
Akte in de kijker  
 

Zin om te zoenen? 

 
Een akte in een van de Schepenregisters van Hingene (Rijksarchief Antwerpen, Oud Gemeentearchief Hingene, 

D056/7/los stuk) deed ons om reden van ‘moentsoendere’ even de wenkbrauwen fronsen. Wie moest er op de mond 

gekust worden?  

Lezing van de beginregels maakte direct al veel duidelijk: 

 

Conditien ende voerwaerden dwelck den moentsoendere / vrienden en[de] maegen van[de] overledenen Hans 

V[er]tongen Gilliss[one] / sa[liger] v[er]soecken ende begeeren geobserveert ende / volcom[m]en te hebben by den 

delincquant Jaecques / Jansegers van[de] manslach en[de] homicidie by hem gedaen / ende geperpetreert aenden 

voers[chreven] Hans V[er]tongen saliger / en[de] dat inder manieren naervolgen[de]  

 

Dus, onvrijwillig en denkelijk in een vechtpartij, werd Hans Vertongen door Jacques Jansegers zodanig gekwetst dat 

het slachtoffer aan zijn verwondingen was gestorven: doodslag volgens het gewoonterecht. Dit gebeurde in de zomer 

van 1621 en Vertongen werd begraven op het kerkhof aan de kerk van Bornem. Dergelijke misdrijven leidden dikwijls 

tot heftige vetes tussen families en het was bijgevolg voor alle betrokkenen beter om dit niet te laten ontsporen en de 

‘vrede’ te bewaren. Dit kon via de “mondzoen”, welke niet meer was dan een minnelijke schikking, voorafgegaan door 

een zekere ceremonie. De mondzoener was meestal een broer of de vader van de gedode. Bij deze doodslag werkte de 

familie van Vertongen een voorstel uit, dat samen met de tegenpartij werd besproken tot men tot een compromis 

kwam. De schepenbank registreerde dit compromis. Voor de geldsommen die betaald moesten worden door de dader, 

diende hij borgen aan te duiden en zelfs zijn familieleden draaiden daarvoor mee op.  

 

Hieronder de door de familie Vertongen gestelde voorwaarden met tussen haakjes het uiteindelijke compromis:      

  

- betaling van de chirurgijn (geaccepteerd); 

- betaling van begrafenis en kerkrechten zowel te Puurs als te Bornem (akkoord); 

- men verwacht een behoorlijke zoen en voetval: Jansegers moet in aanwezigheid van de vrienden en verwanten 

van de overledene tot aan het hekken van de kerk van Bornem komen in zijn ondergoed, blootsvoets en 

blootshoofds, met gevouwen handen en met een wassen kaars in zijn handen; van aan het hekken tot aan de 

lijkdeur, waar de mondzoener staat, zal hij drie keer op zijn blote knieën moeten vallen en zo blijven zitten tot hij 

een teken zal krijgen van de mondzoener; hij moet de Passie van Onze Lieve Heer bidden met de vraag of zij zijn 

manslag willen kwijtschelden en hem eeuwig vergeven en de kaars offeren in de kerk van Bornem voor het 

eerwaardig H. Sacrament. (de zoen te doen in de kerk van Bornem); 

- Jansegers of zijn borg moet aan de mondzoener op de dag van de voetval als hij de kus zal doen Fl 50 betalen;  

- voor alle andere zusters en broeders, 6 in totaal, de som van Fl 50 of samen Fl 300 betalen, de helft binnen een 

jaar na de zoen en de rest het jaar daarna (in plaats van de 2 bovenstaande voorwaarden: Fl 100 betalen, de helft 

nu en de andere helft binnen een jaar); 

- Jansegers moet alle herenrechten en boeten en kosten voor verhoren betalen (geaccepteerd); 

- de teerkosten betalen, gemaakt tijdens het stellen van dit compromis (geaccepteerd); 

 



- het compromis moet overhandigd worden aan de vrienden en verwanten van het slachtoffer en ook vastgelegd 

worden voor de schepenbank (geaccepteerd); 

- de uitvaartkosten betalen tot veertig paar van de zijde van de overledene of een som betalen van Fl 40 of alles 

zelf doen indien het hun belieft (geaccepteerd, maar denkelijk werd gekozen voor het laatste); 

- 2 pond was leveren voor de kerk van Bornem en 3 zielmissen doen lezen en brood doen bakken voor de armen 

in Bornem; 

- Jansegers, zijn vrienden en verwanten moeten een houten kruis plaatsen op het graf van de overledene met 

volgende tekst in email: ‘Alhier es verslaegen Hans Vertongen Gillissone Bidt voor de siele’ en het kruis moet 30 jaar 

onderhouden worden (beeweg naar Halle); 

- de dader moet het gezelschap van de vrienden en verwanten van de overledene mijden zowel in herbergen als 

op straat (geaccepteerd). 

 

 

Voor Jacques Jansegers was dit eerder een zure zoen, maar slachtoffer Hans Vertongen kon 

helemaal niet meer zoenen. 
 

 

Afbeelding :  Tekening van de kerk van Bornem, eind 19
e
 eeuw  (tekening Van Causbroeck) 


