
Archief Weldam-Twickel 
inv.nr. 122 
Eendenkooi Stokkumerbroek. 
 
01-07-1822. 
Provincie Overijssel 2e jagt distrikt, kantoor van registratie en domeinen te Goor. 
Model 9 nr 59/58 
In naam van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog 
van Luxemburg, enz. 
De opperjagermeester van Zijne Majesteit opperhoutvester van de noordelijke provincien, gelet 
hebbende op het verzoek van mevrouw de Gravin van Wassenaer wonende te Delden, verleent 
aan dezelve akte van registratie van eigenjagt onder Delden, Goor en verdere eigendommen in de 
provincie Overijssel, Gelderland, Noord-Zuid Holland, om de korte jagt uit te oefenen met vier 
staande honden in het tweede district Overijssel en buitengewone permissie om eenden onder 
Stockum te vangen en acte van W. Mellink en W.J. ten Zijthoff als jagers in publieke jagt. 
's Gravenhage den eersten juli 1822. 
 
01-07-1823. 
Provincie Overijssel 2e jagt distrikt, kantoor van registratie en domeinen te Goor. 
Model 10 nr 59/24 
In naam van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog 
van Luxemburg, enz. 
De opperjagermeester van Zijne Majesteit opperhoutvester van de noordelijke provincien, gelet 
hebbende op het verzoek van Gravin van Wassenaer wonende te Delden, verleent aan dezelve 
akte tot registratie van eigenjagt gelegen in de provincien Overijssel, Gelderland, Noord-Zuid 
Holland, tot het uitoefenen der korte jagt met vier staande honden in het tweede jagt district der 
provincie Overijssel; akte voor W. Mellink en J. ten Zijthof als hare jagers in publieke jagt, 
mitsgaders buitengewone permissie om eendvogels te vangen onder Stokken. 
Zullende deze akte van waarde zijn voor het saizoen ingaande 10 july 1823 en eindigende 30 
juny 1824 en eeniglijk gedurende den tijd dat de daarin vermelde soorten van jagt zijn geopend. 
's Gravenhage den 1 juli 1823. 
 
02-06-1834. 
Provincie Overijssel 2e jagt distrikt, kantoor van registratie en domeinen te Goor. 
Model 21 nr 56/56 
In naam van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog 
van Luxemburg, enz. 
De opperjagermeester van Zijne Majesteit opperhoutvester van de noordelijke provincien, gelet 
hebbende op het verzoek van baron van Heeckeren tot Twikkel wonende te Borne, verleent aan 
dezelve akte tot registratie van eigenjagt gelegen onder Markelo, Dieren, Delden en Angerlo in 
de provincien Overijssel en Gelderland, zoo als bij het aanvraagbillet is omschreven ten zijne 
pericule en zonder consequentie voor het vervolg; permissie om in geregistreerde jagten te jagen 
met een staande hond en buitengewone permissie om eenden met netten te vangen. 
Zullende deze akte van waarde zijn voor het saizoen ingaande 1 july 1834 en eindigende 30 juny 
1835 en eeniglijk gedurende den tijd dat de daarin vermelde soorten van jagt zijn geopend. 
De secretaris bij het departement der opperhoutvesterij Sloet. 
's Gravenhage den 2 juli 1834. 



01-06-1840. 
Provincie Overijssel 2e jagt distrikt, kantoor van registratie en domeinen te Goor. 
Model 28 nr 88/88 
In naam van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog 
van Luxemburg, enz. 
De opperhoutvester gelet hebbende op het verzoek van baron J.D.C. van Heeckeren Twikkel 
wonende te Delden, verleent aan dezelve akte tot registratie van eigenjagt gelegen onder Markelo 
en Delden in de provincie Overijssel, zoo als bij het aanvraagbillet is omschreven ten zijne 
pericule en zonder consequentie voor het vervolg; permissie om in geregistreerde jagten te jagen 
met een staande hond en buitengewone permissie om eenden met de gloep te vangen vanaf primo 
september 1800 en veertig tot primo maart 1800 en een en veertig. 
Zullende deze akte van waarde zijn voor het saizoen ingaande 1 july 1840 en eindigende 30 juny 
1841 en eeniglijk gedurende den tijd dat de daarin vermelde soorten van jagt zijn geopend. 
De secretaris bij het departement der opperhoutvesterij Sloet. 
's Gravenhage den 1 juni 1840. 
 
Dienst 1852/1853 
Model nr 10 
Aan den Commissaris des Konings in de provincie Overijssel. 
De ondergeteekende Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Wassenaer zonder beroep 
wonende te Ambt Delden verzoekt dat hem worde verleend, behoudens de regten vanderden, de 
registratie hieronder vermeld. 
Van eene eendenkooi gelegen in de gemeente Markelo met bevoegdheid tot afpaling op vijftien 
honderd ellen, gerekend uit het midden der kooi, ingaande met den 1 july 1800 twee en vijftig. 
Ambt Delden den 26 juny 1852, van Heeckeren van Wassenaer. 
 
Zwolle den 29 juny 1852. 
Den heer burgemeester van Markelo. 
1e afd nr 2519/2149 
onderwerp: registratie eener eendenkooi 
Ofschoon ik zwarigheid moet maken om het bewijs van registratie der eendenkooi van den heer 
J.D.C. baron van Heeckeren van Wassenaer te verleenen, zoo lang niet blijkt van de voldoening 
aan de voorwaarde bij art 36 der wet van 6 maart 1852 staatsblad nr 47 gesteld, tenzij door 
vroegere acten van registratie blijke dat zij voor erkend kan worden gehouden, ben ik echter 
bereid om te dien aanzien nader het gevoelen van Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken te 
vragen. 
Daartoe zal echter vooraf het hiernevens gevoegd verzoekbillet volledig ingevuld en of van 
buitengewoon zegel voorzien of aan een gezegeld adres gehecht moeten worden. 
De laatste opmerking geldt in het algemeen alle aanvragen model nr 10 en 13 welke niet van 
zegelregt zijn vrijgesteld. 
De Commissaris des Konings in de provincie Overijssel. get. C. Backer. 
 
Markelo den 1 july 1852. 
Aan den heere H. Mulder rentmeester des huizes Twickel bij Delden. 
nr 224/96 
onderwerp: jagt en visscherij 
registratie eener eendenkooi 



Uit nevensgaand afschrift der missive van den heere Commissaris des Konings in deze provincie 
van 29 juny jl 1e afd nr 2519/2149 zult uwed ontwaren dat ZHEdGestr nader het gevoelen van 
zijne excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken zal vragen, omtrent de verzochte 
registratie der eendenkooi van den heere J.D.C. baron van Heeckeren van Wassenaer. 
Het hierbij gevoegd verzoek billet gelieve uwed dus zoo spoedig mogelijk overeenkomstig 
opgedachte missive gewijzigd en van zegel voorzien, mij ten verdere opzending te retourneren. 
De burgemeester van Markelo W. Götte.   
 
Twickel 5 july 1852. 
Registratie eener eendenkooi. 
Aan den heer burgemeester van Markelo. 
Naar aanleiding uwer geeerde missive dd 1 dezer nr 224/96 en de in afschrift daarbij gevoegde 
missive van den heer Commissaris des Konings in deze provincie van 29 juny jl 1e afd nr 
2519/2149, heb ik de eer hiernevens gewijzigd en van zegel voorzien te retourneren, het verzoek 
biljet van den hoogwel geboren heer baron van Heeckeren van Wassenaer, om registratie van 
deszelfs eendenkooi in de buurschap Stokkum onder uwe gemeente. 
Ik neem de vrijheid hierbij op te merken dat de bedoelde eendenkooi door het voormalig 
departement der opperhoutvesterij steeds is erkend en naar het voorschrift der vroegere wet van 
11 july 1814 staatsblad nr 79 is geregistreerd tot staving, waarvan ik mij veroorloof uit eene 
menigte nog voorhanden zijnde acten aan registratie van eigenjagt enz, een viertal over te leggen. 
De rentmeester van den huize Twickel H. Mulder. 
De overlegde oude acten van registratie zijn van de jaren 1822, 1823, 1834 en 1840. 
Voor den afstand tot afpaling is gevraagd 1500 ellen uit het middenpunt der eendenkooi. 
 
Ambt Delden den 5 july 1852. 
Aan den Commissaris des Konings in de provincie Overijssel. 
De ondergeteekende Jacob Dirk Carel baron van Heeckeren van Wassenaer, zonder beroep 
wonende te Ambt Delden, eigenaar van de bij het departement der opperhoutvesterij steeds 
erkende eendenkooi gelegen in de buurschap Stokkum onder de gemeente Markelo, verzoekt dat 
hem worde verleend registratie der gemelde eendenkooi overeenkomstig het hieraan gehechte 
biljet model nr 10. 
van Heeckeren van Wassenaer. 
 
Wel Edel Heer den heer H. Mulder rentmeester der huize Twickel. 
Goor 6 july (18)52 na posttijd. 
Amice, 
A gauverno is dienende dat mij zoo even wel zijn ter hand gekomen de stukken relatief de 
eendenkooi in Stokkummerbroek en morgen dezelven naar Zwolle zal opzenden. 
Vaarwel uw vriend W. Götte. 
 
Zwolle den 10 july 1852. 
Aan den heer burgemeester van Markelo. 
6e afd nr 2682/2327 
onderwerp: verzoek om registratie eener niet erkende eendenkooi 
Onder terugzending der stukken verzoek ik UEdel Achtb ter kennisse van den belanghebbende te 
brengen dat het mij voldoende gebleken is, uit het viertal bij het verzoek overgelegde stukken, dat 
de bedoelde eendenkooi door het voormalig departement der opperhoutvesterij nooit als zoodanig 



is erkend en dus ook niet naar het voorschrift der vroegere wet van 11 july 1814 staatsblad nr 79 
is geregistreerd geweest. 
Dat er alleen door den rentmeester van den huize Twikkel zijn overgelegd 4 acten van registratie 
van eigenjagt, waarbij jaarlijks tevens is verleend eene buitengewone n permissie om eenden te 
mogen vangen onder Stokkum, gelijk bij de vroegere wet noodig was voor het vangen van 
eenden in eene ongeregistreerde en dus afgepaalde kooi of zoogenaamde hutte. 
Dat er alzoo geen bewijs van plaats gehad hebbende vijfjarige registratie dezer eendenkooi 
kunnende worden overgelegd, door mij geene registratie en vergunning tot afpaling kan worden 
verleend. 
Tevens met te kennengeving dat hij die gebruik maakt van eene dusdanige eendenkooi of 
daarmede gelijkstaand toestel tot het vangen van eendvogels moet voorzien zijn van eene groote 
jagtacte. 
De Commissaris des Konings in de provincie Overijssel get. C. Backer.  
 
Markelo den 13 july 1852. 
Aan den heer mr J.D.C. baron van Heeckeren van Wassenaer op den huize Twikkel. 
nr 239/105 
onderwerp: registratie eener niet erkende eendenkooi. 
Onder terugzending van het door U HoogEdelGeb aan den heere Commissaris des Konings in 
deze provincie gerigt verzoek met aanvraagbillet model nr 10 en daarbij overgelegde vier acten 
van registratie van eigen jagt, heb ik de eer UHoogWelGeb hierbij te doen toekomen afschrift 
van het daarop van gemelden heere Commissaris ontvangen antwoord dd 10 deze 6e afd nr 
2682/2327, waaruit blijkt dat door zijn HoogEdGestr geene registratie en vergunning tot afpaling 
der eendenkooi te Stokkum in deze gemeente kan worden verleend. 
De burgemeester van Markelo W. Götte. 


