
Twee eeuwen Oranje op een rij 

 

Koning Willem I Frederik der Nederlanden  

30 november 1813 – 7 oktober 1840  

 

 

Koning Willem II der Nederlanden 

28 november 1840 – 17 maart 1849 

 
 
Koning Willem III der Nederlanden 
17 maart 1849 – 23 november 1890 
Zijn vrouw Emma werd op 14 november 1890 met algemene stemmen door de 
in verenigde zitting bijeengekomen Staten-Generaal benoemd tot regentes en 
op 20 november in Den Haag beëdigd. Dit regentschap duurde slechts negen  
dagen, want op 23 november 1890 overleed de vorst, 73 jaar oud. 
 

Koningin-regentes Emma der Nederlanden 

20 november 1890 - 23 november 1890 

23 november 1890 - 31 augustus 1898 

 

Koningin Wilhelmina der Nederlanden 

31 augustus 1898 – 4 september 1948 

Van 1890 tot haar achttiende verjaardag in 1898 was haar moeder, koningin 

Emma, omdat Wilhelmina nog minderjarig was, regentes. In 1947 en in 1948 

nam haar dochter, (toen) kroonprinses Juliana, het regentschap voor 157 

dagen op zich. 

 

Koningin Juliana der Nederlanden 

4 september 1948 – 30 april 1980 

 

 

Koningin Beatrix der Nederlanden 

30 april 1980 – 30 april 2013 

 

 

Koning  Willem Alexander der Nederlanden 

30 April 2013 -  
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Koning Willem-Alexander voert als koning de volgende titels: 

Koning der Nederlanden 

2 maal Markies------ van Veere en Vlissingen 

7 maal Graaf-------- van Katzenelnbogen, Vianden, Diez, Spiegelberg, Buren, Leerdam en 

Culemborg 

1 maal Burggraaf--- van Antwerpen 

13 maal Baron------ van Breda, Diest, Beilstein, de stad Grave, het Land van Cuijk, 

IJsselstein, Cranendonck, Eindhoven, Liesveld, Herstal, Waasten, Arlay en Nozeroy 

1 maal Vrijheer ---van Ameland 

23 maal Heer ------van Borculo, Bredevoort, Lichtenvoorde, Loo, Geertruidenberg, 

Klundert, Zevenbergen, Hooge en Lage Zwaluwe, Naaldwijk, Polanen, Sint-Maartensdijk, 

Soest, Baarn, Ter Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfort, St. Vith, Bütgenbach, 

Niervaart, Dasburg, Turnhout, Besançon. 

2 maal Prins------- der Nederlanden (het dragen ervan komt (tijdelijk) te vervallen in de 

periode dat hij koning is), van Oranje-Nassau. 

Koning Willem-Alexander draagt daarnaast het predicaat: 

Jonkheer ----------van Amsberg. 

Nederlandse onderscheidingen van koning Willem-Alexander  

 3 maal Ridder---- in de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau, Grootkruis in de Orde 

van de Nederlandse Leeuw, Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau 

4 maal medaille---Inhuldigingsmedaille 1980, Huwelijksmedaille 2002, het 

Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als officier. het Elfstedenkruisje 

Buitenlandse onderscheidingen van koning Willem-Alexander  

12 maal 

Grootkruis in de Kroonorde van België 

Grootkruis in de Nationale Orde van het Zuiderkruis van Brazilië 

Grootkruis in de Orde van Verdienste van Chili 

Grootkruis Eerste Klasse in de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland 

Grootkruis in de Nationale Orde van Verdienste van Frankrijk 

Grootkruis in de Orde van Mahaputera van Indonesië 

Grootkruis in de Orde van de Eikenkroon van Luxemburg 

Grootkruis in de Orde van Sint Olaf van Noorwegen 

Grootkruis in de Orde van Isabella de Katholieke van Spanje 

Grootkruis in de Orde van Chula Chom Klao van Thailand 

Grootkruis in de Orde van de Bevrijder van Venezuela 

Grootkruis in de Orde van Burgerlijke en Militaire Verdienste van Adolf van Nassau van 

Luxemburg 

 

Grootlint in de Orde van de Chrysanthemum van Japan 

Ridder in de Orde van de Olifant van Denemarken 

Ridder in de Orde van de Serafijnen van Zweden 



Bezoeken aan Beverwijk en Wijk aan Zee 
 
31 juli 1789 bezoekt Prins Willem Frederik, erfprins van Oranje, het kasteel Adrichem. 
Schout bij Nacht van Holland en West-Friesland, Jan Hendrik van Kinsbergen was op 23 juli 
1789 getrouwd met Hester Clifford, de eigenaresse van kasteel Adrichem. 
 
29 september 1899 Koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma bezoeken fort sint 
aagtendijk in verband met een grote militaire manoeuvre. 
 
1912 Koningin Wilhelmina houdt een inspectietocht wegens militaire manoeuvres te 
Beverwijk. Tijdens het bezoek breekt er een grote brand uit in een fouragepakhuis aan de 
Meerstraat. 
 
21 september 1927 Prins Hendrik opent het rode kruis ziekenhuis.  
31 mei 1930 Prins Hendrik opent het zusterhuis. 
 
27 april 1931 Koningin-moeder Emma financiert (in eerste instantie anoniem) de installatie 
van de lift  (F 3000,-) en komt deze bekijken. 
 
3 juni 1939 Koningin Wilhelmina inspecteert de troepen in Wijk aan Zee.   
22 januari 1940 Prins Bernard inspecteert de troepen in Wijk aan Zee.  
Beide bezoeken blijken later naar aanleiding te zijn van de dreigende oorlog. 
 
20 juli 1949 Koningin Juliana en prins Bernhard bezoeken Velsen en Beverwijk naar 
aanleiding van hun kennismakingstour na de inhuldiging in 1948. 
 
28 mei 1971 Prins Bernhard opent de sporthal aan de van Loenenlaan (de Walvis). 
 
19 mei 1981 Prinses Juliana opent het revalidatiezwembad Heliomare. 
 
20 maart 1991 Koningin Beatrix en prins Claus vieren Nationale Boomfeestdag, dat in het 
teken staat van hun zilveren (25) huwelijksfeest, in Beverwijk met het planten van een 
zilverlinde. De zilverlinde was tevens de eerste boom in het Overbospark. 
  
16 juni 1999 Koningin Beatrix opent in Wijk aan Zee de beeldententoonstelling ‘Zee van 
Staal’. 
 
1968 Prins Claus opent het 30e Hoogovens Schaaktoernooi. 
 
24 september 1974 Prinses Margriet opent de nieuwbouw van het RKZ. 
 
1988 Prins Claus opent hetde Tienkamp 50e  Hoogovens Schaaktoernooi 
 
1998 Prins Willem Alexander opent 60e Hoogovens Schaaktoernooi 
 
1 oktober 2002 Prinses Margriet wordt het Jubileumboek ‘75 jarig bestaan van RKZ’ 
overhandigt    
 
 
 
 
 
 
 



Prins Hendrik was regelmatig te gast op kasteel Marquette om te jagen in de duinen 
 
Prinses Beatrix verbleef in haar jeugd verscheidene malen in de schoolvakanties in villa 
Uytwijch aan de Prins Bernhardlaan aangezien ze bevriend was met de dochter (Willemien) 
van dr. W. J. Rooyaards (huisarts) en zijn vrouw Barones Bentinck. 
 
Prins Bernhard en prinses Beatrix en een enkele maal mr. Pieter van Vollenhoven verbleef 
regelmatig in Villa Julia thans hotel Villa de klughte aan de van Ogtropweg om te jagen in 
de duinen eind jaren 50 en 60 
 
De troonopvolgers op dit moment: 
 

Koning Willem-Alexander  
(1) prinses Catharina-Amalia der Nederlanden, prinses van Oranje, prinses van Oranje- 
     Nassau 
(2) prinses Alexia der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau 
(3) prinses Ariane der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau 
(4) prins Constantijn der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg  
(5) Eloise, gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouwe van Amsberg 
(6) Claus-Casimir, graaf van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg 
(7) Leonore, gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouwe van Amsberg 
(8) prinses Margriet der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe- 
     Biesterfeld 
 
Namen 

Catharina komt van het Griekse woord katharos dat rein, zuiver 
betekent. In de stamboom van het huis Oranje-Nassau komt een 
Henriëtte Catharina voor, een dochter van Frederik Hendrik. 
Catharina is ook de naam van een zuster van koningin Anna Paulowna 
(echtgenote van koning Willem II). Deze Catharina is de moeder van 
koningin Sophie, de eerste echtgenote van koning Willem III. 
Catharina-Amalia stamt via Anna Paulowna ook af van Catharina de 
Grote. In de stamboom van koningin Máxima komt ook een prinses 
Catharina voor (althans in de Spaanse vorm Catalina): Catalina Paucar 
Ocllo, palla del Cuzco, een nakomelinge van Túpac Huallpa, Sapa Inca 
van het Incarijk. 

Amalia is van Germaanse oorsprong en betekent inspanning in de strijd. Ook deze naam 
komt voor in het huis Oranje-Nassau: Amalia van Solms was de echtgenote van prins 
Frederik Hendrik van Oranje. De eerste vrouw van prins Hendrik, een broer van koning 
Willem III, heette Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach. 
Beatrix komt van haar grootmoeder Beatrix en betekent brengster van geluk. 
Carmen komt van haar andere grootmoeder. 
Victoria is afgeleid van het Latijnse woord victoria dat overwinning of overwinnen 
betekent. Deze naam komt van de Zweedse kroonprinses en Catharina-Amalia's meter 
Victoria. 
 
Haar roepnaam in huiselijke kring is Amalia. 
 
Titels 
Bij Koninklijk Besluit van 25 januari 2002 is bepaald, dat kinderen die worden geboren uit 
het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima de titels Prins(es) der 
Nederlanden, Prins(es) van Oranje-Nassau zullen dragen met het predicaat Koninklijke 
Hoogheid. 
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Na abdicatie van haar grootmoeder op 30 april 2013 kreeg Catharina-Amalia als 
troonopvolgster de titel Prinses van Oranje. Zij is de eerste vrouwelijke troonopvolger die 
de titel 'Prinses van Oranje' draagt, tot en met 1983 was in Nederland deze titel alleen aan 
mannelijke troonopvolgers voorbehouden. Zij wordt tevens aangeduid als kroonprinses, 
hoewel dit geen wettelijk bestaande titel is. 
Prinses Catharina-Amalia wordt aangesproken als Koninklijke Hoogheid en aangeschreven 
als Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje. De aanhef van een brief luidt: 
Koninklijke Hoogheid. 
 
Wapen 

Haar wapen is ontworpen door Piet Bultsma, medewerker van de Hoge 
Raad van Adel. Het is in vier vlakken verdeeld met in het midden een klein 
wapenschild. Twee vlakken zijn uitgevoerd in azuur, bezaaid met blokjes 
van goud, een leeuw van goud, gekroond met een kroon van drie bladeren 
en twee parelpunten. De Nederlandse leeuw, oorspronkelijk afkomstig uit 
het wapen van het huis Nassau, houdt in de rechtervoorklauw een zwaard 
van zilver met 'gevest' van goud en in de linkervoorklauw een bundel van 

zeven pijlen van zilver met punten van goud. Daarnaast heeft het twee beige vlakken met 
de jachthoorn van Oranje. De jachthoorn is van azuur en gesnoerd en geopend van keel, 
beslagen van zilver. 

 
Het wapen van de familie van Máxima, de Zorreguieta's, als hartschild in 
het midden, is uitgevoerd in goud, komende uit een golvende schildvoet 
van azuur, met een gekanteelde burcht, waarop drie gekanteelde torens, 
de middelste hoger dan de andere, en vergezeld van twee toegewende 
wolven van sabel, elk gaande over een uitgerukte cipres van natuurlijke 
kleur. Alles gedekt door de Koninklijke kroon. 


