
Gerechtelijke bevestiging betreffende de Schaapskamp 

 

Hypothequen  Schein   
 

Ausweise Grund und Hypothequen  Buchs  des Amts 

Huissen fol. 325 besitzet der Bernd de Haan eine 

Hofstätte auf Schaafskamp welche 2 morgen groß und 

1/3tel des daselbst im ganzen 6 morgen großen Stücks ist 

und zwaren laut gerichtlichen. Auftrags de 2ten Maii 1796 

für 750 Gl. holl.  auf welchen Grund titulus possessio- 

nis ex decreto de eodem dato berichtiget worden. 

 

Auf dieser Hofstätte finden sich  eingetragen: 

 

I. Onera perpetua: Königliche Schätzung und Wässerungs  Gelder 

II. Gerichtlich Versicherte  Schulden 

 

Fünfhundert Gulden hollands sage 500 Gl. Holl. zu 4½ Prozent  

zum Behuef des Gerard Ten Oever laut gerichtlicher  

Obligation de 2ten Maii 1796, welche ex decreto de eodem  

dato eingetragen. 

Weiter findet sich darauf nichts eingetragen und  

wird der gegenwärtige Hypothequen  Schein 

dem Bernd de Haan in vim recognitonis wegen  

des ex documento & decreto de 2ten Maii 1796 für ihn 

berichtigten tituli possessionis hierdurch ertheilet.  

Urkündlich des Gerichts Unterschriften und vorge-  

druckten Gerichts Siegels. 

Signatum Huissen in Judicio den 2ten Maii 1796. 

 

  Gantesweiler. 

 

    JW Koch 

 

 



Opmerkingen. 
 

Het betreft hier een notitie uit het kadaster (= Hypothequen Schein) van de Pruisische 

overheid. Huissen was in deze tijd Pruisisch, Gendt niet. 

 

Het stuk gaat over een boerderij (tabakshofstede) op een perceel grond dat door de Pruisische 

ambtenaar Koch,  Schaafs Camp wordt genoemd. Het stuk heette toen echter ook al 

Schaapskamp, maar voor een Duitser was een schaap „ein Schaf“, vandaar de schrijffout in de 

brief.  

Bernd de Haan uit Gendt is dus voor 750 gulden eigenaar geworden, inclusief koninklijke 

belasting en watergelden en wettelijk verzekerde bedragen.  

De Schaapskamp is een perceel grond dat ligt in Huissen-Zand aan de Karstraat en het 

Nieuwe Diep, in de buitenbocht bij restaurant de Gulle Goedzak.  

 

 
 

In 1999 schreef P.Driessen een artikel* over de stamboom van de familie Eeuwes. Reinier 

Eeuwes woonde toen op de Schaapskamp. In het artikel meldt Piet Driessen dezelfde akte 

over de verkoop aan Bernd de Haan.  Het huis is daarna rond  2003/2004  afgebrand  en 

herbouwd. Naar verluidt zijn bij de brand ook de oude documenten die bij de famile Eeuwes 

aanwezig waren, verloren gegaan. 

 

Transcriptie verzorgd door Rein van Berkel, Jur Tak en Emile Smit. 

 

*Mededelingen van de Hist Kring Huessen, Bd 24 pag 62 e.v. 1999 

 

Onera perpetua = eeuwigdurende lasten (financieel)  

titulus possessionis ex decreto de eodem dato  = eigendomsrecht bij een besluit van die datum 

in vim recognitis = krachtens erkenning 

ex documento & decreto = volgens document en decreet 


