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Beste leden, 
  
 
We zijn zeer verheugd dat Anneke Váhl, spontaan, op onze uitnodiging is ingegaan om 
een lezing te houden voor de sociëteit en ons kennis laat maken met de juwelen van de 
Oranjes. Zoals bekend is de lezing van Frans Heessen onverwacht uitgevallen. We 
houden deze tegoed in 2011. 
 
Anneke Váhl-Lekkerkerker is geboren in 1945 in Oegstgeest. Na haar opleiding tot 
verpleegster in Amsterdam en na een aanvullende opleiding bedrijfskunde, vervulde 
zij diverse leidinggevende functies in diverse ziekenhuizen. 
Haar laatste functie  was operationeel manager in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
te Nijmegen. Zij was verantwoordelijk voor 2 verpleegafdelingen (80 bedden), 2 
poliklinieken,  secretariaten en de functieafdeling KNF.   
In 1988, 42 jaar oud, trouwde zij Jan Váhl.  
 
Na haar pensioen kreeg zij tijd voor haar grote liefde: geschiedenis. Omdat een echte 
studie zou betekenen dat zij veel andere dierbare zaken zou moeten laten, zocht zij 
naar  mogelijkheden om vooral praktisch met geschiedenis bezig te zijn. Zo werd zij 
gids in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek en later gids in en rond Paleis Het Loo te 
Apeldoorn. Beide musea brachten en brengen haar tot het uitdiepen van bepaalde 
onderwerpen waarvan zij dan later een presentatie maakt.   
 
In Paleis Het Loo loopt zij, met haar gasten, ook regelmatig langs de schilderijen met 
daarop Koninginnen en Prinsessen uit vroegere tijden. Soms herkent zij hun broche of 
diadeem de volgende dag op de TV. Dan worden ze gedragen door Koningin Beatrix, 
Prinses Maxima of andere leden van het Koninklijk Huis. De geschiedenis van die 



  
 
 
 
 
juwelen boeit haar. Zij probeert uit te vinden hoe ze in de familie zijn gekomen en 
wat er mee gebeurd is in de loop der tijd. Niet alleen het juweel, maar ook de persoon 
is voor haar interessant. Haar presentatie bestaat vooral uit beeldmateriaal, waarbij 
zij een toelichting of aanvulling geeft. De presentatie is chronologisch opgebouwd. Zij 
begint bij de oudste juwelen (uit 1640) die nu nog gedragen worden en eindigt bij de 
designjuwelen van Prinses Maxima. 
 
Het Nederlands Koninklijk Huis heeft een grote juwelencollectie, en sinds de nieuwe 
lichting Prinsessen hebben we gelukkig steeds meer sieraden uit de kluizen zien 
komen. Wie heeft welke juwelen en wat is het verhaal erachter? Is het een 
familiestuk? Op deze vragen probeert Anneke antwoord te geven. 
Bent u ook nieuwsgierig geworden dan moet u deze avond vooral niet missen! 
 


