Leo Nijkamp
De winkelstraat Van Loenshof tegenover het stadhuis ligt op histori sch e gro nd.
Hi er heeft de N ye Borgh van Ensch ed e gestaan, van omstree ks 1597 tot 1709 in
bezit van de adellij ke familie Van Loe n. D e plek is niet pr ecies bek end. Bij de
stadsbrand van 1750 ging het in ve rval geraakte hui s verlo ren . D e ove rgebleve n
gro nd blc efVan Loens H ofh eten . D eze naam is bij alle ve randeringe n in dit
stadsdee l blijven voortleve n.
D e oude borgh, zuid elijk van de grote Kerk gelege n tu ssen de Langestraat en
H averstraat. was in 15 I 7 oo k bij een gro te brand ve rlo ren gegaan . H et was het
ve rste rkte en door een grach t omgeven woo no ord van de H eren van Ensch ed e,
waarvan gee n afbeeldi nge n bew aard zij n gebleven . De wel eens gepubliceerd e
tek ening van ee n waterburcht met zwa re hoektorens beru st op fant asie.
D aarvoor was in het aangege ve n deel van het grachte nstadj e van vroeger
onvoldoende ru imte.
H erbou w van de ve rlo ren gega ne versterking is niet overwo gen om dat
de
burcht zij n bet ekenis als militair steunpun t had ve rlo ren en de macht van de
adel voorbij was. D e laatste bewoner, R oelof van Scheven,lie t ee n riant hui s
optrekke n op een plek waar meer ruimte was dan in de o ude binnenstad. Hij
noemde dat de N ye
Bor gh, hoew el het gee n
echte burch t was en uitStraatnaam
sluitend als woo nhuis
diende. Blijkens ee n
piepkl ein e afbee lding op
de betr ouwbare stads
als spiegel
platt egrond van Ensche de
omstree ks 1560 van de
tori
ve rmaarde cartograaf
van hiistone
Jacobus van D eventer,
had dit hui s met zij n
hoektor ens we l ee n kasteelachti g uiterlijk. Of het oo k door een grac ht was
omgeven is niet bekend.
H et aanzien van de ade l was tan end. Van Scheve n prob eerd e de stede lij ke
vo orrechten , ve rbo nde n aan de oude borgh op de nieu w e ove r te br en gen . Zo
o nttro k hij zich aan het vervullen van burgerdi ensten , zoals het ijsvrij houden
van de grac hten en inkwartierin g van soldate n. Dit leidde zelfs tot gerec htelij ke
stappe n. D oor zij n hu welij k m et de erfdoc hter M argrcth e van Sch even kw am
Caspar van Loen in het bezit van de N ye Borgh . Ook hij probeerd e zich aan
zij n burgerpli chten te ontt rekke n. D e Van Loens stamde n uit de omg eving van
de Duitse stad Paderborn. H et was slechts één van hun vele bezittingen .. In
Ensche de en de Lonnek er M ark e was de invloed van de familie niet groot.
Door de ve rande rde positie van de adel en vooral de oo rlogsellende aan het ein d
van de zestiende eeuw wa ren de opbre ngsten van haar bezittingen teru ggegaan.
D e roomse adel was na de reformatie van het ve rvullen van op enbare ambten
uit geslot en. Ni et alleen door deze omstandighede n, maar oo k door hun
levenswij ze geraakten de van Loens in schulde n en verdwene n uit de stree k. In
België won en nog nazaten van de familie, de grave n Van Loen d ' Ensche de .

