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Geachte medeleden,  

 

Vorige week dinsdagavond, 10 april, heeft prinses Máxima het leven geschonken 

aan een dochter: prinses Ariane Wilhelmina Máxima Ines. Van dit heuglijke feit is 

de Eerste Kamer op donderdag 12 april bij koninklijke boodschap in kennis gesteld 

met de volgende bewoordingen: 

 

“Met vreugde kondigen Wij u hierbij aan dat Onze zoon Willem-Alexander en Onze 

schoondochter Máxima gisteravond de ouders zijn geworden van een dochter. Wij 

delen in hun grote geluk en dankbaarheid. En hiermee bevelen Wij U in Godes 

heilige bescherming.” Was getekend: Beatrix. 

 

De Kamer deelt in de vreugde van de trotse ouders en wenst hen bij dezen van harte 

geluk met de geboorte van hun derde dochter. Onze welgemeende felicitaties gaan 

ook uit naar Hare Majesteit de Koningin, de ouders van prinses Máxima, de twee 

zusjes van Ariane, Amalia en Alexia, en de overige leden van de koninklijke familie.  

 

Het is niet de eerste keer dat in een prinselijk gezin een derde dochter wordt 

geboren. In de sombere tijd van de Tweede Wereldoorlog bracht de geboorte van 

prinses Margriet als dochter van prinses Juliana licht in het bezette Nederland. Ook 

toen was er vreugde over de voorspoedige geboorte van een derde meisje in het 

gezin van het kroonprinselijk paar. 

 

De tweede naam van prinses Ariane, Wilhelmina, verwijst naar de overgrootmoeder 

van de Prins van Oranje, die van 1898 tot 1948 koningin van Nederland was. Over 

haar zei de toenmalige minister-president De Quay bij de herdenking op 28 

november 1962  in deze Kamer: “Haar persoonlijkheid was als een kostbaar 



geslepen diamant met vele facetten. ”Mag ik de jonggeboren prinses toewensen dat 

de zo sprekende trekken van de markante persoonlijkheid van deze grote vrouw  – 

wijsheid, inzicht, standvastigheid – op haar afstralen. 

 

Wij hopen van ganser harte dat prinses Ariane samen met haar twee zusjes een 

gezonde, gelukkige en zonnige jeugd tegemoet mag gaan, zoals ook de drie zonen 

van Hare Majesteit de Koningin die hebben gekend. Het is onze wens dat de nieuwe 

prinses mag opgroeien in de nabijheid van de liefde en warmte van haar familie en 

met alle vrijheid en blijheid die daar bijhoren. 

 

Het woord is aan de minister-president. 

 


