
Beknopt jaaroverzicht 2015 

 

Naam: Stichting Fries Aardewerk 

Opgericht: 30 september 1999 

RSIN: 008936043 

KvK nummer:  Stichting Fries Aardewerk 01086241 

Postadres:  Mr. D.P. de Vries 

Twiske 8 

        9254 GB  Hurdegaryp 

Doelstelling: Het initiëren, faciliteren en openbaar maken van onderzoek naar Fries aardewerk, waarbij het 

accent ligt op majolica uit de 17de t/m 19de eeuw.  

Beleidsplan Stichting Fries Aardewerk: 

De Stichting Fries Aardewerk werd opgericht op 30 september 1999 en heeft als doel het initiëren en het 

faciliteren van onderzoek naar Fries aardewerk, waarbij het accent ligt op majolica en faience uit de 17de t/m 

19de eeuw. 

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het uitbrengen van publicaties en het verrichten of doen 

verrichten van onderzoek, zodat de kennis van het Fries aardewerk wordt vergroot en gedeeld. 

Het delen van kennis vindt plaats door het doen van publicaties, het online zetten van deze publicaties 

(www.friesaardewerk.nl) en het beschikbaar hebben van resultaten van archeologische opgravingen waarbij met 

name fabrieksafval is onderzocht. Dit materiaal heeft een belangrijke functie als referentiemateriaal en is van 

bovenregionaal belang. 

Bij de werkzaamheden wordt waar nodig samengewerkt met musea, waarbij Keramiekmuseum Princessehof te 

Leeuwarden en Gemeentemuseum het Hannemahuis te Harlingen de belangrijkste partners zijn. 

De Stichting is voor het uitvoeren van haar taak afhankelijk van gelden van andere fondsen. Waar nodig worden 

vermogensfondsen met een concreet verzoek benaderd, zowel inhoudelijk als financieel, om de projecten van 

de Stichting Fries Aardewerk mogelijk te maken. 

Aan deze fondsen wordt financieel en inhoudelijk verantwoording afgelegd.  

Bestuur: 

Het bestuur van de Stichting Fries Aardewerk bestaat uit drie leden: 

Mr.W.J. Adema, voorzitter 

Mr. D.P. de Vries, secretaris 

Drs. H.P. ter Avest, penningmeester 

 

Het bestuur wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door haar administrateur 

dr ir P.J. Tichelaar. 

 

Aan geen van de bestuursleden wordt een beloning uitgekeerd. De administrateur krijgt de gemaakte onkosten 

vergoed.  

 

Actuele activiteiten: 

In de periode 2011-2016 is een omvangrijke particuliere collectie scherven van Fries aardewerk 

geïnventariseerd, gefotografeerd, gerubriceerd en op aanvraag digitaal toegankelijk gemaakt. 

 

http://www.friesaardewerk.nl/


Een vergelijkbare exercitie vond plaats met vondstcomplexen uit de Harlinger bodem, te weten: Raamstraat, 

Kruisstraat, Waddenhal en Rapenburg. In alle gevallen betreft het archeologisch materiaal dat binnen  de 

doelstelling van de stichting valt en dat voor (wetenschappelijk) onderzoek is ontsloten. 

 

De stichting oriënteert zich op een tweetal uitgaven betreffende de Friese majolica. Een zakboekje en een 

standaardwerk. 

 

Toegankelijkheid vondstmateriaal: 

In jaren 2011-2016 is veel onderzoek verricht naar majolica bakafval  afkomstig van locaties van drie 

gleibakkerijen in Harlingen uit de 17de en 18de eeuw. Het materiaal is gerubriceerd, gefotografeerd en via een 

database toegankelijk gemaakt. Daarnaast zijn grote hoeveelheden scherven afkomstig van een stortplaats uit de 

periode 1580-1620 in kaart gebracht en gefotografeerd. 

 

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in dit materiaal kunnen  na afspraak terecht bij: 

Gemeentemuseum Het Hannemahuis 

Voorstraat 56 

8861 BM Harlingen 

museum@harlingen.nl 

0517-413658

mailto:museum@harlingen.nl


Rekening 2015 Stichting Fries Aardewerk 

 
Debet 

01-01-2016 Saldo           € 5.723,68 

22-12-2015 Voorschot aan de stichting door P.J. Tichelaar    € 1.000,- 

             --------------- 

             € 6.723,68 

Credit 

08-06-2015 Nota Terra Cotta Incognita, proef LdH                  € 629,20 

Bankkosten 2015              €   64,17 

            --------------- 

              € 693,37- 

31-12-2015 Saldo      € 6.030,31  

 

Balans Stichting Fries Aardewerk per 31-12-2015 

Saldo rekening courant  RABObank      € 6.030,31 

Nog te ontvangen N.N. Stichting       € 3.000,- 

        --------------- 

Saldo          € 9.030,31 

 

Verplichtingen t.a.v. Terra Cotta  Incognita      € 6.050,- 

Verplichtingen t.a.v. P.J. Tichelaar     € 1.000,- 

        -------------- 

Saldo        - € 7.050,- 

 

Resultaat 2015       € 1.880,31 


