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Ons staatshoofd is een telg uit het huis van Oranje-Nas-
sau, een Duitse adellijke familie met bezittingen in de Ne-
derlanden. De geschiedenis van het Huis Nassau in de
Nederlanden begint in 1403, toen Engelbrecht I van Nas-
sau trouwde met Johanna van Polanen, vrouwe van Breda.
De Nassaus wisten door te dringen tot de toonaange-
vende adel rond de vorsten van de Lage Landen. 
Willem de Zwijger, die in 1544 door vererving de Prins
van Oranje was geworden, behoorde tot de vertrouwelin-
gen van keizer Karel V. 
Met diens zoon Philips II werd de relatie echter steeds ge-
compliceerder. Net als zijn vader voerde Philips een poli-
tiek van centralisatie, waardoor de invloed van de hoge
adel verminderde. Uiteraard lieten de edelen dit niet over
hun kant gaant. Onder leiding van Egmond, Hoorne en
Oranje verzetten zij zich. Daarnaast speelde de gods-
dienstkwestie. Vooral in het rijke Vlaanderen was het cal-
vinisme een populaire hervormingsbeweging. 
Ook in deze kwestie week Philips niet wezenlijk af van de
politiek van zijn vader. Toch bleek hij niet in staat een op-
stand tegen zijn bewind te vermijden. We kennen alle-
maal de uitkomst: de onafhankelijke Republiek der

Verenigde Nederlanden.
Van de toonaangevende geslachten, die aan het begin
stonden van de Opstand was de familie Van Oranje-Nas-
sau het succesvolst. De familie zou met wisselend succes
de politiek van de nieuwe staat blijven domineren, tot op
de dag van vandaag. Hieronder passeren de namen van
de straten, lanen en tunnels die zijn vernoemd naar leden
van de koninklijke familie in chronologische volgorde.
Eigenaardig genoeg heeft de  Vader des Vaderlands geen
straat naar hem vernoemd gekregen.2 Zijn zoon Maurits
echter twee.
Overigens is de Prinsenstraat niet vernoemd naar de
prinsen van Oranje, maar gewoon naar boer Prinsen, die
een boerderij bewoonde aan het begin van de Neuweg,
hoek Ruitersweg.

Algemeen

Nassaulaan (1897)
Laan genoemd naar ons vorstenhuis. Nassau is de naam
van het Duitse adellijke geslacht dat is verbonden met het
vorstendom Nassau.

Sporen van Oranjes in straatnamen1

Wim Dral

Feestelijke opening van de Beatrixtunnel in april 1938
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Oranjelaan (1897)
Laan genoemd naar ons vorstenhuis, dat terugvoert op
het prinsdom Orange in het zuidoosten van Frankrijk. Dit
graafschap werd door keizer Frederik Barbarossa in 1163
tot prinsdom verheven. Via het huis Chalon kwam het in
bezit van het huis Nassau. De titel Prins van Oranje mag
alleen worden gedragen door de troonopvolger.

De Oranjes tijdens de Republiek

Stadhouderslaan (1908)
Laan genoemd naar een functie die onlosmakelijk ver-
bonden is met het huis van Oranje–Nassau, omdat het
bijna altijd leden uit die familie waren die deze functie be-
kleedden. Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gel-
derland hadden tot 1702 een stadhouder uit de
‘Hollandse’ tak van het huis. Zij waren de directe af-
stammelingen van Willem van Oranje. Met de dood van
koning-stadhouder Willem III in 1702 stierf deze tak uit.
De afstammelingen van Willem van Oranjes broer, Jan
bekleedden het stadhouderschap in Friesland en Gro-
ningen. Deze Nassaus werden na 1747 ook stadhouder
in de andere gewesten.3 De stadhouder was van oor-
sprong een plaatsvervanger van de landsheer. De Staten,

soeverein geworden na de afzwering van Philips II, stel-
den een stadhouder aan. Hij was hun dienaar, maar
omdat hij door huwelijken steeds meer aanzien begon te
genieten en vaak deze functie combineerde met het kapi-
tein-generaalschap, was het onduidelijk wie de dienaar
en wie de soeverein was.

Mauritslaan (1898)
Laan genoemd naar de zoon van Willem van Oranje en
Anna van Saksen. Maurits (1567-1625) was graaf van Nas-
sau, sinds 1618 prins van Oranje. Hij werd in 1585 door de
Staten van Holland en Zeeland aangesteld als stadhou-
der, later van alle zeven provincies. Daarnaast was hij ka-
pitein-generaal en admiraal van Holland en Zeeland,
vervolgens ook van Utrecht, Gelderland en Overijssel.
Maurits was een van de grootste veldheren van zijn tijd.
Zijn reeks van successen begon met de inname van Breda.
Bekend is ook de Slag bij Nieuwpoort in 1600.

Mauritsstraat (1902) 
Maurits is de enige Oranjetelg naar wie twee straten in
Hilversum zijn  vernoemd  De Mauritsstraat is eigenlijk
een verlenging van de Mauritslaan, waar de huizen groter
zijn. Vandaar wellicht het verschil tussen straat en laan.

Het politiekorps voor villa ´Wilhelmina´ de woning van Commissaris J.J.A. de Koning, in de Stadhouderslaan, 1920
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Maurits’ broer Frederik Hendrik viel niet de eer te beurt
een straat naar zich vernoemd te krijgen. Hetzelfde geldt
voor de stadhouders Willem II, III, IV en V.

Koninklijke Oranjes

Ook bij de koningen zijn de eerste drie niet met hun
namen in straatnamen vereeuwigd. 

Koningsstraat (1896)
De straat is genoemd naar Willem Alexander Paul Frede-
rik Lodewijk (1817-1890) ofwel koning Willem III. Hij
was de zoon van koning Willem II en Anna Paulowna.
Willem was achtereenvolgens gehuwd met Sophia van
Württemberg en Emma van Waldeck-Pyrmont. Hij re-
geerde van 1849 tot 890. Willem III had grote moeite met
de liberale grondwet. Pas na de constitutionele crisis van
1866-1868 liet hij het stelsel van koninklijke kabinetten
los. De koning was  berucht vanwege zijn stemmingen
en had de bijnaam Koning Gorilla. 
De Koningsstraat heette in 1819 Krakebeensch Weegje en
in 1896 Krakebeen.

Sophialaan (1926)
Laan genoemd naar Sophia Frederica Mathilda (1818-
1877), prinses van Württemberg, koningin der Neder-

landen en de eerste echtgenote van koning Willem III. Zij
was een geleerde vrouw die contacten onderhield met we-
tenschappers en letterkundigen.

Emmastraat
De straat werd genoemd naar Adelheid Emma Wilhel-
mina Theresia van Waldeck-Pyrmont (1858-1938), ko-
ningin der Nederlanden, dochter van Georg Victor vorst
van Waldeck-Pyrmont en prinses Helena van Nassau.
Emma huwde in 1879 met Willem III, die eerder ge-
trouwd was geweest met Sophia (zie Sophialaan). Na het
overlijden van Willem in 1890 trad zij op als regentes voor
de minderjarige Wilhelmina. Zij was zeer geliefd bij de
bevolking en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan
de  versterking van het constitutionele koningschap. De
Emmastraat was oorspronkelijk een zandweg die naar de
venen bij de Lage Vuursche voerde, waarlangs schapen
naar de hei werden gedreven. Vroegere benamingen:
Amersfoortsch eind, Veeneind, Veenstraat, Veenweg,
Veendrift en Weg naar vanouds Veenlanden.

Koninginneweg (1893)
Bij de naamgeving werd vermoedelijk gedacht aan de ko-
ninklijke titel van koningin-moeder Emma en het 12-
jarig ‘koninginnetje’ Wilhelmina. De suggestie voor deze
naam kwam van de heren Waller en Perk, die de grond
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aan de gemeente aanboden. Delen van de Koninginne-
weg heetten tot 17 november 1883 Huizer eind en tot 18
oktober 1932 Korte Achterom.

Waldecklaan (1898)
Genoemd naar het vorstenhuis Waldeck-Pyrmont, de fa-
milienaam van koningin Emma, koningin der Nederlan-
den. Emma was de zuster van de laatste vorst van het
voormalig vorstendom Waldeck-Pyrmont, dat na de Eer-
ste Wereldoorlog als republiek opging in Pruisen.

Regentesselaan (1900)
In 1900 genoemd naar koningin Emma, nadat zij van
1890 tot 1898 het regentschap had bekleed voor haar min-
derjarige dochter Wilhelmina.

Het is opvallend dat er in Hilversum - in een periode van zeven
jaar - maar liefst vier straten naar koningin-regentes Emma zijn
genoemd. 

Alexanderlaan (1898)
De laan is genoemd naar Willem Alexander Karel Hen-
drik Frederik, prins der Nederlanden (1851-1884), zoon
van koning Willem III en Sophia, halfbroer van Wilhel-
mina. Hij werd grootmeester-nationaal van de orde van
Vrijmetselaars. Hij had een zwakke gezondheid en bleef
ongehuwd.

Wilhelminastraat (1895)
De straat is genoemd naar het daar destijds gevestigde
hotel. Het hotel startte in 1877 onder de naam Hotel
Drobnitzky. In 1878 werd de naam veranderd in Hotel
Hilversum, om in 1880 - na de geboorte van Wilhelmina
- háár naam te krijgen.De straat heette van 4 oktober 1941
tot 7 mei 1945 Willem de Zwijgerstraat!

Kroonlaan (1898)
Deze laan dankt haar naam aan het feit dat de  aanleg in
het kroningsjaar van Wilhelmina plaatsvond.

Wilhelmina                                      Hotel Wilhelmina 
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Hertog Hendriklaan (1900)
De laan is genoemd naar Hendrik Wladimir Albrecht
Ernst, hertog van Mecklenburg-Schwerin (1776-1934).
Hertog Hendrik huwde op 7 februari 1901 met koningin
Wilhelmina en zou daarna als prins Hendrik door het
leven gaan. 

Julianalaan (1910)
Laan genoemd naar Juliana Louise Emma Marie Wilhel-
mina, prinses van Oranje-Nassau, (1909-2004), koningin
der Nederlanden van 1948 tot 1980. Zij was een dochter
van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. Vanwege
haar sociale bewogenheid kreeg zij een eredoctoraat in
de sociale wetenschappen.
De laan heette van 27 september 1910 tot 4 oktober 1941
Prinses Julianalaan, tot 12 maart 1942 Juliana van Stol-
berglaan, tot 7 mei 1945 Jan van Scorellaan en tot 11 ja-
nuari 1949 Prinses Julianalaan. In het raadsbesluit van 11
januari wordt het Julianalaan, waarbij werd gerefereerd
aan de Emmastraat en de Wilhelminastraat, die ook niet
gepaard gaan met een koninklijke titel.

Prins Bernhardstraat (1937)
Straat genoemd naar Bernhard Leopold Frederik Ever-
hard Julius Coert Karel Godfried Pieter, prins von Lippe
Biesterveld (1911-2004). Zoon van Bernhard prins zur
Lippe en Armgard Freiin von Syrstorpff-Cramm. Hij
trouwde op 7 januari met prinses Juliana. In de Tweede
Wereldoorlog was hij onder meer als piloot actief. 

Hij overleed in 2004.
De straat heette van 13 november 1883 tot 9 februari 1937
Schapenstraat en van 4 oktober 1941 tot 7 mei 1945 Tun-
nelstraat.

Beatrixtunnel (1938)
Tunnel genoemd naar Beatrix Wilhelmina Armgard van
Oranje-Nassau (1938). Kroonprinses Beatrix  was gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog in Canada. Ze trad in 1966
in het huwelijk met Claus George Willem Otto Frederik
Geert von Amsberg. Er werden drie zoon geboren: Wil-
lem Alexander (1967), Johan Friso (1968-2013) en Con-
stantijn (1969).
Beatrix regeerde vanaf 1980 en in 2013 droeg ze de macht
over aan de troonopvolger Willem Alexander. 
De Beatrixtunnel heette van 1941tot 1945 Tunnel.

Amaliatunnel (2012)
Deze tunnel onder het spoor en Station Hilversum is ge-
noemd naar de oudste dochter van koning Willem
Alexander en koningin Máxima, die in 2003 werd gebo-
ren. Zij heet voluit Amelia Catharina-Amalia Beatrix Car-
men Victoria, prinses van Oranje, prinses  der Neder-
landen 

Hilversum Oranjegezind?

Het  bovenstaande overziend  kan men concluderen dat
de naamgeving van de straten naar leden van het Huis van

Nassaulaan
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Oranje in de tijd gezien onevenwichtig is. 
Allereerst zijn er twee algemene namen: de Oranjelaan
en Nassaulaan. De stadhouders komen er  met drie stra-
ten bekaaid vanaf. Van die drie straten zijn er twee naar
Maurits genoemd en verwijst de derde naar alle stadhou-
ders in één keer: de Stadhouderslaan. De Willem de Zwij-
gerstraat, die er tijdens de Tweede Wereldoorlog was,
werd weer veranderd in Wilhelminastraat. 
Veertien ‘straten’ zijn vernoemd naar de koninklijke
Oranjes, waarvan vier naar de populaire Emma. Is dat niet
een beetje te veel van het goede? Wilhelmina heeft er twee
gekregen, al is er één indirect vernoemd en heet de
tweede Kroonlaan.
De periode rond koning Willem III, niet de allerbeste mo-
narch die we hebben gehad, is dus zwaar oververtegen-
woordigd. 
De naamgevers hebben  ook niet gekeken naar de bete-
kenis van de Oranjetelg voor de geschiedenis van ons
land. Dan hadden zij niet om koning-stadhouder Willem
III heen gekund. Wat we verder ook van deze Oranje vin-
den, belangrijk was hij zeker. Als koning van Engeland
en stadhouder over alle gewesten behalve Friesland en
Groningen was hij de onbetwiste leider van de coalitie
tegen Lodewijk XIV. Ook de Vader des Vaderlands is niet
geëerd met een straat. 
Is Hilversum wel zo Oranjegezind? Afgaande op de ver-
noeming van Oranjes in straatnamen kun je je dat afvra-
gen.

Noten

1 Veel beschrijvingen zijn overgenomen uit:A.H. Meijer, Straat-
namenboek van Hilversum, Hilversum 1988.
2 Aanvankelijk was dit wel het geval. Zie Wilhelminastraat.
3 Dit gebeurde nadat de Fransen Zeeuws Vlaanderen waren bin-
nengevallen en men vreesde voor een nieuw rampjaar. De titel
Prins van Oranje kregen de Friese Nassaus pas na lang onder-
handelen met het Pruisische vorstenhuis, dat ook recht meende
te hebben op deze titel. Men kwam tot een compromis. Beiden
mochten de titel Prins van Oranje blijven voeren. En tot op de
dag vandaag loopt er in Duitsland een afstammeling uit het Prui-
sische vorstenhuis rond die deze titel draagt.

Koning Willem II

Prins Bernhardstraat, met net aangebrachte verkeersstrepen op het wegdek, 1958


