Het buis Adornes en d.e bijhorend,e Jeruzalemkerk werd.en in d.e
'l
Ad.ornes. Deze vaÍr Genua
!d.e eeuw gebouwd. door d.e famifie
afkonstige farnilie vestigd.e zich op het eind.e van de 'ilde eeuw
in het welvarende Brugge.
Door een pauselijke
bul1e van It4artinus V verkregen d.e gebroeders
Jacob en Pieter ,{d.ornes op i2 mei t42l d"e toelating
een kerk
net toren te bouwen en er een kapelanij te stichten.
ne Jeruzalemkerk kwam tot stand. op d-e plaats van een vroegere kapel d.ie ook
reed.s aan het H.Graf was toegewijd. In 'i427-1+29 kwam de toren
tot stand.. Ie benecienkerk werd. ca. 14lJ afgewerkt.
Pieter .,id.ornes, d-e bouwheer van d.eze kerk, werd- in 't441 burger
meester van .,irugge . Na cie d-ood.van z j-jn vrouw ;lisabeth
Brad.ericx
trad hij in 't44J a1s derk-redtet
in het kartuÍzerklooster
Genaded"al
te iint-Kruis,
iets buiten d.e -rrugse stadsr,./al-1en.Sanen met
zijn broer Jacob verLeend.e hij in 'l+r+ aan d"e monniken rrhet recht
van refugie en woonst" binnen d.e gebour,venvan Jeruzal-em, een
recht waarvan de kartuizers
ten gevolge/ van d.e 6od.sd.ienstoorlogen
zull-en gebruik naken. Pieter Adot:nes stierf
in '146+ in Genr;-d.ed-e.1.
Zíjn zoon Ànselmus ('l+2t+-'i+Bt) was r::.ad.gever van de rtourgondische
hertog en vervufde verschil-lende diplonatieke
zendingen nèr,rirde
Schotse koníng Jacob Iïï.
Deze verleend.e hem uit erkent e lijkhe id.
d.e ichotse Ord-e van de lenhoorn. Sarnenroet zijn zoon Jan reisd.e
Ànselmus i-rL 'l+71-'l+7. rrirêr het II.L,tnd. Hij werd. in Schotland.
vernoord-. Zijn hart werd. in het prachtig mausoleun in deze kerk
bijgezit,
naa* zijn vrouw margareta Vand-erbanck.
De tweecie zoon van ;nsehous , .'-rnoucl, trad in '1482 bínnen in
Genadedal , waar hi j ond.er de kl-oosternaan iliartinus procurabor,
en later, ín ,491, p:ior werd., tot aan zijn dood.in rro7.
l{a d.e verwoesting van hun kfoostêr Genad.ed.alin 'l)la zochten d.e
kartuÍzers
een veí1ig ond.erkomenbinnen de stadswaflen. Eerst
ín d.e Oarmersstraat, vervol-gens in het rluis Ádornes. Onder het
prioraat van Phil-ibertus Cooman (prior van t597 tot r6O2) probeerd.en
de monniken hier definitÍef
hun klooster in te richten.
Dit lukte
hen echter níet. Door een geschif net de boenmalige eÍgenerar
,,nselnus :id-ornes moesten ze j-n i6OO dit huis verlaten.
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