
Van Tellingen-Pul Stichting maakt gevel-
kunst historie Den Dolder mogelijk

De komende maanden worden 
in de StadsPers enkele projecten 
uitgelicht die recent steun ont-
vingen van de Zeister fondsen: 
Van Tellingen-Pul Stichting en 
SOZW Stimuleringsfonds voor 
Zorg en Welzijn in Zeist. Een voor-
beeld van financiële steun door 
de Van Tellingen-Pul Stichting is 
een gevelkunstwerk, dat het his-
torische verhaal van Den Dolder 
vertelt.

Peter de la Mar van het Geheugen 
van Zeist is initiatiefnemer van het 
gevelkunstwerk.”Vanuit het geheu-
gen van Zeist zochten we naar een 
vernieuwende manier om de histo-
rie te vertellen in plaats van de ge-
ijkte manieren zoals rondleidingen 
en exposities. Tegelijkertijd kwam 

kunst in de openbare ruimte in Den 
Dolder er bekaaid vanaf. Dat bracht 
me op dit idee.”

De gevel van een appartementen-
complex aan de Wilhelmina van 
Essenlaan bleek de perfecte plek. 
Peter kreeg zowel de eigenaar als 
de bewoners enthousiast.”We heb-
ben de bewoners van het apparte-
mentencomplex bij het proces be-
trokken. Natuurlijk hebben we ook 
bij de overburen aangebeld om te 
vertellen over het plan. De meeste 
mensen vonden het fantastisch.”

Vanuit een eerste selectie van 9 
kunstenaars, hebben 3 kunstenaars 
een schetsontwerp gemaakt. Pe-
ter:”Alle drie hebben ook een pitch 
gehouden. Uiteindelijk zijn we voor 

de duif gegaan. Daarin hebben we 
het complete canon van het dorp 
te pakken: zeepfabriek De Duif, 
wat de bakermat van het dorp is. 
De zeepbellen hebben dezelfde 
associatie. En ín de bellen staan de 
andere pijlers van Den Dolder: de 
Willem Arntsz Hoeve, het station, 
Christoph Pleines en de woeste hei-
degronden.”

In een week tijd heeft kunstenaar 
Tim Rodermans de duif geschil-
derd.”Het kunstwerk knalt van de 
gevel af,” vertelt Peter enthousi-
ast.”We hopen hiermee de identiteit 
van het dorp te versterken. Het leu-
ke is: doordat het tot stand is geko-
men mét de buurt en met partners 
zoals de Van Tellingen-Pul Stichting, 
kom je tot iets dat gedragen wordt.”

De Van Tellingen-Pul 
Stichting en SOZW 
Stimuleringsfonds voor Zorg 
en Welzijn in Zeist zijn op 
zoek naar meer projecten uit 
de Zeister samenleving om 
financieel te ondersteunen. 
Om voor steun in 
aanmerking te komen, 
moet een project draaien 
op vrijwilligers. Aanvragen 
bij de Van Tellingen-Pul 
Stichting worden twee 
keer per jaar beoordeeld: 
in april en oktober. Voor 
de oktoberronde moet een 
aanvraag vóór 1 oktober zijn 
ingediend. Meer informatie: 
www.vantellingen-pul.nl en 
www.sozw-zeist.nl.
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