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INTRODUCTIE

De St�cht�ng Q�lada (h�erna Q�lada, operat�onele
naam The Q�lada Foundat�on) werd e�nd 2021
opger�cht. De werkzaamheden �n 2022 zullen de bas�s
leggen voor het toekomst�g funct�oneren. Q�lada
focust enerz��ds op het creëren van meer bewustz��n
en kenn�s over trad�t�onele s�eraden u�t Noord-Afr�ka
en Zu�dwest Az�ë (h�erna SWANA-reg�o) en
anderz��ds op het fac�l�teren van overdracht van
s�eradenverzamel�ngen aan musea �n de
herkomstlanden. 

�n d�t eerste meer�arenbele�d (2022/2025) wordt de
aanle�d�ng voor de opr�cht�ng van Q�lada beschreven
en worden er maatschappel��ke en culturele
ontw�kkel�ngen gedu�d d�e deze opr�cht�ng schragen.
De strateg�e en dr�e hoofddoelen worden vervolgens
gekoppeld aan concrete act�es �n 2022 en verder. �n
een vervolghoofdstuk wordt aangegeven hoe de
groe�mogel��kheden na 2025 z�ch kunnen ontw�kkelen.
  
�n afslu�tende hoofdstukken over personele bezett�ng,
toez�cht en f�nanc�ën wordt aangegeven hoe de
governance geborgd �s en wat er voor nod�g �s om
Q�lada een beteken�svolle speler te laten z��n �n een
onverm��del��ke ontw�kkel�ng op het geb�ed van
trad�t�onele s�eraden.

Q � L A D A  B E T E K E N T  ' K E T T � N G '  � N  H E T
A R A B � S C H .  H E T  W O O R D  � S

G E R E L A T E E R D  A A N  B E G R � P P E N  A L S
' S C H A K E L ' ,  M A A R  O O K  ' E R F S T U K ' .  

Q � L A D A  � S  E E N  S C H A K E L  T U S S E N
H E T  V E R T E L L E N  V A N  V E R H A L E N

O V E R  T R A D � T � O N E L E  S � E R A D E N ,  D E
W E R E L D W � � D  V E R S P R E � D E

V E R Z A M E L � N G E N  H � E R V A N  E N  D E
M U S E A  � N  D E  H E R K O M S T L A N D E N

V A N  D E  S � E R A D E N .  

Q � L A D A  V E R B � N D T  G E N E R A T � E S .



OVER QILADA 

Q�lada z�et een un�eke kans, gebaseerd op twee parallel gegroe�de trends: verzamelaars van trad�t�onele s�eraden
u�t SWANA-landen denken na over de toekomst van hun collect�es én �n de landen van herkomst van de s�eraden
ontstaat een n�euw �nz�cht over de waarde van d�t erfgoed. Q�lada w�l e�genaren van trad�t�onele
s�eradenverzamel�ngen verb�nden met culturele �nstant�es d�e op zoek z��n naar dergel��ke collect�es.

Omgang met s�eraden van ca 1950 - 2000

1950 – 2000: Verkoop van s�eraden �n de herkomstlanden
Vanaf 1950 werden trad�t�onele, veelal z�lveren, s�eraden vanwege een scala aan redenen verkocht. Goud werd
geprefereerd boven z�lver, een spaarreken�ng b�� een bank verv�ng de oude funct�e van s�eraden als een
persoonl��k spaartegoed en veranderende modest��len maakten accesso�res als f�bula’s (mantelspelden) en
r�emgordels overbod�g. Samengevat werden trad�t�onele s�eraden als ouderwets gez�en. Vrouwen verkochten hun
z�lver aan z�lversmeden, d�e het omsmolten tot n�euwe voorwerpen of doorverkochten aan bu�tenlanders. 

1950 – 2000: Het aankopen van s�eraden door culturele bu�tenstaanders
De mob�l�te�t �n het �nternat�onale re�sverkeer nam sterk toe. Meer toer�sten dan oo�t re�sden naar en expats
vonden werk �n de SWANA-landen. N�et alleen �n de ol�e-�ndustr�e en de d�plomat�eke d�enst, maar ook �n het
onderw��s, de med�sche wereld en �n de archeolog�e. Een deel van hen raakte geïnteresseerd �n het trad�t�onele
z�lver en verw�erf stukken om cadeau te geven, als her�nner�ng aan hun leven �n de reg�o of u�t bewonder�ng voor
het trad�t�onele vakmanschap. Somm�ge collect�es z��n zeer omvangr��k geworden en bevatten stukken d�e anno
2022 �n de reg�o n�et meer te v�nden z��n.
  
De keuzes d�e nu gemaakt worden, z��n doorslaggevend voor de toekomst van trad�t�onele s�eraden.



Omgang met s�eraden vanaf ca 2000 - heden

�nm�ddels...

...worden de s�eraden meer en meer als erfgoed gez�en. 
Dr�e generat�es verder, zevent�g �aar na 1950, z��n trad�t�onele s�eraden n�et meer ouderwets, maar tot erfgoed
geworden. De s�eraden van ‘onze grootouders’ raken aan het begr�p �dent�te�t en verb�nden ons aan aspecten als
oorsprong, reg�o en gesch�eden�s. Veel s�eraden, d�e gerelateerd z��n aan een erfgoedtrad�t�e, z��n �n de culturen
waar ze vandaan komen n�et meer te v�nden, omdat z�� elders een thu�s vonden. 

...�s de laatste generat�es van dragers hoogbe�aard. 
De vrouwen, d�e deze s�eraden dagel��ks droegen, en de e�ndeloze verhalen over hun beteken�s en symbol�ek
kennen, z��n op hoge leeft��d. Met hun overl��den verdw��nt een schat aan kenn�s over en de omgang met s�eraden. 

...en raakt de eerste generat�e verzamelaars ook op leeft��d. 
De �onge toer�sten, m�granten en re�z�gers u�t de tweede helft van de 20ste-eeuw z��n eveneens onze grootouders
geworden. Hun collect�es staan op het punt doorgegeven te worden aan de volgende generat�e, maar dat e�nd�gt
vaak �n verspre�d�ng. Ze worden verkocht met een summ�ere beschr��v�ng, waarna de �dent�te�t van elk stuk
langzaam �n de vergetelhe�d raakt. Volkenkund�ge musea �n de Westerse wereld z��n om tal van redenen vaak n�et
geïnteresseerd (d�scuss�e over herkomst, we�n�g aandacht SWANA-reg�o, te we�n�g mater�ekenn�s), terw��l musea
�n de herkomstlanden n�et snel als een mogel��khe�d voor overdracht worden gez�en. Terw��l �u�st �n d�e musea de
waarder�ng voor d�t erfgoed sterk aan het groe�en �s. 

D�t samenspel van maatschappel��ke en h�stor�sche ontw�kkel�ngen le�dt onherroepel��k tot kenn�sverl�es. De
gecomb�neerde kenn�s van de verzamelaars en van de draagsters verdw��nt. Q�lada w�l deze kenn�s behouden en
doorgeven aan toekomst�ge generat�es. De kernwaarden van Q�lada z��n: betrouwbaar, �nclus�ef en verb�ndend.

�n het Afr�kamuseum �n Berg en Dal �s (�slam�t�sch) Noord-Afr�ka geheel afwez�g. Zelfs de topograf�sche
kaart van Afr�ka beg�nt onder de Sahara. �n de gezamenl��ke database van de volkenkund�ge musea �s het
volgende te concluderen over de hoeveelhe�d ob�ecten u�t SWANA-landen �n de vaste opstell�ng �n v�er
musea (Volkenkunde, Wereldmuseum, Tropenmuseum, Afr�ka Museum): zeven u�t Marokko, twee u�t
Tunes�ë, één u�t Palest�na, twaalf u�t Syr�ë en zes u�t Yemen.
Het aantal Nederlanders dat �n het bu�tenland heeft gewoond en daar s�eraden heeft verzameld, �s groot. Het
aantal mensen dat u�t de SWANA-reg�o komt en �nm�ddels �n Nederland woont, �s nog vele malen groter.



HOOFDDOELEN

Veel collect�oneurs van trad�t�onele s�eraden z��n bezorgd over de toekomst van hun collect�e. Ze hebben veelal
moe�te met het mogel��ke u�teenvallen van hun verzamel�ng. Tegel��kert��d groe�t het bewustz��n �n de SWANA-
landen dat deze s�eraden beteken�sdragers van cultureel erfgoed z��n. D�t �s een trend d�e �n de aankomende
decenn�a zal groe�en. Q�lada helpt collect�oneurs u�t de hele wereld om hun verzamel�ng een beteken�svolle
toekomst te geven. Musea �n de landen van herkomst van de aan Q�lada toevertrouwde s�eraden z��n op hun beurt
geholpen met een goed beschreven en d�g�taal z�chtbare erfgoedcollect�es. 

De aan Q�lada geschonken collect�es bev�nden z�ch �n een t��del��ke ‘safe haven”. �n de t��d dat een collect�e b��
Q�lada �s, wordt er gewerkt aan het ontslu�ten van de collect�es, maar ook aan het creëren van bewustword�ng van
de culturele waarde van deze stukken. Het draa�t om méér dan kett�ngen en oorbellen; het betreft erfgoed.
S�eraden z��n een h�stor�sche bron.

Met s�eraden kunnen verhalen verteld worden. Over handelscontacten, econom�sche ontw�kkel�ngen en culturele
u�tw�ssel�ng, over de soc�ale pos�t�e van vrouwen, m�crof�nanc�er�ng en ondernemersgeest, over geloof, vrees en
hoop. S�eraden vormen een h�stor�sch arch�ef en geven een k��k�e �n het leven van vrouwen zoals geen
gesch�eden�sboek dat kan. �e moet ze alleen wel kunnen 'lezen', en �u�st d�e vaard�ghe�d gaat verloren.



HOOFDDOELEN

 1  VERBINDEN

2 KENNISOVERDRACHT

Q�lada verb�ndt werelden: De st�cht�ng r�cht z�ch op
schenk�ngen van pr�vate trad�t�onele
s�eradencollect�es u�t de hele wereld, behoudt en
beheert deze en maakt ze door m�ddel van
beschr��v�ngen en d�g�tal�ser�ng gereed om over te
dragen aan musea en culturele �nstell�ngen �n de
landen van herkomst van deze s�eraden. 

Q�lada streeft naar �nternat�onale kenn�sdel�ng,
kenn�sverspre�d�ng en kenn�sverr��k�ng over deze
s�eraden. Met het verdw��nen van de laatste generat�e
dragers, het u�teenvallen van collect�es en een
opgroe�ende �onge generat�e met een beperkte kenn�s
over deze s�eraden ontstaat er ontegenzeggel��k
kenn�sverl�es. Door het (d�g�taal) werken met �onge
vr��w�ll�gers en stag�a�res �n en/of u�t de
herkomstlanden wordt dat verl�es aan kenn�s gestopt
en gekeerd. D�t proces van kenn�sverr��k�ng �s een
kwest�e van lange adem en vele �aren �ntens�eve
relat�es. D�e kenn�sverr��k�ng wordt ook geborgd
doordat de database van Q�lada openbaar �s. Een
ander aspect van kenn�sdel�ng- en verr��k�ng �s aan de
orde als verzamel�ngen fe�tel��k worden overgedragen;
het opt�mal�seren van het collect�ebeheer door
kenn�soverdracht valt ook onder deze doelstell�ng. 

Q�lada heeft dr�e hoofddoelen. Het operat�onal�seren van de eerste twee hoofddoelen �s een �nternat�onale
aangelegenhe�d, waarb�� een globale focus vanzelfsprekend �s: het derde hoofddoel r�cht z�ch meer op Nederland.

Zo �s de eerste stag�a�re van Q�lada, Yomna Borg, geboren �n Egypte, woonacht�g �n Los Angeles en werkt
voor Q�lada aan een Tunes�sche collect�e d�e door Nederlanders �s verzameld. Yomna heeft een masters'
degree �n Cultural Her�tage Management aan de Sorbonne behaald en volgt nu een ople�d�ng V�sual Fash�on
Merchand�s�ng aan Saddleback Un�vers�ty. �n het kader h�ervan heeft z�� haar stageper�ode besteed aan het
vertalen en bestuderen van een tekstrol d�e �n een z�lveren amuletkoker bewaard �s gebleven, en het schr��ven
van een art�kel h�erover voor de blog van Q�lada. Het belang h�ervan �s dat n�et alleen de gesch�eden�s en
beteken�s van d�t collect�estuk du�del��k wordt, maar ook dat Yomna het s�eraad �n een bredere culturele
context heeft kunnen onderzoeken en h�erdoor onderzoekservar�ng opgedaan heeft, d�e z�� �n het kader van
haar aanstaande PhD-onderzoek kan gebru�ken. Z�� heeft al gevraagd of ze na afloop van haar stage als
vr��w�ll�ger b�� Q�lada betrokken kan bl��ven 'because � w�ll not f�nd someth�ng l�ke th�s anywhere else'.



 3  DIALOOG
Het derde hoofddoel van Q�lada concentreert z�ch op
Nederland. Trad�t�onele s�eraden z��n een geweld�ge,
laagdrempel�ge gespreksstarter. En met elkaar �n
gesprek gaan verb�ndt: het bevordert de beheers�ng
van de Nederlandse taal door n�euwkomers, en laat
meerdere generat�es u�t versch�llende culturen met
elkaar �n contact komen. �ets ogensch��nl��ks
eenvoud�gs als praten over de context van de s�eraden
bevordert wederz��ds begr�p en herkenn�ng. 

De �nstrumenten en act�v�te�ten om deze
taalontw�kkel�ng en �ntegrat�e te bewerkstell�ngen
z��n het openbaar maken van de s�eraden v�a
tentoonstell�ngen, lez�ngen, workshops, publ�cat�es,
blogs en soc�ale med�a. D�t voorz�et �n het vullen van
een h�aat �n museaal Nederland; er �s zeer we�n�g
aandacht voor �slam�t�sche kunst en cultuur �n het
algemeen en Q�lada kan h�er fundamenteel aan
b��dragen. 

T��dens de tentoonstell�ng 'Bergen op Z�lver' (Het Mark�ezenhof, Bergen op Zoom 2017) was ook een ru�mte
met s�eraden u�t Noord Afr�ka en het M�dden-Oosten �nger�cht. �n de randprogrammer�ng heeft S�gr�d van
Roode een workshop verzorgd voor n�euwkomers d�e taaln�veau Nt2 aan het leren waren. De deelnemers
kwamen u�t de SWANA-reg�o, maar ook u�t Zu�d Amer�ka en Oost-Europa. Gezamenl��k praten over
s�eraden als bru�dsschat en spaartegoed le�dde tot onderwerpen als trouwen, hu�shoudeconom�e,
z�ekenhu�sbezoek, trad�t�es en gewoonten, feesten en onderhandelen. De deelnemers waren enthous�ast: �n
plaats van leerstof consumeren stonden z�� h�er zelf centraal, konden vertellen over hun e�gen achtergrond
en leven, en ontstond er een dynam�ek waarb�� gezamenl��k naar woorden werd gezocht om d�t �n het
Nederlands u�t te leggen. De workshop had op veel meer vlakken meerwaarde dan alleen s�eraden
bewonderen.



HUIDIGE
SITUATIE

De eerste �deeën over de opr�cht�ng van Q�lada ontstonden �n de zomer van 2021. Het �deaal om part�cul�ere
s�eradenverzamel�ngen over te dragen aan musea �n de herkomstlanden stoelt ook op prakt�sche gronden; �n 2021
vroegen d�verse verzamelaars aan �n�t�at�efnemer S�gr�d van Roode of z�� kon bem�ddelen of w�st hoe een
verzamel�ng kon worden teruggebracht naar de landen waar het verzameld was. Het �s dus zeker n�et zo dat
verzamelaars overtu�gd d�enen te worden van het �deaal van Q�lada. Het �s eerder andersom; Q�lada �s een
oploss�ng d�e z�ch eerder n�et aanged�end heeft. 

De fe�tel��ke opr�cht�ng van Q�lada gesch�edde e�nd november 2021. Het �aar 2022 wordt beschouwd als een
voorbere�dend �aar op de daadwerkel��ke act�v�te�ten. Webs�te en soc�ale med�a d�enen �nger�cht te worden, een
ANB� status wordt aangevraagd, een raad van toez�cht moet geïnstalleerd worden, Q�lada d�ent z�ch te verhouden
tot d�verse codes, donateurs�n�t�at�even moeten ontw�kkeld worden en op het geb�ed van collect�ebeheer d�enen
fys�eke en d�g�tale producten gereal�seerd te worden. Ondertussen �s het zeer aannemel��k dat er �n 2022 enkele
verzamel�ngen gedoneerd worden.

Daarnaast speelt er een belangr��k beperkend punt �n 2022. Opr�chter S�gr�d van Roode heeft een fullt�me baan
als prov�nc�aal archeoloog van Gelderland en wenst �n 2022 het grootste gedeelte van haar proefschr�ft af te
ronden. �n 2023 zal z�� d�t proefschr�ft voltoo�en en een partt�me aanstell�ng �n Gelderland aangaan, waardoor er
meer t��d en adem komt voor werkzaamheden b�nnen Q�lada.



ACTIVITEITEN
T/M 2025

De reflect�es op de Fa�r Pract�ce Code, de Governance Code Cultuur en de Code D�vers�te�t �nclus�v�te�t en
Toegankel��khe�d worden op de webs�te geplaatst.
Er wordt een d�rect�e- en een raad van toez�chtreglement vastgesteld. �n het d�rect�ereglement zal worden
�ngegaan op de sche�dsl��n tussen de onbezold�gde werkzaamheden van opr�chter Van Roode voor Q�lada en
haar bezold�gde werkzaamheden �n haar hoedan�ghe�d als opr�chter van (de gereg�streerde handelsnaam)
Bedou�n S�lver.
Er wordt een �nternat�onale raad van adv�seurs samengesteld. Doel h�ervan �s de act�v�te�ten en koers van
Q�lada voortdurend te kunnen sp�egelen aan �nternat�onale ontw�kkel�ngen op het geb�ed van erfgoed u�t de
Arab�sche wereld.

Het opstellen van een beknopt collect�eplan over wat wel en n�et door Q�lada �n t��del��k beheer genomen
wordt. Er zal �mmers �n de toekomst sprake z��n van doublures en m�neur mater�aal waar men �n de
herkomstlanden n�et geïnteresseerd �n �s. Ook kunnen z�ch �n overgedragen verzamel�ngen onderdelen van
s�eraden bev�nden d�e voor Q�lada wel �nteressant z��n (educat�e, reparat�e), maar als los onderdeel voor de
culturele �nstell�ngen �n de herkomstlanden n�et van wezenl��k belang z��n. Het kan ook andersom: �n een
verzamel�ng kan z�ch b��voorbeeld (ant�ek) text�el bev�nden. Voor Q�lada m�nder van belang en qua
conserver�ng moe�l��k te beheren, maar voor musea �n de herkomstlanden mogel��k wel �nteressant mater�aal.
Het formuleren van cr�ter�a waaraan musea en/of andere culturele �nstell�ngen �n de landen van herkomst
moeten voldoen als z�� een collect�e overgedragen kr��gen. D�t moet geensz�ns een bevoogdende opsomm�ng
worden. Wel zullen enkele u�tslu�t�ngscr�ter�a gaan gelden, zoals b��voorbeeld het n�et overdragen van
collect�es aan musea d�e �n part�cul�er e�gendom z��n. Ook kan de pol�t�eke s�tuat�e �n enkele SWANA-landen
aanle�d�ng geven om musea �n de betreffende landen n�et deel te laten nemen. 

De navolgende werkzaamheden worden �n 2022 u�tgevoerd: 

Governance 

Bele�d 



Een overeenkomst met het R��ksmuseum van Oudheden over de opslag van �n de toekomst door Q�lada
beheerde collect�es. Het RMO �s bere�d h�eraan zonder vergoed�ng mee te werken, �nd�en Q�lada –als een
char�tat�eve stempel van goedkeur�ng- een ANB�-status verwerft. 
Het �ntegreren van een database �n de bestaande webs�te q�lada.org tene�nde collect�es te d�g�tal�seren en
ontslu�ten. 

U�tbre�d�ng van de webs�te, zowel door de �mplementat�e van een database, de veelz��d�ghe�d van
onderwerpen als door de meertal�ghe�d (Engels, Frans, Arab�sch) 
�nstagram- en Facebookaccounts onderhouden.
Het �nformeren van n�euwsbr�even en netwerken over de �n�t�at�even van Q�lada, ook met het doel om de
naamsbekendhe�d van Q�lada te vergroten.
B�nnengekomen collect�es ontslu�ten met behulp van (onl�ne) stag�a�rs. H�erb�� �s er n�et alleen aandacht voor
de �ntr�ns�eke kenmerken en beschr��v�ngen van het betreffende s�eraad, maar ook voor de
verzamelgesch�eden�s en de persoonl��khe�d van de verzamelaar, m�ddels �nterv�ews en de overdracht van
arch�val�a en documentat�e. 
B�nnengekomen collect�es zo goed mogel��k re�n�gen, conserveren en verpakken met behulp van vr��w�ll�gers. 
Het werven van donateurs 

Beheer 

Commun�cat�e
Het opzetten van een �nstagram- en Facebookaccount. Het eerste med�um r�cht z�ch op de �ongeren d�e als
stag�a�re of vr��w�ll�ger betrokken kunnen worden of b��voorbeeld werkzaam z��n �n een museum �n de SWANA-
landen. Facebook �s meer ger�cht op de (oudere) verzamelaars van trad�t�onele s�eraden. Vanwege de
opstartper�ode wordt er nog n�et �ngezet op andere soc�ale med�a. 

Daarnaast z��n voor de hele bele�dsper�ode 2022/2025 de volgende onderwerpen van toepass�ng: 

Bele�d:
·Het �aarl��ks maken en vaststellen van een beknopt operat�oneel �aarplan, een begrot�ng en een �aarreken�ng

U�tvoer�ng

De concrete aanle�d�ng voor de opr�cht�ng was het verzoek van Hans Canton om een aanz�enl��k deel van z��n
verzamel�ng voornamel��k Tunes�sche s�eraden �n beheer te nemen. Hans Canton en z��n �nm�ddels overleden
partner Gerr�t van Dam hebben een decenn�um lang �ntens�ef verzameld �n voornamel��k het Tunes�sche
Sousse, waar z�� m�dden�n �n de med�na een hu�s bewoonden. De collect�e zal formeel worden overgedragen
nadat Q�lada de ANB�-status heeft verworven. 



VERWACHTINGEN
NA 2025

Strateg�sch 
�n het westen, waar de pr�vécollect�es z�ch bev�nden, zullen twee ontw�kkel�ngen verder verd�ept gaan worden.
Het maatschappel��k debat over dekolon�al�sat�e van musea, dat z�ch nu nog vooral r�cht op �ur�d�sche e�gendoms-
en verwerv�ngskwest�es, zal z�ch gaan verbreden naar culturele oorsprong. Het besef dat cultureel erfgoed �n bez�t
en e�gendom kunnen z��n van culturele bu�tenstaanders, maar onlosmakel��k verbonden z��n met de cultuur waar
het door en voor gemaakt �s, zal gaan le�den tot een meer hybr�de vorm van erfgoedzorg. Q�lada vormt h�er een
schakel �n, door tot dan toe verborgen pr�vécollect�es eerst op het geb�ed van culturele oorsprong te ontslu�ten
met als doel u�te�ndel��k ook het �ur�d�sch e�gendom over te dragen.
Daarnaast zal de samenlev�ng als geheel meer aandacht besteden aan �nclus�v�te�t en d�vers�te�t, ook �n de
culturele erfgoedsector. Q�lada speelt h�er een rol �n, door cultureel erfgoed te ontslu�ten dat op d�t moment �n
Nederland maar mond�esmaat te z�en �s, door dat �n gezamenl��khe�d met spec�al�sten u�t de landen van herkomst
zelf te doen, en door de s�eraden �n te zetten om d�aloog te bevorderen.
�n de landen van herkomst zelf zal de waarder�ng voor deze s�eraden de komende �aren alleen maar toenemen. De
trend dat musea ook aandacht hebben voor recente etnograf�ca, zoals d�e de afgelopen �aren �s �ngezet, zal de
komende �aren toenemen. Q�lada �s klaar om daaraan b�� te dragen.

U�tvoerend

Eerste overdracht
Voor het �nternat�onale draagvlak b�� verzamelaars en musea �s het van belangr��k dat er m�nstens één collect�e
overgedragen wordt naar een museum, b�� voorkeur voor 2025, ofwel vlak daarna. Goed voorbeeld doet �mmers
volgen en dat kan le�den tot zowel meer aanbod van verzamelaars als vraag van musea. 

Let op: waar er over een collect�e wordt gesproken betekent d�t n�et per se dat het één verzamel�ng betreft. Het �s
heel wel mogel��k dat er b��voorbeeld �n de loop der �aren b��voorbeeld negen collect�es aan Q�lada worden
overgedragen met �n �edere collect�e een aantal Tunes�sche s�eraden. Deze kunnen dan als één geheel aan een
Tunes�sch museum worden overgedragen. 



Fys�eke ru�mte
Naarmate het aantal geschonken collect�es groe�t, ontstaan er mogel��kheden voor een scala aan themat�sche of
geograf�sche tentoonstell�ngen van voorwerpen/s�eraden d�e door Q�lada beheerd worden. Deze expos�t�es kunnen
gereal�seerd worden �n musea, waarb�� Q�lada z�ch nadrukkel��k n�et beperkt tot Nederland. De tentoonstell�ngen
dragen b�� aan het �deaal van Q�lada en aan de f�nanc�er�ng van de st�cht�ng (opdrachtverstrekk�ng, fee vragen,
donateurs, deel entree-�nkomsten). Q�lada beoogt op m�ddellange term��n een e�gen ru�mte d�e als
kenn�scentrum, depot en expos�t�eru�mte fungeert. �n beg�nsel �s d�t en�gsz�ns vergel��kbaar met het Le�dse
Text�le Research Centre. De amb�t�e �s echter groter; het zou een museaal �n�t�at�ef moeten worden, opgenomen
�n het museumreg�ster.

Cont�nuïte�t
Gereal�seerd d�ent te worden dat de st�cht�ng �n de eerste �aren van z��n bestaan kwetsbaar �s. De contacten met
verzamelaars l�ggen b�� S�gr�d van Roode, de begele�d�ng van stag�a�res en vr��w�ll�gers �dem. Er �s vooralsnog
geen andere betrokkene dan Van Roode als het gaat om het overdragen en valor�seren van kenn�s en z�� �s ook
verantwoordel��k voor alle commun�cat�e en het algehele re�len en ze�len van de st�cht�ng. D�t �mpl�ceert dat er
b�� de beoogde groe� van Q�lada n�et alleen gekeken moet worden naar f�nanc�ële m�ddelen d�e haar t��ds�nzet
compenseren, maar ook naar de potent�e van stag�a�res en vr��w�ll�gers om bas�staken voor de st�cht�ng te
verr�chten.  



De d�recteur-bestuurder van Q�lada �s S�gr�d van Roode. Z�� verr�cht haar werkzaamheden vooralsnog
onbezold�gd en ontvangt een vergoed�ng voor gemaakte onkosten. Q�lada heeft een onbezold�gde raad van
toez�cht d�e u�t m�n�maal dr�e en max�maal v��f leden bestaat. De leden z��n onafhankel��k en er �s geen sprake van
(de sch��n van) belangenverstrengel�ng �n relat�e tot de doelstell�ngen van Q�lada.  Begonnen wordt met dr�e
raadsleden. Naarmate de act�v�te�ten van de st�cht�ng groe�en worden er twee n�euwe leden benaderd. D�t zorgt
ook voor een dakpansgew��s rooster van aftreden. 

De prof�elschets, het rooster van aftreden en de nevenfunct�es van de raad van toez�cht worden opgenomen op
www.q�lada.org, evenals het d�rect�e- en het raad van toez�chtreglement. 

Er z��n geen betaalde werknemers �n d�enst. Q�lada maakt dankbaar gebru�k van vr��w�ll�gers en stag�a�res �n
b�nnen- en bu�tenland. De werkzaamheden van stag�a�res bestaan grotendeels u�t het beschr��ven en du�den van
de b�nnengekomen voorwerpen. Het aantal uren van hen zal u�tbre�den als er een groe� �n de beheerde collect�es
komt. De werkzaamheden van vr��w�ll�gers concentreren z�ch op de operat�onele aspecten, zoals het fys�eke
collect�ebeheer (re�n�gen, �npakken, fotograferen, database bas�sreg�strat�e) en het adm�n�strat�eve beheer van de
organ�sat�e.

ORGANISATIE

http://www.qilada.org/


Een spontane donat�e v�a een PayPal button op de webs�te en v�a soc�ale med�a.
Een �aarl��kse b��drage van m�n�maal €30/$30, b�� voorkeur v�a een macht�g�ng.
Een �aarl��kse b��drage van m�n�maal €100 per �aar gedurende 5 �aar (alleen voor Nederland, per�od�eke
schenk�ng met f�scale voordelen). 

�n de eerste twee �aren wordt er aan de �n�t�at�efnemer geen vergoed�ng betaald voor haar gem�ddelde
t��ds�nvester�ng van een dag per week. Dat kan vanaf 2024 mogel��k z��n, �nd�en er een (pro�ect)subs�d�e voor een
of meerdere �aren wordt verworven. De over�ge �aarl��kse kosten worden gedekt u�t donateurs�nkomsten.

Het aanloopverl�es �n het eerste boek�aar wordt gef�nanc�erd v�a een voorschot van de opr�chter, d�e terugbetaald
wordt als de algemene reserve toere�kend �s. 

Q�lada streeft ernaar om b�nnen zes �aar een algemene reserve van €20.000 te hebben opgebouwd. D�t bedrag �s
bedoeld als weerstandsvermogen, zodat �n een �aar zonder �nkomsten de act�v�te�ten op bas�s van een dag per
week voortgezet kunnen worden en de vaste lasten betaald kunnen worden. Eventuele andere reserves z��n per
def�n�t�e bestemm�ngsreserves met een spec�f�ek doel. Donateurs kunnen (vooralsnog) geen fonds op naam
onderbrengen b�� Q�lada. Hun donat�es ondersteunen de dr�e hoofddoelen van Q�lada.

Donateurs
Er z��n dr�e man�eren om de werkzaamheden en de doelen van Q�lada te ondersteunen:

Q�lada zal donateurs door m�ddel van n�euwsbr�even en soc�al med�a �nzage geven �n de act�v�te�ten van de
st�cht�ng en �aarl��ks op de webs�te �n de �aarreken�ng verantwoord�ng afleggen over de kosten en baten. Er z��n
geen op geld waardeerbare tegenprestat�es. 

FINANCIEN



BEGROTING

Subs�d�es v�a pr�vate fondsen en st�cht�ngen. 

Na een aanloopfase t/m 2023, waarb�� de onbezold�gde �n�t�at�efnemer, samen met vr��w�ll�gers, de st�cht�ng een
fundament geeft, operat�oneel laat groe�en en (d�g�taal) z�chtbaar laat z��n, �s het t��d voor een tweede fase.
H�erb�� �s het doel dat het aantal �ngebrachte collect�es groe�t, beschreven wordt en op de webs�te gepubl�ceerd
wordt. De openbaarhe�d van �ngebrachte collect�es le�dt dan tot een groe� van �nternat�onale werkzaamheden. Op
twee man�eren: gestreefd wordt om collect�es van bu�ten Nederland aan Q�lada toe te voegen en er ontstaat een
concreet netwerk met samenwerk�ngspartners �n de herkomstlanden van de s�eraden. �n deze tweede fase �s het
wensel��k dat de �nzet van opr�chter en dr��vende kracht Van Roode m�n�maal een dag per week gef�nanc�erd kan
worden u�t een subs�d�e van een �nstell�ng d�e de lang�ar�ge doelstell�ngen van Q�lada onderschr��ft en een
startsubs�d�e van €50.000, te verdelen over v��f �aren, toekent. 



OVER DE
INITIATIEFNEMER

SIGRID VAN ROODE

S�gr�d van Roode studeerde Egyptolog�e en �s
s�eradenh�stor�ca. Ze �s gespec�al�seerd �n s�eraden u�t
Noord Afr�ka, de Levant en het Arab�sch Sch�ere�land
en werkt momenteel aan haar promot�eonderzoek over
s�eraden en r�tueel aan de Un�vers�te�t Le�den. 

Voor haar z��n s�eraden een man�er om de soc�ale en
culturele achtergronden van een maatschapp�� te
du�den. Dat doet z�� door m�ddel van ber�chten en
�nteract�e v�a soc�ale med�a als Facebook en
�nstagram, v�a boeken, blogs, n�euwsbr�even,
recens�es, (onl�ne) lez�ngen en cursussen d�e v�a haar
webs�te Bedou�ns�lver.com te v�nden z��n. Z�� bere�kt
maandel��ks honderddu�zenden mensen met soc�al
med�a-posts over s�eraden.*

Naarmate haar bere�k groe�de, kreeg z�� steeds vaker
de vraag wat verzamelaars met hun collect�e zouden
kunnen doen. Ook kr��gt z�� regelmat�g vragen van
musea en spec�al�sten �n de landen van herkomst van
de s�eraden en daarbu�ten. Z�� �s v�ndbaar en
toegankel��k.

Het opr�chten van Q�lada �s  een vanzelfsprekende
volgende stap �n een proces waarb�� z�� al ru�m 25 �aar
nauw betrokken �s b�� de toekomst van trad�t�onele
s�eraden.

*Bere�k �nstagram (gemeten op 14 me� 2022) over een per�ode
van 30 dagen was 341.454 un�eke personen

https://www.facebook.com/BedouinSilver
https://www.instagram.com/bedouinsilver/
https://bedouinsilver.com/about/events/


QILADA VERBINDT

STICHTING QILADA VERBINDT
SIERADEN,  MENSEN,  GENERATIES EN
CULTUREN

SIERADEN
Qilada plaatst sieraden in hun
culturele, sociale en historische
context, doet onderzoek naar hun
leven en dat van hun draagsters, en
vertelt hun verhalen

MENSEN
Qilada brengt verzamelaars in contact
met musea, young professionals en
een groot publiek

GENERATIES
Qilada brengt generaties met elkaar
in gesprek om een gezamenlijk
verleden en een gedeelde
verantwoordelijkheid voor de
toekomst te ontdekken

CULTUREN
Qilada brengt actieve dialoog tussen
culturen tot stand, met sieraden als
gespreksstarter


