
Bredius veelvuldig deed. In 1937 kocht hij Stoms Tobias 

en de engel aan voor zijn collectie.

   Over het leven van Matthias Stom is weinig bekend. De 

hardnekkige veronderstelling dat hij in Amersfoort werd 

geboren heeft een flinterdunne basis: omdat Stom in 1630 

in Rome het huis bewoonde waar de uit Amersfoort afkom-

stige schilder Paulus Bor vijf jaar eerder had gewoond zou 

hij ook uit die plaats afkomstig zijn. Tobias en de engel is 

een vroeg werk. Van caravaggisme is hier nog geen sprake. 

Het lichte, ietwat metaalachtige coloriet toont verwant-

schap met het werk van Utrechtse schilders zoals Abraham 

Bloemaert bij wie Stom mogelijk in de leer is geweest. De 

brede, volumineuze draperieën, geïdealiseerde gezichten 

en golvende, keurige kapsels zijn andere kenmerken van 

Stoms vroege werk.

   Het verhaal van Tobias en de engel komt uit het oudtes-

tamentische boek Tobit. Op reis krijgt Tobias, Tobits zoon, 

gezelschap van de aartsengel Rafaël die hij echter niet 

herkent. In het schilderij wordt een cruciale episode uit 

het verhaal op twee niveaus verteld. Links op de achter-

grond zien we Tobias en Rafaël bij een rivier waaruit plots 

een enorme vis is gesprongen die Tobias zou hebben ver-

zwolgen als Rafaël hem niet had opgedragen het gevecht 

met de vis aan te gaan, een gevecht dat symbool staat 

voor de innerlijke strijd die Tobias met zichzelf voert. De 

bomen, gebogen in de wind, getuigen van de heftigheid 

van beide conflicten. Stom verbeeldt het moment waarop 

Tobias erin is geslaagd de vis te overmeesteren en aan 

land te trekken. De scène op de voorgrond toont Tobias 

en Rafaël bij een vuur waarop Tobias de vis wil roosteren. 

We zien het moment waarop Rafaël Tobias gebiedt hart, 

lever en galblaas van de vis te bewaren en mee te nemen 

op zijn verdere reis. Dat Tobias daarmee zijn oude vader 

van zijn blindheid zal genezen weet hij dan nog niet, maar 

de schilder ging er van uit dat wij dat wél weten en gaf de 

scène zo een extra dimensie. 

    Op bezoek bij Abraham Bredius
Het is een bijzondere ervaring om naar kunst te kijken door 

de ogen van een verzamelaar uit het verleden in een om-

geving die als het ware bevroren is in de tijd. Die gelegen-

heid biedt Museum Bredius in Den Haag. In een statig 

achttiende-eeuws pand aan de Lange Vijverberg toont 

het museum niet alleen schilderijen maar ook porselein, 

zilver en antieke meubelen uit het bezit van Abraham 

Bredius (1855-1946). Het is een afspiegeling van het rijke 

interieur van zijn woonhuis aan de Prinsegracht waar het 

museum oorspronkelijk was gevestigd. Bredius was zeer 

gefortuneerd. Hij kon verzamelen wat hem behaagde en 

was in staat diverse belangrijke werken die hij voor musea 

verwierf uit eigen middelen te betalen, waaronder Rem-

brandts Saul en David dat hij kocht voor het Mauritshuis 

waarvan hij twintig jaar (onbezoldigd) directeur was. Als 

kenner van de kunst van de Gouden Eeuw was hij een 

pionier in een tijd waarin de kunstgeschiedenis nog in de 

kinderschoenen stond. Bekend werd hij onder meer door 
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zijn ontdekkingen, waaronder Vermeers Allegorie op het 

Geloof. Gevraagd hoe hem dat toch lukte, antwoordde hij: 

‘Zien – kunnen zien, ógen hebben om te kunnen zien … 

dàt is het.’ 

   Voor zijn eigen collectie verwierf Bredius onder andere 

enkele fraaie schilderijen van Jan Steen en een ontroerend 

schilderijtje van Rembrandt, maar zijn voorkeur ging ook 

uit naar het ongewone: atypische schilderijen van bekende 

kunstenaars zoals een zeldzaam stilleven van landschaps-

schilder Ruysdael en werken van tot dan toe onbekende 

zeventiende-eeuwse schilders als Matthias Stom. Tegen-

woordig worden vooral Stoms latere caravaggistische 

werken gewaardeerd, maar in Bredius’ tijd was deze kunste-

naar in Nederland nauwelijks bekend. Dat had een reden: 

Stom werkte het grootste deel van zijn leven in Italië. In 

een tijd waarin de fotografie nog in ontwikkeling en een 

afbeelding googelen verre toekomstmuziek was, kon men 

zijn werk alleen kennen door te reizen, wat de bemiddelde 
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