
	

750 jaar Rotte | dam 
 
In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte werd gelegd en de stad 
Rotterdam ontstond. Deze mijlpaal vormt, samen met het 60-jarig bestaan van 
Archeologie Rotterdam (BOOR), aanleiding voor beide partijen om de expo 
'750 jaar Rotte | dam' te organiseren. Topstuk hierin is een punter, een bootje 
dat is gebruikt bij het sluiten van de dam in de Rotte en dat bij archeologisch 
onderzoek in 1991 is aangetroffen. De expo opent op 5 september 2020 en is 
tot 21 maart 2021 te zien bij Museum Rotterdam in het Timmerhuis. 
 
De dam in de Rotte 
Voor het ontstaan van Rotterdam was er Rotta; een kleine nederzetting die in de 
12de eeuw vanwege waterlast werd verlaten. Om een veilige en droge nederzetting 
te kunnen realiseren werd er in 1270 een dam in de Rotte aangelegd. Met de 
aanleg van deze dam ontstond Rotterdam, een stad die zou uitgroeien tot 
wereldhaven.  
 
Een expo met topstukken 
In de expo kan de bezoeker voor het eerst de oudste, compleet bewaarde boot van 
Rotterdam zien. Het is een punter die een rol heeft gespeeld bij de afdamming van 
de Rotte en de oorsprong van Rotterdam markeert. De punter is door de staat 
waarin hij verkeert en qua grootte een echte eyecatcher. Een ander topstuk dat te 
zien is, is de verguld zilveren beker uit 1656 van het Hoogheemraadschap van 
Schieland. 
 
Leer, kijk en verwonder 
Aan de hand van diverse archeologische objecten, teksten en beeldmateriaal - 
waaronder bijzondere foto’s, tekeningen en twee nieuwe documentaires - worden er 
diverse verhalen verteld. Leer alles over schepen en sluizen, laat je onderdompelen 
in de wereld van watermanagement, en verwonder je over de 
ontstaansgeschiedenis van Rotterdam.  
 

De tentoonstelling is te bezoeken van 5 september 2020 t/m 21 maart 2021. 
Museumrotterdam.nl 
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Noot voor de redactie: 

Voor beeld- en interviewaanvragen kunt u contact opnemen met: 
Nina Aelbers | PR Manager |  n.aelbers@museumrotterdam.nl 

 
 
 
 
 



	

Tussen dam en schip 
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt het boekje 'Tussen dam en 
schip, het oudste scheepje van Rotterdam'. Dit boekje is geschreven door Linda 
Dielemans en is deel vier in de serie ‘’Ontdek! Archeologie in Rotterdam’’. Tussen 
dam en schip is verkrijgbaar bij Museum Rotterdam en diverse Rotterdamse 
boekhandels. 
 
Over Museum Rotterdam 
Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische collectiestukken 
en nieuw cultureel erfgoed vertellen samen het verhaal van de stad en haar 
bewoners – van nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige metropool. Een unieke 
combinatie die gedurfde exposities en impact oplevert, in het museum en in de 
stad. Museum Rotterdam, het meest Rotterdamse museum ter wereld. Voor meer 
informatie: museumrotterdam.nl 
 
Over Archeologie Rotterdam (BOOR) 
Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam, kortweg 
het BOOR, is de oudste gemeentelijk archeologische dienst van Nederland, 
opgericht in 1960. De archeologen in de gemeente Rotterdam dragen zorg voor het 
bodemarchief van de stad. Zij doen archeologisch onderzoek (opgravingen), maar 
ook vooronderzoek in de vorm van grondboringen, proefsleuven en bureaustudies. 
Daarnaast treedt het BOOR op als adviseur voor een aantal gemeenten in de regio 
rondom de stad. 


