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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Herenhuis in eclectische trant, gebouwd in het derde kwart van de 19e eeuw. Het pand vormt onderdeel van de
reeks aaneengesloten nagenoeg identieke huizen Mauritskade 43 t/m 57, waarvan de buitenste panden aan beide
zijden als risalieten zijn opgevat. Omschrijving.
Pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit een lage parterre, beletage, verdieping en lage kapverdieping in
het met zink gedekte zadeldak, drie vensterassen breed waarvan de middelste de ingang bevat. De lijstgevel is
grotendeels als schoon-werk behandeld; alleen de parterre vertoont een geblokte bepleistering, terwijl de lage
zolderverdieping eveneens gepleisterd is. De gevel bezit een hardstenen plint. De vensters zijn gevat binnen
getoogde houten omlijstingen met in de verdiepingen kuifstukken. Zij bezitten gedecoreerde gietijzeren raamhekjes
en T-vormige stolpramen. De verdiepingen worden gescheiden door geprofileerde waterlijsten. Tussen de liggende
vensters van de zolderverdieping bevinden zich de versierde, voluutvormige consoles die de van modillons voorziene
kroonlijst dragen. Waardering.
Pand van architectuurhistorisch belang als waardevol voorbeeld van voorname 19e-eeuwse herenhuisarchitectuur in
eclectische stijl. Als onderdeel van de symmetrisch opgezette reeks herenhuizen Mauritskade 43-57 heeft het een
belangrijke ensemblewaarde.
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