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Zilver vervaardigd door Tielse edelsmeden is uiterst zeld-
zaam. Het Flipje en Streekmuseum bezit slechts enkele 
stukken: twee 17de-eeuwse bodestaven van een anonieme 
meester uit de 17de eeuw, een zilveren broodmand van 
Adrianus van Oosterhoudt uit circa 1775 en een aantal 
gebruiksvoorwerpen van de zilversmid Jan Hendrik 
Deerns (1764-1838). Verder bevindt zich in de collectie 
van het Historisch Museum te Arnhem nog een serpen-
tijnbeker van Servaes de Raedt uit het derde kwart van  
de 17de eeuw en ten slotte is er wat kerkzilver bekend.  
De aankoop van de tabakspot past in het verzamelbeleid 
van het museum, dat zich richt op de materiële geschie-
denis van de stad Tiel en omgeving met een accent op de 
voormalige jamnijverheid en het reclamefiguurtje Flipje. 
De aanwinst toont dat ook in een kleinere provinciestad 
objecten van niveau gemaakt werden. 

In 1982 wist het toenmalige Streekmuseum de  
Groote Sociëteit, de voorloper van het huidige Tielse 
museum, het eerste stuk zilver van Adrianus van 
Oosterhoudt te verwerven.1 Het gaat om een brood-
mand, die Van Oosterhoudt omstreeks 1775 maakte 
als pillegift (doopgeschenk) voor zijn stadsgenoot 
Johannes Dijckmeester. De kloeke mand valt op door 
het rijke graveer- en ajourzaagwerk met Lodewijk  
XVI-motieven. De nu aangekochte tabakspot heeft  
dezelfde uitstraling: het cilindrische model staat op 
een rand van zich herhalende bladvormen met een 
viervoudige filetrand erboven. Het middengedeelte is 
slechts versierd met een aantal brede, hol naar binnen 
gedreven verticale lijnen. Langs de bovenrand loopt 
een band met een aan elkaar geregen repeterend mo-
tief van een cirkel met in het midden een naar buiten 
stekende knopvorm. Het deksel is dubbel gewelfd en 
op de top versierd met drie lussen van samenge- 
bonden draperieën onder een bladrozet, waarop als 
knop een urnvormige vaas staat. De keurmerken zijn 
in de bodem geslagen. Omdat Tiel niet over een eigen 
gilde voor goud- en zilversmeden beschikte, heeft Van 
Oosterhoudt zijn werkstuk in Utrecht laten keuren. 

TABAK

Omstreeks het midden van de 16de eeuw groeide de 
uit Amerika afkomstige tabaksplant voor de sier in 
Nederlandse botanische tuinen.2 Dertig jaar later ging 
men de bladeren van deze plant als medicijn en in  
toenemende mate ook puur voor het genot roken. 
Hoewel de beste tabak uit Amerika kwam, ontstond  
er rond steden als Amersfoort, Nijkerk, Arnhem en 
Wageningen een inheemse teelt, die zich in de loop 
van de 18de en 19de eeuw naar het rivierengebied  
uitbreidde. De toenemende populariteit van tabak en 
de handel daarin vallen af te lezen aan de opbrengsten 
van de stedelijke tabaksaccijnzen. In Tiel werd deze  
accijns voor het eerst vermeld in 1618 en bracht deze 
heffing in de jaren erna telkens enige tientallen  
guldens op.3 Vanaf 1678 zette een stijging in die in 
1765 zelfs het niveau van duizend gulden bereikte. 

Ten gerieve van de roker produceerden diverse  
ambachtslieden sinds de 17de eeuw allerlei benodigd-
heden, zoals tabaksdozen, komforen, kleipijpen en  
tondeldozen. De eerste tabakspotten verschenen in de 
18de eeuw, toen rokers door het goedkoper worden 
van de tabak de kleipijp royaler konden vullen en 
daarom meer voorraad bij de hand wilden hebben. 
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Adrianus van Oosterhoudt (Tiel 1751 – 1823 Groesbeek)

1784. Zilver, H 18,3, D 14 cm, gewicht circa 722 gram
Merken: stadskeur en provinciaal keur Utrecht, jaarletter A (1784), meesterteken 
AO (Adrianus van Oosterhoudt, Tiel)
Herkomst: Kunsthandel L’Argenterie Antique, Gees, Drenthe (2012)
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Deze potten werden uitgevoerd in aardewerk en tin en, 
voor de meer gegoeden, in zilver. Hun uiterlijk deint 
mee op het ritme van de opeenvolgende Lodewijkstijlen 
en de empirestijl. De zilveren exemplaren stonden als 
statusverhogend pronkstuk op tafel, met daaromheen 
genoeglijke rokers. 

VAN OOSTERHOUDT EN DE TABAKSPOT

Adrianus van Oosterhoudt werd in Tiel geboren en op 
12 november 1751 gedoopt als zoon van Daniel van 
Oosterhoudt en Elisabeth van Mill. Hij trouwde op 
23-jarige leeftijd in het naburige dorp Drumpt met zijn 
nicht Johanna van Riemsdijk.4 Het paar kreeg acht  
kinderen, van wie er enkele verdienstelijk tekenden en 
grafisch werk maakten.5 

Adrianus werd zilversmid. Het is niet bekend bij wie 
hij zijn opleiding kreeg. Hoewel Tiel midden 18de 
eeuw met ruim 3000 inwoners in grootte de vijfde stad 
van Gelderland was, zal de clientèle beperkt zijn ge-
weest.6 Bovendien was er concurrentie uit de naburige 
grote steden zoals Den Bosch, Utrecht, Arnhem en 
Nijmegen, en van allerlei galanterieloterijen waarvan 
de lootjes in Tiel bij bosjes werden verkocht. Voor de 
winnaars stonden er diverse zilveren voorwerpen klaar. 
In 1782 verzocht Van Oosterhoudt het stadsbestuur 

zelf zo’n verloting te mogen houden. Naast zijn zilver-
nering haalde hij zijn inkomsten uit een oliemolen in 
de stad. Bewaard gebleven patentregisters vermelden 
hem na 1807 niet meer als zilversmid, maar alleen als 
‘Ros-olymolenaar’ (een ‘rosmolen’ werd aangedreven 
door paarden of ezels). 

De nieuwe aanwinst is een interessant voorbeeld 
van het werk van een technisch goed opgeleide zilver-
smid, die echter buiten de grote centra werkte zodat 
hij slechts ten dele op de hoogte was van nieuwe  
ontwikkelingen en daardoor in de details zijn eigen 
ideeën volgde. Als geheel voldoet de tabakspot aan de 
classicistische vormen zoals die in de jaren tachtig van 
de 18de eeuw modern waren. Maar meer in detail  
bekeken, volgt de ornamentiek slechts op een afstand 
de gebruikelijke voorbeelden. Van het cilindrische  
lichaam is zowel het repeterende, aaneengeregen  
motief langs de bovenrand, als onderlangs de rij van 
repeterende bladvormen duidelijk onorthodox van  
karakter. Nog opvallender is dat de strikte regelmaat 
en symmetrie die in het classicisme basisprincipes  
vormen, geheel ontbreken. Op het deksel zijn drie 
grote draperielussen gedreven, het cilindrische  
lichaam is daarentegen ingedeeld door elf (in plaats 
van twaalf) staande holle lijnen, terwijl de filetranden 
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Adrianus van Oosterhoudt

ca. 1775. Zilver, H 8,2, B 27,8, 
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Detail met de keurmerken

De zilveren tabakspot  
is verworven met steun 
van het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds van de 
Vereniging Rembrandt,  
de M.A.O.C. Gravin van 
Bylandt Stichting, het  
Dr. Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds en  
de Gemeente Tiel

eronder slechts op twee punten door gekruiste linten 
zijn samengebonden. Blijkbaar kon Van Oosterhoudt 
zich dergelijke onregelmatigheden veroorloven en zat 
hij er niet mee dat hierdoor geen van de onderdelen 
visueel fraai op elkaar konden aansluiten om zo tot 
één geheel te worden samengevoegd. Zijn clientèle 
moet minder kieskeurig zijn geweest dan de goed  
geïnformeerde elite in grote steden.

De maalstroom van de jaren tachtig, die bol stonden 
van de twisten tussen orangisten en de op Frankrijk  
georiënteerde patriotten, heeft ook Adrianus van 
Oosterhoudt met zich meegezogen. Samen met zijn 
broer Dirk, die kunstschilder was, schaarde hij zich aan 
de zijde der patriotten.7 Toen de spanningen verder 
toenamen, bracht hij in 1786 uit voorzorg zijn zilver-
werk buiten de stad, een juiste beslissing want een jaar 
later trokken prinsgezinden plunderend langs huizen 
van patriotten. Na de komst van de Fransen zat Van 
Oosterhoudt in 1795/96 in het stadsbestuur en  
vervulde hij enkele ambten op gewestelijk niveau.  
De revolutionaire omwentelingen van 1798 kwam hij 
niet ongeschonden door en hij verloor zijn ambtelijke 
functies. In 1813 volgde de aftocht van de Fransen en 
de inhuldiging van Willem I als vorst der Verenigde 
Nederlanden. Adrianus van Oosterhoudt vertrok uit 

Tiel en overleed op 30 april 1823 in Groesbeek,  
waar zijn dochter Elisabeth tien dagen eerder  
ontslapen wass 
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