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Hoe Anna uit Zwitserland zonder oorijzer
in Pingjum terecht kwam
Bij het inrichten van het huisje, waarachter het kerkje in Pingjum
schuil gaat, kregen wij van een doopsgezinde broeder uit Zutphen,
D.W. Woertman een dameskostuum. Het is een replica van de kleding
zoals het rond 1800 op het Kampereiland door de strenge Zwitserse
dopers gedragen werd. Jammer genoeg ontbreekt een oorijzer, de mutsenspelden en een origineel snoer kralen, maar verder is de kleding zo
zorgvuldig en compleet mogelijk nagemaakt.
Het kostuum maakte me nieuwsgierig naar die Zwitserse dopers die
in 1710 en 1711 naar Nederland gekomen waren. Verbannen uitZwitserland kwam een deel terecht in Nederland. Anderen kwamen in de
Palts en/of in Amerika terecht.
Uit de verhalen die er over bekend geworden zijn krijgen we een modem beeld van vluchtelingen die heen en weer gestuurd worden. Mensen die in hun eigen land bedreigd en vervolgd worden en die eigenlijk
niet weten waar ze heen moeten. Ze kunnen moeilijk kiezen, of vluchten en ergens anders een bestaan opbouwen, of blijven en hopen dat
de omstandigheden beter zullen worden en als ze dan toch vluchten,
waar dan heen? Zoals er nu nog met de asielzoekers en vluchtelingen
over de hele wereld gehannest wordt, zo werd er in die tijd ook over
deze vluchtelingen beslist, waar ze het beste terecht zouden kunnen
komen, wie er voor hun transport en onderdak zou kunnen zorgen en
hoe ze het beste een nieuw bestaan op zouden kunnen bouwen.
Uit de verschillende artikelen in de Doopsgezinde Bijdragen van de
Doopsgezinde Historische kring en andere literatuur heb ik een aardig
beeld gekregen van de verschillende families die in Nederland terecht
gekomen zijn in 1711.
Anna is een gefantaseerde naam, die veel voorkwam onder de Zwitserse dopers; de levensgrote pop die wij in Pingjum hebben en die het
genoemde kostuum draagt, hebben we deze naam gegeven om haar
wat persoonlijker te maken, de naam is fantasie maar haar geschiedenis
is gebaseerd op een aantal historische feiten.
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Het kostuum van Anna is zeker ook de dracht zoals die door gewone
mensen werd gedragen, traditioneel, maar ongetwijfeld al voor een deel
aangepast aan de tijd en de omstandigheden. De Zwitserse dopers hebben in Kampen tot 1822 nog hun eigen gemeente gehouden. Daarna
hebben ze zich aangesloten bij de Nederlandse doopsgezinden. Duidelijk is wel dat het geplooide schort, het gebloemde kapje met kanten
muts, een oorijzer in vele verschillende vormen en materialen, mutsenspelden, de bloedkoralen ketting, de bewerkte onderst of kroplap, de
onderrokken, tussenrokken en bovenrokken en effenjak in verschillende klederdrachten rondom de Zuiderzee voorkomen.
Iedere plaats en streek heeft wel haar eigen specifieke kleuren of stoffen, maar het is niet zo dat er geen overeenkomsten zijn. Op verschillende momenten, werd er een verschillende dracht gebruikt, kinderen
en jonge meisjes dragen een andere kledij dan getrouwde vrouwen, bij
bruiloften zien de mannen en vrouwen er heel anders uit dan bij een
begrafenis en ook de langdurige rouw verplichtte in sommige streken
tot het dragen van verschillende kleuren in de kleding. In hoeverre de
(Zwitserse) dopers zich hieraan hielden is niet bekend. Zij hadden ongetwijfeld hun eigen regels ten aanzien van deze tradities. Onze Anna
is nog steeds op zoek naar haar oorijzer, haar mutsspelden en haar
halsketting. Als afstammelinge van gevluchte dopers van zeker drie
eeuwen terug en in haar kleding meer dan acht generaties oud is het
vast ergens onderweg in de geschiedenis verdwenen.
Als u wilt vertel ik u het verhaal van Anna. Natuurlijk is dat het aardigst als u er voor naar het schuilkerkje in Pingjum komt waar we haar
kunnen zien. U kunt dan meteen het opnieuw ingerichte huisje bewonderen en natuurlijk even in het kerkje kijken.
De dia-serie over het begin van de doperse geschiedenis en Menno Simons is er nog altijd. Daarnaast zijn er een aantal doperse boeken te
koop of te bekijken en kunnen we u ontvangen met een kopje koffie
of thee. Samen met de gastvrouwen gastheer Hans en Hanneke van
Uden heten we u graag welkom. Maakt u wel even een afspraak op het
FDS-kantoor (tel. 058 - 2139636).
Graag tot ziens,
Tineke Huying
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