Matthias Stom (ca. 1600- na 1652)

Aanbidding van de Herders

‘Aanbidding van de herders’, Matthias Stom (Stomer ca. 1600-na 1652), ca. 1630-1649
Olieverf op doek,102x128,5 см, Rusland, Saratov Radishchev Kunstmuseum, Invent nr Ж-1033
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De Nederlands/Vlaamse kunstenaar Matthias Stom maakte dit schilderij in de eerste helft
van de 17e eeuw. Hij schilderde een bekend religieus verhaal uit de bijbel: de herders, die
als eersten op de hoogte waren van de geboorte van Jezus Christus, kwamen om de zoon
van God te bewonderen. Het aantal herders wordt in het evangelie niet aangegeven, dus
elke schilder interpreteert het anders. Stom schilderde twee herders die aan de rand van de
afbeelding staan en een houten herdersstok in hun handen houden. In het midden van de
afbeelding legt Maria haar blonde baby in zijn kribbe. Achter haar staat een oudere vrouw,
die naar het kind kijkt.
De volwassen personages vormen een monumentale groep met Jezus in hun midden. De
lichtbron op het doek is Christus zelf. Het verlicht de gezichten van de anderen, waardoor
de guren contrasteren met de vlakke, donkere achtergrond. Stom gebruikt rustige kleuren:
bruin, grijs en goud. De meest opvallende kleuren zijn te zien in het gewaad van Maria: een
helder rood en blauw. Stom geeft op naturalistische wijze de verweerde, gerimpelde
gezichten van de herders, de vrouw en hun droge, ruwe handen weer. In vergelijking met
andere werken onderscheidt het schilderij uit het Saratov-museum zich door grote
soberheid en terughoudendheid van de compositie. Er zijn geen onstuimige bewegingen,
spectaculaire gebaren en andere theatrale elementen. De balans en heldere structuur van de
compositie wordt alleen verlevendigd door het golvende ritme van de gebogen hoofden.
De blikken van de personen die op Jezus zijn gericht - ze zijn geconcentreerd en ernstig,
alsof ze de daaropvolgende gebeurtenissen kunnen voorzien.

Toeschrijving aan Stom
Het schilderij uit de collectie in Saratov ‘De
Aanbidding van de Herders’ bevond zich
oorspronkelijk in de grootste Russische privé
collectie van prins Nikolai Borisovitsj Joesoepov
(1750-1831).
Het schilderij werd aan het einde van de 18e
eeuw door Joesoepov samen met veel andere
kunstwerken in Italië verworven en beschouwd
als een werk van José de Ribera (vermeldt in het
handgemaakte catalogus-album van de
kunstgalerie in het Arkhangelskoye Joesoepovpaleis Arkhangelskoye uit 1827).
Tijdens de inventarisatie van de Joesoepovcollectie door Hermitage-experts werd het werk
in 1924 toegeschreven aan G. Honthorst,
overgebracht naar het Staatsmuseum voor
Schone Kunsten (Moskou) en vervolgens
ondergebracht in het Saratov Radishchev
Museum in 1933. Het schilderij werd aan de
hand van een foto in 1956 door Dr. Horst
Gerson toegeschreven aan Matthias Stom.

‘Aanbidding van de Herders’, Matthias Stom
Olieverf op doek, ca. 1635-1640, 113,7 x 161,9 cm
VS, North Carolina Museum of Art, Raleigh inv./cat.nr 52.9.59

Detail ‘Aanbidding van de Herders’, Matthias Stom,
Saratov Radishchev Kunstmuseum

Matthias Stom kwam rond 1635 naar
Napels als een volwaardig meester met
een herkenbare stijl welke niet veel
veranderde tijdens zijn carrière. De
Napolitaanse periode wordt beschouwd
als de beste in Stoms creatieve carrière,
er is een gevoel van 'echt leven' in de
Napolitaanse schilderijen, in
tegenstelling tot de toegenomen
excentriciteit in de latere werken uit zijn
Siciliaanse periode.
In Napels schilderde Stom, zowel in
opdracht van de katholieke kerk als van
particulieren, voornamelijk verhalen uit
het Nieuwe Testament. Een geliefd
onderwerp was de ‘Aanbidding van de
Herders’ waarvan hij veel variaties
maakte zoals het schilderij links dat zich
in de Verenigde Staten bevindt.
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Matthias Stom, Leven en Werk
Hoewel de kunstenaar in het verleden
gewoonlijk Stomer werd genoemd, wordt nu
aangenomen dat zijn echte naam Stom was,
want dat is de naam die hij als signatuur
gebruikte. Op slechts drie schilderijen staat
zijn naam. Rechts een voorbeeld.
De achternaam Stom is een Vlaamse naam
die veel voorkomt in de Spaanse
Nederlanden. De meeste mensen die deze
naam droegen in de Republiek der Zeven
Verenigde Provinciën van die tijd, waren
mogelijk immigranten uit de Spaanse
Nederlanden. Het is daarom heel goed
mogelijk dat Stom zelf Vlaams was.

Matthias Stom Avondmaal in Emmaus, ca. 1633-1639
Olie op doek, 111,8 x 152,4 cm
Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza,
Invent nr 375 (1976.66)
Gesigneerd links op de stoel: M Stom + fecit
(zie detail foto links)

Werkzaam in Italië
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Informatie over Stoms leven is summier.
Zijn geboorteplaats is niet gedocumenteerd en
niet met zekerheid vastgesteld.
Kunsthistoricus G. J. Hoogewerff schreef in
1942 dat de kunstenaar werd geboren in
Amersfoort. Hoogewerff’s bron voor zijn
verklaring is onbekend. Er is ook geen
schriftelijk bewijs van Stom's leertijd,
mogelijke leermeesters die worden genoemd
zijn Gerrit van Honthorst, Hendrick ter
Brugghen, Joachim Wtewael, Paulus Moreelse
of Abraham Bloemaert. Het vroegste bewijs
over Stom dateert uit 1630, toen een ‘Mattheo
Stom, amengo pittore, di anni 30’ (Matthias
Stom, Vlaamse schilder, leeftijd 30 jaar) wordt
vermeld die samen met de Franse schilder
Nicolas Provost in Rome woonde. Zijn woning
was destijds het voormalige huis van de
Nederlandse schilder Paulus Bor uit
Amersfoort, die vier jaar eerder Italië had
verlaten. Waarschijnlijk trok Hoogewerff
daaruit de conclusie dat Stom uit Amersfoort
kwam. Bovenstaande gegevens maken het
mogelijk de geboorte van Stom rond 1600 te
dateren.

Vóór 1635 verliet Stom Rome en vestigde zich
in Napels, waar hij tot zeker 1640 werkte voor
lokale opdrachtgevers en waar hij een atelier
had.
In Napels kwam hij onder invloed van de
Spaanse Caravaggistische schilder Jusepe de
Ribera (1591-1652).
Als voorbeeld is een van Stoms schilderijen uit
zijn tijd in Napels hier rechts boven afgebeeld.
De laatste documentatie over activiteiten van
Stom zijn te vinden op Sicilië en dateren uit
1649. Daarna, in 1652, vinden we een
verwijzing naar een altaarstuk in Lombardije.
Het kan zijn dat Stom dit altaarstuk vanuit
Sicilië heeft verscheept, maar het is
waarschijnlijker dat hij de laatste jaren van zijn
leven actief was in Noord-Italië. Er zijn geen
gegevens van Stom na 1652, dus daarom
nemen we aan dat hij rond die tijd of kort
daarna moet zijn gestorven.
Het is bekend dat een Matteo Stom of Matthias
Stom de Jongere aan het eind van de 17e eeuw
in Noord-Italië heeft geschilderd. Hij kan de
zoon of kleinzoon van Stom zijn geweest.

