
 

 

Beste leden, op maandag 16 april is er in de Nepomukkapel een lezing over  

De Kroonjuwelen van de Oranjes 

door Anneke Váhl uit Gennep, die als gids werkzaam is op Paleis Het Loo.  

Kroonjuwelen is een begrip waaronder allerlei juwelen die verbonden zijn aan het koningschap worden verstaan. 

Vaak spreekt men ook over kroon en scepter als kroonjuwelen, maar dit is minder juist. De kroonjuwelen zijn een 

collectie sieraden die aan het koningschap verbonden zijn. Het kan om diademen, ringen, colliers en broches 

gaan. Vaak werd in testamenten vastgelegd dat bepaalde juwelen alleen door de regerende vorst konden worden 

geërfd.  

Anneke Váhl: “De geschiedenis van die juwelen boeit me. Ik probeer uit te vinden hoe ze in de familie zijn gekomen en wat er 

mee is gebeurd in de loop der tijd. Niet alleen het juweel, maar ook de persoon is voor mij interessant. Mijn powerpoint 

presentatie bestaat vooral uit beeld, waarbij ik een toelichting of aanvulling geef. De presentatie is chronologisch opgebouwd. Ik 

begin bij de oudste juwelen (uit 1640) die nu nog gedragen worden en eindig bij de  designjuwelen van prinses Maxima.” 

 Koningin Wilhemina in 1901. Zij draagt de juwelen die een nationaal geschenk waren bij haar 

huwelijk. Na haar dood liet koningin Juliana dit geschenk uit elkaar halen. De 800 edelstenen werden later in moderne sieraden 

gezet.   

In Nederland bezit het Huis Oranje Nassau juwelen die ten tijde van Koning Willem III, in 1853, voor het eerst 

"kroonjuwelen" werden genoemd. Eerder was sprake van familiejuwelen, huisdiamanten en huisjuwelen. Koningin 

Anna Paulowna liet vastleggen dat de juwelen die zij aan haar oudste zoon naliet "alleen door de koningin 

mochten worden gedragen". Deze collecties werden desondanks geregeld verdeeld en een deel van de 

historische sieraden kwam als erfenis of bruidsschat terecht in Zweden, Denemarken, Pruisen, Weimar en 

Frankrijk (Lodewijk XVII). Om verdere versnippering van de collectie door erfdeling en verkoop te voorkomen 

werd een oplossing gezocht. Er kwam in 1963 een stichting "Regalia van het Huis Oranje Nassau". In 1968 

werden de Stichtingen "Kroongoederen", "Kroonjuwelen" en "Regalia" opgericht.  

 

Tot ziens op maandag 16 april 2012 om 20.00 uur in de Nepomukkapel. 

Dick Reijnen 

 

 


