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Ten geleide _

Een stoere Chileense cowboylaars 
met een puntig wielspoor, een fijne 
Maleisische slipper uit het einde van 
de 19de eeuw bezet met honderden 
blinkende pareltjes, prachtig 
geborduurde Chinese schoentjes voor 
ingebonden voetjes, … Ze behoren 
allemaal tot de museale deelcollectie 
met ruim 300 etnische schoenen 
en borstels die sinds de verhuis naar 
Eperon d’Or in 2016-17 het daglicht nog 
niet heeft gezien.
We lieten tien ambassadeurs uit 
diverse culturen, die ondertussen 
stad- of streekgenoten geworden 
zijn, snuisteren in deze deelcollectie. 
Ze selecteerden allemaal een aantal 
objecten. Deze voorwerpen en de 
bijbehorende verhalen, soms aangevuld 
met eigen voorwerpen, staan centraal 
in de tentoonstelling Verhaal Mondiaal. 

Hoe zijn al deze etnische objecten in  
de Izegemse collectie terechtgekomen? 
Daarvoor moeten we even terug naar 
de start van het museum.
De schoennijverheid verkeerde in  
de jaren 1960 in een crisisperiode. 

De plaatselijke industriëlen wilden 
met de steun van het stadsbestuur 
de nijverheid in de belangstelling 
brengen. Ze organiseerden prompt 
een grote tentoonstelling die in één 
week tijd tussen de 11 en 12.000 
bezoekers lokte. Dat enorme succes 
zette de organisatoren ertoe aan om 
het tijdelijke evenement een bestendig 
karakter te geven. Het Nationaal 
Schoeiselmuseum ging officieel van 
start in 1968.
De bestuursleden van heemkundige 
Kring Ten Mandere namen het 
voortouw. Zij bepaalden inhoud en 
inrichting van het nieuwe museum. Eén 
van hen, Roger Bekaert, werd de eerste 
conservator. Uiteraard ging de meeste 
aandacht naar de schoenen zelf en naar 
het ambacht.  Maar van meet af aan 
wilden ze de presentatie ook verrijken 
met een afdeling historisch én een 
afdeling etnisch schoeisel. 

Zij startten daarbij niet helemaal van nul. 
Er was een heel beperkte verzameling 
van prachtig etnisch schoeisel 
voorhanden dankzij Alfons Dejan, 

VERHAAL 
MONDIAAL
15.11.19 — 26.04.20
Eperon d’Or





leraar schoenmakerij aan de  Izegemse 
Vakschool, schoenfabrikant en verwoed 
verzamelaar. Maar de collectie-Dejan 
was slechts een startpunt. Dus ging de 
ploeg met man en macht op zoek naar 
aanvullingen. Ze verstuurden tientallen 
brieven naar ambassades en missie-
orden met de vraag typische schoenen 
van het land of de streek te verkrijgen. 
Er vertrokken zelfs brieven naar 
Japan en Canada. Er kwam heel wat 
respons en vooral de missionarissen 
leverden een belangrijke bijdrage. 
Zo groeide er binnen het Nationaal 
Schoeiselmuseum langzamerhand een 
mooie deelcollectie met authentieke 
objecten.

Het Japans schoeisel schiet er 
bijvoorbeeld bovenuit met onder meer 
de rituele slippers die jongeren droegen 
bij hun tocht naar de Shintotempel. De 
meisjeslippers hebben zelfs belletjes in 
de zool zodat iedereen de stappen naar 
de volwassenheid kon horen (zie foto). 
Ook de laarzen van de Inuït springen in 
het oog. Zij gebruikten zeehondenvel 
om warme en waterdichte laarzen 
te maken. De dames verzachtten de 
gelooide huid van het voetgedeelte 
met hun speeksel door erop te 
kauwen.  Voor feesten waren er kleurige 
indoorlaarzen in wol (zie foto).

Gaandeweg breidde de collectie 
uit. Kennissen die een verre reis 
ondernamen, werden aangespoord om 
authentieke schoenen mee te brengen. 
Na de oprichting van het Nationaal 
Borstelmuseum in 1981, gold hetzelfde 
voor borstels en bezems. 

En ook deze connecties leverden 
pareltjes op. Enkele voorbeelden: 
uit China schoentjes voor bevrijde 
voetjes, uit Vietnam de sandalen van de 
Vietcong, uit Tibet prachtige laarzen van 
een vooraanstaande monnik, uit India 
een rituele borstel van het jaïnisme. 
Het museum ontving bezems uit alle 
hoeken van de wereld, gemaakt met alle 
soorten plaatselijke grassen of halmen 
en kleurrijk gebonden of genaaid.

Bovendien leverden speurtochten in 
antiek- en brocantewinkels of -markten 
af en toe mooie vondsten op. Zo leert 
een koffertje uit het einde van de 19de 
eeuw met twee ronde borstels en 
houders voor krijtjes, alles met zilver 
belegd, dat de Russische kleermaker zijn 
gefortuneerde klanten thuis bezocht om 
de maat te nemen. Overtollige krijtlijnen 
veegde hij uit met de borsteltjes.

De etnische collectie van Eperon d’Or 
geeft een mooi beeld van traditioneel 
schoeisel en borstelwerk van over de 
hele wereld. Het is zeker niet de grootste 
collectie van het land maar een aantal 
uitzonderlijke en zeldzame objecten 
maakt de collectie waardevol. 
De collectie werd decennialang 
uitgebouwd met beperkte financiële 
middelen. Ondertussen staat de 
uitbreiding ervan al enkele jaren on hold 
omdat de etnische collectie niet als 
kerncollectie wordt beschouwd. Maar 
dat betekent niet dat we de aanwezige 
objecten niet stuk voor stuk zouden 
koesteren als ware kleinoden. 

 



Martha Rojas 1 
(Medellin, Colombia)

Martha Rojas is afkomstig van het 
platteland rond Medellin, Colombia. 
Ze is lederexpert en werkte vroeger als 
lederkeurder bij zetelfabriek Gervan in 
Ingelmunster.  

In de geboortestreek van Martha 
wordt traditioneel veel vee geteeld. 
De veehoeders worden er geen 
“cowboys” genoemd, maar “vaqueros”. 
Waar veel vee is, is uiteraard ook veel 
lederbewerking. Opmerkelijk daarbij is 
dat leder er soms ook gedroogd wordt 
in plaats van gelooid. 
In Colombia zijn lederen voorwerpen 
duur en de ledermode hoort dan 

ook dikwijls bij een bepaald status of 
imago. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
de tentoongestelde laarzen met de 
enorme sporen. Deze laarzen worden 
“espuelos” genoemd en ze zijn dikwijls 
meer een statussymbool dan een echt 
gebruiksvoorwerp.  

In het dagelijkse leven dragen de 
Colombianen dikwijls lederen sandalen. 
Het aanbod is erg breed. Rijke mensen 
dragen dure, handgemaakte en keurig 
afgewerkte exemplaren. Arme of oudere 
mensen moeten het dikwijls stellen met 
sobere sandalen die ze al of niet zelf 
gemaakt hebben uit een autoband. 



Laura Bravo 2

(Bogotá, Colombia)

Laura Bravo is Colombiaanse van 
oorsprong en woonde vroeger in 
Bogotá. Tegenwoordig werkt ze als 
technisch tekenaar.

Rond haar 15de verjaardag kreeg Laura 
een kam van een oom van haar die 
in het zuiden van het land woonde. 
Het was een symbolisch gebaar dat 
de overgang naar de volwassenheid 
moest markeren. De kam is gemaakt 
in guacari-palm en hoort thuis bij de 
etnische groepen Barasano, Tatuyo en 
Eduria die langs de Vaupésrivier wonen 
in het Amazonegebied.
De opmerkelijke versieringen op de 
kam van Laura zijn gebaseerd op de 
vreemde mentale beelden die de lokale 
bewoners krijgen als ze hallucineren na 
het innemen van ayahuasca.
Ayahuasca is de verzamelnaam voor 
een groep plantenbrouwsels waarvan 
je sterk gaat hallucineren en de naam 
kun je vertalen als “slingerplant van 
de ziel”. Indianenstammen in het 
amazonegebied gebruiken het product 
al eeuwenlang tijdens rituelen. 

De Colombiaanse plattelandsbewoners 
dragen dikwijls een specifiek soort van 
lederen sandalen. Opmerkelijk daarbij is 
dat verschillende regio’s bij de productie 
en afwerking van die sandalen ook eigen 
materialen gebruiken. De exemplaren 

van Laura komen uit het ‘El llano’-gebied 
dat een savanneklimaat heeft. Veeteelt 
is daar zeer belangrijk en dus is het geen 
toeval dat ze helemaal in leer gemaakt 
zijn en afgewerkt werden met koehaar. 
De schoenen zijn verder erg licht (een 
voordeel in het warme weer), ze zijn aan 
beide uiteinden open opdat water er 
makkelijk zou kunnen doorlopen en ze 
zijn sneldrogend. Dat is praktisch in de 
natte savanneseizoenen.
 



Hakeem Adesanya 3

(Ijebu-Ode, Ogun, Nigeria)

Hakeem Adesanya is geboren 
in Nigeria en aan de slag als 
magazijnverantwoordelijke bij het 
Roeselaarse borstelbedrijf PDC Brush. 

Hakeem selecteerde een rituele 
vliegenwaaier uit paarden- en ramshaar. 
De waaier is een zogenaamde “irukere” 
en afkomstig uit Nigeria. De “oba’s” 
of koningen van het Yoruba-volk 
gebruiken ze daar om mensen te 
zegenen bij audiënties. De waaier ziet 
er misschien wat uit als een bezem 
maar hij is allesbehalve een eenvoudig 
gebruiksvoorwerp. De irukere is een 
waar statussymbool en één van de 

belangrijkste traditionele attributen van 
de oba-koning. De echte irukere’s, en 
dus ook diegene die hier geëtaleerd 
wordt, worden nog steeds gemaakt in Ile 
Ifè. Die stad is een spiritueel centrum en 
voordat de waaiers er verkocht  worden, 
passeren ze langs een geestelijke voor 
zegening.
Er bestaan nog steeds een aantal 
traditionele Yoruba-koninkrijken in 
Nigeria. Hakeem behoort zelf tot het 
“Huis van Fidipote”, dat is één van de vier 
koninklijke families van het koninkrijk 
Ijebu in zuidwest Nigeria. 

Ook de twee overige borstels die  
hier gepresenteerd worden, zijn  
rituele objecten.
Zo is er de borstel uit het jaïnisme.  
Dat is een oude Indiase religie die leert 
dat elk levend wezen een individuele 
en eeuwige ziel is. Daardoor hebben de 
jaïnisten ook een grenzeloos respect 
voor alle levende wezens. Tot de kleinste 
toe. En dus vegen ze het pad waarop 
ze lopen van tevoren schoon met 
een bezem, omdat ze zeker zouden 
zijn dat ze geen kleine dieren zouden 
vertrappen.
De borstel uit Siberië wordt gebruikt 
bij rituele dansen. Hij dient om boze 
geesten te verjagen. 



Albana Kuptira 4

(Shkodra, Albanië)

Albana woonde vroeger in Albanië 
en was daar aan de slag in de 
schoennijverheid. In 2008 vluchtte  
ze met haar man naar België.  
Ze volgt momenteel een cursus  
tot zorgkundige.  

Albana leerde al vroeg naaien en 
borduren, zowel met de hand als  
met de machine, aan haar moeder  
die kleermaakster was. In Albanië was 
ze aan de slag in een schoenfabriek 
waar een zeventigtal mensen werkten, 
vooral vrouwen. Albana heeft daar 
meegedraaid in alle fasen van het 
schoenmakersproces en ze vindt 
kinderschoentjes het makkelijkst  
om te maken. De schoenen waren 

vooral bestemd voor Italië  
en Nederland. 

Nogal wat Albanezen hebben het niet 
al te breed. Daarom maken de mensen 
de schoenen voor hun kinderen tot 4 
jaar dikwijls zelf. Ze bevestigen daarvoor 
een kleurrijke, gebreide bovenkant aan 
een zool die vaak gemaakt wordt uit 
een fiets- of autoband. De bovenkant 
lijkt een beetje op de schacht van deze 
Turkse pantoffels.    
Opanken zijn traditioneel Albanees 
schoeisel, maar worden tegenwoordig 
maar heel zelden meer gebruikt. Ze 
lijken op de geëtaleerde schoenen die 
weliswaar afkomstig zijn uit Turkije. 



 

Léocadie ‘Léo’ Banezerwe 5

(Kivuvuma, Ngozi, Burundi)

Léo groeide op in een landbouwfamilie 
in Kivuvuma, een klein dorpje in de 
provincie Ngozi, in het noorden van 
Burundi. Ze woont al een veertigtal 
jaar in België en zet zich in voor 
vluchtelingen.

Léo koos voor een Rwandese bezem 
die identiek is aan de bezems die 
gebruikt worden in Burundi. Eigenlijk 
bestaat hij uit niets meer dan een 
bundel gedroogde grassen. Afrikaanse 
hutten hebben dikwijls aarden vloeren. 
Die vloeren worden bedekt met 
matten gemaakt uit de schors van een 
bananenboom. De matten worden elke 

morgen naar buiten gebracht  
en uitgeklopt. Op dat moment vegen 
de meisjes het huis met de bezem. 

Het vegen kan echter ook een 
traditionele, unieke bijbetekenis hebben. 
Want wie uitzonderlijk veel aandacht 
besteedt aan het proper vegen van zijn 
erf en het pad naar de woning, geeft aan 
iedere voorbijganger te kennen dat er 
hier een “umwigeme” woont. Dat is een 
huwbare jonge vrouw in het Kirundi, de 
taal van Burundi. 

Léo leent ook enkele van haar eigen 
voorwerpen uit voor de tentoonstelling. 
De mand is een “inkangara”, een 
typische grote geschenkmand die 
op het hoofd wordt gedragen. Net 
zoals de bezem is de mand gemaakt 
van grassen. Hier zijn ze wel gekleurd 
en aaneen geweven en genaaid. Een 
inkangara dient om de uitwisseling van 
geschenken bij familiebezoeken meer 
stijlvol te laten verlopen. Men draagt de 
geschenken, zoals groenten en fruit, niet 
zomaar open en bloot op straat, maar 
biedt ze aan in een inkangara. 

Verder zijn er nog twee kammen, 
gemaakt uit bamboe. Vrouwen 
gebruiken deze kammen om hun haren 
los te maken en te kammen. 
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Hawra Mohammed Noori 6

(Bagdad, Irak)

Hawra is afkomstig van Irak en werkte 
daar op het ministerie van Cultuur in 
Bagdad. Na haar verhuis naar Izegem en 
was ze onder meer actief bij Die Boose 
en Askovi. Tegenwoordig woont Hawra 
in Kortrijk.  

Dit soort houten muiltjes wordt in Irak 
“kubkâb” genoemd en in Iran “sandal”. 
Ze werden oorspronkelijk gemaakt 
in sandelhout en wellicht komt ons 
woord “sandaal” van daar. Rijke mensen 
lieten hun kubkâbs maken uit duurdere 
materialen en lieten ze uitgebreid 
versieren. 

Kubkâbs werden vooral gedragen in 
het badhuis of “hammam”, om niet 
uit te glijden en om de kleren droog 
te houden. Tot een generatie geleden 
waren er nog veel meer zulke hammams 
in Bagdad, tegenwoordig hebben veel 
mensen thuis een eigen badkamer. Het 
belang van de gemeenschappelijke 
badhuizen is dus gekelderd en er blijven 
er tegenwoordig nog slechts een 
negental over.

Kubkâbs werden ook gedragen om 
de lange jurken van de vrouwen niet 
over de grond te laten slepen of zelfs 
gewoon om groter te lijken. Sommige 
bronnen vermelden kubkâbs zelfs als 
de voorlopers of inspiratiebron voor het 
latere Venetiaanse schoeisel.
Een in de Arabische wereld bekende 
legende vertelt hoe Shajar-al-Durr, de 
echtgenote van een Egyptische sultan 
tijdens de Ayyubiden-dynastie, in de 
1257 vermoord werd met kubkâbs. 
Shajar-al-Durr had de bijnaam van 
“Parelboom” omdat haar vader haar op 
jonge leeftijd al kleren gaf die rijkelijk 
versierd waren met parels. Veel kubkâbs 
in de streek rond Syrië, Egypte en Irak 
zijn met parelmoer versierd. Misschien 
is er wel een link met het verhaal van 
Shajar-al-Durr?

 





Amir M. Kerman 7

(Teheran, Iran) 

Toen Amir nog in Iran woonde, was 
hij zelfstandig verkoper van kaders en 
inlijstingen voor schilderijen. In België 
volgde hij een opleiding tot garagist  
en werkte hij al in de kringwinkel. 

“Giveh” is typisch licht schoeisel 
dat vooral gebruikt wordt door de 
Koerdische bevolking. De zool wordt 
gemaakt door strookjes stof heel dicht 
tegen elkaar aan te rijgen. De hiel en top 
van de zool wordt soms uit hoorn of 
ongelooid leer gemaakt. Het bovenwerk 
wordt doorgaans geweven door 
vrouwen. Het resultaat is een lichte en 
verfijnde schoen, goed ventilerend.

Giveh zijn eigenlijk typische 
mannenschoenen en vaak in het wit, 
omdat ze gemaakt zijn in ongekleurd 
katoen. Ze worden meestal gedragen in 
de context van een kostuum want giveh 
zijn typisch voor feestelijke momenten. 
Ze zijn bijvoorbeeld een vaste waarde 
op 21 maart, het begin van de lente 
maar in de Koerdische / Iraans cultuur 
ook het nieuwjaar. Dat alles neemt 
niet weg dat giveh ook kunnen dienen 
voor alledaags gebruik. Tegenwoordig 
wordt het schoeisel echter niet zo vaak 
meer gedragen, tenzij in meer landelijke 
streken en sporadisch in Koerdisch 
gebied.     



Er bestaat ook een vrouwelijke 
tegenhanger van de giveh, namelijk 
de “galesh”. Die lijkt wat op een lage 
ballerinaschoen en is vaak gekleurd 
of zwart. Bij feesten in de Koerdische 
cultuur wordt er soms een speciale 
dans uitgevoerd waarbij de deelnemers 
man-vrouw-man-vrouw op een rij 
staan. Traditioneel dragen ze bij die 
gelegenheid dan ook giveh en galesh en 
de bijbehorende feestkledij.  

 



Sarwan Singh 8

(Punjab, India)

Sarwan is afkomstig uit Punjab, India.  
Hij baat tegenwoordig een restaurant 
uit in Izegem. 

Sarwan heeft veel te vertellen over de 
“jutti’s”. Dat zijn instapschoenen die 
oorspronkelijk afkomstig zijn uit Pakistan 
maar ook dikwijls voorkomen in Noord-
India. Opmerkelijk is dat jutti’s éénballige 
schoenen zijn. Eigenlijk zijn de twee 
schoenen van een paar identiek en door 
de schoen te dragen past hij zich aan 
de linker- of rechtervoet aan. Van zodra 
ze zijn ingewandeld, zijn jutti’s uiterst 
comfortabele schoenen. Ze worden 
dikwijls gedragen in combinatie met 
een tulband en kledij typisch voor de 
Punjab-regio. 
De hoge opkrullende top of “nokh” is 
typisch voor mannenschoenen. Die 
top verwijst ondubbelzinnig naar de 
financiële situatie van de eigenaar: 
hoe langer de schoen, hoe rijker de 
schoenbezitter. 

De houten schoenen herinneren 
Sarwan aan het typische schoeisel dat 
Hindoepriesters dragen in de tempels. In 
hun meest basale vorm zijn het gewoon 
houten blokken met vooraan een tapje 
dat de drager klemt tussen zijn grote en 
tweede teen. De schoenen zijn helemaal 
van hout gemaakt en dus moesten 
er geen dieren het leven voor laten. 
Dit soort schoenen wordt “padoeka’s” 
genoemd.

De kleren die geëtaleerd worden, zijn 
allemaal eigendom van Sarwan en 
zijn dochter Mandeeb. Er staan ook 
pantoffels van hen beiden, die ze 
gekocht hebben in Amritsar. In deze 
stad, die heilig is voor de Sikhs, staat 
een gouden tempel. Mensen die naar 
Amritsar op bedevaart gaan, kopen er 
dikwijls ook schoenen. 

 

 



Gu Yaping 9

(Suzhou, provincie Jiansu, China)

Yaping is quality engineer bij een 
gieterij. Ze is afkomstig uit China  
maar ze woont al een twintigtal jaar  
in België.  

In China stond een mooi handschrift 
eeuwenlang synoniem voor wilskracht, 
intelligentie en een sterk karakter. 
Kinderen moesten daarom wekelijks 
1 à 2 uur besteden aan kalligrafie 
en ze moesten daarbij ook zelf inkt 
leren maken. Tegenwoordig verdwijnt 
de eeuwenoude traditie van het 
handgeschreven Chinees echter 
razendsnel.

Nogal wat Chinese regio’s hebben 
een rijke traditie van borduurwerk. 
Yaping groeide op in de Suzhou-regio 
in de provincie Jiangsu en ook daar 
kunnen vrijwel alle meisjes en vrouwen 
borduren. Vrouwen kwamen vroeger 
samen om te borduren en ondertussen 
nieuwtjes uit te wisselen. Yaping leerde 
het zelf ook aan haar oma en ze heeft 
jarenlang geborduurd. Het werk vereist 
fijne handen, een goed zicht en een 
sterk concentratievermogen. 
De gewoonte was dat mensen hun 
eigen textiel borduurden, bijvoorbeeld 
hun eigen bedsprei, hoofdkussen of 
zelfs doodskleed. 



Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden 
in het borduren. Yaping kan een motief 
borduren langs 1 kant, maar anderen 
kunnen een motief borduren aan 1 kant 
en langs de andere kant het motief 
spiegelen. Nog anderen kunnen zelfs 2 
verschillende afbeeldingen aan 2 kanten 
borduren.
 
De tentoonstelling biedt een aantal 
voorbeelden van dit fijne borduurwerk. 
Zo is er de bedsprei die Yaping als 
geschenk kreeg van haar oma. Er zijn 
een aantal fijn bewerkte pantoffels en 
een aantal voorbeelden van de fameuze 
“lotusschoentjes”.

De zogenaamde lotusschoentjes 
getuigen van een pijnlijk schoonheids-
ideaal voor hooggeplaatste vrouwen 
in de Qing-dynastie. Een vrouw met 
ingebonden voeten kon niet ver 
wandelen en niet werken op de akkers. 
Een man wiens vrouw met dergelijke  
voetjes door het leven moest, toonde 
dus aan de maatschappij dat hij rijk 
genoeg was om haar te kunnen 
onderhouden.
Het voetbinden begon al op heel 
jonge leeftijd. De grote teen werd 
behouden, maar de 4 kleinere tenen 
werden gebroken en met behulp van 
lange zwachtels onder de grote teen 
geplooid. Hoe kleiner de voeten van 
de vrouw waren, hoe verleidelijker ze 
werden ervaren. De kleinste voeten 
waren maximaal 9 cm groot en kregen 
de eretitel van “gouden lotusvoeten”. 
Voeten tot ongeveer 10 cm waren 
“zilveren lotusvoeten” en “ijzeren 
lotusvoeten” waren de grootste.

De meisjes en vrouwen die aan de 
praktijk onderworpen werden, leden 
uiteraard helse pijnen. Het voetbinden 
werd verboden in 1911 maar verdween 
pas helemaal na 1949.

 



Madelyn Linseele 10

(Cebu, Filipijnen) 

Madelyn is geboren in de Filipijnen.  
Ze woont al een tiental jaar in de  
streek en ze is actief als machine-
operator bij borstelbedrijf Essef in  
Sint-Eloois-Winkel.

In de Filipijnen worden kokosnoten 
gebruikt voor erg uiteenlopende 
toepassingen: cosmetica (zeep, 
shampoo,…),  voedsel (olie, wijn,…), 
geneesmiddelen (antibacteriële werking) 
en ook bij het huishouden. Zo zijn 
de “bunot” en de “walis” traditionele 
Filipijnse gebruiksobjecten die je in elk 
huishouden tegenkomt. Een bunot 
is eigenlijk een halve kokosnoot die 

gebruikt wordt om de houten vloer 
te schrobben met de voet. De walis 
is een typische bezem en bestaat in 
twee uitvoeringen: een zachte versie 
uit tijgergras en bamboe die gebruikt 
wordt voor licht werk, en een harde 
versie met kokosvezels die vooral 
buitenshuis gebruikt wordt, bijvoorbeeld 
voor het samen vegen van bladeren. 
Tegenwoordig wordt er ook al kunststof 
gebruikt bij de productie van de 
walisbezems. 

Vóór de kolonisatie van de 
Spanjaarden, ruwweg halverwege 
de 16de eeuw, liepen de Filipino’s 



doorgaans blootsvoets. De 
Japanners introduceerden eerst een 
soort slippers die lokaal “tsinela’s” 
werden genoemd. De Spanjaarden 
stimuleerden echter de westerse 
kledij en introduceerden ook hun 
eigen schoenen of “zapatos”. Kledij 
en schoenen werden klasse-
onderscheidende statussymbolen 
en men keek steeds vaker neer op 
wie geen schoenen had. De lage 
klassen, en dus de meerderheid van 
de bevolking, droegen bakyâ’s met 
houten zolen. De middenklasse droeg 
tsinela’s. De hogere klasse droeg 
schoenen of zapatos.
Tegenwoordig is dat onderscheid 
niet meer van tel. Het parlement 
bestempelde in 2014 de bakyâ zelfs 
tot “nationale slipper van de Filipijnen”. 
Ook de tsinela’s zijn ondertussen 

alomtegenwoordig in de Filipijnen. Er 
zijn zelfs tsinela-festivals met kleurrijke 
handgemaakte tsinela’s, tsinela-
dansen en –schoonheidswedstrijden, 
grote kledingmerken brengen hun 
eigen modieuze tsinela’s op de markt. 
De slippers hebben echter ook heel 
wat praktisch nut. Zo zijn ze ideaal 
om vliegen en muggen mee dood te 
meppen, als deurstop, drijfhulp voor 
kinderen die leren zwemmen of als 
wrijfblokje voor timmerlui. Kinderen 
spelen zelfs gooi-spelletjes met hun 
tsinela’s.

Net zoals de Japanners, maken ook 
de Filipino’s een onderscheid tussen 
schoeisel voor buiten en schoeisel voor 
binnen. Tsinela’s die buiten gedragen 
worden, komen niet binnen. Dus liggen 
er dikwijls hele hopen tsinela’s bij 
ingangen, met heel wat verwarring en 
hilariteit tot gevolg. 
Kortom: iedereen draagt tsinela’s. 
De Filipino’s vinden trouwens dat het 
schoeisel perfect past bij hun volksaard: 
eenvoudig en bescheiden, betrouwbaar 
en flexibel.






