Archeologische vondsten van Adrichem, aanwezig in het museum
Zalfpotjes met cilindrisch lichaam
Pot
(1600 - 1799)
Brede zalfpot bestaande uit een cilindrisch
lichaam met aan zowel boven-als onderzijde een
inkeping rondom waardoor een standring en een
liprand ontstaat. In de rand zitten enkele
scherven en ontbreekt een stuk. De pot is wit
geglazuurd.
aardewerk; h=10cm, d=14.5cm (Geheel)
Idem voor de rest, alleen de maten verschillen.
Flesje van groen glas
Fles
(1700 - 1799)
Klein flesje van groen glas bestaande uit een bol lichaam dat halverwege is
afgesneden waardoor het een platte bodem heeft. Op het lichaam staat
een zeer smalle lange hals die aan de bovenzijde eindigt in een liprand. het
flesje is op diverse plaatsen gebroken en in het lichaam missen enkele
delen.
glas; h=9.5cm, d=6cm (Geheel)

Groene fles met lange smalle hals
Fles
(1600 - 1799)
Fles bestaande uit een cillindrisch lichaam waarop een lange smalle hals
staat die in lengte langer is dan het lichaam in hoogte. Aan de bovenzijde
is de hals voorzien van een liprand. Ongeveer de helft van de schouder is
afgebroken en ontbreekt.
glas; h=24.5cm, d=8.5cm (Geheel); l=12cm (Hals)

Kom van aardewerk met vlekkenmotief
Kom
(1600 - 1799)
Kom zonder voet of standring bestaande uit een geel/bruine
basis waarop rondom donkerbruine vlekken zijn aangebracht.
De pot is voorzien van een horizontaal en een verticaal oor..
aardewerk; h=7cm, d=15cm (Geheel)

Aardewerken test met slibdecoratie
Pot
(1600 - 1699)
Pot (test) bestaande uit een konisch lichaam op standring
waarop rechtop staande kraag met liprand. De kraag is voorzien
van een oor en is rondom gedecoreerd met een sliblijn in
golfpatroon. Aan de binnenzijde is het lichaam geel geglazuurd.
aardewerk; h=7cm, d=11cm (Geheel)

Kan in blauw geglazuurd
Kan
(1600 - 1699)
Kan bestaande uit een standring waarop een bol lichaam dat overgaat
in een iets smallere hals. Het oor ontbreekt. De kan is geheel blauw
geglazuurd en gedecoreerd door middel van grijskleurige cirkels die in
reliëf zijn aangebracht.
Inscriptie: Oud inventarisnummer Kennemer Oudheidkamer
steengoed; h=19.5cm, d=16cm (Geheel)

Baardmankruik met medaillon op buik
Kruik
(1600 - 1699)
Bruin geglazuurde baardmankruik bestaande uit een bol lichaam op
standring dat overgaat in een smallere hals met liprand. Op de hals
in reliëf de baardman en op de buik ter decoratie een medaillon
waarin een bloem, ook in reliëf.
aardewerk; h=23cm, d=14cm (Geheel)

Weserkan gedecoreerd in blauw
Kan
(1600 - 1699)
Grijze kan (weser?) bestaande uit een voet waarop een bol lichaam
overgaande in een smalle hals met oor. De kan is gedecoreerd op
zowel de hals als de buik, bestaande uit resp. een hoofd in reliëf en
driehoeken in blauw waarbinnen medaillons met bloem in reliëf.
steengoed; h=26cm, d=13cm (Geheel)

Groene fles met wapen in reliëf
Fles
(1600 - 1799)
Fles bestaande uit een hoog bol lichaam waarop een smal
toelopende hals met liprand. Op de buik is de fles voorzien van een
medaillon waarop een wapen in reliëf is aangebracht. De fles heeft
een groene kleur en een olie-achtige gloed.
Inscriptie: Nummer Archeologische werkgroep
glas; h=22.5cm, d=14.5cm (Geheel)

