III.A.04.

DE ALTAREN

Er bestonden tijdens de Vroege Middeleeuwen in de parochiekerk van
Brustem 4 zijaltaren, toegewijd aan de heiligen Nikolaas, Maria,
Laurentius en Anna. Daarbuiten was er nog een hoofdaltaar.
De godsvrucht tot de H.Nikolaas kende in het westen een on- gehoorde
bloei sinds zijn relikwieën omstreeks 1080 naar Bari (Napels) in
Italië werden overgebracht (01). Nikolaas werd in
Panthera
(Klein-Azië) geboren en was er in 326 bisschop van Myra
en een man van kennis en studie.
In het cijnsregister van het Bruynincxhof uit de 14e eeuw was er
reeds sprake van zijn altaar op folio 10v°: 'Item Sente Claes auttaer
van Brusteme, 1 lut. van 5 roeden lants die ligghen ane die Tomme
van Brustem, regenote die ter Tommen opgaet ende de strate die na
Hellisvort voert in de Drijbeeck'. (02)
Ook volgens de oudste pouillé van het bisdom Luik uit 1497 was er
in de kerk van Brustem een Nikolaasaltaar met beneficie.
In 1472 werd een nieuwe albe of wit koorhemd gemaakt op kosten van
de Averbodense abdij: 'pro ecclesia de Bruysthem, V st.' (03).
Op 26 sept. 1475 was er een afrekening voor het verven van altaargordijnen: 'Item anno LXXV°, mensis septembris die XXVIa,
solvimus pro tinctura cortinarum blavearum tam pro summo alta- ri
nostro, quam ecclesie de Bruysthem XXVII stuf' (03).
Vertaling.-Ook in het jaar 1475, 26 september, hebben we be- taald
voor het verven van de gordijnen van ons hoogaltaar voor de kerk
van Brustem, 27 stuivers.
De patroonheilige van de kerk is Laurentius, tijdens zijn le- ven
aartsdiaken en boekhouder van paus Sixtus II. Volgens de legende
werd hij op een gloeiende rooster gebraden en daarom aanroepen tegen
verbranding en huiduitslag. Hij staat nu ook bekend als patroon
van al degenen die pennenwerk verrichten.
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