
MARIJKESTRAAT Beverwijk, 25 mei 1949 
Maria Christina, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, 
Prinses van Lippe-Biesterfeld (Paleis Soestdijk, 18 februari 1947) is de 
jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard.  
De prinses is officieel Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Christina der 
Nederlanden, maar in het dagelijks gebruik wordt ze kortweg prinses 
Christina genoemd. Christina's roepnaam was aanvankelijk Marijke. 
De prinses besloot in 1963 om haar tweede naam Christina voortaan 
te gebruiken. Christina trouwde met Jorge Guillermo op 28 juni 1975. 
Voor het huwelijk was geen toestemming aan de Staten-Generaal 
gevraagd en Christina werd daardoor uitgesloten van erfopvolging. De 
prinses en haar echtgenoot vestigden zich na hun huwelijk in New York waar het paar 
werkte en elkaar had leren kennen. Later keerde het gezin naar Nederland, waar zij zich 
in Wassenaar vestigden in villa Eikenhorst. In 1994 vroeg Christina een echtscheiding aan. 
Twee jaar later was die een feit. Christina vestigde zich hierna in New York met haar 
zoons. Juliana jr. is bij haar vader in Londen gaan wonen. 
 
PRESIDENT KENNEDYPLEIN Beverwijk, 12 december 1963 

John Fitzgerald Kennedy (Brookline (Massachusetts), 29 mei 1917 
– Dallas (Texas), 22 november 1963), roepnaam Jack maar ook 
bekend onder zijn initialen JFK, was een Amerikaans politicus 
van de Democratische Partij. Vanaf 20 januari 1961 was hij de 
35e en jongst gekozen president van de Verenigde Staten, totdat 
hij op 22 november 1963 op 46-jarige leeftijd in Dallas werd 
vermoord. Op 22 november 1963 om 12.30 uur CST (18.30 UTC) 
werd Kennedy dodelijk verwond door twee geweerkogels, één 

door het hoofd en één door zijn rug, terwijl hij in een open presidentiële limousine over 
Dealey Plaza in Dallas in de Amerikaanse staat Texas gereden werd. Zijn rijtour was 
onderdeel van een publieksreis door Texas, mede georganiseerd met het oog op zijn 
eventuele herverkiezing in 1964. 
Kennedy was de vierde president van de Verenigde Staten die vermoord werd en de 
achtste die tijdens de uitoefening van zijn ambt overleed. Twee officiële onderzoeken 
leidden tot de conclusie dat Lee Harvey Oswald, werkzaam in het schoolboekenmagazijn 
op Dealey Plaza, de moordenaar was. Volgens het onderzoek van de Commissie-Warren 
handelde Oswald alleen, volgens het onderzoek van de Enquêtecommissie van het Huis van 
Afgevaardigden was er ten minste nog één andere schutter. De moord op Kennedy is nog 
altijd onderwerp van speculatie en heeft stof opgeleverd voor vele 
samenzweringstheorieën. Twee dagen na de moord op Kennedy werd Oswald op het 
politiebureau van Dallas vermoord door nachtclubeigenaar Jack Ruby, waardoor hij niet 
meer kon worden voorgeleid en er geen proces tegen hem werd gevoerd.  
Het graf van John F. Kennedy bevindt zich op de begraafplaats Arlington National 
Cemetery, Virginia, vlakbij het Pentagon. Met een "eeuwige vlam" getooid, is het voor de 
vele bezoekers een herdenkingsplaats. 


