
Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 – 

Den Haag, 20 maart 1934 
Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu 

Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont, was de tweede echtgenote van koning 

Willem III der Nederlanden van 7 januari 1879 tot zijn dood op 23 november 1890 en 

koningin-regentes der Nederlanden van 1890 tot 1898. Als regentes nam zij het koninklijk 

gezag waar; eerst enkele dagen voor de dood van haar echtgenoot, de daarop volgende 

jaren voor haar minderjarige dochter Wilhelmina, de koningin. 

 
Echtgenote van de koning der Nederlanden 

Periode: 1879–1890 

Voorganger: Sophie van Württemberg 

Opvolger: Máxima Zorreguieta 

Groothertogin van Luxemburg 

Periode: 1879–1890 

Voorganger: Sophie van Württemberg 

Opvolger: Adelheid Marie van Anhalt-Dessau 

Koningin-regentes der Nederlanden 

Periode: 1890-1898 

Voorganger: Willem III (koning) 

Opvolger: Wilhelmina (koningin) 

Emma was een van de zeven kinderen van George Victor, Vorst van Waldeck en Pyrmont, en 

Helena, Prinses van Nassau-Weilburg. 



 
George Victor van Waldeck-Pyrmont 

 
Helena van Nassau-Weilburg 

Zij was het vierde kind en had vijf zusters en een broer. Haar grootmoeder van vaderszijde, 

Emma van Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, naar wie ze was vernoemd, was een 

kleindochter van prinses Carolina van Oranje-Nassau en Karel Christiaan van Nassau-

Weilburg, een prins uit de Walramse linie van het Huis Nassau. Haar grootvader van 

moederszijde, Willem van Nassau-Weilburg, was een kleinzoon van hetzelfde echtpaar. 

Emma stamde dus via twee lijnen van het Huis Oranje-Nassau af. 

De prinses groeide op in Schloss Arolsen. 



 
Panorama van Schloss Arolsen 

Zij kreeg thuis een gedegen, brede, christelijke opvoeding en kreeg les in handwerken, 

tekenen en Franse literatuur. Thuis werd Frans gesproken. 

Emma's moeder overleed in 1888, waarna haar vader hertrouwde in 1891 met Louise van 

Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, die zeven maanden ouder was dan Emma. Met 

haar kreeg George Victor van Waldeck-Pyrmont nog één zoon. 

Voordat ze naar Nederland verhuisde kreeg Emma les in Nederlandse taal en geschiedenis, 

want ze wilde een Nederlandse worden en blijven. 

Willem III was oud genoeg om Emma's vader of zelfs haar grootvader te zijn. Bij hun 

verlovingsfeest op 29 september 1878 in Bad Arolsen was Emma twintig en Willem 

eenenzestig jaar oud. Ze trouwden op 7 januari 1879 in Schloss Arolsen en op 31 augustus 

1880 werd er een dochter, Wilhelmina geboren. 

 
Emma met dochter Wilhelmina in rouw (1890) 



Willem sprak geen Duits en tot zijn dood sprak Emma Frans met hem, dat ook in Nederland 

de hoftaal was. Al snel werd een kind geboren, een dochter. Maar de toekomst tekende zich 

al spoedig anders af dan verwacht. In 1884 stierf de nog maar 32 jaar oude prins Alexander, 

de ongehuwde en enig overgebleven zoon uit het huwelijk van Willem III en koningin Sophie.  

 
Alexander van Oranje-Nassau (1851-1884) 

Willems oudste zoon, prins Willem, was al in juni 1879 overleden, eveneens zonder voor 

nageslacht te zorgen. In 1850 had de koning de zesjarige Maurits verloren. 

 
Willem van Oranje-Nassau (1840-1879) 

 
Maurits, met zijn oudere broer Willem in 1849 



Krachtens de grondwet werd nu prinses Wilhelmina de 'vermoedelijke troonopvolgster'. De 

prinses was pas drie jaar en de koning vijfenzestig. Derhalve diende wegens de hoge leeftijd 

van de koning een regent aangewezen te worden om eventueel namens de prinses tot aan 

haar meerderjarigheid het koninklijk gezag waar te nemen. De Verenigde Vergadering van 

de beide Kamers der Staten Generaal stemde op 29 juli 1884 in met de benoeming van 

koningin Emma als regentes. 

Vier jaar later werd Emma tevens benoemd tot voogdes over de minderjarige 

troonopvolgster. Dit gebeurde omdat de gezondheid van de koning in oktober 1888 sterk 

achteruit ging. In mei van dat jaar liet het koninklijk gezin de drukte van Den Haag achter 

zich en trok zich terug in Het Loo. 

 
Het Loo: Ingang en voorzijde 

De koning was niet meer in staat om te regeren; daarom werd koningin Emma op 14 

november 1890 met algemene stemmen door de Staten Generaal benoemd tot regentes van 

haar man en op 20 november in Den Haag beëdigd. Zij nam de koning slechts drie dagen 

waar want op 23 november 1890 overleed de vorst, drieënzeventig jaar oud, en werd het 

koningschap overgedragen aan de tienjarige prinses Wilhelmina. Emma nam als regentes 

voor haar dochter – op 8 december 1890 daartoe beëdigd – tot aan Wilhelmina's achttiende 

verjaardag in 1898 de regeringstaak waar. 

Emma zette zo veel mogelijk de lijn van koning Willem III voort. Al direct trof zij maatregelen 

om elke minister eenmaal in de veertien dagen persoonlijk te ontmoeten. Anders dan haar 

overleden man hield zij zich nauwgezet aan de regels van het constitutionele koningschap. 



Ze stelde zich open voor iedereen die haar wilde spreken en stond erop zelf zo veel mogelijk 

post te openen en af te handelen, ook als zij op Het Loo of in Soestdijk vertoefde. 

 
Paleis Soestdijk 

In de periode van koningin-weduwe-regentes kreeg Emma onder meer driemaal te maken 

met een kabinetsformatie die haar zorg gaf. 

Naast haar bestuurlijke taken besteedde koningin-moeder Emma grote aandacht aan de 

opvoeding van haar dochter. In haar ogen diende de jeugd van de nieuwe koningin op haar 

zestiende voorbij te zijn, om dan nog twee jaar "klaargestoomd" te worden voor haar taak 

als regerende koningin die op 31 augustus 1898 zou beginnen. Tot 1896 werd Wilhelmina 

dan ook omringd door oude en wijze mensen, leden van de hofhouding en een gouvernante. 

Emma was vroeg oud; de dertigjarige vorstin zag er veel ouder uit dan haar jaren 

rechtvaardigden en haar gezondheid was broos. 

Emma overleed op 20 maart 1934 op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een 

longontsteking. Zij was eerst verkouden geworden en doordat er nog geen antibioticum 

bestond, verergerde de ziekte tot bronchitis en uiteindelijk tot de fatale longontsteking. Haar 

stoffelijk overschot werd op 27 maart bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe 

Kerk te Delft. 



 
Grafkelder van Oranje-Nassau 

 
Nieuwe Kerk te Delft 



 
Monogram van koningin Emma 

 
Wapen van koningin Emma 

 



 

 


