
Seijst 2003. - Dl.33 HET GERODORP - C.J.E. SCHULLER TOT PEURSUM Het Gerodorp alleen nog te zien op fotoof film ? Ik zit in de donkere zaal vanFigi en kijk naar de historischefilms over Zeist. Ik zie hoede schoorsteen van de Gerofa-briek wankelt en valt.Zullen de 64 arbeiderswonin-gen van deze fabriek binneneen paar jaar hetzelfde lotondergaan? In 1984 lag het Gerodorp voor heteerst op de weegschaal. De huizenmoesten afgebroken. Een harde strijdvolgde. De tijd zat mee. Rijkssubsidieredde het Gerodorp. De eigenaarbesloot tot renovatie. Maar renoverenis niet hetzelfde als restaureren. In 1994 komt een rapport uit vanhet Monumenten Advies Bureau inopdracht van de Gemeente Zeist.Gerodorp krijgt de status van &quot;waar-devol monument&quot;. Rond 2003 komen de huizenopnieuw op de weegschaal. De tijdenzijn veranderd. Alle elementen werkentegen. De belangen van ieder liggenanders, de argumenten in het ver-lengde daarvan. Sloop, afbreken,nieuwbouw. De huizen van Gero- dorp zijn in nood. De eigenaar wilbijna alles afbreken, wil zo veel moge-lijk nieuwe huurhuizen. De bijzonderehuizen zijn niet exploitabel. Ze zijnafgeschreven, ook al stijgt de econo-mische waarde. De Gemeente moetinbreiden. Er is immers onvoldoendebouwgrond in Zeist. Bereidheid vooreen compromis is er wel, bereidheidvoor behoud van het hele Gerodorp iser niet of nog niet. De huizen wachten af Hun tuinenzijn groot, zodat de

arbeiders van deopbrengst van de moestuinen kondenleven en dus extra inkomen hadden.Zoveel grond in deze tijd! Waren detuinen maar wat kleiner! De bewoners, die vaak langer dan C.J.E. SCHULLER TOT PEURSUM NU staan ze er nog. De huizenin een rijtje tegenover elkaarlangs de Gerolaan, en verderin een enkele rij langs de Bergweg, deAlpaccalaan en de Eikenlaan. Op hetplantsoentje staat het &quot;Gerobeeld&quot;,een vrouwelijk brons van de beeld-houwer Pieter d'Hondt.



Seijst 2003. - Dl.33 HET GERODORP - C.J.E. SCHULLER TOT PEURSUM bouwstijlen van klein tot groot, voorarbeider tot ploegbaas en chef Over de Bergweg liepen de werkne-mers naar de Gerofabriek, 600 meterverderop waar nu het fabrieks- en kan-torenterrein ligt langs de oostelijkeinvalsweg naar Zeist. De fabriek lagaan het oude spoorlijntje. Het spoorkruiste de Bergweg. Een oud- bewonervertelt dat de conducteur uitstapte enhet &quot;verkeer&quot; tegenhield als de treinde Bergweg overstak. De werknemers vonden een goedsociaal klimaat binnen de Gerofa-briek. Veel werd er voor hen gedaan.De koe voor Kerst kwam aangelopendoor de Gerolaan op weg naar deslacht. De verpleegsters en gezinsver-zorgsters deden hun werk bij de gezin-nen en liepen mee in een feestelijkeoptocht door Gerodorp. De bewonerswaren lid van de toneel-, muziek- ofzangvereniging. De architect van de huizen, J.J. vanStraalen, heeft meer gebouwd in Zeist. Gerodorp is het enige wat er histo-risch gezien over is van de Gerofa-briek.                       &quot;                 .;: Dit merkt de bewonerscommissieals ze samen met 't Gilde Zeist gilde-wandelingen wil organiseren. De com-missie vraagt bewoners om materiaal.Een lawine van reacties is het gevolg,waardoor er een tentoonstelling bij dewandeling komt. De gemeente onder-steunt het plan met een subsidie voorde inrichting. In 2000 en 2001 zijn erin totaal zes

Gildewandelingen. Er komen mensen uit het hele land:met hun belangstelling voor Gero-dorp, met hun belangstelling voor deGerofabriek, vanwege een te schrij-ven proefschrift over de Zilverwerken.Ze komen met hun herinneringenaan de Gerofabriek, met hun her-inneringen aan de bewoners, methun verhalen, met hun Gero-tin, methun Gero-zilver. Gerodorp blijkt eenlevend stukje geschiedenis. 50 jaar in de huizen woonden, vertrek-ken langzamerhand of overlijden. Debewoners vernieuwen zich. De hurengaan omhoog. De nieuwe bewonerszijn van deze tijd. Waar vroeger iederplankje opnieuw werd gebruikt enweer gebruikt, verdwijnen nu de moe-gestreden schuttinkjes. De tuinen ver-anderen in moderne paradijsjes. Detuinliefhebbers genieten. Binneninde huizen gaat het niet anders Ookbinnen wordt alles nieuw. Natuurlijkzijn er ook bewoners die niets aandie huizen vinden. Rijp voor de sloop,niets liever dan een nieuwbouwhuis.Ook hier verschil in belangen. De Gero-huizet^ wachten af, detuinen wachten af In 1919 begon de bouw. Na de EersteWereldoorlog. De Gerofabriek werdgroter en groter. Arbeiders kwamenoveral vandaan. Huizen waren er teweinig. Op de grond van Huize Valck-enbosch kwamen 64 huizen in 5






