
 

  P E R S B E R I C H T   

  

  

  

 

 

Restauratie praalgraf 

 

Uniek praalgraf verlaat voor het eerst in 538 jaar de 

Jeruzalemkapel te Brugge.  

  

 

 

Na 538 jaar wordt de indrukwekkende tombe van Anselm Adornes en 

diens vrouw Margaretha van der Banck voor het eerst ooit uit de 

Jeruzalemkapel in Brugge verwijderd. Het monument is in slechte staat en 

moet dringend gerestaureerd worden. De ontmanteling en het transport uit 

de Jeruzalemkapel wordt een hachelijke onderneming want de deksteen, 

die anderhalve ton weegt, heeft slechts 1 centimeter ruimte om de kapel te 

verlaten.  

 



  



 

  

 

De tombe werd gemaakt door de meestersteenhouwer Cornelis Tielman en 

bestaat volledig uit Doornikse steen. Na de dood van Anselm Adornes in 

Schotland werd zijn lichaam in Linlithgow begraven en enkel zijn hart werd in dit 

graf bijgezet. Margaretha overleed enkele jaren voor Anselm en ligt hier te rust.   

  

Stadsarchivaris Noël Geirnaert benadrukt het belang van het monument: “Het is 

het enige gaaf bewaarde en in steen uitgevoerde vrijstaande grafmonument uit 

de 15e eeuw in Brugge. Bovendien is dit meesterwerk nog in situ bewaard, wat 

het nog unieker maakt.” 

  

In maart 2021 begint de demontage van het monument. In april verhuist het 

vervolgens naar een klimaatkamer nabij Antwerpen waar in een eerste fase 

resten van vorige restauraties worden verwijderd. In een volgende fase worden 

nieuwe technieken gebruikt om het geheel te restaureren. We verwachten de 

tombe tegen september 2022 terug op zijn plaats. 

  

Op 27 april staat het transport van de tombe gepland. Om 10:00 volgt een 

persmoment met mogelijkheid tot foto’s in aanwezigheid van eigenares van het 

Adornesdomein, Véronique de Limburg Stirum; de burgemeester van Brugge Dirk 

De Fauw; Schepen van Cultuur Nico Blontrock en CEO van Toerisme Vlaanderen 

Peter De Wilde. 

  

 

 

  P R A K T I S C H E   I N F O   



 

Adornesdomein 

Peperstraat 3 

8000 Brugge 

www.adornes.org 

  

PERSMOMENT: dinsdag 27 april, 10:00. 

Gelieve een seintje te geven bij aanwezigheid.  

 

Contact, info & beeldmateriaal : 

Jelle Deltombe - 0473/789 587 - jde@adornes.org 

  

 

O P E N I N G S U R E N  

 

Adornesmuseum, Jeruzalemkapel, tentoonstelling, Scottish Lounge en shop : 

van maandag tot zaterdag van 10u tot 17u  

gesloten op zon- en feestdagen 

 

Adornesdomein I Peperstraat I Brugge 8000  

 www.adornes.org | +32 (0)50 33 88 83 | info@adornes.org  

 

 

 

Delen om levend te maken - Levend maken om te bewaren 
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Adornesdomein I Peperstraat I Brugge 8000 I Belgium 
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