






Oud-Utrecht 2001. - Dl.74 Een school die te duur was pj- &quot; ____^- U I I I Het internaat Het monumentale pand van het In-ternaat ligt met de hoofdas even-wijdig aan de Krakelingweg, eenhonderd meter van het kruispuntvan deze weg met de Slotlaan, ineen bosrijk villapark dat naar hetLyceum het Lyceumkwartier is ge-noemd^^. De Slotlaan vormt eenrechtstreekse verbinding met hetruim drie kilometer zuidelijker gele-gen zeventiende-eeuwse Slot Zeist. Het pand is opgetrokken in een so-bere, traditionele bouwstijl enheeft een rijke decoratie die in detrant van de Amsterdamse Schoolvooral in terracotta figuren enwandtegels door Willem CoenraadBrouwer (1877 -1933) is uitgevoerd.De voor- of noordgevel heeft eentotale breedte van rond honderdmeter en is vrijwel symmetrisch.Het middengedeelte met de in- Ingangspartij metterracotta sculptu-ren, 1984. Collec-tie Gemeentear-chief Zeist gang steekt sterk vooruit, evenalsde uiteinden van de beide vleugels.Aan de achterzijde wordt de sym-metrie door de gelijkenis van vrij-wel alle vensters over de gehelebreedte van het pand nog sterkerbenadrukt. De breedte aan de ach-terzijde is tachtig meter. Het pandis opgetrokken in baksteen, heefttwee bouwlagen en een zolder, enis grotendeels onderkelderd. Hetgebouw heeft een overstekendaangekapt schilddak

dat met ge-smoorde Hollandse pannen is ge-dekt. In het dak bevinden zich opregelmatige afstand dakkapellen.De nok van het middengedeelte isaan de voorzijde hoger dan de nokvan de vleugels; de nok van de wo-ningen weer iets lager dan die vande vleugels. Het middengedeeltewordt bekroond door een achthoe-kige toren met omloop, welke oor-spronkelijk als watertoren diende;de toren had toen een reservoirvoor de warmwaterinstallatie. Hetmuurwerk is in kettingverband ge-zet; op de hoogte van de scheidingtussen de beide bouwlagen loopteen rollaag van donkere stenen. Deingangspartij aan de voorzijdewordt geaccentueerd door tweezich verjongende kolossale steun- beren. Onder de daklijst wordendeze bekroond door terracottasculpturen in de vorm van gesti-leerde hoofden. Boven en opzij vande ingang is als decoratie een ter-racotta strekkenlaag aangebrachtmet een gestileerde sluitsteen. Inde zijgevels van de ingangspartijzijn in het midden op de vollehoogte van de beide bouwlagendriezijdige erkers aangebracht. Opde tweede bouwlaag bevindenzich naast de erkers grote halven-sters met gebrandschilderde glas-in-lood ramen met rijk gekleurdegeometrische motieven. De makerhiervan is niet bekend. Onder devensters van de zijvleugels zit in detweede bouwlaag metselwerk ingeometrisch

sierverband. Aan deachterzijde eindigen de vooruitste-kende gedeelten in balkons dierusten op bakstenen pijlers meteen natuurstenen kapiteel; daar-onder bevinden zich terrassen. Inhet midden van de vleugels zittendubbele deuren, geflankeerd doorbakstenen pilasters met natuur-stenen kapitelen; boven de deurenis op de tweede bouwlaag een er-ker met een in gevarieerd metsel-werk uitgevoerde tromp. Evenalsaan de voorzijde zijn achter in de Detail van de in-gangspartij, 1984.Collectie Gemeen-tearchief Zeist 64 Oud.Utrecht vereniging juni 2001








