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Aagje Feldbrugge

De knobbeloortjes van Hubregtse

De Burghse onderwijzer Johannes Adriaan  
Hubregtse (1878-1940) was een man met een  
passie. In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met 
alles wat met de historie van het eiland Schou-
wen-Duiveland en zijn inwoners te maken had.

In 1911 hoorde hij dat na een zware storm in 
de duinen allerlei ‘oudheden’ blootgestoven waren: 
grondsporen, scherven, botresten, ijzeren ‘hut-
klampen’, bronzen munten en fibulae. Vanaf dat 
jaar tot aan zijn overlijden in 1940 speurde hij 
ieder seizoen de duinen systematisch af met als 
doel deze oudheden te redden en te documenteren.

Hubregtse onderhield voor zijn activiteiten  
contacten met het Zeeuws Genootschap en het 
Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Daardoor 
kon het materiaal in de loop der tijd bestudeerd 
worden door respectievelijk mevrouw M.G.A. de 
Man van het Zeeuws Genootschap en de heren 
J.H. Holwerda, A.E. van Giffen en A.E. Remou-
champs van het Leidse museum.

Van de vindplaatsen tekende Hubregtse een 
overzichtskaart, waarop hij alle duindalen van 
een nummer of cijfer voorzag. Ook beschreef hij, 
op zijn manier, veel van zijn vondsten.

Hubregtse liet zijn omvangrijke collectie voor 
het grootste deel na aan het Zeeuws Genootschap. 
Na zijn dood kwam het legaat, met vertraging 
door de oorlog, naar het toenmalige museum in 
de Wagenaarstraat in Middelburg: een groot pak-
ket met allemaal verschillende sigarenkistjes en 
andere doosjes, met op ieder doosje het dalnum-
mer en soms een aanduiding van de inhoud: “dal 
J, Dal O1, Germaansch, Frankisch!”. Er zat ook 
een pak notities bij, vaak in een soort steno, 

geschreven op alles wat hij beschikbaar had: in 
keurige schoolcahiers, maar ook op tijdschrift-
wikkels en achterkanten van rekeningen.

Diverse deskundigen hebben zich er al eens 
over gebogen. Maar omdat er weinig systeem in 
het legaat zit en het bij elkaar erg veel is – vooral 
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Kaart van de Schouwse duinen met de dalen met vindplaatsen. 

Tekening J.A. Hubregtse.    
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het scherfmateriaal, dat in de tijd varieert van de 
vroege ijzertijd tot en met de middeleeuwen –, is 
een groot deel nog steeds niet exact gedetermi-
neerd en beschreven. De verzameling is echter 
heel interessant en een aantal vondsten is al wel 
in publicaties verwerkt. Provinciaal archeoloog 
R.M. van Heeringen voltooide in 1992 zijn proef-
schrift over het prehistorische aardewerk in Zuid-

west-Nederland in het algemeen en dat van 
Schouwen in het bijzonder. Historisch geograaf  
F. Beekman gebruikte voor zijn proefschrift over 
het geografisch ontstaan van de westzijde van 
Schouwen de verschillende aardewerkcomplexen 
van Hubregtse als hulpmiddel om de ouderdom 
van het gebied te duiden. Vanaf 1992 hervatte hij 
samen met geoloog L. van der Valk het archeolo-

In zulke blikjes borg Hubregtse zijn vondsten op. Foto Gemma van der Hoogte.

Fragment van een knobbeloortjesschaal uit de vroege ijzertijd. 

Foto Gemma van der Hoogte.
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gisch verzamelen in de duinen van Haamstede 
van Hubregtse, nu op hedendaagse wetenschap-
pelijke wijze. 

Als conservator ben ik bezig met het nalopen 
van de hele collectie archeologie van het Genoot-
schap. Dat is een kwestie van doos open, materi-
aal bekijken en notities maken, doos dicht. Op dit 
moment bestudeer ik de collectie-Hubregtse en af 
en toe stuit ik op bijzonder aardige dingen. Dat 
zit hem vaak in het kleine.

Zo ontdekte ik de knobbeloortjes van  
Hubregtse. Ik trof ze aan in een grote zak met 
scherven (KZGW, collectie-Hubregtse, nr. 873-29) 
uit de vroege en midden-ijzertijd, een periode die 
loopt van ca. 700 tot 200 v.Chr. (Broeke 2012, p. 
101; Heeringen 1988, p. 66). 

Oren en andere handvatten aan potten en 
schalen zijn geen bijzonderheid, maar aan ijzer-
tijdaardewerk kom je ze in Zeeland niet veel 
tegen. Het meeste opslag- en kookgerei uit de 
periode tussen de bronstijd en de Romeinse over-
heersing kenmerkt zich door een vrij dikke wand, 
gemaakt van een klei die grof ‘gemagerd’, ver-
mengd is,  bijvoorbeeld met potgruis. Het is niet 
erg hard gebakken, zodat grotere oren waaraan je 
een pot kan beetpakken, makkelijk zouden afbre-
ken. Het vroege-ijzertijdaardewerk met de door-
boorde knobbeloortjes is echter veel dunner en 
van een fijnere klei gemaakt. De oortjes zijn 
slechts kleine aangeboetseerde, afgeronde dotjes 
klei, van ongeveer 3 cm breed en 2 cm dik, waar 
kennelijk met een dun stokje gaatjes doorheen 
geprikt zijn. Vergelijking met complete exempla-
ren in andere collecties toont aan dat dit soort 
vaatwerk vaak maar één oortje had. Het zal dus 
niet zozeer gediend hebben om een schaaltje aan 
op te pakken, maar was eerder bestemd om er een 
touwtje door te halen waarmee het aan de wand 
of een gebint opgehangen kon worden (Broeke 
2012, p. 100). Wellicht waren de mensen extra 
zuinig op dit meer verfijnde aardewerk.

De collectie-Hubregtse bevat meerdere knob-
beloortjes (Van Heeringen 1988, pp. 67-68, fig. 3, 
nr. 5, fig. 4, nr. 57, 59, 60). Van het hier bespro-

ken schaaltje was het eerste stukje dat me tussen 
alle grovere scherven opviel het knobbeltje zelf 
met de twee gaatjes. Daarna bleken er in de des-
betreffende zak nog meer scherven van hetzelfde 
materiaal te zitten. Nadat ze aan elkaar gepast 
waren, vormden ze bijna de helft van een fijn 
rood schaaltje met een rechtopstaande rand. Het 
kan zo’n 2.700 jaar geleden zijn geweest dat 
iemand het maakte, het kocht, ruilde of kreeg, het 
mooi vond en gebruikte. En het jammer vond toen 
het kapot viel.

En wat Hubregtse zelf voor oren had? Ik zou 
het niet weten. 
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Onderwijzer als oudheidkundige. Foto Gemma van der Hoogte.
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Marianne Gossije

“Een overheerlijk geschenk”

In mei 1828 ontving het Genootschap twee schil-
derijen ten geschenke. Het ene schilderij werd 
geschonken door baron A.J.C. Lampsins, voorstel-
lende “de voorheen bestaan hebbende buitenplaats 
Lammerenburg”. Dit schilderij hangt momenteel in 
langdurig bruikleen in het MuZeeum in Vlissingen.

Het andere schilderij was een geschenk van 
jonkheer Van der Straten van den Hille, die woonde 
in Rijswijk. Het was een portret van jonkheer Jan 
van Borssele van der Hooghe, die leefde van 1707 
tot 1764.

Op 13 oktober 1828 staat de schenking ook keurig 
in de notulen vermeld. In de handgeschreven 
catalogus van 1846 staat het portret onder de B 
van Borsselen. In de volgende bewaard gebleven, 
gedrukte catalogus van 1861 staat het portret ook 
vermeld, en voor het laatst in de gedrukte catalo-
gus van conservator W.D. Luteijn uit 1880 onder 
nr. 56. Het schilderij werd ‘in veiligheid gebracht’ 
in de Provinciale Bibliotheek in de Lange Delft in 
Middelburg. Dat gebouw brandde in mei 1940 
volledig uit. Het schilderij is dus helaas verloren 
gegaan.

De briefwisseling die bij dit schilderij van 
Van Borssele hoort is echter wel aardig om een 
idee te geven van hoe men indertijd soms met een 
schenking omging. Hoewel in de notulen is ver-
meld dat er een bedankbrief naar Van der Straten 
zal gaan, is dit niet tijdig gebeurd. Van der Stra-
ten wacht anderhalf jaar, tot het hem op 23 
november 1829 te gortig wordt. Hij schrijft de 
volgende aangetekende brief op poten aan de 
directeuren van het Genootschap.

Aan Heeren Directeuren van het ZGdW

Mijne Heeren,
Bij de mijne d:o 2 Julij 1828 zondt ik onder t 
Adres van Uwer Voorzitter Jonkhr A.C. van 

Citters te Middelburg tot geschenk aan het 
Genootschap het Portret van wijlen den Heer 
Eerste Edele Van Borssele en kreeg van 
ZHWGeb in d:o 12 Julij 1828 Bericht der 
Goede ontvangst, alsmede dat ZHWGeb Het-
zelve Portret, benevens de bovengem. gelei-
dende missive ter uwer Eerste Vergadering 
zoude overleggen, welke evenwel niet voor 
September van dat jaar zoude plaats hebben. 
Zedert al die tijd tot Heden vernam ik verder 

Jhr. Jan van Borssele (1707-1764), heer van Borssele en van der 

Hooghe, schepen en raad van Middelburg, representant van de 

Eerste Edele van Zeeland. ZA, ZG, ZI, IV-267. 
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niets naders, en informende mij dus in t gep. 
najaar deswegens bij een mijner vrienden, 
mede Directeur van t Genootschap, ten einde 
eens te weten, welke de afloop dier mededee-
ling bij de vergadering was geweest en 
ZEdGeb verhaalde mij dat Hetzelve Portret 
was geaccepteerd, voorts geplaatst in t Audi-
torium van het Genootschap en aan den Heer 
Secretaris van Hetzelve door de Vergadering 
de Last was opgedragen mij deswegens op de 
bij het Genootschap gebruikelijke wijze dank 
te zeggen en de aanneming te verwittigen. 
Hoe dit nu zij, weet ik niet, daer ik haast niet 
kan presumeren dat:/ Hoewel de gifte van 
gene grote waarde is, en daer hij is geschiedt 
om de collectie Portretten van Beroemde 

StaatsMannen bij het Genootschap aanwezig 
te helpen completeren (daer zoveel ik weet dit 
Portret er niet bij was, tenminste niet zo 
groot) en ook veelal ten einde het Genoot-
schap eene gedachtenis zoude verlangen van 
wijlen den Altijd Waerdigen Heer Anthony 
Huysman welke zo in de Provincie, de stad 
Middelburg, en ook bij t Genootschap in veel 
gewichtige Betrekkingen Roemvol is 
werksaam geweest. /: Men of den Gifte zoda-
nig gering heeft geacht of ook mij persoonlijk 
zodanig verzuimd, dat het hoegenaamd geen t 
minste antwoord uwer vergadering of genoot-
schap waardig was. Het zoude mij derhalven 
zeer verblijen en tot genoegen zijn door of van 
wegen uwe vergadering bij Bewijsten te 

Lammerenburg te Koudekerke, 1637. Olieverf op doek, z.n., ZG, G-1664. 
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mogen worden gesuprimeerdt, hoedanig het 
met een en ander is gelegen.
In welke verwachting de eer heb te zijn
…
Vander Straten van den Hille

Het Huys te Hoorn
onder Rijswijk bij ’s Hage
den 23 Nov. 1829

Van der Straten beklaagt zich met name over de 
suggestie dat men hem te min zou achten. Hierop 
stuurt directeur Van Citters een ‘interne’ brief 
aan de directeur die verzuimd heeft de jonkheer 
op tijd te bedanken.

Middelburg, 29 Nov. 1829

Wel Edel Gestrenge Heer,
Schrijver van inleggende missive is een 
groote kwast. Zooveel leven te maken voor 
het portret van eenen man, wiens verdien-
sten, zoo veel ik weet, zoo gering zijn, dat ik 
betwijfelen mag of men immer zijner gedacht 
zoude hebben, bij aldien hij niet in het jaar 
1787, bij de verheffing van Willem IV tot 
stadhouder, alleen uit hoofde van zijn geslagt-
naam tot vertegenwoordiger van den Eerst 
Edelen ware benoemd geworden, en dan nog 
zoo veel ophef van den Heer Huisman te 
maken, die een goed man was – mais voila 
tout. Waarlijk dat is al te gek – en dan nog 
den brief te laten aantekenen!
Volgens de ingewonnen informatien van den 
Heer vd Straten van den Hille is UEdGb de 
man die bij het Genoodschap aan den kaek 
nagelaten heeft dien Jonkheer voor zijn over-
heerlijk geschenk te bedanken, en daarvoor 
bij het Genootschap aan de kaak moet staan. 
Bij aldien UEdGb vergeten heeft den Hr vdStr 

te bedanken, dan is dat nog geene doodzonde, 
en den Hr vdStr verdient dat zijn gekke brief 
in het Genootschap voorgelezen worde – en 
vooral dat het antwoord hetwelk hij bekomen 
zal, ook aangetekend worde, om hem te nood-
zaken zijne villa te verlaten om den brief af te 
halen.

Ontvang, Mijn Heer, de verzekering mijne bij-
zondere achting

UEDGeb dd Dienaar
A.C. van Citters

In plaats van ootmoedig toe te geven dat men bij 
het Genootschap in gebreke is gebleven, kiest Van 
Citters de aanval. De directeuren van het Genoot-
schap voelden zich kennelijk ver verheven boven 
de schenker, want Van der Straten wordt wegge-
zet als een “kwast”. We weten natuurlijk niet in 
hoeverre Van Citters en Van der Straten elkaar 
persoonlijk kenden. Voor zover bekend is het de 
enige schenking die Van der Straten ooit deed 
aan het Genootschap. Het zal dus wel de toon van 
diens brief geweest zijn die Van Citters tot zijn 
negatieve kwalificatie verleidde. Niet alleen stelt 
hij voor de brief van Van der Straten in de verga-
dering voor te lezen – ongetwijfeld om diens 
kwasterige karakter te demonstreren –, hij onder-
neemt ook een kleine wraakactie door voor te 
stellen de bedankbrief eveneens aangetekend te 
versturen, “om hem te noodzaken zijne villa te 
verlaten”. 

Pikante details die te vinden zijn in de 
bewaard gebleven ingekomen stukken en notulen 
van het Genootschap, in dit geval in KZGW, inv.
nr. 64. Al deze stukken worden de komende jaren 
geïnventariseerd, wat ongetwijfeld zal leiden tot 
nog meer fraaie vondsten.


