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DE PASTOORS

Broeder Michaël 1232- ?
(01)
---------------------------De eerste pastoor van de norbertijnen van Averbode kwam te Brustem
toe op aanvraag van graaf Arnold IV van Loon en op voorstel van
de abt van Averbode, bij goedvinden van de aartsdiaken van Luik,
in het jaar 1232. Hij was ook zielenherder voor de parochie Kozen:
'fratrem M. de Averbodio ad presentationem sui abbatis et conventus
ad curam de Kosen et Brustheme duximus admittendum curam animarum
et custodiam reliquiarum' (2).
Vertaling.-Broeder M. van Averbode tot vertegenwoordiging van zijn
abt en zijn klooster in de pastorieën van Kozen en Brustem, hebben
wij gemeend de zorgen te moeten opdragen van de pa- rochiezielen
en de bewaring van de relikwieën.
Broeder Michaël leefde nog in 1255.

Broeder Jan Wustelius 1295-1298
------------------------------Broeder Otto van Leuven 1298- ?
------------------------------Afkomstig van St-Truiden.
Otto was abt van de abdij van Averbode. Na afstand gedaan te hebben
van zijn ambt, werd hij pastoor van Brustem. Op paasdag 1312
assisteerde hij samen met abt Adam van Ordingen tijdens de
abtswijding van Hendrik van Rijkel tot abt van St-Paulus te Utrecht.
Jan Floerkens ±1369- ?
------------------------Otto Magnus ('s Groots) 1369-1389
---------------------------------Afkomstig van St-Truiden.
Amelius de Zabuleto 1396-1421
----------------------------Was 25 jaar pastoor te Brustem en Kozen. Nadien werd hij aan- gesteld
in Rukkelingen. Hij overleed in 1430.
Jan Cappelmeer 1424-1448
-----------------------Werd eerst aangesteld als kapelaan in Herselt en kwam in 1424 als
pastoor naar Brustem.

Ludovicus Schoutbroeck 1448-1459
--------------------------------Jan Raets alias 's Groots 1459-1498
------------------------------------Toen hij in 1498 te Brustem begraven werd was hij er gedurende 39
jaar pastoor geweest. Hij was de zoon van een zekere Mattias uit
St-Truiden.
Als parochieherder van Kozen en Brustem werd hij in zijn ambt
bijgestaan door een confrater, Hendrik van Elsrake. Tijdens zijn
laatste levensjaren was hij nog alleen werkzaam te Brustem.
Misschien was hij ziek of begonnen de verplichtingen van zijn
functie zwaar op hem te drukken.
Hij behoort tot de 3 pastoors wier ambtperiode in Brustem de 30
jaar overschreed.

Bronnen
01.-A.A.A., I., reg.169, fol. 18-20: lijst van de witherenpastoors 1232-1822.
02.-A.A.A., I., charter 131.

