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H.K.H. prinses Máxima, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau,

mevrouw Van Amsberg

Prinses Máxima is sinds 2 februari 2002 echtgenote van de Prins van Oranje. De Argentijnse is een dochter van een voormalige

staatssecretaris en landbouwvoorman uit de tijd van het Videla-regime. Deze rol van haar vader leidde tot spanningen rond de 

huwelijksvoltrekking. Zijzelf had desondanks vanaf het moment van de verloving al de harten van de bevolking weten te winnen 

door haar spontaniteit en warmte. Werkte als bankemployé in New York en Brussel. Prinses Máxima heeft zich onder meer

beziggehouden met vraagstukken op het gebied van inburgering en is beschermvrouwe van Scouting Nederland en lid van de Raad 

voor Microfinanciering.

in de periode 2002-: zitting verleend in de Raad van State, echtgenote kroonprins 

wijziging in naam en/of titulatuur

M. Zorreguieta, Máxima

geboorteplaats en -datum

Buenos Aires (Argentinië), 17 mei 1971

levensbeschouwing

Rooms-Katholiek

-  medewerkster Mercado Abierto S.A., vermogensbeheerder, van 1989 tot 1990

-  medewerkster Bank of Boston te Buenos Aires, van 1992 tot 1995

-  representative HSBC (Hongkong Shanghai Banking Corporation), James Capel Inc. te New York, van juli 1996 tot maart 1998

-  international salesperson Dresdner Kleinwort Benson te New York, vanaf maart 1998

-  privé-docente Engels en wiskunde

-  manager international sales voor Latijns-Amerika Deutsche Bank te New York tot mei 2000

-  medewerkster EU Representative Office, Deutsche Bank te Brussel, van mei 2000 tot 2002

huidige

-  voorzitter Prins-Clausleerstoel Universiteit van Utrecht en ISS (Institute for Social Studies), vanaf 6 maart 2003

-  zitting verleend in de Raad van State, vanaf 1 oktober 2004 (op 20 oktober 'ingeleid' in de Raad van State)

-  lid VN-Adviseursgroep voor een Toegankelijke Financiële Sector, vanaf 30 juni 2006

-  gastdocente 'microkrediet en armoede' Masteropleiding Universtiteit Leiden, 12 september 2006

-  lid Raad voor Microfinanciering in Nederland, vanaf 14 maart 2007

vorige

-  lid Commissie participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen (Pavem), van juli 2003 tot 10 juni 2005

-  lid Groep van Adviseurs voor het Internationale Jaar van het Microkrediet 2005 (denktank van de Verenigde Naties voor het verlenen van kleine leningen 

aan startende ondernemers in de Derde Wereld), vanaf november 2004

erefuncties, comité's van aanbeveling etc.

-  beschermvrouwe Oranje Fonds

-  beschermvrouwe Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde KITLV, vanaf 2005

-  beschermvrouwe Koninklijk Concertgebouworkest, vanaf 2005

-  beschermvrouwe Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, vanaf juni 2005

-  beschermvrouwe Scouting Nederland, vanaf september 2005

peuter- en kleuteronderwijs

kleuteronderwijs La Recoleta

type of school en plaats (hoger-)beroepsonderwijs

-  opleiding Northlands School te Olivos, tot 1988

academische studie en universiteit

-  economie Universidad Católica Argentina te Buenos Aires, van 1988 tot mei 1995

algemeen

-  Haar vader, Jorge Zorreguieta, is een welgestelde landeigenaar. Hij was staatssecretaris van Landbouw (1979-1981) tijdens het regime-Videla. De familie 

heeft Baskische wortels.

-  Verkreeg op 17 mei 2001 naast de Argentijnse, tevens de Nederlandse nationaliteit

-  Vergezelde in 2006, samen met haar echtgenoot, de prins van Oranje, koningin Beatrix op haar staatsbezoek aan Argentinië

-  Bracht in 2006 samen met haar echtgenoot een officeel bezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland

-  Vergezelde in 2007, samen met haar echtgenoot, de prins van Oranje, koningin Beatrix op haar staatsbezoek aan India en bracht daarna samen met haar 

echtgenoot een officieel bezoek aan Bhutan

woonplaats(en)/adres(sen)

-  Buenos Aires

-  New York, vanaf 1996

-  Brussel

-  's-Gravenhage, Huis ten Bosch, van maart 2001 tot februari 2002

-  's-Gravenhage, Noordeinde, van februari 2002 tot 10 juli 2003

-  Wassenaar, landgoed Eikenhorst, vanaf 10 juli 2003

woonplaats

Wassenaar

ridderorden

Ridder Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, 2 februari 2002

predikaten/adellijke titels

-  prinses der Nederlanden, vanaf 2 februari 2002

-  prinses van Oranje-Nassau, vanaf 2 februari 2002

samenlevingsvorm

gehuwd te Amsterdam, 2 februari 2002

kinderen

3 dochters

naam vader

J.H. Zorreguieta, Jorge Horacio (Jorge)
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