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Cornelis Troost, Sint-Nicolaasfeest, Tertius Gallery, Amsterdam  
  

  

Het komt niet vaak voor dat een eeuwen lang verloren gewaand kunstwerk 

opeens boven water komt, maar nu is dat toch het geval. Van de belangrijkste 

Nederlandse kunstenaar uit de achttiende eeuw, Cornelis Troost (1696-1750), 

wordt nu op de PAN een prachtige gouache getoond, die tot nu toe een 

sluimerend bestaan in particulier bezit heeft geleid. In 1761 werd deze 

tekening door Jacobus Houbraken in prent gebracht (afb. 1), die door de 

uitgever Pieter Fouquet Junior werd opgedragen aan de toenmalige eigenaar 

Dionis Muilman (1702-1772). Deze vermogende koopman, bankier en lid van 
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de Amsterdamse vroedschap, die op de Keizergracht woonde en ook eigenaar 

was van de buitenplaats Veelzigt aan het Noorderspaarne bij Haarlem, had   

  

 
  
1. Jacobus Houbraken naar Cornelis Troost, Sint-Nicolaasfeest, Rijksmuseum, Amsterdam  

  

een zeer omvangrijke verzameling tekeningen en prenten uit de zestiende tot 

en met de achttiende eeuw bijeengebracht. Na Muilmams overlijden liet zijn 

erfgenaam deze collectie op 29 maart 1773 en volgende dagen in Amsterdam 

veilen. Niet minder dan 1704 tekeningen (verdeeld over 1611 lotnummers) 

kwamen toen onder de hamer. Hieronder bevonden zich werken door alle 

belangrijke Nederlandse tekenaars. Uit de zestiende eeuw bijvoorbeeld 
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Abraham Bloemaert en Hendrick Goltzius, en uit de zeventiende eeuw Ludolf 

Bakhuizen, Nicolaes Berchem, Allart van Everdingen, Jan van Goyen, Pieter 

de Molijn, Adriaen van Ostade en Jacob van Ruisdael. Op de titelpagina van 

de veilingcatalogus staat vermeld dat onder deze tekeningen ‘uitmunten de 

Werken van den beroemden REMBRAND VAN RHYN’. Dat waren er dertien 

stuks. Wat de achttiende eeuw betreft toonde Muilman een voorkeur voor 

werken door Jan van Huysum, Isaac de Moucheron en Nicolaes Verkolje. 

Maar ook zeven tekeningen van Cornelis Troost bevonden zich eronder, zoals 

een ‘Çorps de Garde’ (nu in het Amsterdam Museum), twee toneelscènes, de  

‘Spilpenning’ en ‘Crispyn Medicyn’ (beide nu in de Hermitage, 

SintPetersburg), een landschap met een koets met drie paarden (nu bij het 

KOG,  

Amsterdam) en ‘Een uitmuntende Tekening, zynde een Avondlicht, waar in 

het zingen met de Ster verbeeld is’ (nu in Teylers Museum, Haarlem). Het 

laatste blad werd voor het hoge bedrag van 241 gulden afgeslagen aan de 

beroemde verzamelaar Cornelis Ploos van Amstel. Troosts Sint-Nicolaasfeest 

komt in de veilingcatalogus echter niet voor. Dit kan betekenen dat deze 

tekening al eerder was afgestoten, maar meer waarschijnlijk is het dat deze 

gouache door de erfgenaam was achterhouden omdat hij er zelf belangstelling 

voor had. Muilmans echtgenote, Sara Cockey, was reeds in 1763 overleden en 

hun huwelijk was kinderloos gebleven, dus deze erfgenaam zal Dionis’ 

jongere broer, de bankier Nicolaas Muilman (1709-1790), zijn geweest. Het is 

goed mogelijk dat de tekening via een van diens zonen, Henric en Pieter, is 

vererfd tot aan de huidige eigenaar.   

  Troosts weergave van een achttiende-eeuws Sint-Nicolaasfeest, waarbij 

een echtpaar met hun vier kinderen en een dienstmeid rondom een tafel zijn 

gegroepeerd, en waarop drie kinderen speelgoed en lekkernijen ontvangen, 

terwijl het huilende jongetje links wordt afgestraft met de roe, is door de prent 
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van Houbraken ernaar tot op vandaag de dag een ongelooflijk populaire 

voorstelling gebleven. In de Sinterklaas-literatuur keert hij dan ook telkens 

terug. Maar ook is de compositie dikwijls gekopieerd. Een fraai voorbeeld 

daarvan is een aquarel door de amateurtekenaar Maria Christina aartshertogin   

  

 
  
2. Maria Christina van Oostenrijk, Sint-Nicolaasfeest, Schloss Schönbrunn, Wenen  
  

van Oostenrijk (1742-1798), een dochter van keizer Frans I Stefan, en de 

echtgenote van Albert Casimir hertog van Saksen-Teschen, landvoogd van de  

Oostenrijkse Nederlanden en de stichter van een van ’s werelds belangrijkste 

prentenkabinetten, de Albertina in Wenen. Op haar kopie (afb. 2) heeft Maria 

Christina een paar veranderingen in het interieur doorgevoerd, een van de 

kinderen weggelaten, de figuren gekleed in eigentijdse kostuums en hun 

gelaatstrekken aangepast. Daarmee is het een familieportret geworden: aan 

tafel zit haar vader, en naast hem staat haar moeder, keizerin Maria Theresia. 
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Maria Christina heeft zichzelf geheel links (in plaats van de dienstmaagd) 

afgebeeld, met voor haar haar broertje Ferdinand Karel (1754-1806). De 

andere twee kinderen uit dit gezin stellen voor: Marie Antoinette (1755-1793) 

en Maximilaan Frans (1756-1801).  

  Het werk van Troost mag zich verheugen in een grote belangstelling.  

Dat was reeds het geval in zijn eigen tijd. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat zijn schilderijen en tekeningen veelvuldig in prent zijn gebracht, door 

uiteenlopende graveurs als Abraham Delfos, Simon Fokke, Jabes Heenck, 

Robbert Muys, Jan Punt, Pieter Tanjé, en vooral door Jacobus Houbraken, 

van wie een dertigtal prenten naar Troost bewaard zijn gebleven. Van slechts 

een klein deel van deze prenten is Troosts origineel, dat als voorbeeld diende, 

bekend. Wij moeten vrezen dat de overige, onbekende voorbeelden op een of 

andere wijze verloren zijn geraakt. Het is dan ook bijzonder verheugend dat 

deze fraaie gouache na meer dan twee-en-een-halve eeuw nu tevoorschijn is 

gekomen. Het blad betekent een belangrijke aanvulling op het oeuvre van 

deze zo getalenteerde kunstenaar en vergroot daarmee onze kennis ervan.  
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