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Vanuit de toren van de Grote Kerk
aan de O ude M arkt is in 19 59 hot elrestaur ant D e Go ude n Pollep el
gefotografeerd voor een ansichtkaart.
Kantoorb oekenfabri ek Atlan ta
ve rstu ur de deze kaart naar de
Ambach tssch ool aan de
Boddenkampsingc1 om een
verkoopex positie aan te pr ij zen. In
1959 was de m ark t een verkeersweg
en heel druk was het er niet . J e ko n
er j e auto , als j e er een had, ru stig
park eren . O p deze plaats zit nu het
studen te ncafé De Kater. In oktober
1968 kwam en in een bo ven zaaltje
zestien m ensen bij elkaar, die
belangst elling hadd en voor de
geschiedenis van Ensch ed e, de
SHSEL werd er gebo ren. 'De
Goude n Pollep el' kan met recht de
kraamkamer van de SHS EL w orden
genoe m d.
O p de plaats van de 'Gouden
Pollepel' (M arkt 5, th ans O ude
Markt) was to t 181 5 herb erg "D e
Swaene " gevestig d. Deze herberg
we rd gek ocht door Thijs Lam m crink,
een linnenhandclaa r, afkomstig van
het erve Lammerink in U ssclo. De
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Usseler bo eren waren zijn
leveran ciers. H et ach ter hui s aan de
Wa lstraat wordt er later ook
bijgekocht.
In 1838 trouwt Bert ien e, een dochter
van Thijs, m et fabrikanten zoon Jan
Fred erik Scho lten uit Alm elo.
Z ij vestigen zich in Ensche de waar
Jan Fredcrik de zaak van zij n
schoonva de r overneemt. H ieru it is de
fabriek J. F. Scho lten o ntstaan , later
gevestigd aan de Haaksbergerstraat,
op de plaats van het hu idige Me disch
Spect rum Twente. Sch olt en was de
fabrikant van de bek end e 'Swau'
produ cten , onder ande re zakdoe ke n.
Die naam is uit eraard ove rgenome n
Van de oud e herberg 'D e Swaenc ' .
Het pand Oude Markt 5 is nog lang
bewoond gewees t do or het echtpaar
J. Frits Scho lten - Van H eek.
In 1959 we rd het door J. H oogeveen
ve rbo uwd tot het restaura nt 'D e
Go ude n Pollep el' , waa rin dus in 1968
de SHSE L we rd opge richt. H et
achterhuis aan de W alstraat, werd in
de tijd van 'De Go uden Pollep el'
restaurant 'Het Koetshuis' gen oemd.
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