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Ons koningshuis - dvd
Deze unieke dvd-box bevat 7 dvd’s die ooit aangeboden zijn, maar niet meer los 
verkrijgbaar:
- Juliana: Gewoon bijzonder (100e geboortedag): Een overzicht van het leven en werk van 
de Vorstin, de inhuldiging en diverse andere hoogtepunten. A.i.nr. 2004168367
- Prins Bernhard: De prins met de witte anjer: Naast een overzicht van het veelzijdige leven 
van Prins Bernhard zijn de uitvaartdienst en bijzetting in de Koninklijke grafkelder in de 
Nieuwe Kerk in Delft te zien. Tot slot is er aandacht voor het openhartige interview met de 
prins dat enkele dagen na zijn dood verscheen.  A.i.nr. 2005148317
- Beatrix: 25 kroonjaren (dubbel-dvd): Een overzicht van de 25 kroonjaren van Koningin 
Beatrix en een terugblik op vele nieuwsmomenten van grote historische waarde. 
A.i.nr. 2005228314
- Prins Claus: zijne Koninklijke Hoogheid der Nederlanden (dubbel-dvd): Overzichtelijk ziet 
u de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van prins Claus. Er wordt ingegaan op zijn 
werk achter de schermen en op zijn liefde voor muziek. Het geeft een beeld van een 
intelligente, scherpzinnige en geliefde prins. A.i.nr. 2002468558
- Het sprookjespaar in beeld: Het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima: De mooiste 
beelden van de huwelijksdag in een schitterende reportage. U krijgt fragmenten te zien van 
de aanloop naar de bruiloft tot aan het huwelijk van de eeuw. A.i.nr. 2002098546
- Prinsen van Oranje: Verloving & Huwelijk: Een compleet overzicht van verlovingen en 
huwelijken van de zeven Prinsen van Oranje-Nassau. A.i.nr. 2007078516
- Portret van een prins: Willem-Alexander 40: Op deze dvd ziet u de prins als 
watermanager, als troonopvolger en als vader. De prins wordt een jaar lang gevolgd met 
de camera wat unieke beelden oplevert. A.i.nr. 2007218391

2013052533 25,81 ..

Beeld van Nederland: Het koningshuis - dvd
Een verzamelbox met zes dvd-video's over de geschiedenis van het Nederlandse 
vorstenhuis, te weten: Dl. 1: Juliana : gewoon bijzonder; Dl. 2: Prins Bernhard : de prins 
met de witte anjer; Dl. 3: Beatrix : 25 kroonjaren (1980-2005); Dl. 4: Prins Claus : 1926-
2002; Dl. 5: Een sprookjespaar in beeld & Catharina-Amalia; Dl. 6: Oranje actueel : vijf jaar 
na de traan.* Als extra bij dvd 1 zijn beelden toegevoegd van de inhuldiging van Koningin 
Wilhelmina in 1898, maar het verhaal begint echt met de geboorte van prinses Juliana in 
1909. We zien beelden van geboortes, huwelijken en begrafenissen, van 
koninginnedagen, jubilea, televisie-interviews enzovoort. De beelden zijn afkomstig uit 
reportages en documentaires van de NOS, waardoor kritische noten en schandalen 
grotendeels ontbreken. De delen 1-5 zijn eerder op dvd-video verschenen, deel 6, 'Oranje 
actueel', is deels nieuw. Hierin zien we een terugblik op het huwelijk van Willem-Alexander 
en Máxima (2 februari 2002), een reportage over het bezoek in 2006 van koningin Beatrix 
aan de Antillen en een samenvatting van de dvd 'Prinsen van Oranje' over de verlovingen 
en huwelijken van de prinsen van Oranje-Nassau.

2007228299 31,23 ..

Eenvoudig bestellen kan via de AIDA-website:
• ga naar www.nbd.nl
• log in als bibliotheek (heeft u nog geen inlogcode bel dan 070-3377 777)
• zoeken ‘via aanbieding’
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‘Thema-aanbieding Koningshuis’
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excl. inwerken en exclusief btw.
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Het Koninklijk Huis : hoorcollege over de geschiedenis - hoorcollege op cd
In vogelvlucht wordt de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau (de titel van de cd is dus 
niet helemaal correct, de ondertitel is dat wel) doorgenomen vanaf de Middeleeuwen tot 
heden. Daarbij krijgen vooral de eerste stadhouders ruim aandacht, evenals koning Willem 
I, de rest (terecht) wat minder – zeker de recente Oranjes, hun geschiedenis wordt 
(eveneens terecht) bekend verondersteld. De spreker is oud-directeur van het Koninklijk 
Huisarchief en staat bekend als een degelijk, voorzichtig man. Zo ook zijn verhaal: hij zet 
op degelijke wijze de bekende feiten chronologisch op een rijtje. Aardig is dat de lezing 
verlevendigd wordt met citaten uit (vooral) gedichten en brieven. Het is een op zich heldere 
inleiding, die wellicht boeiender was geweest als de spreker voor een bepaald thema had 
gekozen (bijvoorbeeld de macht van Oranjes) en waarvan het ook jammer is dat de enkele 
versprekingen (Frederik Hendrik in plaats van Willem II, 1940 in plaats van 1840) niet zijn 
gecorrigeerd.

2005178411 24,59 ..

De Oranjes, net gewone mensen? - daisy-rom
Integrale weergave van het gelijknamige boek (op Daisy-rom) dat aangeboden is in de 
a.i.'s boeken* met onderstaande tekst van recensent J. van Bree. 'Waarom zijn niet alle 
kleinkinderen van Beatrix prins of prinses? Waar ging het mis met Emily? Hoe komen we 
aan de kroonjuwelen? Wat zat Edwin en Margarita precies dwars? Krijgt Beatrix ook 
AOW? Wat doet een lakei? Mag een prins homoseksueel zijn? Op deze en nog veel meer 
vragen (zo'n 140 in totaal) geeft ‘royaltywatcher’ Peter van der Vorst, bekend van RTL 
Boulevard, antwoord. Hij doet dat op dezelfde wijze als waarop hij op televisie optreedt: de 
knipoog niet schuwend, vlot babbelend. Soms iets te vlot, want af en toe sluipen er 
slordigheden in zijn betoog, vooral in de historische passages (stadhouder Willem IV was 
niet de zoon van Willem III, Napoleon regeerde nog niet in 1795). De vragen zijn 
thematisch gegroepeerd (onder andere geschiedenis, familie, franje, hofleven). Het 
informatieve, maar door de opzet niet diepgravende boek (...). Aan het eind vertelt Van der 
Vorst over zijn werk als royaltywatcher en zijn lang vertroebelde relatie met Willem-
Alexander.' Ingesproken door een mannenstem.

2008348351 10,85 ..

De kroon - dvd
VPRO-serie uit 2005 met een gedramatiseerde interpretatie van de gebeurtenissen tijdens 
de aanloop naar het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. In 
de hoofdrollen Eric van der Donk (Max van der Stoel), Bram van der Vlugt (Wim Kok), Roef 
Ragas (Willem-Alexander) en Hadewych Minis (Máxima). Minister van Staat Van der Stoel 
wordt door premier Kok gevraagd om de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, die 
minister van landbouw was tijdens het dictatoriale regime van generaal Videla in 
Argentinië, te overreden om niet bij het huwelijk aanwezig te zijn. Het scenario is van Ger 
Beukenkamp, die ook onder meer 'De prins en het meisje'* schreef en 'Den Uyl en de 
affaire Lockheed'**. Wilfried van der Bles (Trouw 25-3-'05): '(...) 'De Kroon' is fictie, maar 
met de suggestie van historische exactheid. (...) Hoewel de afloop van de missie van Van 
der Stoel bekend is, hebben de makers van 'De Kroon' er een spannend drama van weten 
te maken met een woedende, tegenstribbelende Zorreguieta en een Van der Stoel die 
helemaal geen zin heeft in de klus waarmee Kok hem opzadelt. (...)' De serie won een 
Gouden Kalf voor Beste tv-serie. Er zijn geen extra's.

2010373652 12,20 ..

Beatrix: Moeder, Echtgenote en Vorstin - dvd NIEUW!! Verschijnt begin maart.
Uit de EO-serie ‘Blauw Bloed’: Niet eerder kwam de kijker zo dichtbij het bijzondere leven 
van koningin Beatrix. We volgen haar tijdens de bezoeken die ze aflegt in Nederland tot 
aan de bezoeken naar de Verenigde Arabische Emiraten en de Antillen. Zelfs de 
allerlaatste staatsbezoeken van koningin Beatrix naar Singapore en Brunei maken deel uit 
van deze bijzondere dvd. In Brunei hield koningin Beatrix ondermeer een emotionele 
speech die veelvuldig in het nieuws is geweest. Dit waren de laatste momenten van Beatrix 
werkzaam als onze vorstin in het buitenland.

2013052595 12,75 ..
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Beatrix, Majesteit - dvd
Dvd-pakket bestaande uit twee dvd's. Op de dvd 'Beatrix, Majesteit' tekent filmmaker 
Michiel van Erp een portret van onze vorstin vooral via hoogte- en dieptepunten van 
vrouwen met dezelfde voornaam die vergelijkbaar zijn met situaties en belangrijke 
momenten uit het leven van de koningin. Van Erp probeert de mens achter de vorstin naar 
voren te brengen. De mens met zijn emoties en drijfveren tot en met de emotionele 
toespraak na de aanslag op de koningin in 2009. In de documentaire 'Prins Claus: op 
handen gedragen', staat de uitvaart van de prins centraal, maar dan gezien vanuit de ogen 
van een aantal 'toevallige' Nederlanders, betrokkenen, de media en van mensen die achter 
de schermen hierbij waren betrokken. Beide films geven op integere wijze vaak een 
verrassende beeld van een minder bekende kant van onze vorstin en wijlen haar 
echtgenoot.

2010213010 19,58 ..

Majesteit - daisy-rom
Integrale weergave van het gelijknamige boek (op Daisy-rom) dat aangeboden is in de 
a.i.'s boeken* met onderstaande tekst van de redactie boeken. 'Roman gebaseerd op het 
gelijknamige filmscenario van Ger Beukenkamp over een dag uit het leven van koningin 
Beatrix. Het is Prinsjesdag 2003, een jaar na de dood van Claus en straks zal Beatrix de 
troonrede uitspreken. Ze droomt weg en peinst over haar leven met Claus, hun liefde, de 
relatie met haar kinderen, haar ouders, het koningschap, macht, plichtsgevoel, diepte- en 
hoogtepunten uit haar leven. Op het laatste moment wil minister-president Balkenende nog 
iets veranderen in de troonrede rond het thema multiculturele samenleving. Beatrix voelt 
daar niks voor. Makkelijk leesbaar, sfeervol en overtuigend portret van het innerlijke leven 
van een eenzame koningin die rouwt over het verlies van haar partner en twijfelt aan het 
koningschap, haar opvolging en alles wat dat met zich meebrengt. Toch niet alleen 
somber, want Van den Boogaard heeft het met humor en mededogen geschreven, niets 
menselijks is de koningin vreemd, zo rookt ze ’s ochtends haar eerste sigaret al in bed en 
draagt pantoffels die ze van Ronald Reagan heeft gekregen. (...) verboeking van de film 
die oktober 2010 in première is gegaan.' Voorgelezen door een vrouwenstem.

2011442557 10,85 ..

Majesteit - dvd
Na twee televisieseries over het Nederlandse koningshuis (De kroon, De prins en het 
meisje) maakten regisseur Peter de Baan en scenarioschrijver een bioscoopfilm over 
koningin Beatrix. In de hoofdrol zien we Carine Crutzen en verder Jeroen Willems als 
Claus, Gijs Naber als Willem-Alexander, Hadewych Minis als Maxima en Marcel Hensema 
als Balkenende. Het verhaal speelt zich af op Prinsjesdag 2003, een jaar na de dood van 
Claus. Beatrix peinst over haar leven met Claus, hun liefde, de relatie met haar kinderen, 
haar ouders, het koningschap, macht, plichtsgevoel, diepte- en hoogtepunten uit haar 
leven. Op het laatste moment wil minister-president Balkenende nog iets veranderen in de 
troonrede, wat tot een scherpe confrontatie met Beatrix leidt. De recensenten zijn kritisch. 
Jann Ruyters (Trouw 28-10-2010): "(...) Goed geschreven fictie wel, gedragen door 
uitstekende acteurs, maar zonder die extra lading die een werkelijkheidsgetrouw inkijkje 
zou geven. De film snijdt de tragedie van de vorstin aan, zowel de machtigste als de 
onmachtigste vrouw van het land, maar het blijft 'wishful thinking' van de scenarioschrijver 
dat onze koningin zou beschikken over zo'n rebelse inborst. (...)' Coen van Zwol (NRC 27-
10-§§10): '(...) Zonde dat het betoog het drama zo plat slaat (...)'. Kijkwijzer: alle leeftijden.

2012460979 11,99 ..
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Beatrix : Oranje onder vuur - dvd
De vierdelige VPRO-serie 'Beatrix: Oranje onder vuur' is gemaakt door hetzelfde team als 
'Bernhard: schavuit van Oranje': schrijver Thomas Ross, regisseur Pim van Hoeve en 
producent Paul Voorthuyzen. In de hoofdrollen Mara van Vlijmen en Willeke van 
Ammelrooy als jonge en oude Beatrix, Bastiaan Ragas als Willem-Alexander, Katja Herber 
als Máxima en Peter Oosthoek als Claus. Ook deze serie wordt door de makers 
omschreven als 'een gedramatiseerde interpretatie van historische gebeurtenissen', met 
respect voor de persoon, maar ook met dichterlijke vrijheden. De eerste scène laat een 
schokkend moment zien: de aanslag op de koninklijke familie op Koninginnedag 2009 in 
Apeldoorn. Daarna worden in een afwisseling van heden en verleden belangrijke 
momenten uit het leven van Beatrix getoond, vanaf haar studententijd. Telegraaf (4-1-'12) 
vindt de serie karikaturaal en rommelig, maar ook ontroerend en geloofwaardig. Als extra's 
enige niet gebruikte scènes en verder een tekstboekje met informatie over de verschillen 
tussen feit en fictie.

2011503444 21,56 ..

Beatrix : Oranje onder vuur - blu-ray
De vierdelige VPRO-serie 'Beatrix: Oranje onder vuur' is gemaakt door hetzelfde team als 
'Bernhard: schavuit van Oranje': schrijver Thomas Ross, regisseur Pim van Hoeve en 
producent Paul Voorthuyzen. In de hoofdrollen Mara van Vlijmen en Willeke van 
Ammelrooy als jonge en oude Beatrix, Bastiaan Ragas als Willem-Alexander, Katja Herber 
als Máxima en Peter Oosthoek als Claus. Ook deze serie wordt door de makers 
omschreven als 'een gedramatiseerde interpretatie van historische gebeurtenissen', met 
respect voor de persoon, maar ook met dichterlijke vrijheden. De eerste scène laat een 
schokkend moment zien: de aanslag op de koninklijke familie op Koninginnedag 2009 in 
Apeldoorn. Daarna worden in een afwisseling van heden en verleden belangrijke 
momenten uit het leven van Beatrix getoond, vanaf haar studententijd. Telegraaf (4-1-'12) 
vindt de serie karikaturaal en rommelig, maar ook ontroerend en geloofwaardig. Als extra's 
enige niet gebruikte scènes en verder een tekstboekje met informatie over de verschillen 
tussen feit en fictie.

2012014959 21,56 ..

Prinsjes & Prinsesjes - dvd
Deze dvd is bestemd voor de echte royaltyliefhebber en bevat een negental items waarin 
onze prinsen, maar vooral prinsesjes worden gevolgd. Van de eerste foto’s van prinses 
Beatrix in 1938 tot de perssessies van de leden van het Koninklijk Huis in Argentinië en de 
wintersport in Lech 2007. We maken de geboortes mee van verschillende prinsessen, 
maar ook de bekende groepsscènes en de feestelijkheden van Koninginnedag passeren 
de revue. Bijzonder zijn ook de opnames die Prins Bernhard maakte van zijn gezin onder 
meer in de jaren dertig van de vorige eeuw. De overige beelden komen veelal uit het oude 
Polygoonarchief of zijn afkomstig van de NOS. Beelden van officiële en minder officiële 
momenten en gebeurtenissen. Beelden die soms verrassen, maar vrijwel altijd een 
prachtig eerbetoon vormen aan ons vorstenhuis. De film is geschikt voor alle leeftijden.

2011051437 11,57 ..

Koning Willem Alexander - Van prins tot koning - dvd NIEUW!! Verschijnt begin maart.
Uit de EO-serie ‘Blauw Bloed’: Kroonprins Willem-Alexander. De oudste zoon van koningin 
Beatrix is druk met zijn taak als troonopvolger. Wat daar allemaal bij komt kijken, ziet u in 
de speciaal voor u samengestelde compilatie. Zo reizen we met de prins af naar Vietnam 
voor een officieel bezoek. Ook zien we hem tijdens verschillende werkbezoeken in het 
binnenland en tijdens zijn vakantie met zijn gezin in Italië.

2013052597 12,75 ..
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Ik ben Alexander : klaar voor de troon - daisy-rom
Integrale weergave van het gelijknamige boek (op Daisy-rom) dat aangeboden is in de 
a.i.'s boeken* met onderstaande tekst van de redactie boeken. '(...) Binnen enkele jaren zal 
hij (prins Willem Alexander) zijn moeder koningin Beatrix opvolgen. In dat licht wordt in 
deze biografie teruggeblikt op zijn leven tot nu toe en vooruitgekeken naar de toekomst. 
Hoe bereidt de prins zich op zijn toekomstige koningschap voor en hoe kijkt hij er tegen 
aan? Aan de orde komen zijn jeugd, familieverhoudingen, liefhebberijen, dienst- en 
studietijd,  voorbereidingen op het koningschap, IOC-lidmaatschap, werk rond 
watermanagement, vriendin Emily, zijn kennismaking, verloving en huwelijk met Màxima 
en de geboortes van zijn oudste twee dochters. Extra aandacht is er voor de 
consequenties van zijn bijzondere positie als troonopvolger (...), zijn verhouding met de 
pers, en voor grootvader prins Bernhard, op wie hij erg gesteld was. Tot slot een 
persoonlijke 'brief aan de koning'  van de auteur en een uitgebreide horoscoop van de 
prins. Vlot geschreven, prettig leesbare biografie die niets nieuws brengt, maar wel alles 
helder op een rijtje zet. Historicus/journalist Van Bree schreef o.a. de serie 'Het aanzien 
van…' over leden van het Koninklijk Huis.' Voorgelezen door een vrouwenstem.

2008278461 10,85 ..

Willem-Alexander : Prins van Oranje - daisy-rom
Integrale weergave van het gelijknamige boek (op Daisy-rom) dat aangeboden is in de 
a.i.'s boeken* met onderstaande tekst van recensent drs. M.A.H. de Swart. 'Deze biografie 
van de Nederlandse kroonprins Willem-Alexander (1967) beschrijft eerst zijn vrij rustige 
kindertijd op kasteel Drakestein, de verhuizing naar Den Haag als zijn moeder in 1980 
koningin wordt en zijn nieuwe rol als kroonprins, de internaatsperiode in Wales, zijn 
militaire opleiding en passie voor de vliegerij, zijn studie geschiedenis in Leiden. Daarna 
wordt ingegaan op zijn verdere voorbereiding op en omgaan met zijn toekomstig 
koningschap, zijn liefdesleven en hobby's, zijn rol in het watermanagement en tenslotte de 
relatie en het huwelijk met Maxima Zorreguita en hun jonge gezin. Van de historicus (1930) 
verschenen eerder Oranjebiografieën over onder anderen Koning Willem III, Prinses 
Juliana, Prins Bernhard en Koningin Beatrix. Deze biografie uit 1999 is nu uitgebreid met 
info over het jonge gezin van de prins. De tekst is vlot geschreven en geeft een aardige 
indruk van de prins, maar leunt zoveel op anonieme bronnen, berichten uit zowel serieuze 
als roddelpers, en geruchten, dat de toon regelmatig te tendentieus wordt.' Ingesproken 
door een vrouwenstem.

2008378504 10,85 ..

10 jaar Maxima & Willem Alexander : koninklijk echtpaar : jubileum editie - dvd
Speciale editie van het royaltyprogramma Blauw bloed ter gelegenheid van het tienjarig 
huwelijk van prins Willem Alexander en prinses Maxima op 2 februari 2012. Het pakket 
bevat twee dvd’s waarin zowel de prins als de prinses gevolgd worden tijdens voornamelijk 
hun werkzaamheden zoals werkbezoeken op bv. een school voor mensen met een 
beperking of burendag, buitenlandse staatsbezoeken zoals in Oman, Abu Dhabi, Quatar 
en Mexico - Willem Alexander vaak samen met zijn moeder - met o.a. als doel de 
handelsbetrekkingen te verstevigen. Maxima bezoekt ook landen om het belang van 
microkredieten onder de aandacht te brengen. Ook behartigt het paar de belangen van het 
Oranjefonds. Buiten alle werkbezoeken is er ook tijd voor een bezoekje aan een 
muziekvoorstellingen, festivals, wintersport in Lech en met de kinderen uitwaaien op het 
strand in Wassenaar. Mooi portret voor de royaltyliefhebbers. Met verschillende extra's.

2012025494 22,70 ..

10 jaar Willem-Alexander & Maxima - dvd
In een compilatie van filmbeelden van de NOS herleven we een aantal belangrijke 
momenten uit tien jaar koninklijke geschiedenis. In vier onderdelen: ‘verliefd & verloofd’, 
‘het huwelijk’, ‘gezin’ en ‘op bezoek’, volgen we Willem-Alexander en Maxima, vanaf de 
officiële bekendmaking van hun verloving tot en met een aantal belangrijke bezoeken in 
binnen- en buitenland. Zo zijn we opnieuw getuige van hun huwelijk, maar ook van de 
geboortes van hun dochters en volgen we het paar in Bhutan en Antarctica. Deze dvd 
bevat een overzicht van tien jaar Willem-Alexander en Maxima en geeft een inkijkje in hun 
bestaan als koninklijk echtpaar en als trotse ouders van drie mooie dochters. Geschikt 
voor iedereen en een must voor elke Oranje-fan.

2012371088 11,72 ..
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Koningin Maxima - Van prinses tot koningin - dvd NIEUW!! Verschijnt begin maart.
Uit de EO-serie ‘Blauw Bloed’: Prinses Máxima lijkt het allemaal moeiteloos te doen: 
officiële bezoeken in het binnen- en buitenland combineren met het moederschap. In deze 
compilatie zien we de toekomstige koningin met haar man en drie dochters op de stranden 
van Wassenaar. Daarnaast volgen we haar tijdens haar werkbezoeken in binnen- en 
buitenland, waaronder haar uitstapje naar Roemenië.

2013052598 12,75 ..

Maxima : de Argentijnse jaren - daisy-rom
Integrale weergave van het gelijknamige boek (op Daisy-rom) dat aangeboden is in de 
a.i.'s boeken* met onderstaande tekst van de redactie boeken. 'Biografie van Máxima 
Zorreguieta, echtgenote van kroonprins Willem-Alexander, geschreven door twee 
Argentijnse journalisten. Aan de orde komen onder meer Máxima's jeugd in Argentinië, 
familieachtergrond, de periode dat ze in New York woonde, ontmoeting met Willem-
Alexander, het huwelijk, de huwelijkse voorwaarden die ze ondertekend zou hebben, haar 
populariteit in Nederland, haar relatie met koningin Beatrix, het salaris dat zij als prinses 
ontvangt en het moederschap. Hoewel de titel aangeeft 'de Argentijnse jaren' handelt een 
groot deel van het boek over de Nederlandse jaren van Máxima. Met een voorwoord van 
de auteurs waarin zij schrijven dat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) hun onderzoek met 
juridische dreigementen trachtte tegen te houden; de RVD ontkent dat zegt zelfs dat het de 
schrijvers hulp heeft aangeboden. Verder schrijven de auteurs de dialogen hier en daar 
geromantiseerd te hebben. Het boek kreeg veel aandacht in de media. De kritiek wees 
vooral op de fouten en onjuistheden, zoals in het stuk over de huwelijkse voorwaarden. 
(...)' Voorgelezen door een mannenstem.

2010223674 10,85 ..

Maxima : 5 jaar Prinses der Nederlanden - dvd
Máxima en Willem Alexander zijn in 2007 vijf jaar getrouwd en Máxima is dus inmiddels vijf 
jaar prinses. Bovendien wordt Willem Alexander op 27 april veertig jaar. Een rede voor 
House of Knowledge om een jubileum-dvd uit te brengen over Máxima met de 'mooiste 
momenten'. Hierin komen onder meer aan de orde privé-onderwerpen zoals haar 
achtergrond als Argentijnse, het huwelijk, haar gezin met de geboorte van de twee 
prinsesjes Amalia en Alexia, haar kleding en modestijl. Maar ook haar werk en inzet voor 
de integratie van migranten, armoedebestrijding, microkredieten etc. komen aan bod. Het 
commentaar wordt ingesproken door royalty watcher Alex de Vries van de Telegraaf. 
Beeldmateriaal is onder andere afkomstig van het tv-programma Blauw bloed, het 
royaltyprogramma gemaakt door René Stovis producties in opdracht van de EO en de 
archieven van de NOS, de enige partij die de officiële momenten (huwelijken etc.) volledig 
mag registreren. Voor de oranjeliefhebber.

2007208329 12,20 ..

Maxima : portret van een prinses - dvd
Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van prinses Máxima heeft de NOS een 
documentaire gemaakt over haar huidige leven als prinses, als echtgenote, als moeder en 
als carrièrevrouw. Regisseur Etienne Glebbeek verzorgde in februari 2002 ook het officiële 
verslag van het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander. Hij filmde Máxima gedurende 
negen maanden bij haar werkzaamheden voor financiële bewustwording in binnen- en 
buitenland, bij werkbezoeken in Nederland en samen met haar gezin op villa Eikenhorst. 
Dominique van der Heyde, politiek verslaggever voor het NOS-journaal, sprak op vier 
verschillende momenten met Máxima over haar werk, haar leven als prinses en haar 
gezinsleven. De bonus-dvd bevat materiaal dat niet in de documentaire is verwerkt, zoals 
Máxima aan het werk als pleinwacht, op werkbezoek in Egypte en op de fiets met haar 
gezin.

2011211667 14,80 ..
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Koningin Maxima - daisy-rom
Integrale weergave van het gelijknamige boek (op Daisy-rom) dat aangeboden is in de 
a.i.'s boeken* met onderstaande tekst van de redactie boeken 'Biografische schets van 
prinses Máxima van de hand van royaltyverslaggever Jeroen Snel, tevens presentator van 
het EO-royaltyprogramma Blauw Bloed. In negen hoofdstukken komen uitgebreid allerlei 
aspecten van Máxima's leven en werk aan bod, voorzien van achtergrondinformatie, 
citaten, anekdotes en persoonlijke verhalen van Snel over zijn ontmoetingen met Máxima. 
Dat alles voorzien van heel veel, vaak paginagrote kleurenfoto's. Met aandacht voor 
Máxima's jeugd en familie, haar eigen gezin, haar plaats naast Willem-Alexander en in de 
koninklijke familie, haar rol als ambassadeur van het microkrediet en haar andere 
verplichtingen, de buitenlandse reizen, de glitter en glamour, haar kleding, verhouding met 
Nederland en voorbereidingen op haar toekomstige rol als koningin. Vlot geschreven, goed 
gedocumenteerd biografisch portret. Heel toegankelijk en oranjezonnig, kritiek is er niet, 
over de wat delicatere punten als Maxima's vader wordt luchtig heengewalst. Met 
bibliografie. Jubileumuitgave ter ere van het vijfjarig bestaan van het populaire 
royaltyprogramma Blauw Bloed. Een must voor alle Máxima-fans.' Voorgelezen door een 
mannenstem.
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