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APELDOORN - Wie de witte villa De Essenhoeck aan de Soerenseweg 154 ziet, 

tegenover de Berg en Bosschool, kan het idee krijgen dat de Amerikaanse architect 

Frank Lloyd Wright hier aan het werk is geweest. De architect was echter de 

Apeldoorner Albert Heuvelink, die wel iets met zijn wereldberoemde collega had. 

 

De architect was echter de Apeldoorner Albert Heuvelink  

Albert Heuvelink, in 1879 geboren in Wichmond, in de buurt van Warnsveld, leerde 

het vak bij de Apeldoornse gemeentearchitect Gerrit de Zeeuw. In 1920, toen hij zich 

net als zelfstandig architect had gevestigd in het voormalige doktershuis aan de 

Kerklaan 6, kreeg hij van de Rotterdamse Handels- en Landbouwbank de opdracht 

voor het ontwerpen van villa Lucretia, de hoofdprijs van een trekkings- en 

uitlotingsplan van een premielening. 

 
Wie de Apeldoornse villa won, mocht kiezen: handje contantje of de villa met een 

lijfrente van ruim vijfduizend gulden. De winnaar koos het geld, de villa werd verkocht 

aan een bank, die het huis, herdoopt in Theresia, schonk aan de bekende 

toneelspeler Louis Bouwmeester. Of de acteur er gewoond heeft, en hoe lang, is niet 

bekend. 

De opdrachtgever had geëist dat de villa Nora in Huis ter Heide, een ontwerp van 

Robert van 't Hoff, als voorbeeld moest dienen. Villa Nora is een strak gebouw, 

opgetrokken uit horizontale, rechte blokken van witgepleisterd beton, afgedekt door 



overhuivende platte daken. Van 't Hoff, die zelf ook in Huis ter Heide woonde, 

bouwde de villa na een reis naar de Verenigde Staten waar hij kennis had gemaakt 

met het werk van Lloyd Wright. In geen enkel ander land in Europa vond de 

beroemde Amerikaan zoveel navolgers, die hem zagen als de vertolker van de 

American Dream: wonen in en in harmonie met het omringende landschap. Lucretia 

zou de realisatie van die droom kunnen zijn. 

 

De villa aan de Soerenseweg heeft enkele karakteristieke kenmerken van Lloyd 

Wright's werken: de kubusvormige bouwblokken, de platte overstekende dakpartijen 

en de horizontale lijn. Deze zijn ook terug te vinden in het ontwerp van Albert 

Heuvelink van de villa, die nog eens een nieuwe naam kreeg: De Essenhoeck.  

 

Albert Heuvelink heeft zich aan zijn opdracht gehouden: De Essenhoeck lijkt 

sprekend op de villa van Van 't Hoff, diverse elementen lijken zelfs klakkeloos 

overgenomen, zoals de kopgevels en de loggia's. Misschien niet verwonderlijk, want 

ook Heuvelink waardeerde het werk van Lloyd Wright, dat hij leerde kennen uit het 

schetsboek dat een Amerikaans tijdschrift in 1915 uitgaf.  

 

Of hij trots was op zijn ‘creatie’ valt sterk te betwijfelen, want in zijn archief is nooit 

één tekening of krabbel van De Essenhoeck (inmiddels rijksmonument) gevonden. In 

het bouwblad Het Vaderland van september 1922 kreeg  

 

Heuvelink wel lof toegezwaaid. Hoewel de trap wat smal en steil was en al 

verdonkerden de overkappingen een paar kamers, '...maakt ze toch een 

eenvoudigen indruk. Alles wat zweemt naar prutserige opsiering is strikt vermeden.’  
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