Kiek(j)es
Acht tiend e jaa rga ng . nu mmer

7 2 , 2 0 02

M arkt straat
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De Hi stori sche Soc iëte it Ensch ed e-L onncker
heeft voo r haar kwartaalschrift de naam
11 Sliepsteen gekoze n: Zoals de bo er zijn
gereed sch ap aan n sliepstee n aanscherpt o m
het beter te kunn en geb ruike n , zo wi l de
red actie de bestaan de vcr halen over de
h istori e van Ensched e aanscherp en m et
nie uw ere gegeve ns e n voo r iedere en bet er
leesbaar make n. Ook uw bijdra ge met
resultat en van eig en o nderzo ek,
ontboezemingen o f zo maa r een ge dic h t in de
moodcrs proak, is van hart e w elko m.
Alle b ijdragen w o rd en we l eerst "oawcr
n Sliepsteen haalt".
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A mie/u lIit co/lcm,.

Wi e nu vanaf de O ude M arkt de M arktstraat inlo opt, vindt aan zij n recht erhand
een bijzond er lelij k geb ouw dat al j aren gro tendeels leeg staat en een ro tte plek
vormt in het fraaie straatbe eld. Eens sto nd hier ee n mo num entaal herenhuis . . ..
O p de ansicht is het hu is te zien van de familie C ro m hoff, waar o .a. in 19 15 de
onlangs overled en Bern ard C ro mho ff het levenslicht aanscho uwde . De fam ilie
Cromhoff, afkomstig van het erve C ro m ho ff in de Esrn ar kc , beh oorde tot de
kring van de Enschedese fabrike urs, maar beëindigde al in r878 haar belan gen in
de text ielindustrie. Slechts de naam 'Ter Kuile Crorn hoff bleef in herinn erin g.
In 1887 kocht de familie Crom ho ff H o f Espelo aan als zome rve rblijf, naast de
w int erbe huizing aan de M arkt straat.
H oewel de C ro mho ffs voo rtaan actief waren in vastgoe d- en
land goed eren beh eer, ble ven zij door huw elijksband en toch nauw ve rbo nde n
m et de texti elfabrikanten families.

Redactionele bijdragen w orden graag
op di t adres tegemo et gezien.
Voor overn am e van artikel en of ge dee lte n
daarvan is schriftelij ke ro estemming van de
reda ctie no dig.
Afkortingen :
G .A.E.
Ge meente Archi ef Ensched e
Sti cht ing H istor isch e Sociëteit
S.H .S.E.L.
Ensche de - Lonnckcr
V .D .!.
Van Dcin se lnstitu ut

Druk : Dru kkerij TWL'I1the Ensch ede
Abo nnementsprijs:
€ S,- per jaar,
losse nummers € 1 , 5 0
Abonnement sgeld dient bij voo ru itbetaling
te wo rden voldaan (acce ptgiro)
O pzeggi nge n abo nnem ent vó ó r 1 dece mb er.

O ve rige beta linge n dien en te gcschicd en o p
po strekening no . 4Y3917ó of
rek . no. 59.27.28.560 bij de AllN-AM RO
van
de H isto rische Socië te it Ensch cd e-L onneker.
kwa rtaalblad n Sliepsteen te Enschede.
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