
 
 
 
 

 
 
 

 

HISTORIE ZOMERVERBLIJF ESCHBEEKWEG 29 (Z43a) 
 
 

Het pand is in 1917 in opdracht van het echtpaar Willem Joan Blijdenstein (geboren te Enschede    
op 19 juni 1878), in 1905 gehuwd met Wilhelmina Hermina Stroink (geboren te Enschede op 11 
december 1882) gebouwd als buitenhuisje/zomerverblijf in de gemeente Lonneker. 
 
Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren: 
Maria Geertruida Blijdenstein, geboren te Enschede op 20 december 1906; 
Dora Blijdenstein, geboren te Enschede op 15 september 1908; 
Hendrik Blijdenstein, geboren te Enschede op 25 december 1909, alsmede de tweeling 
Wilhelmina Hermina Blijdenstein, geboren te Enschede op 29 mei 1911, en 
Willem Helmig Blijdenstein, geboren te Enschede op 29 mei 1911. 
 
Vader en moeder Blijdenstein hebben hun huisje opgedragen aan hun vijf genoemde kinderen, zoals 
dat nog steeds op de links naast de hoofdingang van dit huis ingemetselde gevelsteen te zien is.  
 
Het gezin Blijdenstein woonde te Enschede aan de M.H. Tromplaan 45. Vader Willem Joan was bij 
leven directeur van de aan de Lassondersingel in Enschede gelegen katoenspinnerij De Bamshoeve. 
Vader en moeder kwamen beiden uit bekende Enschedese textielgeslachten. Moeder Wilhelmina 
Hermina overleed in 1946 en vader Willem Joan in 1958. 
 
Het buitenhuis is een prachtig en in wezen nog vrijwel ongeschonden voorbeeld van hoe rijkere 
stadgenoten zich doorgaans in de prachtige natuur van het platteland rondom Enschede (toen nog 
gemeente Lonneker) vermaakten.  
 
Gedurende de tweede wereldoorlog werd het huisje door de bezetter geconfisqueerd en werd het 
onderdeel van het in aanbouw zijnde zogenoemde ‘Suedlager’. Het huis heeft onder meer onderdak 
geboden aan de bekende ‘Staffelkapitaen’ van de 7e Staffel Nachtjagdgeschwader 1; Hauptmann 
August Geiger tot deze op 29 september 1943 met zijn nachtjager boven het IJsselmeer werd 
neergeschoten en vervolgens verdronk. 
Na de bevrijding werd het pand door de Nederlandse overheid geconfisqueerd voor bewoning door 
militair personeel. De oorspronkelijke eigenaren lieten vervolgens een ‘buiten’ bouwen in de Lutte, 
alwaar vader Willem Joan in 1958 is overleden. 
 
 

 


