
Nummer Toegang: D04b

Koninklijke Landgoederen "De Horsten" en
het Koninklijk Jachtdepartement Zuid-

Holland

Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000

This finding aid is written in Dutch.



2 D04b



D04b 3

I N H O U D S O P G A V E

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF......................................................................5
Aanwijzingen voor de gebruiker.......................................................................6

Aanvraaginstructie.......................................................................................6
Citeerinstructie............................................................................................6

Archiefvorming.................................................................................................7
Geschiedenis van het archiefbeheer............................................................7

Inhoud en structuur van het archief................................................................8
Bereik en inhoud..........................................................................................8

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN..........................................9





D04b 5

Beschrijving van het archief

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:
Koninklijke Landgoederen "De Horsten" en het Koninklijk Jachtdepartement 
Zuid-Holland

Periode:
(1609) 1852-

Archiefbloknummer:
D04b

Omvang:
20 m.

Archiefbewaarplaats:
Koninklijk Huisarchief, Den Haag
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Aanwijzingen voor de gebruiker
Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Voor de raadpleging van de archieven in het beheer van de Koninklijke 
Verzamelingen dient u toestemming te vragen. U kunt uw onderzoeksaanvraag 
schriftelijk indienen bij de Directeur van het Koninklijk Huisarchief. Gebruik 
hiervoor dit formulier. Nadat aan u toestemming voor onderzoek is verleend 
kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan het Koninklijk Huisarchief.
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:
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, Archief: Koninklijke Landgoederen "De 
Horsten" en het Koninklijk Jachtdepartement Zuid-Holland, inventarisnummer 
D04b... 

VERKORT:
KV Archief: Koninklijke Landgoederen "De Horsten" en het Koninklijk 
Jachtdepartement Zuid-Holland, inv.nr. D04b... 

https://docs.google.com/forms/d/1N3IZp5skOauvhBCDnSJdoIdC94zI_DamiGgpRiVEMWo/viewform?hl=nl
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Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
In 1838 kocht prins Frederik de buitenplaats Ter Horst in de gemeente 
Voorschoten gelegen en het landgoed Raaphorst te Wassenaar met de beide 
huizen Raaphorst en De Paauw. Zeven jaar later volgde de aankoop van de 
buitenplaats Eikenhorst te Wassenaar. Na het overlijden van de prins gingen 
zijn bezittingen in Wassenaar en Voorschoten over op zijn tweede dochter 
prinses Marie der Nederlanden (1841 - 1910) die gehuwd was met Wilhelm 
Vorst van Wied (1845 - 1907). Het gedeelte van het grondbezit van prins 
Frederik gelegen ten oosten van de rijksweg van Den Haag naar Leiden en ten 
zuiden van de Papelaan van Wassenaar naar Voorschoten werd in 1903 door 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina gekocht van haar tante prinses Marie. Het 
koninklijke landgoed De Horsten, zoals dit gebied sindsdien genoemd wordt, ter
grootte van ruim 400 hectare is nog steeds een waardevol natuurlijk gebied in 
de dichtbevolkte randstad.
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Inhoud en structuur van het archief
Bereik en inhoud

BEREIK EN INHOUD
Het archief bevat de correspondentie met betrekking tot het beheer van de 
landgoederen na 1852 zoals die gevoerd werd door de jagermeester voor Zuid-
Holland. Vanaf 1959 viel deze functie samen met die van de hofmaarschalk en 
intendant. De financiële administratie betreft het beheer van de landgoederen 
nadat zij door koningin Wilhelmina zijn aangekocht. Hierin bevindt zich ook de 
financiële administratie van het Jachtdepartement Zuid-Holland. Tevens zitten 
er stukken in over het beheer van de verschillende boerderijen, woningen, 
gebouwen en wegen die zich op de landgoederen bevinden. Daarnaast zijn er 
stukken te vinden over het wildbeheer en het houden van jachten op "De 
Horsten" en nabij Hoek van Holland. Tot slot vormen enige kaarten van het 
gebied en tekeningen van gebouwen nog een onderdeel van het archief.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Inventaris D04b
ter inzage bij het Koninklijk Huisarchief
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