


Seijst 2001 Extra bulletin. - Dl.31 3. HET ZILVEREN JUBILEUM (1976) &quot;Seijst&quot;, maar vooral de molenshadden zijn grote belangstelling. Eenaparte publicatie daarover van zijnhand verscheen in een nieuwe reeksvan boeken van de Van de PollStichting in 1981. Het eerste boek indeze reeks was van L.Visser, Destraatnamen van Zeist, Ie druk 1978.De reeks bood gelegenheid om overZeist naast het Bulletin en deBronnen te publiceren en werd eensucces. Kort na de opening van hetgerestaureerde Slot Zeist op 8 oktober1969 kwam, in samenwerking met deEvangelische Broedergemeente, eenhistorische tentoonstelling Zeist 838-1969 tot stand. De tentoonstelling opde eerste verdieping van het Slot inde door de gemeente Zeist beschik-baar gestelde ruimten gaf een beeldvan het tot dan toe door het ZeisterHistorisch Genootschap Van de PollStichting verzamelde materiaal enduurde van 9 oktober tot 2 november1969. Wegens het succes van dezetentoonstelling volgde bij het 25-jarig bestaan van de stichting een tentoon-stelling onder de titel: &quot;Hoe oud isZeist?&quot; Ook deze expositie, die dekern vormde van de activiteiten rondhet zilveren jubileum in 1976 trok veelpubliek maar had op het aantalcontribuanten een gering succes. Heellang bleef het aantal begunstigershangen tussen de 250 en 300. Pas in1984 begon de doorbraak met 463contribuanten, op de &quot;Open dag&quot; 17juni 1989 kon de 600ste

verwelkomdworden en bij het 45-jarig bestaan in1996 waren er rond de 850contribuanten. R.K.Zeist kwam op detentoonstelling in 1976 nauwelijks aande orde, hetgeen tot kritiek leidde *^°'.De conservator. Dr. K.W Galis *^&quot;,boekstaafde ter gelegenheid van hetzilveren jubileum in het Bulletin alleactiviteiten: lezingen, tentoonstellin-gen, excursies en publicaties. Via de plaatselijke courant kon hetZeister publiek kennis nemen van deactiviteiten van het lokaal historischgenootschap dat tot het 25-jarigbestaan (1976) vooral een elitair Uitgave van het bulletin. Vanaf links boven, met de klok mee: Januari 1971, juni 1996, september 1997 en februari 2001 Zaltbommel, De ongewijzigde Ie druk is nogsteeds te koop. Bij diezelfde uitgeververzorgde L. Visser een tweede deeltje(1982) en K.W Galis een overzichtvan de buurtschappen (1980). Grap-endaal publiceerde vooral overAusterlitz en Galis over uiteenlo-pende onderwerpen in het Bulletin






