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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Intendant voor de Jacht

Archiefbloknummer:
L23015

Omvang:
66 inventarisnummer(s); 2,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven en gedrukte teksten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag

Archiefvormers:
Opperjachtmeester van koning Lodewijk Napoleon

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken inzake de reglementering van de jacht en de visserij, zoals een 
begeleidende missive bij een wetsontwerp uit 1808 "tegen het beroven, schenden, vernielen en 
bestelen van hout en boomgewassen in het koningkrijk Holland". Onder de rubriek Toezicht op de 
Jacht en de Visserij bevindt zich een serie dagstaten aangaande vergunningen, bijvoorbeeld "om te
mogen schieten op vinken, leeuwerikken en kwartels" of "om toegelaten te worden tot de 
zwanenjacht". De inventaris bevat verder registers met staten van vergunninghouders en 
aantekeningen van inkomsten uit de toekenning van visserijakten.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Intendant voor de Jacht, nummer toegang 2.01.26.01, 
inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Intendant Jacht, 2.01.26.01, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
De opperjagermeester van koning Lodewijk Napoleon

DE OPPERJAGERMEESTER VAN KONING LODEWIJK NAPOLEON
Oorspronkelijk maakte de opperjagermeester van koning Lodewijk Napoleon deel uit van het 
personeel, belast met het beheer van het Kroondomein. Bij decreet van 22 november 1806, nr. 55, 
riep de kanselarij van koning Lodewijk echter de functie van kapitein-generaal van de jacht in het 
leven. Deze functionaris was belast met het toezicht op het jagen en vissen in de Kroondomeinen. 
Deze functie ging weldra op in die van de opperjagermeester.

Nadere regeling van zijn taak geschiedde bij Koninklijk Decreet van 17 april 1807, nr. 3, houdende 
vaststelling van een wet op de jacht en visserij. Hierbij werd slechts aan de koning de jacht op 
groot wild voorbehouden, en jacht in de domeinen op ander wild slechts toegestaan bij speciale 
vergunningen, te verstrekken onder zekere voorwaarden. Aan de koning werd nadere 
reglementering van de jacht voorbehouden. Een dergelijk reglement op de visserij werd bij 
koninklijk decreet van 23 september 1808 gearresteerd.

Voor regeling van het toezicht werd het koninkrijk Holland in jachtdistricten onderverdeeld, die elk
onder het hoofd van een Officier van de Jacht werden gesteld. 1

Om de administratie van de vergunningen en kwalificaties van diverse bevoegdheden met 
betrekking tot jacht en visserij mogelijk te maken, werd een generaal bureau van de jacht 
opgericht: aan het hoofd hiervan stond een secretaris-generaal, die door de koning werd benoemd
op voordracht van de opperjagermeester, die tevens instructies voor dit bureau zou opstellen. 2

Het instituut bleef in stand tot de inlijving van het koninkrijk door keizer Napoleon. Deze stelde het
toezicht op de jacht onder de Administration Générale des Eaux et Forêts te Parijs.

De administratie van wateren en wouden tijdens het Keizerrijk.

DE ADMINISTRATIE VAN WATEREN EN WOUDEN TIJDENS HET KEIZERRIJK.
Bij keizerlijk Decreet van 22 oktober 1811 3 werden de ingelijfde Hollandse departementen 
ondergebracht in de Administration Génerale des Eaux et Fôrets en ingedeeld in de 31ste 
conservation, die ook het departement van de Lippe omvatte. Aan het hoofd werd een 
conservateur gesteld, die tot taak had, de vigerende Franse wetten, inclusief de jacht en de visserij,
toe te passen. Hij zag onder meer toe op de uitvoering van een verscherpte jachtwet, waarbij een 
speciaal "permis d'armes" was vereist en op voorschriften, waarbij vergunningen vereist waren bij 
het sprokkelen van hout.

Voor dit toezicht werden speciale inspectie-rayons opgericht in Utrecht en Munster, terwijl in ieder 
departement gardes généraux en gardes de pêche werden aangesteld. 4

De regelingen werden bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1814, nr. 17, ongedaan gemaakt.

1 Decreet van koning Lodewijk Napoleon van 1 oktober 1807, nr. 31. De officieren van de jacht werden benoemd bij 
decreet van koning Lodewijk Napoleon van 6 oktober, 1807 nr. 2.

2 Decreet van koning Lodewijk Napoleon van 29 juli 1807, nr. 25.
3 Vermeld in de Moniteur van 1811, nr. 306.
4 Enig inzicht in de organisatie van de diverse houtvesterijen, toezichthouders in de visserij onder het Franse 

Keizerrijk geeft een rapport van een der houtvesters aan koning Willem I in het archief van de Staatssecretarie 
van koning Willem I, exh. 19 februari 1814, nr. 17.
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Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

I. Stukken van algemene aard.

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.

1 Minuten van brieven van de kapitein-generaal van de jacht.
9 oktober 1807-14 juni 1808 1 pak
Niet compleet, nummers 1-501; verder nog de nummers 791-793 van september 1808.

2 Minuten van brieven van de opperjachtmeester.
Augustus-december 1808 1 omslag

3 Lijst van door de opperjachtmeester opgemaakte stukken.
Januari-mei 1808 2 katernen
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II. Stukken van bijzondere aard.

II. STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD.
A. Bureau en personeel.

A. BUREAU EN PERSONEEL.

4 Ingekomen kwitanties van diverse personen wegens betaalde salarissen.
1807-1810 1 omslag

5 Maandoverzichten van uitgaven van de opperjachtmeester, met jaaroverzicht en 
staat van het personeel.
1808 1 deel

6 Ingekomen declaraties.
1808-1811 3 stukken

7 Ingekomen kwitanties van de secretaris-generaal van Jacht en Visserij voor gedane 
leveranties.
1809-1810 1 lias

B. Reglementering van de Jacht en de Visserij.

B. REGLEMENTERING VAN DE JACHT EN DE VISSERIJ.

8 Decreet van koning Lodewijk Napoleon van 1 oktober 1807, nr. 31, houdende de 
verdeling van het koninkrijk Holland in jachtdistricten. Gedrukt, met vermelding 
van de jagermeester in die districten, geschreven.
1807 1 stuk

9 Ingekomen adviezen van officieren van de jacht inzake voorstellen tot 
reglementering van de jacht en visserij.
1807 1 pak

10 Ingekomen afschriften van brieven van rentmeesters aan de heer A.J. Verbeek, 
commissaris bij de administratie der Nationale Domeinen, afkomstig van den vorst 
van Nassau, ter beantwoording van zijn circulaire van 16 januari 1807 omtrent het 
jachtrecht in hun rentambten.
1807 1 omslag

11 Notulen van besprekingen van gedeputeerden van verschillende departementen 
van het Koninkrijk Holland, tot verbetering van het reglement op de jacht van 8 mei
1807, alsmede tot samenstelling van een reglement op de visserij, met bijlagen.
1807-1808 1 omslag
Bedoeld is het reglement op de visserij van 23 september 1808.

12 Briefwisseling van de opperjagermeester over de registratie van jachtakten, met 
concepten en specimina van jachtakten.
1808 1 omslag

13 Ingekomen missive van het Wetgevend Lichaam van 8 januari 1808, begeleidende 
wijzigingen van het ontwerp van wet tegen het beroven, schenden, vernielen en 
bestelen van hout en boomgewassen in het koninkrijk Holland.
1808 2 stukken

14 Ingekomen afschrift van het besluit van koning Lodewijk Napoleon van 6 juni 1809, 
nr. 10, naar aanleiding van een rapport van de Staatsraad over het bij dit college 
ingediende concept-jachtreglement, met overdruk van dit rapport.
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1809 1 omslag
C. Toezicht op de Jacht en de Visserij.

C. TOEZICHT OP DE JACHT EN DE VISSERIJ.

15 Ingekomen verzoeken bij de opperjachtmeester en bij de kapitein-generaal van de 
jacht om vergunningen en kwalificaties, met bijlagen.
1807-1808 1 pak

16 Ingekomen processen-verbaal van overtredingen op jachtreglementen.
26 juni-17 oktober 1807 1 omslag
Genummerd 2-92.

17-33 Dagstaten, opgemaakt naar aanleiding van verzoeken om vergunningen of 
kwalificaties.
Juli-november 1807 17 omslagen
17 Om registratie en afpaling van eigen jachtgebieden.
18 Om vergunning tot het jagen op gehuurde gronden.
19 Om kwalificatie tot de lange jacht.
20 Om kwalificatie tot de korte jacht en de lange jacht.
21 Om kwalificatie tot de korte jacht.
22 Om verkrijging van "port d'armes".
23 Om kwalificatie tot alle soort van jacht.
24 Om te mogen fretteren of konijnen schieten.
25 Om te mogen schieten op eenden en watersnippen.
26 Om te mogen schieten op vinken, leeuwerikken en kwartels.
27 Om toegelaten te worden tot de zwanenjacht.
28 Om registratie en confirmatie van zwanendriften.
29 Om registratie en confirmatie van eendekooien.
30 Om registratie en confirmatie van duifhuizen en duiventillen.
31 Om kwalificatie als opziener.
32 Om kwalificatie als poelier.
33 Om speciale vergunningen.

34-41 Ingekomen bewijsstukken bij verzoeken om vergunningen.
1806-1810
34 Verklaringen van gemeentebesturen inzake verpondingen door 

eigenaars van jachtgebieden. November l806-juli 1807, 1 omslag
35 Verklaringen van gemeentebesturen inzake het eigendomsrecht van 

vogelkooien, duiventillen, eendekooien, zwanendriften, etc. Juli-
augustus 1807, 1 pak

36-40 Verklaringen van gemeentebesturen inzake de geschiktheid en 
gerechtigdheid van personen om permissie te ontvangen tot het 
dragen van een jachtgeweer. 1807-1809

5 pakken
36 13 juni-15 augustus 1807
37 16 augustus-3 november 1807
38 Eilanden Schouwen: 1 augustus 1807
39 27 april-3 november 1808
40 7 februari-17 augustus 1809

41 Afschriften van huurcontracten van eigen jachten, met bijlagen. 
1807-1810, 1 omslag

42 Tabellen van gewone en buitengewone verzoeken om kwalificatie tot de jacht, 
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opgemaakt door de officieren van de jacht in de verschillende departementen, met 
bijlagen.
1807, 1808 1 omslag

43 Ingekomen lijsten van akten, uitgereikt door of getoond aan officieren van de jacht.
1807, 1808 1 omslag

44 Tabellen van verzoeken om gekwalificeerd te worden tot de jacht, opgemaakt door 
de opperjachtmeester, met bijlagen.
1808 1 omslag

45-47 Ingekomen afschriften van sententiën van plaatselijke gerechten tegen overtreders 
van het Jachtreglement, met bijlagen.
19 oktober 1807-21 maart 1810 3 banden
45 nummers 1-150.
46 nummers 151-254.
47 nummers 255-400.

48 Ingekomen brieven van officieren van de jacht, houdende opgaven van koninklijke 
jagers in hun district en over de toestand van hun districten.
1808-1809 1 omslag

49 Stamboek van de ordinaire en extra-ordinaire koninklijke jagers, alsmede 
particuliere opzieners.
1808-1810 1 band

50-57 Registers, houdende staten van gekwalificeerden en vergunninghouders.
1809-1810
50 Staat van jagers der publieke jacht en jagers met eigen grond, met 

klappers op beide catagorieën., 1 band en 2 katernen
51 Staat van gekwalificeerden voor de lange, de korte en de lange en 

korte jacht, met klapper., 1 band en 1 katern
52 Staat van "ordinaire en logeer port d'armes", met klapper., 1 band en 

1 katern
53 Staat van begunstigden met "extra-ordinaire" en gratis akten., 1 

band
54 Staat van houders van eenden- en ganzenakten., 1 band
55 Staat van houders van akten tot fretteren, kwartelen, vinken en 

leeuwerikken., 1 band
56 Staat van houders van zwanejachten, duiventillen en eendekooien., 1

deel
57 Staat van eigen visserijen en gepachte visserijen., 1 deel

58-64 Registers, houdende aantekeningen van inkomsten van de officieren van de jacht 
uit de toekenning van visserij-akten.
1808-1809 7 delen
58 Amstelland.
59 Maasland.
60 Oostfriesland.
61 Groningen.
62 Friesland.
63 Gelderland.
64 Utrecht.
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65 Staat, houdende opgave van de jachtgebieden per departement.
Z.j. (ca. 1808) 1 band

66 Lijsten, opgesteld naar aanleiding van benoemingen van koninklijke jagers.
Z.j. 1 omslag
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