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The Pilgrim

Fathers

Het verblijf in Leiden
De Pilgrim Fathers waren Engelse cal-
vinisten (puriteinse protestanten) uit
Nottinghamshire, die zich vanwege hun
geloof niet meer thuis voelden in hun
vaderland.
Een groep vertrok uit Engeland en
kwam in 1608 aan in Amsterdam.
Omdat zij zich ook in onze hoofdstad
niet gelukkig voelden, verruilden de
meeste Pilgrim Fathers Amsterdam in
1609 voor het tolerante Leiden.
Het stempel op de envelop (afb. 1)
geeft de Leidse periode van de Pilgrim
Fathers aan.
De voornaamste redenen om van Am-
sterdam naar Leiden te gaan waren:

Leiden had een beroemde universiteit
(afb. 2) en er bestond een bloeiende
lakenindustrie (afb. 3).
De voorganger van de Pilgrim Fathers,
Ds. John Robinson diende voor hem en
zijn ongeveer 100 volgelingen een
schriftelijk verzoek tot vestiging in bij
het Leidse stadsbestuur. Op 12 februari
1609 werd dit request beantwoord met
een schrijven, waarin de volgende
(veelzeggende) bewoordingen stonden:
‘Geen eerlicke persoonen weygeren
vrije ende lybre incompst omme binnen
deze stede haer woonplaets te nemen’.
Robinson en de zijnen kochten een
stuk grond bij de Pieterskerk, de
Groene Poort genaamd. Zij bouwden
daar 21 huisjes, waardoor ook wel ge-
sproken werd van de Engelse Poort.
Later, in 1683, is op die plek het Jean
Pesijnhofje gesticht.

Op het velletje ‘Mooi Leiden’, (afb. 4)
uitgegeven in maart 2006, zien we de
leider van de Pilgrim Fathers, John
Robinson fietsen in westelijke richting
naar Amerika. Ds. Robinson stierf in
1625 in Leiden en ligt begraven in de
Leidse Pieterskerk.
Volgens sommigen hebben de Pilgrim
Fathers het 3 oktoberfeest van Leidens
Ontzet (afb. 5) meegenomen.
Later schoof de datum van het feest op
naar 4 november. De nationale feest-
dag staat nu bekend als ‘Thanksgiving
day’ in Amerika (afb. 6).Naast de Pieterskerk r.o. de Groene Poort
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Het vertrek uit Delfshaven
Door slechte economische omstandig-
heden besloten de Pilgrim Fathers naar
‘de Nieuwe Wereld’ te trekken.
De helft van de gemeenschap vertrok
op 22 juli 1620 naar Southampton,
waar ze zich voegden bij een grotere
groep, om de oversteek te wagen.
Op de postzegels (afb. 7) zien we de
‘Leidse’ groep in Delfshaven met roei-
bootjes naar het klaarliggende schip de
‘Speedwell’ varen om in te schepen.
De naam Delfshaven herinnert aan het
feit dat deze plaats is ontstaan als voor-
haven van Delft.
Tot 1811 bleef het bij Delft horen,
daarna werd het een zelfstandige ge-
meente. Het is ook de geboorteplaats
van Piet Hein.
In 1886 werd de zelfstandige gemeente
opgeheven en bij Rotterdam gevoegd.
De envelop (afb. 8) herinnert hieraan
en laat het oude gemeentewapen van
Delfshaven zien.

De reis met de Mayflower
Het was de bedoeling dat de Pilgrim
Fathers met twee schepen, de eerder
genoemde ‘Speedwell’ en het grotere
schip de ‘Mayflower’ (afb. 9), naar
Amerika zouden varen.
Op 15 augustus 1620 verlieten beide
schepen de haven van Southampton.
De ‘Speedwell’ ging echter lekken en
beide schepen gingen terug naar Dart-
mouth. De ‘Speedwell’ werd daar gere-
pareerd en op 2 september vertrokken
beide schepen opnieuw.
De ‘Speedwell’ ging weer lekken, en
dit keer voer men terug naar Plymouth.
Hier besloot men om met alle opvaren-
den op één schip, de ‘Mayflower’, ver-
der te gaan. Op 18 september verliet de
‘Mayflower’ de haven van Plymouth,
waarna men op 21 november 1620 aan-
kwam in de baai Cape Cod.
Op de herdenkingsenvelop ‘350 jaar’
(afb. 10) staan alle genoemde vertrek-
data vermeld.

Rond 1620 waren er wel
vier schepen met de naam
‘Mayflower’.
Diverse landen hebben één of
meer postzegels uitgegeven
met de naamsvermelding:
‘Mayflower’.
De meeste van de schepen
(afb. 11-17) hebben drie mas-
ten, met twee zeilen per mast.
Alleen op de afbeelding van
de postzegel van Mali zien
we drie zeilen.De Pilgrimskerk in Delfshaven - vroeger en nu
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Op de envelop (afb. 18) zien we de
‘Mayflower’ afgebeeld op een tinnen
plaatje.

De landing in Plymouth
Op 9 november 1620 klonk het op de
Mayflower: ‘Land in zicht’.
De Pilgrim Fathers vielen op hun
knieën en dankten God.
Na eerst voor anker te hebben gelegen
bij Provincetown, in de baai van Cape
Cod, zijn ze uiteindelijk aan land ge-
gaan bij Plymouth (Massachusetts).
Alle 102 opvarende Pilgrims overleef-
den de overtocht; hun namen zijn alle-
maal bekend.

De postzegels (afb. 19-21) verwijzen
alledrie naar de ‘landing van de Pil-
grims’. Ook op de envelop (afb. 22)
wordt de landing van de Pilgrims in
herinnering gebracht.

De Plymouth Colony
De Pilgrims ‘overwinterden’ in 1620
bij de ‘Mayflower’. Er brak griep uit,
waaraan een groot aantal Pilgrims
overleden.
In het voorjaar 1621 gingen ze hutten
bouwen, en dit was het begin van de
Plymouth kolonie. Op 21 maart 1621
verlieten alle Pilgrims de Mayflower
en vestigden zij zich op het vaste land.
De Pilgrims begonnen graan te zaaien,
voor hun levensonderhoud en bouwden
stevige huizen (afb. 23).
Ze ontmoetten een behulpzame Indi-
aan, genaamd Squanto (afb. 24).

Deze leerde de Pilgrims hoe te vissen.
Ook zorgde hij voor een ander soort
graan om te telen. Dit ‘gecultiveerde’
graan was beter dan hetgeen ze hadden
meegenomen uit Europa.
Verder leefden ze met vrij primitieve
voorwerpen, zoals de op de postzegel
afgebeelde ‘Betty-lamp’ (afb. 25).

Myles Standish
Als er iemand van de Pilgrim Fathers
apart genoemd hoort te worden, dan is
dat Myles Standish (afb. 26). Hij was
de militaire kapitein in Plymouth en
verantwoordelijk voor de veiligheid en
de verdediging van de Pilgrims.
Hij was een beroeps militair, die ook in
Nederland (Leiden) gediend heeft en
daar benaderd werd door Ds. Robinson
om mee te gaan naar Amerika.
Hij is waarschijnlijk de eerste geweest
die daar aan land stapte (afb. 27). Eerst
moest er gevochten worden tegen de
Indianen die hen als indringers zagen,
later gaf Standish de Indianen lessen
in Europese krijgskunde.
Myles Standish werd in 1584 geboren
in Ellenbane. Dit ligt op het eiland
Man. Daar is men trots op deze ‘held
van Nieuw Engeland’, wat ze ook
postaal tot uitdrukking brengen.
Op de maximumkaart van Standish en
op de postzegel zijn woning in Ellen-
bane (afb. 28).
De vraag wordt gesteld: ‘hoe zal Myles
Standish er precies uitgezien hebben?’
De man op de maximumkaart is een in-
gehuurde acteur.
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Het portret op de postzegel van Stan-
dish is een creatie van de ontwerper.
Op de envelop (afb. 29) staat de hand-
tekening van Standish en het portret
zoals hij er mogelijk uitgezien heeft.
Dit portret is in 1877 ontdekt in een
winkel in Boston. Het portret was ge-
labeld met: ‘M. Standish, 38 jaar’.
Is dit dè M. Standish?

Het Mayflower Compact
De Pilgrim Fathers sloten over de ves-
tiging van hun kolonie een overeen-
komst; dit werd in het ‘Mayflower
Compact’ vastgelegd.
Ze kwamen overeen om een gemeen-
schap met zelfbestuur op te richten.
Ze beloofden o.a. ‘submission’ (onder-
geschiktheid) en ‘obedience’ (gehoor-
zaamheid).
Het werd op 21 november 1620 door
41 Pilgrim Fathers ondertekend.
Het Mayflower Compact wordt wel het
eerste regeringsdocument genoemd van
Europeanen die zich op het grondge-
bied van het latere USA vestigde en
zien dit als het begin van de democratie
aldaar.
Zowel de envelop (afb. 30) als de post-
zegels (afb. 31-32) verwijzen naar de
ondertekening van het Mayflower
Compact.
Tot de afstammelingen van de Pilgrim
Fathers behoort ook de familie Bush,
‘leverancier’ van twee presidenten van
de USA (afb. 33).

De Mayflower II
In mei 1924 werd de ‘Mayflower’
gesloopt. De restanten zijn gebruikt als
haardhout.
Dit was echter niet het einde van de
geschiedenis van de ‘Mayflower’.
Er kwam een replica dat in 1955/1956
werd gebouwd in Brixham (UK).
In 1957 voer dit schip, ‘Mayflower II’
genaamd, onder gezag van kapitein
Alan Villiers de Atlantische Oceaan
over. Na 53 dagen kwam het schip in
Plymouth (USA) aan.
De ‘Mayflower II’ is nu te zien in het
maritiem museum in Plymouth.
Op de envelop zien we het stempel:
‘Mayflower II, Maiden Voyage’.
‘Maiden voyage’ betekent dat het de
eerste reis is van een schip op eigen
kracht. De datum geeft aan dat het in
april 1957 vertrokken is.
Op de achterzijde van de envelop staat
het aankomststempel, namelijk 13 juni
1957 in Plymouth (USA).

Willem Hogendoorn

‘Mayflower II’ - haven van Plymouth (USA)


