Jaar1599potterie
‘De potterie’ op het Bertenplein
Het oudste signalement van een ‘potterie’ in Poperinge dateert uit het jaar 1543.
Toen lieten de gasthuismeesters een register opmaken van de hospitaalgoederen door de
eerweerde heer M. De Lopere, kapelaan vn het Sint Vincentius altaar in de Onze-LieveVrouwkerk. De heren Christiaen de Berch, Frans Moenaert en Ghelin Hazebaert waren toen
de bestuurders van het gasthuis.
Daarin wordt vermeld dat in de Elzenbruggestraat – de huidige Deken De Bo – laan – men
een hofstede had - groot 10 roeden en een rente van 2 schellingen parisis op een hofstede
‘genaemd de potterie op een bilc daer de schotterie van de handsboghe plach te schietene’.
Dit betrof dus een ‘potterie’ gelegen in de Deken De Bo-laan en kan dus niet de Potterie
Dupont zijn op de Nieuwe Markt, het huidige Bertenplein.

In de ‘Rekening van de ommestelling 1588 – SAP 726 – vinden we de volgende
betalingspost:
Item Jan Rougnier over diversche potten, cannen ende ander eerdewerck gelevert voor de
soldaten vande heere Van Werp ende andere par billet vanden xxste february lxxxix – ix pond
Jan Rongnier leverde dus verschillende potten, kannen en ander aardewerk voor de soldaten
van de heer Van Werp en dit op een biljet van de 20ste februari 1589. Hij kreeg voor zijn
levering 9 pond parisis uitbetaald. Jan Rougnet was pottenbakker.
10 jaar later verkoopt hij zijn ‘potterie’, zoals blijkt uit de registers van de halmen waar we
volgende akte vonden.
We komen onze Jan Rouguet terug tegen in een akte van de 24ste januari 1591.

24 januari 1591- Jan Rougnier heeft 500 pond hoppe gekocht - SAP 395 – Renten

Jan Rougnier kent schuldigh zyne Matthys van Cassele –
de somme van twee hondert ponden parisis van coope ende leverynghe van vyfhondert ponden hoppe te xl pond parisis elck hondert te betalen binnen vier jaeren –
te wetene den xxiiij in lauwe alsmen schryven zal xvc vyfentneghentigh daerinne verbindende thuus erfve ende catheilen dae hy debiteur nu ten tyden woont op de
Nyeuwe Maert ende andere zyne twee huusen op tVroonhoff daer Jacques van Thune ende Adriaen Huissyn
nu ten tyde by pachte woonen payement xxvj pond parisis van lyfcoope by den debiteur verschooten mids betalende tzynen
daeghe dies vermaent zyde - dies nyet geen payement omme executie Actum den xxiiij january 1591 Present Franchois Diedeman schepen vervanghende Beveren - burghmeester
25 oktober 1599 – De Potterye – Halmen – SAP 366
Jan Moens
heift ghecocht jeghens Janneken de weduwe van Jan Rougnier
ende jeghens Jan Fobert hueren bystaenden man,
een huus ende erfve staende upde Nieuwe Mart,
streckende van vooren ter zelve mart, achterwaert tot an tsheeren Singhele,
ghenaempt de Potterye,
de noortzyde derfve van kynderen van Jooris ende Jacques de Teulx
metter zuutzyde ande erfve van Alaerdt de Roode,

ghelast met iiij schele j denier parisis tsjaers met alle cathelen, groene ende drooghe,
moortelvast, naghelvast daerop staende –
boven dien alle de lyzen – kasten - ende coutsen ten voornoemde huuse staende,
metgaeders alle talaem vande ambacht vande zelve Potterye, leers, twiel ende generalick
al tvoorschreven goet ghelast met losrente van drie ponden ende thien schellinghen grooten
tsjaers – den penninck xvjde – de penning 16
dannoff een pondt grooten vlaemsch competeert den disch van Ste. Bertins by donatie van Jan
de Schottere
Item Matheus de Fieulx – een pondt grooten ‘t sjaers
Item Fransch Deman vj pond parisis tsjaers
Willem van Beveren ghelycke vj pond parisis tsjaers
ende Augustyn Vermersch de resterende vj pond parisis tsjaers
de zelve renten so in principale als verloopen ten laste vande cooper boven den vervanckt de
voornoemde cooper tzynen laste de somme van dertich ponden grooten vlaemsch,
weezepennynghen, wanoff de xx pnden grooten competeren Mathys Moens, scoopers
broedere ende de reste competeert Nicasen Waterman
Item noch es tvoornoemde goedt belast met een verbandt van zessetwyntich ponden grooten
vlaemsch sprekende ten prouffycte van Clays vander Doene by transport van xviij ponden
grooten vlaemsch, ten prouffyte van Jacques de Plackere by over stellynghe van Sebastiaen
Noret ende dat omme de somme van hondert tzeventich ponden grooten vlaemsch
Alle tvoorschreven hier up payement – het principael ende de verloopen vande voorschreven
renten metghaders de voorschreven weezepennynghen ende verbanden beloopende tsamen ter
somme van een hondert xlvj ponden xvij schele j denier grooten vlaemsch zo dat noch resteert
vande principaele coop de somme van xxiij ponden twee schellynghen vj deniers grooten
vlaemsch
xl schele parisis ter godtspenninck
twee dobbel ducaten voor de vercopeghe een hooftcleet
twaelf ponden aprisis te lyfcoope daerup payment iij ponden parisis
den xlste penninck svercoopers laste
Voorts al ten laste vande blyvere
Ghehalmpt over erfve upden xxvste octobris 1599
Daarmee hebben we een akte die met zekerheid de oude potterie of de potterie Dupont,
betreft. Jan Rougnier die gehuwd was met een zekere Janneken, was waarschijnlijk nog niet
zo lang overleden, toen zijn weduwe het zwaar belaste erf verkocht.
Jan Moens is de nieuwe eigenaar.

