaan. 



GIGANT / Goede Ideeën Gaan Alsnog Nooit Teloor
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Van Gelder Zonen / Koninklijke Papierfabriek

SPARTA / Het bedrijf werd op 1 september 1917 opgericht 
door Leendert Schakel, samen met de vennoten Verbeek 
en Krijgsman. Van een concurrerend merk in Nijmegen 
kochten de heren een aantal merknamen, waaronder 
Sparta. Schakel kwam na een aantal jaren aan het hoofd 
van het bedrijf te staan en startte in 1926 met de bouw 
van een fabriek. Schakels interesse richtte zich vooral 
op de bromfiets. Zozeer zelfs dat hij in 1958 de gehele 
productie van rijwielen stillegde. De bromfietsen sloegen 
aan in Nederland. In 1967 werden de rijwielen opnieuw 
in productie genomen. Dat was niks te vroeg, want in 
1975 werd het dragen van een helm verplicht en stortte 
de bromfietsmarkt in. Begin jaren zeventig ontwikkelde 
het bedrijf een “frame uit één stuk”. Een mooi voorbeeld 
uit die tijd is de Spartamet, de beroemde en bij iedereen 
bekende fiets met motor. De eerste succesvolle, door 
een breed publiek geaccepteerde elektrische fiets in 
Nederland, was de Sparta ION. Dankzij het in het frame 
weggewerkte batterijpakket is deze fiets nauwelijks te 
onderscheiden van een ‘normale’ fiets. 

RIJKA / Groothandel in metalen en sanitaire artikelen

DE NIJVERHEID / Stoomwasscherij




