
Leiden 1609 – 1620 – de Pilgrim Fathers

Met een zelf ontworpen postzegel herdenkt de Leidsche vereeniging van postzegel-
verzamelaars dat het 400 jaar geleden is dat de Pilgrim Fathers naar Leiden kwamen. De
postzegel is verkrijgbaar vanaf 18 januari 2009 op de postzegelbeurs en -tentoonstelling
die over de Pilgrim Fathers wordt gehouden in het clubgebouw van K&G op het Waardeiland
in Leiden.

Over de ontwerper
Voor ontwerper Frans Hemelop van de Leidsche vereeniging van postzegelverzamelaars was
het de derde postzegel die hij ontwierp.

Eerdere ontwerpen waren:

- een persoonlijke postzegel bij een tentoonstelling in 2007 met als onderwerp de Leidse
buskruitramp van 1807 en

- een persoonlijke postzegel bij een tentoonstelling in 2008 met als onderwerp Frederik
Kaiser (1808-1872), grondlegger van de Leidse Sterrewacht.

Ontwerper Frans Hemelop is vanaf 1986 penningmeester, werd in 1992 redacteur van het
verenigingsblad ‘de Sleutelpost’ en is sinds 2000 webmaster van de Leidsche vereeniging van
postzegelverzamelaars.

Over de postzegel
Frans Hemelop zocht een manier om uitdrukking te geven aan de band tussen Leiden en de
Pilgrim Fathers. Zo laat de postzegel een traditioneel gekleed echtpaar zien, staande op de
historische vlag van de stad Leiden met de gekruiste dubbele sleutels. Het echtpaar behoorde
tot de Congreganisten uit Engeland. Door daar toenemende vervolging weken zij uit naar
Nederland, waar zij zich in 1609 in Leiden vestigden. John Robinson werd daar hun leider. In
1620 gingen de leden der Leidse gemeente, met uitzondering van John Robinson, die in
Leiden bleef, van Delfshaven naar Southampton en van daar met de ‘Mayflower’ naar
Plymouth in Massachusetts. Zij stichtten daar in 1620 de kolonie Plymouth en waren
zodoende de Leidse oorsprong van de Verenigde Staten.

De periode 1609 – 1620 wordt gesymboliseerd door de jaartallen. In rode cijfers het jaar van
aankomst, gelijk aan de vlag van Leiden. Het jaar van vertrek in zwarte cijfers gelijk aan het
silhouet van de ‘Mayflower’. Het schip zeilt als het ware van de zegel af, een onzekere
toekomst tegemoet.

Oplage en verkrijgbaarheid
De oplage van het postzegelvel is op dit moment nog onbekend. De postzegels zijn vanaf 18
januari 2009, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar. Nadere informatie komt binnenkort op
de website: http://home.planet.nl/~hemel026/lvpv.htm


