Jammer genoeg is het proces over de rosmolên in de doofpot geraakt. Het uur van
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap had in 1737 nog niet geslagen. Tot dan toe is de
familie Hoefnagels trouw voor de recognitie blijven betalen.
MECHELIEN SPIERINGS.
Geraadpleegde Archieven:
,
Gemeentelijk Archief Sint Michiels Gestel
Gerechtelijk Archief Sint Michiels Gestel en Bosch Protocol, R. A. 's-Bosch
Archieven van de Raad- en Rekenkamer van de Markiezen van B. op Zoom, Bergen-op-Zoom.

DE OUDE OUDE BUNDER
Na de invoering van het metrieke stelsel in 1820 is de benaming „bunder" vooreen
oppervlakte van 10.000 m2 nog lang in gebruik gebleven in officiële stukken.
Alhoewel daar nu de term „hektare" gebruikt wordt, kent men de bunder op het
platteland nog steeds. Maar naast de „bunder'' kennen oudere mensen ook nog een
eenheid die zij , ,oude bunder'' noemen en die ruwweg een derde deel groter is dan
de gewone bunder of hektare. Hier wordt duidelijk de bunder bedoeld die vóór
1820 alom in Brabant in gebruik was en waarvan de grootte tussen 1,2 en 1,4
hektare lag, maar verschilde van plaats tot plaats.
Voor wie weieens met oude maten te maken heeft is dit alles wel bekend.Maar
verbazend is het om in de 15e-17e eeuw óók vermeldingen van „oude bunders"
tegen te komen, ja zelfs van „oude lopenzaadlands"!
Soms verschijnt de „oude bunder" als veldnaam: Dat hoeft dan niet te wijzen op
een maat van die naam: immers een perceel dat reeds erg lang als één bunder gekend
wordt, zou best „De Oude Bunder" kunnen heten.
1474: Meester Aert Cornelis Lamssz sone houdt een bunder van eenen stucke
lants anderhalf bunder groot, geheeten d'oude Bunder . . . ')
Maar in de volgende passage moet er toch sprake zijn van een maat:
1474: Peter Dierick Buysensone houdt een oudt bunder lants metten huysingen
dairop staende te Langdonc in Roesendale . . . 2)
Zo werden er te Roosendaal in totaal 3 gevonden, terwijl het eerste voorbeeld ook
een Roosendaals perceel betrof 3 ). In Princenhage vond ik een ander soort bijzondere bunder: de „bunder grote maat". Het perceel dat l bunder grote maat mat in
1552, heette in 1783 3Vz gemet groot, ofwel 1,17. bunder. 4 )
Maar het meest valt de oude maat op te Gilze. Het cijnsboek van de Oude Hof
van de abdis van Thorn te Gilze 5) vermeldt bij de cijnsen te Gilze zowel bunders
en lopenzaadlands zonder verdere aanduidingen, als ook oude bunders, oude én
nieuwe lopenzaadlands! Als we even aannemen dat al die oude en nieuwe maten bij
benadering even groot zijn, blijkt dat van de weergegeven oppervlakte onder Gilze
van de bunders 5% oude maat was, en van de lopenzaadlands zelfs 11%, met 1%
voor het „nieuwe lopen". Bijna 8% van de oppervlakte was in oude (of nieuwe)
maat gemeten.
De vondst van deze bijzondere oude maten was puur bij toeval en het zou me niet
verbazen wanneer ook anderen, die met andere plaatsen in Brabant bezig zijn,
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dergelijke vermeldingen aantreffen. Gaarne zou ik hun ervaringen vernemen, in de
hoop op die manier misschien dit vrij zeldzame verschijnsel te kunnen gaan begrijpen.
Want wat kan het betekenen? Er kan sprake zijn van de invoering van hogerhand
van een nieuwe maat, net als in 1820 gebeurde. Men denke aan het algemene
gebruik dat men van de Bredase en Bossche bunder maakte in een zeer groot gebied:
wellicht hebben die twee maten lokale maten overvleugeld. Maar ook is het mogelijk
dat we er sporen van kolonisatie door lieden van elders in mogen herkennen, lieden
die hun eigen maten meebrachten. De vraag is dan welke maat de ,,oude" werd:
de maat die de omwonenden reeds gebruikten, of de importmaat. Een dergelijke
gang van zaken zou te Roosendaal mogelijk zijn, waar men in 1300 de Vlamingen
nog als een aparte, daar gevestigde, groep vermeldde. 6 ). Ook in Vlaanderen was
de bunder wijd verspreid 7):
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POTTEBAKKERSGEREEDSCHAP UIT DE IJZERTIJD
In september 1972 werd op de „Hoge Hof' te Megen een perceeltje uitgegraven,
dat bestemd was voor de bouw van vier woningen. Reeds eerder waren hier tijdens
grondwerkzaamheden bij de aanleg van riool en waterleiding scherven uit de Ijzertijd
te voorschijn gekomen. Bovendien werden bij de bouw van een woonhuis een
complete Harpstedter urn, een spinsteentje en een doorboord barnstenen schijfje
gevonden. Dank zij de medewerking van de aannemer en de eigenaars mochten wij
na het uitgraven een onderzoek instellen. Dit diende echter wel zo snel mogelijk
te geschieden.
Het gehele uitgegraven stuk bleek bezaaid te zijn met scherven van voornamelijk
Harpstedter aardewerk. Er kwam ook dunwandig aardewerk met grafietbedekking
voor, terwijl in de bovenste lagen Romeins materiaal aanwezig was. De laag met
Romeins materiaal bevond zich op een diepte van 40 a 50 cm onder het maaiveld,
terwijl de vroegere woonsporen zich voortzetten tot een diepte van 120 cm. Het
geheel werd 80 cm uitgediept. Hierbij viel een aantal zéér opvallende zwarte, gele
en rode vlekken op. De zwarte vlekken bleken afkomstig te zijn van stookplaatsen,
de gele van leemhopen en de rode van een zachtgebakken, vermoedelijk weggeworpen en mislukt aardewerk.
De veronderstelling ligt voor de hand, dat hier een werkplaats was geweest van
een pottenbakker. Dit vermoeden werd bevestigd door het vinden van enige z.g.
polijststenen, waarvan er een op bijgaande tekening is weergegeven, (a en b)
28

