
Bij haar huwelijk metj?rins ~tjke collectie kerkschatten in

d~ Ne~erlanden: de/latere K/een kape~.in haar paleis "" de
~§lm;J1~g~:~flna Kneuterdijk. 's Zomers ging het

Paulowna dat zij het Russisch hele opvouwbare interieur mee

orthodoxe geloof mocht blij- naar het paleis Soestdijk. Inclu-

ven belijden. En van haar broer sief een Russische priester en

Tsaar Alexander I kreeg ze een enkele koorknapen.

kostbaar trouwgeschenk. Om

het moreel hoog te houden,

had Alexanderrr reiskerken
bij zich, toen hij tegen Napo-

leon ten strijde trok. En een
zo' n reiJiconoJtaJe senons hij
lat",r, na cl", ov",rwinning, aan

ziin iongü", zusi"'· B",halve een

soort van manshoog kamers-

cherm, behoorden daartoe ook

de nodige kerkschatten, waar-

onder iconen, gouden en zilve-

ren miskelken en kandelaars,

een gouden bidboek en een
enkel Fabergé-ei.
De diepgelovige Anna plaatste

kapel van
Anna Paulo\Nna

Bij haar overlijden bevond de
reiskapel zich in het Paleis Rus-

tenburg-Sorghvliet en bij testa-

ment bepaalde Anna dat de

collectie in zijn genee) bewaard

moest blijven. Na de bouw \l1ln
het Vredespaleis kwam d@reis·
kapel terecht op de eerste etage

van de dienstwoning van Pries-

ter Rosanov in de Sweelinck-

straat. De Russische priesters en

monniken die de nalatenschap

beheerden, hadden de grootste

moeite het hoofd boven water

te houden. En uiteindelijk is er

in de jaren dertig besloten om

middels verhuur de elf kamers

tellende priesterwoning te gaan

exploiteren. En de reiskapel ver-

huisde naar een klein pandje

achter in de tuin, grenzend aan
de Obrechtstraat.

Afgelopen januari vierde de
Russisch-Haagse gemeenschap

de jaarwisseling in de onlangs
gerenoveerde kapel. Bij de

voorbereiding van een ten toon-

st~\\ingo\!~rAnm~P.~u\owmlin
het P.8\@i~hêt loo, i~~umthi~to~
ricus Nicolaas Conijn de collec-

tie weer op het spoor gekomen.

Hij w?S Qnd~r Q~ !nQrv.Kv~n Q~
hoge kwaliteit van de kunst-

schatten, die overigens inmid-

dels wel in slechte staat

verkeerden. Op initiatief van

Dhr. Conijn en met behulp van

9

overheidssubsidie is er een re-

novatie gerealiseerd. En nu

glanzen schoongemaakte ico-
nen weer in het licht van een

oude kerklamp en is het zilveren

vaatwerk hersteld met kostbare

robijnen en diamanten. De

kerkschatten van Anna hebben

nog steeds een functionele

waarde, want in Den Haag wor-

den ze bij elke dienst van de

Russisch orthodoxe gemeen-. . ~.-
schap gebruikt.
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