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BEATRIXSTRAAT Beverwijk, 25 mei 1949 

Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-
Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld (Paleis Soestdijk, 31 januari 1938) is 
de oudste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Zij huwde in 
Amsterdam op 10 maart 1966 Claus von Amsberg. Uit het huwelijk werden 
drie zoons geboren. Beatrix werd koningin der Nederlanden op 30 april 
1980 na de troonsafstand van haar moeder. Op 30 april 20 deed zijzelf 

troonsafstand ten gunste van haar oudste zoon, de huidige koning Willem-Alexander. 
 
IRENESTRAAT Beverwijk, 25 mei 1949 

Irene Emma Elisabeth, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-
Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld (Paleis Soestdijk, 5 augustus 1939) is 
de tweede dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Zij trad op 29 
april 1964 te Rome in het huwelijk met prins Carlos Hugo van Bourbon-
Parma die aanspraak maakte op de Spaanse troon. Doordat zij geen 
toestemming voor dit huwelijk had gevraagd verloor zij haar recht op de 
Nederlandse troon. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 2 zoons en 

2 dochters waarvan de middelste zoon en dochter een tweeling zijn. Op 27 mei 1981 werd 
haar huwelijk ontbonden. Zij is geen lid meer van het koninklijk huis waardoor zij op eigen 
titel naar voren kan treden. Dit deed zij in 1983 door de deelnemers van een grote 
vredesdemonstratie toe te spreken. In 1996 verscheen haar eerste boek ‘Dialoog met de 
natuur’ over de communicatie met dolfijnen en bomen. Zij publiceerde in 1998 een boek 
over haar New-Age ideeën.   
 
MARGRIETSTRAAT Beverwijk, 25 mei 1949 

Margriet Francisca, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, 
Prinses van Lippe-Biesterfeld (ziekenhuis te Ottawa, Canada, 19 januari 
1943) is de derde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Margriet 
werd geboren in Ottawa in het Canadese Ontario, nadat de koninklijke 
familie in 1940 was uitgeweken naar Canada vanwege de Duitse bezetting. 
De kamers van het ziekenhuis waar ze geboren werd, waren tijdelijk 
extraterritoriaal verklaard. Juridisch waren deze kamers daardoor niet-

Canadees grondgebied en kreeg Margriet dientengevolge automatisch de Nederlandse 
nationaliteit van haar moeder zonder de Canadese nationaliteit, die volgens de Canadese 
wetgeving voor op Canadees grondgebied geborenen geldt. Ze is het enige lid van de 
Nederlandse koninklijke familie dat geboren werd in Noord-Amerika. De bloem waarnaar 
de prinses is vernoemd, vormde in de Tweede Wereldoorlog één van de symbolen van het 
verzet tegen nazi-Duitsland. Tijdens haar doop trad de Nederlandse koopvaardij op als één 
van de peten. Albert John Andrée Wiltens, advocaat te Den Haag, was eveneens peetoom. 
Vanaf 1945, tot haar dood, heeft koningin Juliana de stad Ottawa elk jaar tienduizenden 
tulpenbollen gestuurd als dank hiervoor. Deze koninklijke geste is uitgegroeid tot een 
beroemd internationaal tulpenfestival. 
Margriet huwde op 10 januari 1967 met Pieter van Vollenhoven, lid van een vooraanstaand 
patriciërsgeslacht van het Koninkrijk der Nederlanden. Margriet was de eerste Oranje die 
trouwde met een Nederlandse burger. Het echtpaar kreeg vier kinderen, allemaal jongens. 
De gezondheidszorg en cultuur vormen haar aandachtsvelden. Prinses Margriet zet zich van 
jongs af in voor het Rode Kruis. Als gediplomeerd verpleegster voer ze op het 
hospitaalschip Henri Dunant tot aan haar huwelijk. Later vervulde ze bestuurlijke functies 
bij de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis en was ze in de jaren negentig president 
van het Internationale Rode Kruis en Halve Maan. Verder was Margriet jarenlang voorzitter 
van de Europese Culturele Stichting, die bruggen wil slaan tussen de verschillende culturen 
in Europa. 



 
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. 
 


