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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding Villa, vrijstaand gesitueerd in een reeks vrijstaande villa's aan de zuidzijde van de Ubbo Emmiussingel,
gebouwd in 1895 in opdracht van de familie Quintus naar ontwerp van architect J.P. Hazeu in een rijk versierde,
eclectische bouwstijl met kenmerken van de Neo-Italiaanse Renaissance. Het gebouw is reeds lange tijd in gebruik
geweest als kantoor en daartoe inwendig gedeeltelijk aangepast (begane grondverdieping). De achteringang naast
de erker is gemoderniseerd. De later aangebrachte trapopgang aan de westelijke zijgevel is van ondergeschikt
belang. Ondanks deze wijzigingen heeft het gebouw zijn monumentale karakter goed bewaard. Omschrijving De villa
is opgetrokken op een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en bestaat uit een souterrain met twee bouwlagen
onder een afgeknot schilddak, belegd met een grijze gesmoorde Tuiles du Nord. In het voordakschild is een kajuit
geplaatst met een neo-maniëristische vormgeving. De voorgevel is drie traveeën breed, opgetrokken uit roodbruine
baksteen en evenals de overige gevels verlevendigd met dorpelbanden van kunstzandsteen. De gevels worden
afgesloten door een geprofileerde houten bakgoot. Voor het centraal geplaatste toegangsportaal ligt een
zeventredige hardstenen trap met leuningen. De houten portiek is zeer rijk uitgevoerd in neo-maniëristische stijl. De
rijk gebeeldhouwde brede toegangsdeur wordt geflankeerd door in dezelfde stijl uitgevoerde zijlichten en bevat een
sierlijk smeedijzeren rooster. De zijwanden van het portaal bestaan uit glas tussen een houten omlijsting, die rust
op een hardstenen basement. Boven de toegangsdeur bevindt zich een bovenlicht met gekleurd gebrandschilderd
glas en neo-maniëristisch rolwerk in stuc. Zware stuc consoles met leeuwekoppen dragen een balkon met een bolle
smeedijzeren balustrade. Het balkonvenster op de verdieping is driedelig en wordt rechtgesloten door een kroonlijst
en bekroond met een halfrond tympaan. De middentravee risaleert halfsteens. Het basement is bekleed met
hardsteen, waarin segmentboogvormige vensters voor het souterrain zijn aangebracht. in het basement van de
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oostelijke zijgevel een eerste steen met de tekst: H. & C.J. Quintus 22.6.95. De vensters in de zijtraveeën zijn
rechtgesloten en voorzien van recht lijstwerk, architraven en borstweringen. De vensters op de verdieping zijn
bekroond met driehoekige tympanen. Onder de geprofileerde bakgoot is een doorlopend fries aangebracht,
bestaande uit paars-rode terracottaplaten met florale decoratie in goudverf. De meeste vensters in de zijgevels en in
de achtergevel bezitten nog hun oorspronkelijke bekroning in de vorm van architraven en grote, driehoekige
tympanen. Inwendig nog van belang het voorste deel van de hal met stuc decoraties, witmarmeren vloer, fraai
bewerkte tochtdeur met geëtst glas en het trappenhuis met een rijk bewerkte houten trap met leuningen en
balusters. Op de verdieping geornamenteerde stuc plafonds in diverse vertrekken. Waardering Villa, opgetrokken in
een voor de tweede helft van de negentiende eeuw karakteristieke eclectische bouwstijl met invloeden van de NeoItaliaanse Renaissance naar ontwerp van architect J.P. Hazeu, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische
en architectuurhistorische waarde. Bovendien vormt het gebouw, deel uitmakend van een reeks vrijstaande villa's
aan de zuidzijde van de Ubbo Emmiussingel een belangrijk element in de hoogwaardige stedebouwkundige structuur
van de singelreeks aan de zuidkant van de binnenstad van Groningen.
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