
Schoenmakerij Philippi heeft nu plek in Buisjan 
 

Met het 

opentrekken en 

doorknippen van 

een schoenveter 

heeft Dinie ter 

Haar de 

permanente 

tentoonstelling 

over de 

voormalige 

schoenmakerij 

Philippi in Buisjan 

vorige week 

dinsdagmiddag officieel geopend. Ter Haar is één van de vele vrijwillige krachten die er in al 

die jaren voor hebben gezorgd dat de oudheidkamer in Enter een eigen plek heeft 

verworven. In een klein hoekje, achterin de boerderij van Buisjan, herleeft de geschiedenis 

rondom de schoenmakerij van Philippi. 

Het is al weer lang geleden dat Enter de schoenen liet repareren bij Phillipi aan de 

Dorpsstraat, schuin tegenover de katholieke kerk. Op de plek waar nu Kruidvat gevestigd is, 

heeft tot tien jaar terug het markante winkelpand van de gebroeders Philippi gestaan. 

Marinus runde tot in de jaren negentig van de vorige eeuw en werd daarin bijgestaan door 

zijn broer Gerrit. Op de gevel prijkte in grote witte letters hun bijzondere achternaam. “De 

naam Philippi is niet bepaald Enters”, vertelt Johan Altena, actief bestuurslid van Buisjan. 

“De familie komt oorspronkelijk uit Duitsland, het waren marskramers uit de omgeving van 

Koblenz, het kleine plaatse Ramsbach om precies te zijn. Vanwege de handel, in onder meer 

potten, kwamen ze al vaker in de omgeving van Enter. Door hun handelswaar kregen ze de 

bijnaam de Potje.” 

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog kocht Philippi het pand van kruidenier Heinink en 

startte er de schoenwinkel. “Op zich een vreemde zet, om in klompendorp Enter met vele 

klompenmakers als schoenmaker aan de slag te gaan, maar ze hebben uiteindelijk vele 

jaren het ambachtelijke vak succesvol uitgeoefend”, weet Altena. 

Marinus was bekend in het hele dorp, mede ook door zijn inzet op allerlei fronten. In 2001 

overleed hij en een jaar later zijn broer. Oudheidkamer-voorzitter Albert Bouwmeester: “Alle 

materialen zijn toentertijd geschonken aan Buisjan en sindsdien lag het hier op de zolder. 

Tijdens het opruimen kwamen we het tegen en ik heb toen gezegd 'Of we doen er nu wat 

mee, of we doen het weg'. Vele vrijwilligers onder leiding van Harold Slaghuis en Annie Oude 

Mulders zijn de uitdaging aangegaan en hebben vele spulletjes gesorteerd en opgepoetst. 

De Enterse schoenakers Rosink en Slaghuis en Flink uit Almelo hebben ook een flinke 

bijdrag geleverd. Dat heeft geresulteerd in deze mooie collectie.” 

De tentoonstelling is te zien in Buisjan, tijdens de openingstijden. Het museum is dagelijks, 

behalve dinsdags en zondags geopend van 13.30 uur tot16.30 uur. 
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