
Genootschap Historisch Delfs Haven heeft vrijwilligers nodig

Mogelijk kent u ons nog niet...

Wat is en beoogt Genootschap Historisch Delfs Haven?

Delfshaven is in historisch opzicht uniek. Nergens in Rotterdam staan zoveel historische
gebouwen dicht bij elkaar. Van de 22 oudste Rotterdamse gebouwen zijn er maar liefst acht in
Delfshaven te vinden! Het behoud van dit erfgoed is helaas niet vanzelfsprekend. Hoe meer
mensen zich bewust worden van het belang van dit historische Rotterdamse stadsdeel, hoe
beter het behoud van de huidige authentieke uitstraling van een oud havenstadje gewaarborgd
wordt.

Het in 2017 opgerichte Genootschap Historisch Delfs Haven zet zich hiervoor in, onder andere
door het uitbrengen van adviezen aan de overheid, het organiseren van evenementen,
exposities, lezingen en bijeenkomsten, het uitvoeren van onderzoek en het verzamelen en
bundelen van kennis. De organisatie bestaat vooralsnog uit niet meer dan vijf personen die zich
zeer actief inzetten.

Wat heeft Genootschap Historisch Delfs Haven tot nu toe gedaan?

Sinds de oprichting in het voorjaar van 2017 heeft ons genootschap al een aantal onderzoeken
en evenementen op haar naam staan. De eerste expositie had als thema de 
bouwhistorie van de Oude of Pelgrimvaderskerk vanaf de eerste steen in 1417. 

Met de medewerking van het Schiedamse Jenevermuseum hebben we een expositie gewijd
aan de 19e eeuwse jeneverindustrie met historische gebruiksvoorwerpen, glaswerk en
reclamemateriaal uit vervlogen tijden. Ook organiseerden wij een fototentoonstelling over het
contrast tussen vroeger en nu; van de zichtbare armoede rond 1900 naar de huidige welvaart.
Wij ontwikkelden boekjes, een digitaal periodiek en speurtochten in Delfshaven voor jongeren
om ook hen te betrekken bij ons gezamenlijke erfgoed. Een groot succes was de Piet Hein
lezing door Simon Rozendaal. Wij willen deze lijn graag doorzetten en uitbreiden naar de
toekomst.

Belangrijke evenementen m.b.t. 2020

In het jaar 2020 is het 400 jaar geleden dat de Pelgrimvaders vanuit Delfshaven vertrokken
naar Amerika. Dat was op 22 juli 1620. Deze dag wordt, vooral in de VS, gezien als een mijlpaal
in de bestuurlijke geschiedenis van de Verenigde Staten zoals die later vormgegeven is. Dit jaar
en deze datum, zullen wij zeker ook in Delfshaven niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Al weer een tijd is een voorbereidingsgroep bezig met het uitwerken van een programma dat de
hele zomer aandacht wil besteden aan de gebeurtenissen in 1620. Dit is natuurlijk niet alleen
een zaak van het Genootschap Historisch Delf Haven: juist niet! Meerdere organisaties hebben
voor een breed programma een gezamenlijk subsidieverzoek ingediend bij stichting Rotterdam
Festivals. Het belooft een veelzijdig programma te worden, met muziek, theater, informatie en
geschiedenis.

De noodzaak van enthousiaste vrijwilligers

Het Genootschap Historisch Delfs Haven heeft dringend behoefte aan vrijwilligers in verband met onze
ambitieuze plannen. Wij willen toewerken naar een permanente expositie, via een groeimodel. We
hebben hier overleg over met de Pelgrimvaderskerk. Daar is al een tentoonstelling annex presentatie
over de geschiedenis van de Pelgrimvaders in het bijgebouw (Ankie Verbeekzaal) achter de kerk. Deze
tentoonstelling is nu nog maar beperkt geopend vanwege een tekort aan vrijwilligers. Op dit moment
wordt de tentoonstelling opgeknapt en qua inhoud verbreed. 



In 2020 wordt een groot aantal bezoekers verwacht, met name uit de VS. Die bezoekers willen wij
graag op een geïnspireerde manier laten kennismaken met Delfshaven als herinnering aan de oude
bedrijvige havenstad die het eens was.

Samen met de Pelgrimvaderskerk werven wij actief voor meer vrijwilligers, zodat de expositie in de zaal
in de nabije toekomst vaker geopend kan worden. De vrijwilligers die wij als historisch genootschap op
het oog hebben zullen zich vooral richten de historische aspecten met betrekking tot Delfshaven.

In het voorjaar 2019 willen we beginnen met een uitbreiding van de openstelling, en daar ook
daadwerkelijk reclame voor gaan maken. In 2020 moet de presentatie en tentoonstelling het gehele
weekend toegankelijk zijn. Na 2020 moet dit een blijvend resultaat zijn van de viering van de 400 jaar
Pelgrimvaders. Waarbij onze droom als Genootschap is, dat wij de beschikking krijgen over een eigen
ruimte in Historisch Delfshaven, om alle aspecten van de geschiedenis van Delfshaven uit te dragen.

Wat verlangen wij van vrijwilligers?

Wij zoeken enthousiaste mensen die voor een beperkt en vooraf af te spreken aantal uren, hun inzet
leveren om de geschiedenis van Delfshaven uit te dragen

Het gaat om een inzet met een duidelijke taakopdracht en een goed in te plannen tijdsinvestering,
eerder te beschrijven in aantallen uren dan in dagen. Wel uren die doorgaans zullen vallen in de
weekenden omdat dan de grootste aantallen bezoekers worden verwacht.

Wat mag u als vrijwilliger van ons verwachten?

Goede begeleiding bij de projecten 
Doelgerichte informatie.
Een uitgewerkt tijdrooster met schriftelijke wederzijdse afspraken
Vergoeding voor onkosten die bij uw inzet noodzakelijk zijn
Uitgesproken waardering voor uw inzet

Meer weten? Op onze website onder “projecten” staat gedocumenteerd wij ons mee bezighouden.

Is dit iets voor u? Laat dat ons dan weten, via onze website, facebook, ons e-mailadres, telefonisch of
als u ons ergens tegen het lijf loopt.
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