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Familie Zorreguieta

tekst maaike olde olthof foto’s anp, hollandse hoogte, ppe

r e p o r t a g e

Geslacht van ambtenaren

Over koningin Máxima’s vader, 
Jorge Zorreguieta, is onder-
hand genoeg geschreven. Dat de 

Zorreguieta’s aristocraten zijn die talloze 
landerijen bezitten, is een broodje aap-ver-
haal. De familie bezit inderdaad wat land 
maar ze behoort niet tot de groep steenrijke 
Argentijnse families. Jorge is geen lid van 
de meest exclusieve club van Buenos Aires, 
wel van de chique Jockey Club (speciaal voor 
katholieken). De familie leeft zonder veel 
opsmuk en tamtam. Zij behoort tot wat ze 
in Argentinië het tweede echelon noemen: 
een klasse die onder de hoogste klasse 
werkt. De Zorreguieta’s genieten het ver-

trouwen van de machthebbers. Van ouds-
her zijn ze immigranten uit Spanje en net als 
de Cerruti’s (familie van Máxima’s moeder 
Maria) echte, trotse Basken. Saillant detail: 
de familie Cerruti Carricart zou een veel gro-
ter vermogen hebben dan de Zorreguieta’s. 
Zorreguieta’s zijn werkzaam voor en bij 
de overheid. Grootvaders en ooms zijn en 
waren minister, staatssecretaris of burge-
meester. Koningin Maxima’s jongste zus 
Inés werkt sinds kort ook voor de staat. 

Drie halfzussen
Vader Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini 
(88) was eerst getrouwd met Marta López 

Gil, tegenwoordig docente Filosofie aan de 
Universiteit van Buenos Aires. Samen kre-
gen ze drie dochters, de oudere halfzussen 
van Máxima: María (60), Angeles (58) en 
Dolores (51). Over Maria is weinig bekend. 
Angeles is een befaamd microbioloog en 
woont met haar gezin in Londen. Dolores 
woont in New York en is kunstenares. Zij 
exposeert wereldwijd met haar rauwe en 
confronterende kunst. Jorge legde het vlak 
na de geboorte van Dolores aan met zijn 16 
jaar jongere secretaresse Maria del Carmen 
Cerruti. Bij de geboorte van hun eerste kind, 
Máxima in 1971, wordt ze in de burgerlijke 
stand vermeld als kind van een alleenstaan-

de moeder. Dit omdat de scheiding van 
Jorge en Marta destijds niet officieel was: er 
bestond destijds geen echtscheidingswet in 
Argentinië. Toch zijn de onderlinge verhou-
dingen al die tijd goed gebleven. ‘De zus-
sen beschouwen hun halfbroers en -zussen 
als volledige familie’, aldus Jorges ex-vrouw 
Marta. Jorge en Maria del Carmen kregen 
na Máxima nog drie kinderen. 

Martin (44)
De oudste broer van de koningin heeft u wel-
licht vaker voorbij zien komen. Hij schuwt 
de publiciteit niet. Samen met een zaken-
partner is Martin eigenaar van twee  

De Argentijnse tak van onze koningin is lang niet zo machtheb-
bend als werd aangenomen. Het zijn wel graaggeziene gasten: 
van oudsher elitaire, trotse Basken. Die dankzij een sterke krui-
wagen voor de gevestigde macht werken.
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Tinto Bistro-restaurants: een in het mondai-
ne wintersportplaatsje Villa La Angostura 
in Argentinië, de andere in Bariloche in het 
Andesgebergte  waar veel Brazilianen en 
Argentijnen graag komen skiën. Martin was 
negen jaar getrouwd met Mariana Andrés, 
maar zij vroeg de scheiding aan nadat ze 
haar man in zijn restaurant betrapt zou heb-
ben met een serveerster. Martin heeft als 
bijnaam Zorro. 

Juan (34)
Maxima’s jongste broertje trad op 8 juni 
2014 in het huwelijk met de Oostenrijkse 
Andrea Wolf. Het was een prachtige cere-
monie in paleis Liechtenstein in Wenen. 
Koning Willem-Alexander, koningin 
Máxima en de drie prinsesjes waren aan-
wezig, net als prinses Beatrix. Andrea 
werkt voor de Oostenrijkse minister Sophie 
Karmasin op het ministerie voor Kind & 
Gezin. Zij is verantwoordelijk voor alle soci-
ale media. Juan is ingenieur en werkte een 
paar jaar als adviseur voor Sigma Adviseurs. 
Tegenwoordig is hij financieel consulent. 

Inés (31)
De benjamin van het gezin heeft het min-
der goed getroffen. Inés kampte lange tijd 
met psychische problemen en zou volgens 

de tabloids al meerdere keren in een psy-
chiatrische kliniek zijn opgenomen. Als 
twintiger leed ze aan achtervolgingswaan-
zin, hevig liefdesverdriet en anorexia. Na 
een intensieve behandeling ging het een 
tijd beter. Volgens insiders werd ze daarbij 
gesteund door de familie. Dit jaar raakte 
Inés, die peetmoeder van prinses Ariane 
is, in opspraak vanwege haar nieuwe baan: 
ze werd benoemd tot ambtenaar. De nieu-
we Argentijnse president Mauricio Macri 
gaf haar een plek binnen het team dat het 
sociaal beleid coördineert. Inés voldoet 
absoluut niet aan de functie-eisen die voor 
deze baan gelden: ze heeft weinig tot geen 
ervaring en niet de juiste opleiding geno-
ten. Toch krijgt ze ruim betaald: naar ver-
luidt verdient ze �2400 per maand voor 180 
werkdagen per jaar. De nieuwe regering zit 
met dit staaltje vriendjespolitiek niet in haar 
maag. Sterker nog: in een officieel staats-
bulletin valt te lezen dat er een ‘hoge uitzon-
dering’ is gemaakt voor de jongste dochter 
van Jorge Zorreguieta. Het Nederlandse 
koningshuis was er snel bij om koningin 
Máxima uit de wind te houden. ‘Koningin 
Máxima heeft geen enkele rol gespeeld bij 
de benoeming van Inés Zorreguieta’, twit-
terde het Koninklijk Huis er vrolijk op los. n

Juan met zijn vrouw Andrea Inés met Ariane

Martin en zijn vriendin Elizabeth

Máxima en haar ouders in 1977


