De kandelaars zijn gemaakt in de Empire-stijl, een stijl die zich tijdens de
regeringsperiode van Napoleon ontwikkelde uit de Lodewijk XVI-stijl. Karakteristiek voor deze classicistische vormgeving zijn de strakke rechtlijnige vormen die afgewisseld worden door ornamenten zoals leeuwen. adelaars en fabeldieren. ~ a - d opheffing
e
van het Koninkrijk Holland en de inlijving bij het napoleontische Keizerrijk wordt in Nederland vanaf 1 maart 1812 de Franse
waarborgwet van kracht. De gehalten van goud blijven ongewijzigd, maar die
van zilver worden veranderd. Ook de keurtekens worden vervangen door Franse. In Frankrijk worden verplichte merken gehanteerd: het meesterteken, het
gehaltemerk en het teken van de keurkamer. De jaarletter wordt niet gebruikt.
Deze wetten op de gehalten, keurtekens en het functioneren van de waarborg
en de verplichtingen van de werkmeesters en de kooplieden in goud- en zilverwerk blijft tot 26 december 1813 van kracht. Daarna worden bii besluit van koning ~ i l l e mI nieuwe bepalingen uitgevaardigd ter 'verzekering van het regt
van Waarborg over de gouden en zilveren merken', waarbij de Franse merken
worden vervangen door die van het Koninkrijk der Nederlanden. De zilveren
kandelaars staan opgesteld in de vitrine in het zilverkabinet. Door deze belangrijke aanwinst is ook het negentiende-eeuwsezilver goed vertegenwoordigd in
het Stedelijk Museum.
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De foto hieronder afgebeeld - de Kanonsdijk in de Hoven rond 1900 - is ook
te zien op een reizende foto-expositie met foto's uit de collectie van de Stedelijke Musea.
Het project zal in bejaardenflats, verzorgingstehuizen en sociaal-culturele
instellingen te zien zijn tijdens de wintermaanden van '88-'89, '89-'90, '90-'91
met steeds verschillende thema's.
Deze eerste keer is het Zutphen rond 1900. Deze expositie is o.a. nog te zien
tot 8 mei in Huize Polbeek.

