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Sedert maanden worden opgravingen gedaan te Damme achter de smis, tus
sen de Speistraat en tie Slekstraat, waar vroeger ~e havenkom van Damoe lag. 

Deze havenkom lng aan t~e samenvloeiing van t~e Reie en het Zwin, tussen 
de tw~e sluizen of speien. De grote speie lag rechtover de smis, vooraan 
in de Speistraat in de richting vc~ Brugge 1 schuinsover het oude Speyhuus 
van Brugge (nu herberg Uilenspiegel). De kleiae speie lag noordwaarts, langs 
se Slekstraat op 315 meter van de grote speie. 

Bij de o:pgravingen vond men een rij palen met palplanken, die de rech
teroever van de kot"! afpaalden. De linkeroever ligt waarschijnlijk onder 
de Slekstraat en kan dus niet blootgelegG worden. De breedte van de haven
kom bedroeg een twintig meters. 

Hij bezat geen stenen kaaimuren~ Waarschijnlijk was hier en daar een 
steger of 11hhofllu aangebracht, waar de schepen konden aanleggen, zotels dit 
gebeuerde te St.-lüma-ter-Muiclen in c~e AVe eeuw. Raymond Vnnclenberghe ver
meldt in het boek 11 Damme", uitgave V. T. B. 1956, p 100: Op de noordelijke 
oever van de Zoute Vaart (do i. de havenkom) rechtover t~€ doorgan& nevens de 
huidige Café St-Pieter, bevond zich "de steegbere daer men scheipt van Damme 
naar Sluus•~. 

Nn 133o kwa~en geen zeeschepen meer te Damme. Het Zwin was rec~s te 
veel verzm1d en Sluis werC. cle enige voor zeeschepen toeg811kelijke voorhaven 
van Brugge. Daar werd hun lading overgebracht op binnenschepen of lichters, 
die dan nacr Damme en Brugge vaarL1en ( l). 

Sedert het bestaan van de zeesluis of Grote Speie te Damme, kon geen 
enkel zeeschip nog naar Brugge varen. De deuren van leze sluis werden niet 
zijwaarts opengedraaid, oaar in de hoogte gewonden, zoè.rrt è"e schepen e r -
o n (~ e r moesten doorvaren. De zeeschepen met vaststaanS.e masten konden 
er niet door. 

De zeeschepen die C:.0. h~::.ven v.-:::1 Damme anndeden waren niet zeer groot. 
Omstreeks 1300 werè. in Gngelonc: een Vlat<.ms schip a&ngeslagen, lrn8.rYan è.e 
lnding de twintig ton niet overtrof (2). En in 1301;- wercl een Vlaams leger 
van 2000 man te Zierikzee, op het eiland Schouwen, aan wal g8zet. Deze troe
penmacht werd vervoeri.l door };1~~:. z e e s c h e p e n uit al Ge Vlaamse ha
vens, die een tote.le tonnenm&at hu~den van 3600 ton, of gemidè.eld 25 ton 
per schip. Het grootste scheepje mat 38 ton en het kleinste 11~ ton (3). 

Op onze dagen meten de binnenschepen, clie verkeren op de vaart Gent
Brugge-Oostende, tussen ·2e 300 en 600 ton. Daaruit zien we hoe klein de 
midcleleeuwse havenbeweging te Damme was. En deze havenbeweginG was toen 
zeer belangrijk voor die tij~:.. 

De grootste zeeschepen die rond 1300 in het Zwin aanlegden maten 100 
tot 200 ton. Vergelijk Jaarbij de huidige tenkers en supertankers van 
100.000 tot 200.000 ton! 

In de volgende eeuwen kwamen er immer grotere schepen in de vaart, tot 
500 ton; maar dit bleven uitzonderingen. Eet zeekanaal Brugge-Pereboom
Bekaf-Sluis, dat gegraven wen~ in ·:'-e jaren l550-156t~, was slechts twintig 
meter breed, en werd bevaren cloor ze2schepen. Zie b.v. het schip dat in 1576 
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te Koolkerke bij de Brugse Kom, werd aaneeslagen, en dat met een laèing 
hout kwam uit de haven van FreCterikstadt in ZuidNoenlegen (4). 

Van de zeeschepen die circa 1300 naar Damme k-wamen, l~~en elleen de 
kleinste aan binnen de hevenkom, De meeste werJen bui ten cle sluis 11 in het 
Zwin z.alf, vp het drog8 gezet en aldaar werc.l hun la<ling ovc:rgenomen in cle 
lichters. 

Wanneer in 1213 de vloot van de Franse koning Filips-August in het 
Zwin was binnengevallen en Damme haè veroverd, zette het tegenoffensief in, 
en wer,~en de grootste Franse schepen, die dicht bij Damme op het droge zaten, 
overvallen en verbrand. Zij kon\_len Lle havenkom vo.n Dé!.ll1Ille niet binnenvaren. 

In 1272 liep de waterloop van het Zwin te Damme tussen talrijke schor
ren, Deze, gelegen ten noor,len vnn het stadhuis, wer(~en L~oor gravin i.Iárga
retc: van Constantinepel aan d.e staJ Da:nme geschonken om in te dijken 11 sauf 
le cours del yauwe è.u havene"; Lus met uitzondering van de havengeuL 

Een deel van deze schorren was reeds door gravin Margareta ~;eschonken 
aan de rijke Damse poorter Willem van èer Spe ie. Deze was begonnen met de 
indijking van zijn deel en had een staketsel geslagen, dat de havengeul 
in gevaar bracht. In een klacht van de gemeente vnn Damme, gericht in okto
ber 1280 tot de graaf van VlaEU'ld.eren, werd Willem beschuldig<l dat hij "een 
plate ghesleghen heeft tot inè.e medewarde van der havene, daer vele scepe 
dieken up mescavercn, en bij Uier plate so es de havene ssre ghenauwet ende 
verlant, so wer bi der ghemeente sere q_uets ende scaet 11 (Vlillem heeft een 
staketsel geslagen tQt in het mièüen van de havengeul, wnar veel schepen 
C::.ikwijls verongelukken, tn door dit staketsel is de havengeul veEl vernauwd, 
waerdoor de gemeente veel sche.Je lijdt) (6). 

In 1310 wordt vermell: " 1 t scor beosten Damme of zudhalf der havenen 
ieghen c:ie galghe over" (._:e schorre ten oosten van Drunme en ten zuiden 
ven Ue havengeul, tegenover ~e galg). De gnlg v2n DeJTime lag 600 meter ten 
N.N.O. van het stadhuis, 300 :-:1. ten N.N.O. van dE: kleine speie (7). 

Over het uitzicht vnn Je OU1le hc.venkoJ;'l van Damme hebben wij een akte 
van juni 1236, die echter niet Z8er dui~elijk is. 

De Damse agglomeratie was zeer snel gegroeid na..lat c:e stad in 1180 
haar eerste stailsrechten hw..: ontvangen. De twee sluizen waren eig-'ndom van 
de stad Brugge, en de havenkom werU beheerd. door Ue me.&istraten vnn Brugge 
en Ya.n- Damme. Enke~ huizen waren gebouwd dicht bij de sluizen, wat aan bei
de magistraten uanxt ende vreze" ha(: veroorzaakt. Daarom kwQlllen zij in 1236 
overeen om te bepalen hoover de huizen van beièe sluizen moesten afblijven. 

Eerst bij de grote speie: op de westzijde in de richting van Monniker
ede, werd tle afstand bepaald op 19 voeten of 5,21 m.; ten N. en ten Z. moest 
de afstand 39 veeten of 10 1 70 m. be~ragen. 

Bij Je kleine spe ie, L:ie lag op 315 m. ten N. vnn de grote spe ie~ eerst 
op de oostzijde, waar Je tolbq.?m lr:g, (en wac.,r waarschijnlijk de koopwaren 
werr:.en gelest, om naor de dichbij geleGen hallo te worden vervoerd), in noor
delijke richting werd de afstanel bepaalU op 31 voeten of 8,50 m., en in zui
delijke richting op 28 voeten of 7,68 m. Op de linkeroever (westzijde) moest 
de afstand tot aan het huis va."l JM J,:aercolf 22 voeten of 6,03 m, be(:rP.gen, 
en in de richting van het huis van YJeitin V9.ll Dudzele, 16 voeten of 4,39 m. 
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De boord.en van Ue hanC:elskom, tussen beicle speien, moesten vrij blij
ven. ~·rie alclc.ar 11 enigh goe'~ of husinghe 11 legde, moest d.i t weenemen drie cla
gon nacld de 11 procureres" of afgeveardigt!en van -:le ma{';istre.ten vrn Brugge 
en Damme hem verwittig~~ hadden. Dus wie alcl~r goed. litt liggen of een barak 
opsloeg, moest Jeze binnen de Urie Gagen na de vermaning wecnemen. 

In de akte VM. 1236 wor~t nog verder bepaald dat Brugge de ocvers van 
r:'ce Reie, van (',e haven en van het Zwin, tot op een bepaal(le afstand van .20 
sluizen moest cnderhouclen: ten zuiclEm ven de grote speiE: (in lle RE:ie) .)3 voe 
ter. of 9,05 m,; ten noor~en (binnen de ham~elskom) 2·8 voeten of 2-~-, L:. m. 
Bij C!.e kleine spe ie zuidwnarts (binnen tle hél.Jl.<.lelskom) 53 voeten of Lt ,44 ra., 
en noorl,wae.rts (in het Zwin) moest Brugge :Jalpla.nken slaan over een lengte 
van 51 voeten of 13,89 m. Er wor~lt bijgevoegd dat deze werken J.oor Brugge 
moesten uitgevoerrl wor,-~en ''eewelike'', è_us ten eeuwigen dage. 

Dit is 'le enige akte die inlichtingen geeft over ~~e micl.cleleeuwse han
delskom te Damme (8). 

De huidige opgravingen tonen a.e..n dat later, ,~e boor2en ven de handels .... 
kom over hun gehele lengte bezet werden met palen en palpla.nken. 

Dr. Jos. De smet 
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In het volgende nummer ven "Rond è.e Polt~ertorens 11 zal c1_hr. I:laurits 
Coornaert ons me..:edelen wet hij weet over het wanneer en het waarom van 
dit paalvverk d.at nu te Damme werè. blootgeleg~~; en wat hij gevanGen heeft 
over <lat "eewelijke11 unC:.erhoUl~en door BruggG ven Je oevers van ë.e haven
geul te D ~-. rr: m e. 
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