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Inleiding 
Het verpondingsboek van 1704 van Den Dungen blijft een hoogst interessant register.1 Het 
bevat allerlei informatie die verborgen blijft zolang niet opgehelderd is waar de opgesomde 
percelen precies lagen. Eerder werd de inhoud van het kohier samengevat.2 
In het gemeentearchief van Den Dungen berusten ook de verpondingskohieren van latere 
jaren.3 
Omdat de secretaris in elk register de formulering van het eerste kohier overnam, kan men 
uitgaande van het kohier van 1704 de percelen lokaliseren door de eigenaar in het laatste kohier 
in het kadaster op te zoeken. Een flink aantal van hen kan op deze manier direkt gevonden 
worden in de legger van het kadaster van 1832, waarmee de plaats van het perceel bepaald is. 
Maar er zijn natuurlijk stukken land die moeilijker zijn thuis te brengen. Daartoe kan inv. 343 
behulpzaam zijn; het is een voorloper van het kadaster.4 
Als elk perceel van het verpondingskohier tot kadastraal perceel is herleid, kan het velerlei zeer 
nauwkeurige informatie leveren. 
Ik wil in dit artikel de situering van het bezit van de Karthuizers ter hand nemen.  
 
De Karthuizers 
Ludolf van den Water, kanunnik van St. Jan, kocht in de omgeving van Den Bosch land op; hij 
was blijkbaar rijk. Zijn bezitting op de Poeldonk kwam aan de karthuizers. Eveneens Ludolfs 
goed op de Eikendonk, waar ze enige tijd woonden, maar sinds 1472 in Vucht.5 
Ze verkochten hun goederen op de Poeldonk in latere tijd, waarschijnlijk zonder er ooit iets 
anders mee gedaan te hebben dan ze verpachten of verhuren. 6 
 
Bronnen 
Dirk Wellen Rovers verkocht zijn huis met erf, hof en land aan Ludolf in 1453. Er is geen grootte-
aanduiding in de akte.7 In oudere aktes blijkt Dirk Wellens minder te bezitten dan 18 morgen.8 
Ludolf beloofde een lijfpacht daaruit te betalen en een cijns, en in beide aktes staat dat het goed 
18 morgen groot is.9 In 1471 droeg Ludolf dit bezit aan de karthuizers op, weer 18 morgen 
groot.10  
Bij de verkoping van 1659 wordt vermeld dat de Karthuizers hun goederen op de Poeldonk 
verkregen hadden van Ludolf bij donatie op 4 aug 1475.11  
Er zijn dus 3 aktes met de grootte van 18 morgen erin. 
De karthuizers verkochten het deel van hun land dat aan de straat  gelegen was, A 345 met het 
huis, in 1479 en pas in 1659 de rest.12  De verkoop van 1659 hield in 
de grooten hoogencamp van 5½ morgen aan Gerard Jan Delis Wijgergangs (A170 + 171), 
een kamp van 3 morgen aan Leonard Jans (A169), 
den hogen camp van 3 morgen aan Pauwels Jans Wijgergangs (A166), 
den dalen camp van 2½ morgen aan Jan Rutten van Griensven (A165). 
 
De belendingen geven aan dat het bezit zich van de straat op de Poeldonk uitstrekte tot aan de 
IJvelaarse dijk en dat het aan weerskanten belendde aan huis en land A 164  en de akker A 346 
(deze beide laatste rekonstrukties worden hier niet verantwoord). In de akten die A164 betreffen 
zijn de karthuizers terug te vinden van 1482 tot 1521. In belendingen van het huis A345 is de 
erachter liggende Karthuizers kamp terug te vinden van 1479 tot 1660. In een van die 
belendingen staat dat het land van de karthuizers den dalenkamp heet. 13 
Ook belendde Karthuizerskamp aan huis en land Hooidonksedijk 10 (B604). Dat is te vinden in 
akten van 1487 tot 1532. Een ervan zegt dat er een steeg van de karthuizers tussenbeide ligt.14 



In de hertogelijke cijnsboeken komen karthuizers in Den Dungen voor in de cijnsposten nr 726 
en 756.15 
Tenslotte zijn er de gegevens van het verpondingskohier. Karthuizerskampen zijn er vijf (fo 70v -
71v). Er is den dalen kamp (fo 70v). En er zijn Karthuizersakkers (fo 152 -152v). De plaats van 
het huis is terug te vinden als een werf (fo 100v). 
 
Rekonstruktie 
Rekonstruktie van de precieze omvang van karthuizers kamp en akker is moeilijk omdat er ter 
plaatse veel veranderd is. 
1. Er zijn bij dijkdoorbraken wielen gelopen; daardoor werd ook de straat op de Poeldonk 
verlegd. 
2. De Zuid-Willemsvaart  werd in 1822 aangelegd. Op het volgende kaartje loopt het kanaal van 
midden links naar rechts onder. 
3. De wegen langs het kanaal werden aangelegd en later verbreed. 
4. De Beusingse dijk werd aangelegd. 
 
De van belang zijnde posten in het verpondingskohier zijn: 
 
fo grootte eigenaar in 1704 eigenaar in 1832 kadastraal nr. 
den dalen kamp 
70v 2m4h16r Antonie Antonie Godschalk Laurens v.d. Heuvel A 165 
de karthuizers kampen 
71 3m3h13r Willem Hendrik Smits Mathijs Godschalk A 166 
   Gerardus Godschalk A 343 
71 3m3h20r Peter Jan Leijtens Dirk v.d. Besselaar e.a. A 169 
71 2m5h20r wed. Jan Gerit Wijgergangs Mathijs Godschalk A 170 
70v 2m5h26r wed. Jan Gerit Wijgergangs Mathijs Godschalk A 171 
71v 3m3h29r Marike wed. Dirk Leenderts Jan A. Smits e.a. A 341, 342 
100v 4L20r Mechteld wed. Klaas Dirks e.a. Hendrik A. Schakenraad A 345 
de karthuizers akkers 
152 1L7r Cornelis Adriaan van Hannen Jan Venrooi B 599 
   wiel B 600 
152v 6r  Marike wed. Jan Jan v.d. Bosch Hendrik J. Smits B 601 
152v 3L5r kinderen Jan Peter van Hannen Christiaan v. Osch B 602 
152v 3L21r Hendrik Delis v. d. Merendonk Jan W. v. Grinsven B 603 
____________________________________________________________________________
_____ 
 
De totale oppervlakte van het gebied is 15 morgen 5 hont 11 roeden plus 12 lopensaten 26 
roeden; samen met de wiel is dat iets meer dan 18 morgen. Dat komt overeen met de grootte 
van de bezitting van Ludolf van den Water en de karthuizers in de 15e eeuw. 
 



 

 
De percelen uit de tabel bevinden zich onder de 
woorden "Dungensche brug" in deze uitsnede 
van de topografische kaart, N 45 D Schijndel 
(1953), en vlak daarboven. 
 
De dalenkamp ligt vrijwel onder de brug, de 
kampen ten noorden van het kanaal, de akkers 
ten zuiden ervan. 
 
Hooidonksedijk 10 is het huis onder het snijpunt 
van de coördinaat-lijnen. 

 

 
 
Dit is een rekonstruktietekening van het bezit van de kartuizers op de ondergrond van het kadaster, die de 
toestand in de 15e eeuw aangeeft. 
Met getrokken lijnen zijn preceelsgrenzen getekend als die overeenkomen met de kaart van 1832. 
Gestippelde lijnen zijn van het kadaster. Onderbroken lijnen zijn mijn rekonstruktie. De Hooidonksedijk is 
gestippeld, rechts onder in de figuur, met 4 wielen erlangs. 
Hooidonksedijk 10 staat op perceel 604. 
 

De steeg tussen het erf van Hooidonksedijk 10 en het land van de karthuizers lag naast de percelen B 
602 en 603. 
Het is op de kadasterkaart niet uit te maken of de steeg bij B 602 en 603 vanaf de straat op de Poeldonk 
toegankelijk was (zoals de Gruun wei dat later was). De verbinding tussen steeg en straat is daarop niet 
getekend, ook niet als (gestippeld) voetpad. 
In de verkopingsakte van 1658 wordt bij de kamp A 169 vermeld hoe het recht van overweg geregeld was: 



"ende insonderheijt te mogen wegen deur eenen camp toebehoorende Huyberden Jans van der 
Merendoncq ende voorts deur eene steeghsken toebehoorende Henrick soene Rutger Jans ende alsoe 
voorts deur d'ander erfenisse toebehorende den selven Henrick Rutgers totter straaten toe uijt, volgens 
acte daer over voor schepenen ende raedt deser stadt gepasseert opten 28 aug 1533".

16
 

Het erf van Huibert was Hooidonksedijk 10 en aangelag; dat van Henrik Rutten was Poeldonk B4, dus ten 
westen tegen Karthuizers akker; let wel, niet in 1658 maar in 1533. 
Ik trek nu de konklusie dat de steeg noordwaarts uitkwam op de Poeldonk, dat door het lopen van de 
wielen het noordelijke deel van de steeg verdween en dat de toegang tot de steeg daarna door de Gruun 
wei kwam. 

 
 Door het land van de karthuizers werd de dijk gelegd, waarbij de kampen buitendijks kwamen 
en de akkers binnendijks.  
 
Overgebleven vragen 
1. Volgens cijnsnummer 726 is een deel van het land van Hooidonksedijk 10 naar de karthuizers 
gegaan. Ligt hierin de verklaring voor het verschil tussen de oppervlakte van 15 morgen van Dirk 
Wellens en 18 morgen van Ludolf van den Water en de karthuizers? 
2. Verlegde Mathijs Godschalk, bezitter van A 170 en 171, de scheiding tussen beide percelen? 
In het verpondingsboek zijn beide kampen even groot, maar op de kadasterkaart is A 170 een 
stuk groter. 
3. Onduidelijk blijft hoe groot het erf bij het huis na de verkoping in 1479 was. De opgaven lopen 
uiteen van 4 lopensen 20 roeden in het verpondingsboek, 6 tot 8 lopensaten17 en 1 of 1½  
malderzaad.18 Daardoor is het niet goed mogelijk de afgrenzing tussen de dalen kamp A 165 en 
de werf B 345 te bepalen. 
4. Is A 341-342 wel een karthuizers kamp? 
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