
Musea Brugge koopt portret van belangrijke ‘herontdekte’ Brugse meester

Musea Brugge heeft zopas een kunstwerk bemachtigd van de belangrijke Brugse portrettist Gil-
lis Claeissens. Opvallend: pas enkele jaren geleden werd de Brugse meester uit de anonimiteit 
gehaald en kon zijn belangrijke connectie met Brugge bewezen worden. Sindsdien probeerde 
Musea Brugge een kunstwerk van zijn hand te bemachtigen, nu met succes!

Het aangekochte portret is van een onbekende man in wapenrusting. 
De maker van het schilderij kennen we inmiddels gelukkig wél. “Pas in 
2008 kwam er een doorbraak in het onderzoek naar Gillis Claeissens. 
Toen konden we voor het eerst werk aan hem toeschrijven op basis 
van archiefbronnen”, duidt Anne van Oosterwijk, directeur Collectie 
van Musea Brugge. “En toen in 2015 uit onderzoek bleek dat verschil-
lende hoogwaardige gemonogrammeerde portretten ook van zijn hand 
waren, was de puzzel compleet: Gillis Claeissens was herontdekt als 
belangrijke Brugse meester.”

De spectaculaire vondst werd in 2017 voor het eerst gepresenteerd 
aan het publiek in de tentoonstelling ‘Pieter Pourbus en de vergeten 
meesters’ in het Groeningemuseum. Mét succes. “Zowel het brede 
publiek als specialisten waren blij verrast door de herontdekking van 
Gillis Claeissens, die de Brugse kunstgeschiedenis van de 16de eeuw 
in één klap verrijkte met een opvallend en kwalitatief hoogstaand  
oeuvre.”

‘Slachtoffer’ eigen succes 
Sinds die succesvolle tentoonstelling proberen we een kunstwerk van de hand van Gillis Claeis-
sens voor de collectie van Musea Brugge te bemachtigen. Dat bleek niet eenvoudig want - mede 
door die tentoonstelling in het Groeningemuseum - wordt de kunstenaar steeds bekender en dus 
geliefder. Musea Brugge werd in zekere zin slachtoffer van zijn eigen succes.



Maar nu lukte het toch: “Door de nauwe samenwerking met de Italiaanse galerie Caretto &  
Occhinegro - die bemiddelde voor een privéverzamelaar en een beroep deed op onze expertise 
- konden we het werk onderzoeken en tot een overeenkomst komen. Een belangrijke aanwinst 
voor onze collectie”, onderstreept schepen van Cultuur Nico Blontrock, die opgetogen is met deze 
aanwinst. “Dit is een knap resultaat van het onderzoek dat Musea Brugge heeft gevoerd. Zo kun-
nen we nieuwe toevoegingen doen en onze collectie in belangrijke mate versterken. Op die manier 
kunnen we ook steeds nieuwe en rijke verhalen vertellen over de Brugse geschiedenis en kunstge-
schiedenis. Het belang van deze aanwinst kan dus niet overschat worden.”

Onbekende jongeman
Die aanwinst zelf is een klein aantrekkelijk portret van een jongeman 
die ons vanuit zijn ooghoeken aankijkt. Hij draagt een mooi gedeco-
reerd harnas in donker metaal dat glimt in het licht, met daaronder 
een wit hemd dat langs de hals en de polsen zichtbaar is. Zijn helm 
heeft hij net afgenomen en voor zich neergelegd. Zijn hand rust er nog 
op. Met zijn andere hand houdt hij een zwaard of dolk vast die aan zijn 
gordel is vastgegespt. Zijn uitrusting verwijst naar zijn nobele achter-
grond en mogelijk naar een militaire carrière. Helaas weten we nog 
niet wie de jongeman is. Daarvoor is nog meer onderzoek nodig.

Het portret van Gillis Claeissens zal vanaf de loop van dit najaar te zien zijn in het Groeninge- 
museum. Meer info en nieuws vind je steeds via www.museabrugge.be. 

Foto’s: flickr.com/museabrugge/albums

Meer informatie of andere vragen?
Contacteer persverantwoordelijke Tom Deschacht op tom.deschacht@brugge.be of 0498 79 21 66. 
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