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nederland toevluchtsoord voor 
puriteinen
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat een groep Engelse puriteinen ons 
land verliet en op 6 september 1620 na een overstap in Engeland met 
het schip de Mayflower koers zette naar Amerika. Daar wilden ze in 
geestelijke vrijheid een nieuw bestaan opbouwen. Ze zijn de geschie-
denis ingegaan als de ‘Pilgrim Fathers’. Hun naam wordt vaak ver-
bonden aan het begin van de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Maar waarom vertrokken ze vanuit het Hollandse Delfshaven en 
niet direct vanuit Engeland? Waarom hadden ze in 1609 de over-
steek naar het Hollandse Leiden gemaakt? En waarom vertrokken 
ze weer? Wat is hun betekenis geweest voor het ontstaan van de 
huidige Verenigde Staten?

Tijdens dit congres wordt de achtergrond geschetst en komen ver-
schillende personen aan de orde die in deze geschiedenis een belang-
rijke plaats hebben ingenomen. Sommige toonaangevende namen 
zijn nog bekend: William Ames, John Robinson, Thomas Hooker. 
Er is echter nog veel meer over deze opmerkelijke geschiedenis te 
vertellen.

De Lokhorstkerk is te voet vanaf het station goed bereikbaar: volg 
de Stationsstraat tot de Turfmarkt, daar rechtsaf Kort Rapenburg in, 
rechtdoor het Rapenburg, linksaf de Houtstraat en rechtsaf Pieters-
kerkstraat (12 minuten lopen). Voor parkeren zie website hieronder.

Indien het congres vanwege voorschriften van het rivm niet kan 
plaatsvinden, dan krijgen inschrijvers hiervan tijdig een bericht.

Voor het laatste nieuws, enige literatuur en parkeren:
www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie.

programma

10.00 Deur open

10.30 Opening door de dagvoorzitter

11.00 Dr. Jeremy Bangs, ‘Vreemdelingen en pelgrims. 
Puriteinen in Nederland’

11.30 Prof. dr. A. Baars, ‘Thomas Hooker en de 
Nederlanden. Een verhouding die niet altijd 
gemakkelijk was …’

12.00 Prof. dr. W.J. op ’t Hof, ‘Een geïmmigreerde puritein 
die wilde emigreren. William Ames in de Nederlanden’

12.30 Lunchpauze. Naar: Leiden American Pilgrim Museum

13.30 Dr. L.J. van Valen, ‘John Robinson. Een separatistische 
puritein in de Nederlanden’

14.00 Discussie

15.00 Sluiting

Datum zaterdag 26 september 2020
Plaats Lokhorsterk, Pieterskerkstraat 1, 2311 sv Leiden
Kosten De deelnemingskosten bedragen inclusief koffie/

thee en lunch €25,00. Dit bedrag dient tegelijk 
met de aanmelding te worden overgemaakt op 
iban nl 17 ingb 0005 3525 62, t.n.v. Stichting 
Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven.

Aanmelding Vóór 10 september 2020 met de kaart
 of via: www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie.
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