
Petrus Judocus van Oosthuyse: van knopenmaker tot kunstverzamelaar 
Verslag van een verkennend kunsthistorisch onderzoek 

 
P.J. van Oosthuyse, grootgrondbezitter in ’s-Gravenzande rond 1800, werd schatrijk door de oorlog in 
de Franse tijd. Zijn kleinzoon Augustinus van Rijckevorsel was dankzij dit vermogen de grondlegger 
van het Staelduinse bos en de stichter van de Lambertuskerk. Minder bekend is dat Petrus van 
Oosthuyse niet alleen landerijen maar ook kunst verzamelde. Hij bouwde een enorme collectie 
schilderijen van bekende meesters op. Toen zijn weduwe Margaretha de Jongh in 1846 overleed, vond 
er een openbare veiling van alle schilderijen plaats. Hierdoor viel de rijke collectie uit elkaar.  
 
Door Martha Vollering 
 
Petrus van Oosthuyse speelde een belangrijke rol in het Westland, met name in ’s-Gravenzande, de 
gemeente waartoe tot 1914 ook Hoek van Holland behoorde. De rijke zakenman uit Den Haag bezat 
rond 1800 veel huizen en landerijen in het Westland, waaronder het oude duingrondcomplex 
Staelduin. Dit was een honderden hectare groot natuurgebied en besloeg het zuidelijke deel van het 
Westland tot aan de Maas en de Oranjesluis. 

  
Van Oosthuyse (1763 -1818) was in Vlaanderen 
geboren en trok als jongeman naar Den Haag om bij 
zijn neef het vak van knopenmaker te leren. In 1788 
trouwde hij met de weduwe van zijn neef. Toen zij kort 
daarna stierf, hertrouwde hij in 1792 met 
koopmansdochter Margaretha de Jongh uit Maassluis. 
De knopenmakerij werd een ‘luysterijke goud- en 
silverfabrik’, want door de komst van de Fransen in 
1795 ontstond er een ‘gouden’ markt voor Van 
Oosthuyse: behalve uniformen (met zilveren knopen en 
versierselen) leverde hij ook voedsel, brandstof, drank 
en wapens aan zowel de Franse als de Bataafse legers. 
Door zijn zakelijk instinct zou hij binnen tien jaar één 
van de rijkste mannen van de Nederlanden worden. 
 
 
1 – P.J. van Oosthuyse, portret uit 1818 (foto: RKDImages) 
 

 
Zijn geld stak hij niet alleen in landerijen en huizen maar ook in schilderijen. Dit is op te maken uit het 
familiearchief van de Van Rijckevorsels in het Rijksarchief in Utrecht. Na de dood van zijn weduwe 
Margaretha de Jongh in 1846 ging het bezit van het echtpaar over op de schoonzoon Jacobus 
Josephus van Rijckevorsel, weduwnaar van de jong overleden Henrica van Oosthuyse. Zij hadden 
acht kinderen. 
Op het hoogtepunt van zijn carrière bestond de collectie van P.J. van Oosthuyse uit honderden 
schilderijen, waaronder werken van toonaangevende schilders als Ferdinand Bol, Rembrandt, Jacob 
Ruijsdaal en Jan Steen. Als een echte zakenman kocht en verkocht hij de schilderijen in hoog tempo, 
maar hij besteedde ook aandacht aan de conservering en gaf ook opdrachten aan schilders.  
 
Meesterstukken 
Bij het onderzoek voor het boek Schilders aan de Nieuwe Waterweg, dat ik in 2014 samen met 
Maarten van der Schaft uitbracht, kwamen twee oude aquarellen van het Staelduingebied boven 
water dankzij aanwijzingen van geschiedkundige Jan Dahmeijer. Een hiervan is afgebeeld in fig. 2, 



waar goed te zien is dat het oude Staelduin (met op de voorgrond de boerderij die de voorloper van 
d’Oude Koestal was) een mooi uitkijkpunt over de Maas was.  
 

 
2 – Aart Schouman, Staelduyn vanaf Maesdyck te sien, 1744 (foto: Jan Dahmeijer) 
 
Ooit hingen deze aquarellen in het jachthuis dat A.J.A. van Rijckevorsel, kleinzoon van Van 
Oosthuyse, op het Staelduin had laten bouwen. Later hingen ze bij de rentmeesterfamilie De Bruin, 
waarschijnlijk dankzij een gift van haar adellijke werkgever. Omdat de aquarellen het oude Staelduin 
aan de oever van de Maas fraai weergaven, kwamen ze in het boek terecht.  
Ze waren ook aanleiding voor mij om de schilderijencollectie van P.J. van Oosthuyse eens nader te 
onderzoeken. Uit het familiearchief bleek dat hij van de maker van de twee aquarellen, Aert 
Schouman, nog vijf schilderijen had. Maar dat was niet alles, hij bleek een groot kunstverzamelaar te 
zijn geweest. De collectie staat beschreven in de ‘Catalogus van de verzaameling van schilderijen, 
toebehoorende aan de weledele heer en ridder P.J. van Oosthuyse, heer van Reijsenburg’. Meer dan 
driehonderd schilderijen worden hierin beschreven, met vulpen in fraai handschrift. De meeste 
kregen geen titel of jaartal, maar werden wel voorzien van een omschrijving van de scene die 
afgebeeld is. Een kleine greep uit deze lijst: ‘A. Schelfhout - Twee landschappen gestoffeerd met 
enige figuren’, ‘Ferdinand Bol – Jongeling met hoed met pluim en gouden ketting’ en ‘Petrus Paulus 
Rubens – Portret van de aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk’. Van sommige meesters had de 
verzamelaar een heel rijtje schilderijen: vijf werken van Jan Steen, vier van Philip Wouwerman en 
zeven van Rembrandt!  
Gesteld dat deze werken allemaal authentiek waren (en binnen één collectie gehandhaafd gebleven), 
zouden we nu spreken van een van de rijkste particuliere collecties ter wereld. Echter: 
kunsthistorisch gezien is er reden om de toeschrijvingen aan de grote meesters met een flinke korrel 
zout te nemen. In het begin van de negentiende eeuw was er weinig kritisch kunstonderzoek, de 
eerste Nederlandse leerstoel Kunstgeschiedenis werd pas in 1907 ingesteld. De beoordeling van 
schilderijen werd rond 1800 vooral gedaan door kunstkenners uit de wereld van de kunsthandel. 
Vanwege hun commerciële belangen was daarom vaak de wens de vader van de gedachte…  
Als we het voorbeeld van Rembrandt aanhouden: Van Oosthuyse had zeven stukken van Rembrandt, 
voornamelijk portretten, en drie werken ‘in de manier van Rembrandt’. In de negentiende eeuw 
werd Rembrandt (niet voor het eerst) verheerlijkt tot held, ook omdat Nederland zich losmaakte van 
België en een eigen held nodig had van het kaliber Rubens. Hierdoor werden veel schilderijen van 
leerlingen en navolgers van Rembrandt aan de grote meester zelf toegeschreven. Er ontstond een 
hele wildgroei aan ‘Rembrandts’, ingegeven door de Hollandse handelsgeest. Dit leidde tot het 
hilarische gegeven dat de Amerikaanse douane tussen 1909 en 1976 maar liefst 9500 schilderijen, 
tekeningen en prenten van Rembrandt zag passeren!  
 



Jan Steen en zijn vrouw 
Het vraagt uitgebreid kunsthistorisch onderzoek om te achterhalen of Van Oosthuyse een neus had 
voor echte kunst of dat hij zich af en toe heeft laten beetnemen door kunsthandelaars. Feit is dat zijn 
handelsinstinct hem ook in de kunst leidde. In de catalogus is regelmatig in de kantlijn van een 
schilderij de latere – hogere – verkoopprijs geschreven: Rembrandt – De rustinghe in Egypte: 
verkocht voor fl. 1000, of Jan Steen – Binnenwerf met rustende krijgslieden: verkocht voor fl. 1200. 
Dit waren forse bedragen voor die tijd.  
Doordat de schilderijen vrij uitgebreid beschreven worden – inclusief de afmetingen – is het ook 
mogelijk om de collectie te onderzoeken door te achterhalen waar zo’n meesterstuk zich nu bevindt 
en wat de herkomst is. Ik geef u hier een voorbeeld van. Dit betreft een klein paneeltje van Jan Steen, 
in de catalogus van de verzameling van Van Oosthuyse omschreven als Jan Steen zelve en zijn vrouw 
(fig. 3). 
 

       
 3 – Jan Steen, Paar, zich warmend en bijbellezend, ca. 1650 (foto: museum Bredius) 
    
Het werk uit circa 1650 hangt nu in museum De Lakenhal in Leiden, getooid met de titel Paar, zich 
warmend en bijbellezend. We zien een vrouw die haar handen warmt boven een stoof. Naast haar zit 
een man die uit (waarschijnlijk) de Bijbel voorleest. Achter hen hangt een tekstbord met de titel 
Salemos gebet. De tekst was een gebed uit een populair leerboekje voor de jeugd uit de zeventiende 
eeuw. De man lijkt op Jan Steen en de vrouw heeft wat weg van zijn vrouw Grietje van Goyen. Omdat 
men in de achttiende eeuw er van uit ging dat Steen vaak zijn eigen leven afbeeldde, werd het lang 
gezien als een portret van het paar. Tegenwoordig noemen we het ‘tronies’, ook al heeft Steen de 
gezichten op hun eigen uiterlijk gebaseerd.  
 
Openbare veiling 
Hoe komt dit werk van Jan Steen bij het museum terecht? In 1954 kocht het museum het paneel uit 
een particuliere verzameling. De herkomst van deze verzameling verwijst naar de openbare veiling 
van de verzameling van Van Oosthuyse, die een eeuw eerder was gehouden. Nadat zijn weduwe 
Margaretha overleed, werd de gehele kunstcollectie geveild op 18 oktober 1847 in Den Haag (fig. 4). 
De catalogus spreekt van een ‘groote en uitmuntende verzameling van schilderijen behoorende tot 
de hollandsche, vlaamsche en italiaansche scholen, waaronder de meest beroemde meesters’.  
 



 
4 – Voorkant van de veilingcatalogus (foto: https://www.archive.org) 
 
 
Opvallend is dat men contant moest betalen, ‘te doen in Nederlandsche gouden of grove zilveren 
muntspeciën, bank- of muntbiljetten’. Er werd tien procent ‘rantsoen’ (commissie) gerekend. In het 
boekje zijn 390 schilderijen omschreven. Het paneeltje van Jan Steen, in deze catalogus omschreven 
met de titel Eene vrouw die hare handen warmt, is nummer 23.  
De veiling vond plaats in het woonhuis aan het Westeinde in Den Haag. Van Oosthuyse had dit 
stadspaleis, waar in de zeventiende eeuw het Spaanse Gezantschap gevestigd was, in 1811 gekocht. 
In het huis hing een groot deel van de schilderijen.  
Hoeveel de veiling opgebracht heeft en waar de schilderijen gebleven zijn, is een puzzel die te ver 
voert voor dit verkennende onderzoek. Wel is er enige informatie bewaard gebleven over de verkoop 
van schilderijen na de dood van de verzamelaar. Zijn eega Margaretha was een zeer zakelijke vrouw, 
maar het is de vraag of zij na de het overlijden van haar man raad wist met de collectie. Een brief in 
het familiearchief uit 1819, net na de dood van Van Oosthuyse, bevat een lijst van 133 landschappen 
die de Haagse kunsthandelaar Carré voor 210 gulden en 4 stuivers overneemt. Een raadselachtig laag 
bedrag, ook als het onbekende schilders betreft. Het bedrag komt ook voor op een handgeschreven 
overzichtje van verkochte schilderijen na 1818 (fig. 5). Hier lezen we ook dat Margaretha in 1826 
bijvoorbeeld een zeegezicht van (Ludolph) Bakhuyzen heeft verkocht voor fl. 750. In 1840 verkocht zij 
het werk Samson van Jan Steen voor fl. 1200. Uit een ander, door haar man geschreven briefje valt 
op te maken dat hij in 1814 deze Jan Steen voor fl. 400 had gekocht. Ook toen was kunst al een 
goede belegging! Dit schilderij betreft Samson en Delilah, in de eerste catalogus omschreven als 
‘Binnensaal waar Samson leggende in de schoot van Delila zijn haren worden afgesneden. Daarnaast 
eene gedekte tafel’. Mogelijk betreft dit het schilderij van Steen dat zich nu in het Los Angeles County 
Museum of Art bevindt. 
 



 
5 – Archiefstuk met overzichtje van diverse verkochte schilderijen (foto: auteur) 
 
 
Adellijke titel 
In 1795 werd de Republiek bezet door Frankrijk en het leger samengevoegd met het Franse leger om 
tegen de Engelsen te vechten. De Fransen eisten een bijdrage van Holland ter grootte van 100 
miljoen gulden; het Ministerie van Oorlog moest een leger van 25.000 man onderhouden. Van die 
miljoenen heeft Van Oosthuyse goed geprofiteerd. Hij onderhield een vriendschappelijke band met 
koning Lodewijk Napoleon, die van pracht en praal hield en grote sommen geld van hem leende. 
Lodewijk verzamelde kunst en het is aannemelijk dat zijn hofhouding en kunstcollectie stimulerend 
hebben gewerkt op Van Oosthuyse. Op 5 oktober 1806 ontving hij koning Lodewijk, die het 
legerkamp op Austerlitz kwam inspecteren, op zijn landgoed Sper en Dal met veel vertoon. Dit 
landgoed in de buurt van Austerlitz had hij al enige jaren in bezit toen hij ook het vervallen kasteel 
Rijsenburg in dezelfde regio kocht en opknapte. Het dorp Rijsenburg is ontstaan omdat hij voor zijn 
arbeiders woningen bouwde in de buurtschap. 
Een belangrijke beweegreden voor de aankoop was het feit dat hij hiermee Heer van Rijsenburg 
werd, een adellijke titel die hij vanaf dat moment met trots droeg. De Vlaming Van Oosthuyse was 
devoot katholiek, waardoor hij in ons land twee moeilijkheden tegenkwam: het was voor katholieken 
niet weggelegd om bestuurlijke of invloedrijke functies te bekleden en katholieken moesten hun 
geloof in schuilkerken belijden. Voor beide problemen vond hij een oplossing. Het aanvankelijke 
gebrek aan invloed en aanzien compenseerde hij door veel geld te verdienen en door zijn titel van 
Heer van Rijsenburg. Voor het belijden van zijn geloof bouwde hij eenvoudigweg zijn eigen kerk, voor 
zijn gezin en voor zijn arbeiders. In 1810 was de eerste, nieuw gebouwde katholieke kerk in Utrecht 
een feit: op het terrein van zijn buitenplaats Sparrendaal (nu gemeente Driebergen-Rijsbergen) 
verrees de Sint Petrus bandenkerk. De symbolische bevrijding van het katholieke volksdeel kwam tot 
uiting in de naamkeuze van de kerk: St. Petrus Banden, waarbij de banden de boeien voorstellen 
waarvan een engel Petrus bevrijdde nadat deze door Herodus was gevangen gezet. De bouwkosten, 
fl. 76.000, betaalde Van Oosthuyse uit eigen zak. Het kerkje is de enige kerk in Nederland in 
Empirestijl. Zijn kleinzoon jonkeer A.J.A. van Rijckevorsel zou later in zijn voetsporen treden door in 
1873 het Lambertuskerkje langs de Maasdijk in ’s-Gravenzande te stichten. 
 



Ridderorde 
Ook bij zijn Haagse woning, de Spaanse hof geheten, had Van Oosthuyse een kapel. Omdat dit 
gebouw van de Spaanse ambassade leegstond, kocht hij het in 1811 met als belangrijk motief om de 
bijbehorende kapel (nu de Theresia van Avilakerk) te onderhouden.  
Na de val van Napoleon bood hij het gebouw aan koning Ferdinand van Spanje aan. Deze sloeg het 
aanbod af, maar gaf Van Oosthuyse uit waardering wel de Spaanse ridderorde van koning Karel III. 
De ridderslag in 1816 vond plaats in de kapel en werd op het doek vastgelegd door de Zuid-
Nederlandse schilder J.J. de Loose (1770-1849). Van Oosthuyse gaf deze schilder regelmatig 
opdrachten, zo liet hij ook twee manshoge portretten van de echtelieden schilderen.  
Op het schilderij (fig. 6), waar De Loose 600 gulden voor kreeg, is te zien hoe de Spaanse 
ambassadeur de Heer Van Rijsenburg tot ridder slaat. Achter hen staan de pastoor van de kapel en 
een hoge militair. Links is afgebeeld dochter Henrica met zoontje Petrus op schoot, en naast haar het 
dochtertje uit het eerste huwelijk van haar man. Daarachter zijn haar oma (links) en haar moeder, 
Margaretha de Jongh, te zien. De vader van Margaretha, Adrianus de Jongh, zit rechts helemaal 
vooraan. Hij was op dat moment burgemeester van Maassluis. De meest linker persoon van het 
rechtergroepje is Jacobus Josephus van Rijckevorsel, echtgenoot van Henrica. 
De schilder heeft ook zichzelf vereeuwigd, zij het in de schaduw: hij staat uiterst links.  
 

 
  6 – Petrus Judocus van Oosthuyse ontvangt de Spaanse ridderorde (koning Karel III) in de koninklijke kapel van 
       Spanje aan het Westeinde te Den Haag (foto: RKDImages) 
 
De ridderslag moet een zoet moment voor Van Oosthuyse geweest zijn en de vervolmaking van zijn 
ambities op zakelijk en religieus gebied. Toch was hij geen ijdel persoon en stelde hij zich nederig op 



in zijn geloof: in zijn wapen voerde hij de spreuk Mensch soeckt veel doch één is noodich. Deze 
lijfspreuk is afkomstig van Karel van Mander, de Vlaamse schilder die bekend werd met zijn Schilder-
boeck, een standaardwerk uit 1604. Van Oosthuyse geloofde dat zijn moeder, Josepha van der 
Mandere, afstamde van deze bekende schilder. Het wapen en de spreuk nam hij in elk geval over. 
Het is nog te bewonderen op het plafond van zijn kerk in Rijsenburg. 
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