
Ik werd gevraagd door collega Eric van Baelen (Berla) om de oudste geschiedenis van Amelgem een frisse 

update te geven omdat de laatste versie van historicus Verbesselt reeds dateert van 1964.   

Eric zelf brengt in ons volgend tijdschriftnummer de Duivelschuur letterlijk ten tonele, nog een ander lid van 

Berla spoort de pachters van de hoeven op , achterhaalt hun identiteit en probeert hun harde boerenleven weer 

te geven. 

 

 

 

 

                     A m e l  

Afb. 1  kapel Amelgem rond 1935                                                                                                                                                                                      © archief WDR           

Achteraan de herberghoeve “Sint Gillis ”,  met een 18e eeuwse strooien schutting , een hondenhok en een 19e 

eeuwse schuur,  staat ……. de kapel van Amelghem. 

Ze straalt rust uit …… ondanks dat ze meer geschiedenis heeft meegemaakt dan menig historici. 

In het voorjaar 1921 gaf Arthur Cosijn in het tijdschrift “ Touring ”  de erbarmelijke staat van de kapel aan. 

Samen met Edwin Ganz  lobbyde hij bij de familie Boucqueau en Baron de Viron van Wolvendael. 

Na enkele artikels van geschiedkundigen, pastoor Delestre en Jan Lindemans, kwam er uiteindelijk in 1928 een 

restauratie van de kapel ,  dankzij weldoener Boucqueau. 

De geschiedenis herhaalt zich,  100 jaar later moet de lokale gemeenschap de nodige financiële middelen 

bijeensprokkelen om het bouwwerk voorbij haar 4e centennium te loodsen.  

 

  



1.   Geologische en archeologische benadering. 

Afb. 2   parochiegrenzen Amelgem                                                  

 

Ik heb met opzet deze luchtfoto gekozen om aan te 

tonen dat Amelgem een gecreëerd blok akkerland is.     

 

1a.     Grensafbakening 

1.   De Molenbeek /Amelgembeek /Amelvonnebeek 

die een natuurlijke grens vormt met Wemmel. 

2.   Een holle weg , “Kaarlijk” die de scheiding 

vormt met Meise. 

3.   De “Romeinse Baan”, een zeer oude landweg , “ 

het gescheid tusschen Ophem en Amelghem” . 

4.   Een recht getrokken parochiegrens tussen Ossel 

en Amelgem.   

 

1b.     Archeologie 

Bovenaan zie je huidige Romeinse baan, een 4000 

jaar oude landweg die Huyneghem-Asse verbond 

met de Zenne ;  een 4000 jaar oude grafcirkel (witte 

cirkel) met een opening richting Moorsala 

(Moorsel) ;  eveneens aan de bovenzijde  van de 

Heirbaan, een (kortstondige) middeleeuwse 

grintontginning “de Cavaigne ”  (geel ovale cirkel) 

en helemaal rechts is er een kruispunt van 7 wegjes. 

(in de volksmond 5- of 6-wegjes)  

                                                                                           

                                                                                                      © Google Earth 2021 
 

Meer uitleg hierover mag je verwachten in mijn  

volgend artikel “Oude landwegen rondom Meise”. 

 

1c.    Geologie 

Afb. 3   Bodem van Amelgem                                                        © GIS Vlaanderen 
 

De echte waarde van het akkerland te Amelgem 

bepalen we met de samenstelling van de bodem. 

De ingekleurde oranje percelen “Aba ” zijn de 

gekende vruchtbare droge leembodems. 



De gele percelen hebben een andere horizont of een 

diepere en verschillende bodemtextuur, de bruine 

vakken zijn leemgronden met zeer hoge 

vochtigheid. 

Onderstaande kaart geeft ons een idee over de 

waarde en omvang van Amelgem tegenover de 

omringende landbouwkouters en velden : 

Afb.4    Leembodem kouters en velden 

 

Kouters met een nog hogere landbouwwaarde 

hebben een droge zandleem structuur. Het mineraal 

skelet van de zandkorrel is 4x groter dan de 

leemkorrel en 100x groter dan de kleikorrel, dat 

maakt dat een zandleemstructuur gemakkelijker 

water, lucht en organisch materiaal opneemt en  

1. Hulst (Droeshout)     2. Weyenberg(Merchtem)     

3. Linthout-Bosbeek       4. Loveghem (Wolvertem)      

5. Hasselt               6. Meysse             7. Beyghem   

        

 

 

                                                                  

                                                                   © GIS Vlaanderen 
vasthoudt. 

Onderstaande kaart toont onze omringende  

topkouters en velden. 

A. Peyseghem             B. Meuseghem 

C. Ympde                    D. Schriekkouter(Wolvertem) 

E.  Ophumbeek           F. Molenkouter(Humbeek)  
 

 

Afb. 5  Zandleembodem kouters en velden                                   © Gis Vlaanderen 



2.     Nomenclatuur 

 

2.a     Toponymie  

Als we germanist Maurits Gysseling raadplegen 

vinden we onderstaande attestaties terug : 

Amelrenghem  1206 / 1240 / 1244 /1246 / 

Amelrengem    1154 / 1206 / 1243 

Amelreghem    1268 / 1269 

Amelregem       14e /   

Amelghem        14e /  

 

Andere vermeldingen zijn : 

Amolringeheim   18e eeuws kopie uit het stads-

archief van Bergen, met vermelding Lobbes 868 

Amolringeheim en Amobriengeheim  : vermeldt in 

de polyptiek van de abdij van Lobbes, in de korte en 

lange opsomminglijst van de domeinen gelegen in 

de Brabantgouw. 

Historici schrijven dit toponiem toe aan Amelgem, 

(ipv Woubrechtegem) maar historicus Verbesselt 

heeft hier sterke twijfels.  En terecht, in de annalen 

van de Abdij van Grimbergen is nergens een link te 

vinden met Lobbes.  Het probleem ontstaat in 864 

wanneer lekenabt Hugbert van Arles onterecht 

goederen usurpeert.   Na zijn dood geeft Keizer 

Lotharius II aan de bisschop van Kamerijk de 

opdracht om een goedereninventaris aan te leggen; 

wat resulteert in de “ Descriptio Villarum “. 

 “IN PAGO BRAGBATENSI ……  Gnactinis 

Sanctis cum appenditiis Verzenau Galeroiz Lotice 

Baliolis Ggitfledis Ducia Alosta Scinguisi villa 

Soraldengies Hotsubecce Scemtlebecke 

Maringeheim Harcligisheim Geveringeheim 

Eroldingeheim Amobriengeheim Brucheim” 

Deze inventaris bezit het merkwaardige kenmerk 

dat verder af gelegen domeinen enkel zijn 

opgenomen met een korte opsomming van de 

eigendommen, zonder dat er precieze waarden en 

aantallen ingevuld zijn. Mijns inziens heeft de  

opsteller die domeinen nooit bezocht. Exit Lobbes. 

 

2b.   Naamverklaring 

Historici Jan Lindemans en pastoor Delestre 

volgen de hypothese van Ernst Förstemann waarbij 

het toponiem Amelgem wordt afgeleid naar 

Amalhari of Amelric , oude Germaanse namen. 

Daarna volgt een suffix “ inga” (volgeling) en het 

grondwoord “heim”(plaats) wat resulteert in  

Amel–inga-heim, plaats van de volgelingen van 

Amelric. 

 

Volgens M.Gijseling stammen de inga- en 

heimnamen uit de 7e eeuw , maar deze visie staat 

ter discussie omdat er zeer sterke aanwijzingen zijn 

dat de Germaanse bevolking hier reeds aanwezig 

was voor de Keltische invasie in de 8e eeuw vC. 

 

2c.    Etymologie 

Ik geef de voorkeur aan een naamverklaring volgens 

de etymologische betekenis van “Amel ”. 

Afb. 6  Spelt                                                                                               © Wikipedia 

 

De Nederlandse Prof. Jacobus Verdam vermeldt in 

zijn etymologisch archief : 

Amel en Amer  : een tarwesoort of weit. 

Ameldonc, Amidoen, Amidom  :  amelmeel, 

zetmeel en ook stijfsel. 

  

F. de Brabandere : 

Ameldoem, Ameldonk, Amildonck : stijfsel, 

zetmeel 

Amulon : Grieks voor niet gemalen (zet)meel 

Amylum, Amidum : Latijn voor zetmeel 

 

J.Vercoullie is de enige die meer uitleg verschaft: 

Amel  :  dialect voor spelt,  graansoort 

Ameldonk  :  beide bestandsdelen zijn een dialect 

voor spelt. 

Amelkorn  : speltkoren 

Amelmehl :  gemalen spelt 

 

nvdr : “donk“ heeft inderdaad meerdere 

betekenissen waaronder “een verheven zandheuvel” 

zoals in Breendonk,  Ramsdonk en Oksdonk. 

Logischerwijs zou Ameldonk een zandheuvel zijn 

met ingezaaide spelt.  



Gaius Iulius Caesar “Commentarii de bello 

Gallico ”  en Cornelius Tacitus “ De origine et situ 

Germanorum ”  lieten ons weten dat het 

hoofdbestanddeel van de Germaanse voeding 

bestond uit spelt.  

Deze gegevens kloppen perfect met een 

archeologisch onderzoek in Rode (Sint Brixius). 
( http://www.studiebureau-

archeologie.be/projects/Archeo%20Rapport%20191%20Bundel.pdf ) 

Onderaan de “Rhodense kouter”, op het 

“Heymbeekvelt” , was er een Romeinse inplanting, 

met waterput. 

Pollenonderzoek van de bodemlagen uit deze put 

bracht niet alleen Romeins puin naar boven, maar 

in diezelfde laag zaten ook speltkorrels. Vermits 

ook het kaf van de spelt aanwezig was , mag men 

met zekerheid aannemen dat er in Rode spelt 

geteeld werd. 

 

Onze buren uit Merchtem hebben eveneens een 

Amelgemse kopie.  Een immens speltveld, een 

motte “Ter Spelt” (het Appelkot) en een “Capella 

Terra Spelt”. Eigenaar ? de Heren van Grimbergen. 

Afb. 7  Villaretkaart 1745 Ter Spelt                                                       © Cartesius                     

 

 

3.  Geschiedenis 

 

Het blijft een moeilijk gegeven om een beeld te 

scheppen over de toestand van pakweg 2000 jaar 

geleden.   De literaire bronnen zijn vaag en soms 

verkeerd geïnterpreteerd en andere wetenschappen 

spreken de bevindingen soms tegen. 

De rechtstoestand was anders;  de eigendommen 

gingen in handen over bij huwelijk;  er werden 

gebieden toegevoegd en afgescheiden, verkocht en 

geruild ……. zonder geschiedkundig bewijs.  

Soms denken we een beeld te hebben van een 

standvastige toestand en moeten we dat later weer 

bijstellen. 

Soms heb ik een geschiedkundige puzzel volledig 

opgelost waarbij alle deeltjes perfect passen, alleen 

het bewijsmateriaal ontbreekt nog.  

 

3a.  Moederkerk Ossel 

Deze hypothese van historicus Verbesselt volg ik 

NIET.  Het waren de landeigenaars die beslisten 

of hun eigendommen belast werden met tienden of 

niet, welke gronden hiervoor in aanmerking 

kwamen, hoe zwaar ze belast werden, aan welke 

instelling ze deze belasting wilden schenken en 

wanneer ze hun eigendom wilden overdragen. 

Er is duidelijk een verschil tussen de wetgeving 

over de verplichte tienden begin 9e eeuw , de 

reorganisatie van de tiendenplicht einde 11e eeuw, 

en de daadwerkelijke toestand.   

De plaatselijke Heren traden niet altijd op de 

voorgrond , het was de Kerk die het document 

opstelde en waarbij de bisschop optrad als 

ceremoniemeester om het kerkgebouw te voogden 

aan een abdij.   Ik heb nooit geweten dat een kerk 

eigendom was van een bisschop, tenzij hij de grond 

bezat en dat hijzelf er een kerk op bouwde. 

 

3b.   Oppersala - Ossala – Amelghem 

Afb. 8  A=Opperzele     B= Ossel     C=Amelgem                            © Carthesius 

 

Volgens de “ costumen “,  oude volkstradities en  

gebruikelijke landmaten, was Amelgem een 

afsplitsing van een groter blok waarin zich ook 

Ossel en  Opperzele bevond.  Het was geen 

onderdeel van Oppem, dat werd later bevestigd 



door landmeter Joannes van Acoleyen in de 

landboeken van de Abdij van Grimbergen. 

Het oud domein Amelgem hanteert de oudste 

gekende indeling van de “mansus ”, een oude 12-

delige landmaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb. 9  Roedeverdeling in voet                                   © Caertboek  AvG 

Hier hoort een woordje uitleg bij. 

De mansus was een hoeveelheid land waarbij in het 

3-delig landbouwstelsel een gezin kon overleven. 

De mansus werd ingedeeld in 12 bunder, en elk 

bunder bestond uit 4 dagwand.  

Een dagwand land was de hoeveelheid land die een 

boer op 1 dag kon omploegen. Een dagwand was op 

zijn beurt onderverdeeld in 100 roeden. De 

oorspronkelijke lengte van 1 roede was 21 voeten 1/3 , 

waarbij 1 voet gelijkgesteld werd met 3 zolen. 

 

Een oppervlakte van 1,33 ha. was in  Ossel exact 1 

bunder groot ;  bij omrekening naar Grimbergse 

maat (zij rekenden amper 17 1/3 voet 

voor één roede) was dat 1,4 bunder. 

Men betaalde cijns (belastingen) op de hoeveelheid 

land, maar elke gemeenschap bepaalde hoeveel 

voeten er in een roede gingen. In bovenstaand geval 

betaalden men(per bunder) meer belasting in 

Grimbergen dan in Ossel en Amelgem.  

Toen Amelgem bij de jurisdictie van Oppem werd 

gevoegd, werd de maat van Ossel omgerekend naar 

die van Oppem (20 1/3 voet) , maar in noodgevallen 

werd er de meest gunstige maat gekozen voor 

pachters met geleden (oorlogs)schade. 

 

3c.    Het Land van Grimbergen 

Wanneer in de late 11e eeuw de kerkoversten 

aandrongen om de bidhuizen onder voogdij van de 

kloosters te plaatsen, werd het duidelijk wie hier de 

baas was, de Heren van Grimbergen. 

Zij poogden om al de kerken binnen hun 

voorvaderlijk domein aan hun AvG (abdij van 

Grimbergen) te binden en, met uitzondering van 

Meuzegem-Imde , Wolvertem-Rossem en de 

vijandige hertogelijke infiltratie, is dat hun ook 

gelukt.   

 

3d.   Wedersamenstelling 

 

De AvG heeft getracht om het verbrokkelde  

Amelgem te verenigen, uit te breiden en te verheven 

tot kroonjuweel van hun klooster. 

Afb. 10  toponymie van Amelgem    Popp 1844                                        © Cartesius 

 

voor 1155  

De AvG verwerft verschillende landerijen te 

Amelgem (soms zijn de namen niet eens weer 

gegeven) afkomstig van Rothardus en zoon 

Gerardus, Walterus van Campenhout,  gebroeders 

Ricardus en Theodorus, Walterus de Eglengem met 

toestemming van zoon Rabodo, de Brusselse Sint 

Niklaaskerk en de Antwerpse Sint Michielskerk. 

De eigenaar ? van de kapel gaf deze in voogdij aan 

de AvG. 

Waltherus van Campenhout verkocht een deel , het 

andere deel werd als gift bestempeld. 

Het betrof weiden, akkers, hofsteden en 2 molens. 

1206 

Gerardus Berthout en moeder Adelicia kochten van 

Henricus Waie uit Oppem  3 1/2 bunder land , twee 

hoefjes gelegen tegen het kerkhof en een deel van 

het maalrecht van de molen van Elvericus te 



Amelgem gelegen. Nadien schonken ze het aan de 

AvG 

1240  

Liedekin van Laken verkoopt meerder bunders land 

aan de AvG die hij voorheen verhuurde aan 

Godefrodus van Perwijs, heer van Grimbergen)   

1244-1247 

Gift van een Scolaster uit Mechelen, Arnoldus van 

Zellaer. Arnoldus is een zeer welgestelde telg uit 

het Grimbergs geslacht die zijn patrimonium 

wegschonk aan abdijen en kerkinstellingen.  Ook 

hier is de hoeveel land niet gekend, wel de 

vergoeding van jaarlijks 6 ½ mudden rogge, 4 

Leuvense Solidi en 4 kapuinen(vethanen) aan hem 

zelf.   Na zijn dood dient men 3 mudden rogge te 

leveren aan de minderbroeders van Mechelen. 

1245 

Grimbergen huurt van Sint Goedele landerijen in 

Amelgem , bestaande uit akkers, weiden en 

hofsteden. 

Voordien had Godefrodus van Amelreghem , zijn 

zoon Henricus en neef Theodorus hun landerijen in 

Amelgem verkocht aan de Brusselse Sint Goedele 

kerk. Godefrodus en Henricus huurden de goederen 

terug en lieten ze in Amelgem bewerken door 

plaatselijke boeren. 

Intussen was Henricus, koorzanger in Sint 

Goedele, overleden en was Godefrodus alleen 

gemachtigd om het huurcontract te beëindigen 

zodat Grimbergen de huur kon overnemen.(20 solidi 

sjaers)    De hoeveelheid landerijen is niet 

weergegeven, evenmin het aantal hoeven en de 

beschrijving ervan. 

1268 

De Heer van Parweys en vrouwe Adelicia 

schenken een weide (het Vossenhol) en 100 solidi 

 

3e      Het landbouwsysteem 

Historicus JanVerbesselt en landmeter Jan van 

Acoleyen geven meermaals aan dat het 

landbouwsysteem van Amelgem tot de 17e eeuw 

berustte op het oude drieslagstelsel : 1e jaar 

zomerteelt 2e jaar winterteelt en het 3e jaar braak. 

Dit is vreemd, ongewoon en onverklaarbaar. 

Er worden inderdaad 3 “ campa ” velden opgesomd, 

het Vijverblok (Meerschervelt/Couter) , de 

Keyenberch (Lindevelt) en de Grote Cabbeke.   

Deze drie velden, welke 100% bestemd zijn voor 

akkerbouw “winnenden lande ” ,  zijn van ongelijke 

grootte. Het Vijverblok (2 stukken) meet 14 

bunders, de Grote Cabbeke 27 bunders en het 

Lindevelt is maar liefst 35 bunders groot.   

Afb. 11     Amelgem 1705                                                                 © Caertboek AvG 

 

Los van deze gegevens meldt de oudste 

goederenbeschrijving (1307) “ Registrum antiquum 

omnium bonorum nostrorum “  dat het domein uit 

drie velden bestaat. Dan volgt er een beschrijving 

van 3 blokken,  bestaande uit akkerland, weiden, 

eusel en bos. Elk blok is bijna even groot, 45, 41 en 

53 bunder. 

Indien men de samenstelling van deze blokken 

ontleedt, merkt men een opdeling van het 

Cabbeekveld en het Lindeveld.  De bedoeling van 

de AvG is om drie gelijke parten en waarden te 

creëren voor minstens evenveel pachthoeven.  Dit 

heeft niets te maken met het drieledig landbouw-

systeem. 

 

Enerzijds ; het indelen van landerijen in gelijke 

parten door de AvG  bestond reeds langer. Om hun 

abdijhoeven te renoveren en her op te bouwen na de 

geleden oorlogsschade (16e eeuw) van de Geuzen, 

Vrijbuiters en Malcontenten verkocht de AvG één 

van haar drie  pachthoeven in Lovegem. 

Het Hof te Borneken(Predicstoel) en Hof van 

Lovegem (onder Brussegem) mochten blijven 

bestaan, maar het hof van Lovegem onder 

Wolvertem werd opgesplitst in 2 gelijke delen van 

26 bunders en werd te koop aangeboden.(het hof 

van Lovegem en de latere OLV-hoeve Meuzegem) 

 

Anderzijds;  diende men elk jaar te betalen, zowel 

cijns als tiende.  Voor zover ik de belasting van de 

tienden en landpacht  bekijk in de omliggende 

dorpen, is er de jaarlijkse betaling in natura of geld 



en wordt er geenszins rekening gehouden met 

braakliggende gronden.  

Het drieslagstelsel houdt op te bestaan bij de 

reorganisatie van de tienden, eind 11e eeuw.  De 

landbouw was zo geëvolueerd dat men de braak 

liggende gronden continu kon bewerken.  Bij de 

invoering van de tiende in de 9e eeuw, beheerde elke 

eigenaar of plaatselijke Heer, nog zijn eigen 

bidhuis, kerk of kapel.  Niet elke opbrengst van de 

tiende werd opgesoupeerd voor het onderhoud van 

de kerk, armen en pastoor, de rest verdween terug in 

de zakken van de eigenaar. Wanneer men winnend 

land verkreeg bij ontbossing of ontginning van 

heidegebied steeg nogmaals het inkomen van de 

Heer.  Na zachte dwang om de kerken onder 

voogdij van kloosters te plaatsen, verdween een 

deel van ‘s Heren inkomen.  Men noemt dit de 

verarming van de adel. 

Enerzijds  was er een uitverkoop in de 12e en  13e 

eeuw en zochten de Heren een nieuwe bron van 

inkomsten. 

Anderzijds was het voor de bezitter van een 

allodium die zonder erfopvolging gevallen was, een 

schenking aan een abdij dikwijls de beste optie ,  

om zijn landgoederen en de eraan verbonden 

bevolking, van een zo goed mogelijk toekomstig 

beheer te verzekeren. 

 

3f    De molen van Elveric 

1154 “….tam in agris quam in pascuis cum duobus 

molendinis ……” 

Amelgem heeft dus 2 molens, 1 te Amelgem en 1 te 

Wemmel. 

Die van Wemmel kennen we allemaal en is gelegen 

in het gehucht Bosch. 

Afb. 12   molen van Amelgem te Wemmel                                       © archief WDR 

 

De molen te Amelgem is helaas verdwenen maar 

wel exact op te sporen. 

De Amelvonnebeek loopt in een vallei die weinig 

debiet heeft. Daarom maakt men gebruik van 

vijvers om de molens , in elk seizoen van het jaar, 

van water te voorzien.   Net als de Amelgemmolen 

onder Wemmel had de verdwenen molen een vijver. 

Deze molen lag achteraan tussen het Klein- en 

Groothof , en men bemerkt nog enkele littekens op 

de abdijkaart van 1705 ; twee grote vijvers, een 

toegangsweg, een kleine vijver, een afvoer naar de 

Amelvondelbeek en een vondel.(brugje)   

Afb 13  Verdwenen molen Amelgem 1705                                    © Caertboek AvG 

 

Vóór 1206 draaide deze molen al op volle toren en 

had Henricus Waie uit Oppem daar deels het 

maalrecht op “…maelrecht op de molen van 

Elvericus te Amelgem gelegen ”.  

Het is duidelijk dat dit niet de Amelgemmolen 

onder Wemmel was, tenzij Elveric daar zijn 

activiteiten heeft verder gezet. 

Het is ook niet de eerste keer dat een toponiem 

(on)bewust verplaatst wordt; kijk naar het Hof te 

Borneken (predikstoelhof) dat onterecht het 

predicaat krijgt van “Hof te Lovegem “.  

 

3g.    De pachthoven 

Afb. 14   Amelgem  deel van het Groothof 1971                         © O.E. Vlaanderen 



Afb. 15  Amelgem Kleinhof 1976                                                  © O.E. Vlaanderen 

 

We worden steeds vastgepind op dat Groothof en 

Kleinhof maar uit de wedersamenstelling van het 

domein Amelgem weten we dat er continu meerdere 

hoven waren, voor de pachters, de manseniers en 

voor de cijnslieden. Er woonden zelfs begijnen in de 

kleine hofsteden rondom de kapel. 

Het voorvaderlijk hof moeten we zoeken dicht bij 

de kapel. In de schenkingen aan de AvG bemerken 

we vier blokken die afzonderlijk op een aparte 

manier belast worden. 

Afb. 16  Oud Hof (bewerkt)                                                          © Caertboek AvG    
 

Blok A omvat het oude hof. Hiervoor moet jaarlijks 

18 gulden, 15 ½  stuivers en 10 myten betaald 

worden. 

Blok B is een afgelijnd ovaal perceel binnen blok A , 

met daarin de kapel en kerkhof. 

Blok C is de “weyde en bogaert ”. 

Hierop berust een “ jarelijcx cheijnse van vijff 

capp(uynen) , seven kieckenen, hondert eijeren en 14 

myten ”  

Blok D is ingeplant als bos “hollans bosch ”, 2 

dagwand onder Amelgem en 5 dagwand onder 

Wemmel. Het gedeelte onder Amelgem is cijns- en 

tiendevrij. 

Blokken A, C en D worden elk apart in erfpacht 

uitbesteed. 

 

3g.     De wijnstaken van Amelgem 

Wijn in Amelgem ? 

Dank zij klimaatschommelingen ?    Hoezo ? 

 

Klimaatveranderingen zijn van alle tijden en waren 

er steeds geweest, met of zonder een oorzakelijk 

verband van menselijk ingrijpen. 

Een heleboel informatie halen we uit de Romeinse 

geschiedschrijving van Gaius Iulio Caesars en 

Cornelius Tacitus.   De “litus saxonicum ” 

(kustlijn van Frankrijk tot Denemarken) liep diep 

landinwaarts en was in de 1e eeuw van het 

millennium herschapen in polders, moerassen en 

zanddonken.  

De Zwitserse archeoloog Christian Schlüchter  

ontdekte dat, tijdens de Romeinse periode, de 

boomgrens in de Alpen 300 meter hoger lag.  Nog 

een ander bewijs was een etymologische studie die 

aantoonde dat de Romeinen, noch het woord 

gletsjer, noch de omschrijving ervan kenden. 

 

Na de Romeinse overheersing volgde er een 

afkoeling tot in de 8e eeuw en dan startte opnieuw 

het proces voor een opwarming, tot halverwege de 

14e eeuw.  Bij een onderzoek naar herkomst van de 

Inuits, de plaatselijke bevolking van Groenland, 

bleek het eiland sneeuwvrij te zijn met grazende 

schapen en in het iets zuidelijk gelegen 

Newfoundland waren er zelfs wijngaarden 

aangelegd. 

 

Het cijnsboek nr 44911 “Overzenne ” uit de 14e 

eeuw belast de wijnteelt binnen de poort van 

Merchtem : 6 hoven met wijnstaken en 3 

wijngaarden.     Als het in Merchtem kon waarom 

niet in Amelgem ? “ …… item terra plantata cum 

vinea 1 bun.VII virg….”    

Een wijngaard van maar liefst 1,4 ha, goed voor 

3500 liter wijn (omgerekend naar de huidige 

teeltnorm van 1.2 kg per liter = 5000 flessen). 



De juiste teelt op de juiste 

plaats ? 

De wijnstokken waren  

aangelegd  op een droge 

(ondiepe) leemgrond,  met een 

textuur van zeer grof 

zand/grint (grijze vlek)     
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De wijngaard lag onderaan het Lindeveld, voor het 

Groothof. (achternaan Amelgem nr 6).  

Afb. 18  wijngaard Amelgem                                                      © Google Earth 2021 

 

3i    De kapel van Amelgem 

Alle elementen zijn aanwezig om deze kapel als 

parochie te beschouwen. De literaire bronnen zijn 

duidelijk “esclesia ”.  Manseniers, cijnslieden, 

pachters en begijnen, ze werden daar gedoopt, ze 

huwden daar en ze werden daar begraven.  

De AvG heeft de kapel en de bediening ervan 

toegewezen aan de zieleherders van Meise, de 

rechtspleging was voorbehouden aan Oppem en 

Brussegem.  

   

Om af te sluiten, nog een laatste opmerking; het 

hele oud domein van Amelgem is tiende vrij, voor 

de percelen onder Wemmel en Ossel moet er 

afgedragen worden aan verschillende 

(kerk)instellingen. Op een perceel bovenaan de 

Romeinse baan, daar heeft de (aerts)bisschop de 

volle tiende. Dat is een gift daterend begin 9e eeuw, 

toen de bisschoppen nog mee aan tafel zaten om te 

snoepen uit de vetpot van de kerk.  

Ossel-Oppersele-Amelgem (en ook Hasselt) 

behoren tot de oudste domeinen binnen het Land 

van Grimbergen. 
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