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RUUD VAN DER NEUT. Tinnen schenkkannen, drinkkroe
zen, mosterdpotten en schotels: van de zeventiende
eeuw tot vandaag de dag nemen ze een prominente 
plaats in stillevens. Tin stoffig? Misschien wel het rij
tje maatbekers bovenop de kast. Maar niet voor niets 
noemt Museum Boijmans van Beuningen zijn tentoon
stelling 'Van tin gegoten, van tin genoten'. Want afge
stoft en wel blijken de tinnen voorwerpen van vroe
ger nog aitijd te kunnen bekoren met hun ingetogen 
eenvoud. > 

Pieter Claesz 
(1596/97-1660), 

Banket je met tinnen 
kan, pastei en alma
nak, ca. 1630, pa
neel, 46 x 68,5 cm, 
particuliere collectie, 
tentoonstelling 
Frans Halsmuseum, 
Haarlem 

Jan Steen-kan, pijp
kan, vierde kwart 
16de/1ste kwart 
17de eeuw, bodem
vondst, h. 24,5 cm, 
tentoonstelling Mu
seum Boijmans van 
Beuningen, Rotter
dam 



:hts een 31,6 cm h'oge Noordduitse gildekan (zgn. Rörke) met de gegraveerde tekst 'Dies ist der Schumacher Ihre Amtskanne' en een decoratie van een schaar en laars. 

'ens is de kan gemerkt met de eigenaarsinitialen K.H. en het jaartal 1716. Linksachter staat een Hollandse 'Rembrandtkan' met tweekakig scharnier en een hoogte van 

cm. Gemerkt in het medaillon op de deksel met een gekroonde roos en de gietersinitialen AVG. Aan de binnenkant van de hals is een maatpegel aangebracht. Datering: 

~ede helft 17de eeuw. Het kleine Rembrandtkannetje meet 19,5 cm en is gemerkt met het meesterteken ITH. Hollands, 17de eeuw. De tinnen schotels dateren uit de 

ege 18de eeuw. De wijnfles: circa 1680. 
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Bodemvondsten bewijzen dat al in 
de vroege oudheid allerlei ge

bruiksvoorwerpen in tin werden uitge
voerd. Er zijn slechts enkele stukken 
bewaard gebleven doordat het materi
aal snel onderhevig is aan verwering. 
Een uit circa 1100 daterende beschrij
ving van het arbeidsprocédé voor de 
vervaardiging van tinnen kannen 
toont aan dat tin ook in de vroege 
Middeleeuwen een belangrijk metaal 
is. De exploitatie van tinmijnen in het 
Saksisch-Boheems ertsgebied leverde 
de grondstof. Het materiaal . kent di
verse gunstige eigenschappen: het is 
eenvoudig te gieten, smeden en bui
gen en het is bestand tegen de inwer
king van zuren. Ook hebben tinnen 
voorwerpen een thermische werking, 
waardoor de warme of koude inhoud 
relatief lang op de gewenste tempera
tuur blijft. 

Vanaf de late zestiende eeuw wordt 
tin op grote schaal geproduceerd: ter
wijl het tinnegietersambacht in de 
vroege Middeleeuwen hoofdzakelijk 
ten dienste van kerkelijke opdrachtge
vers stond, ontstaat er na 1600 grote 
vraag naar tinnen sier- en gebruiks
voorwerpen in wereldlijke kringen. 
Deze voorwerpen werden in eerste in
stantie alleen door de gegoede burgerij 
aangeschaft. De wat minder bedeelden 
moesten het nog met hout en aarde
"Yerk doen. 

BEHOORLICK ALLOY 

Tinnen voorwerpen zijn vrijwel altijd 
in vorm gegoten. De eenvoudigste 
gietmal bestaat uit twee op elkaar pas
sende delen. De ruimte tussen deze 
vormdelen wordt gevuld met tin en na 

afkoeling wordt het giets1:1,lk 'gelost'; 
uit de mal gehaald. Na afwerking is 
het object klaar voor gebruik. De oud
ste gietvormen waren uitgevoerd in 
leem, hout of was. Vervolgens maakte 
men gebruik van een eenvoudig te be
werken steensoort om een mal te fabri
ceren, terwijl vanaf de tweede helft 
van de zestiende eeuw metalen mallen 
in zwang raken. Deze mallen waren 
uitgevoerd in brons, ijzer of koper. Het 
zogenaamde 'platgoed' - borden, le
pels en schotels - wordt in tweedelige 
vormen gegoten. Voor holle voorwer
pen als kroezen en kannen - 'rond
goed' genaamd - waren meerdelige 
vormen noodzakelijk. Zo werd een 
kan in gescheiden delen gegoten, die 
de kannegieter daarna aan elkaar be
vestigde. 

Zuiver tin is te zacht om goed in 
vorm te kunnen gieten. Het smeltpunt 
ligt al rond de 230 oe. Maar door een 
kleine hoeveelheid messing, koper, 
bismut of antimoon toe te voegen kan 
het basismateriaal worden versterkt. 
Ook voegde men lood toe: dit materi
aal zorgde voor een betere houdbaar
heid. Legeringen kunnen wezenlijk in 
kwaliteit verschillen. Keurmeesters 
hadden de taak toe te zien op de juiste 
samenstelling van de legering. Zo 
mocht 'fijn' tin in de zeventiende en 
achttiende eeuw maximaal zes procent 
lood bevatten en 'onfijn' tin hoogstens 
33,5 procent. Fijn tin werd aangeduid 
met een merkteken in de vorm van een 
grote gekroonde roos; onfijn tin is te 
herkennen aan het merk met een klei
ne roos. Ook stadswapens golden als 
kwaliteitsmerk. Maar omdat lood be
duidend goedkoper was had menig 

tin gieter de neiging méér lood toe te 
voegen dan wenselijk was voor het 
welzijn van de gebruiker. Bij dagelijks 
gebruik van tinnen vaatwerk en bestek 
met een te hoog loodgehalte was ver
giftiging niet denkbeeldig. De oprich
ting van het tinnegietersgilde en het 
invoeren van kwaliteitsmerken, mees
tertekens en stadskeuren moest fraude 
voorkomen. Deze merktekens werden 
aangebracht door middel van een sta
len slagstempel. De tinmerken zijn 
meestal op onopvallende plaatsen aan
gebracht, zoals op de binnenkant van 
een deksel of op de bodem van het 
·voorwerp. Door middel van steekproe
ven controleerden de keurmeesters 
van het gilde de kwaliteit van de toe
gepaste tinlegering. Malafide opere
rende gildeleden liepen het risico ge
royeerd te worden en 'vals' tingoed 
werd in beslag genomen en omge
smolten 'tot behoorlick alloy' op kos
ten van de overtreders. 

Naast de reguliere tinmerken zijn 
ook initialen van de eigenaar, gegra
veerde familiewapens of andere deco
raties te vinden op tinnen objecten. In 
sommige tinnegietersmerken staat een 
jaartal vermeld. Dit duidt niet op de 
exacte ontstaansdatum van het voor
werp maar op het jaar waarin de des
betreffende tinnegieter zijn 'meester
status' verkreeg. Ook moet men om de ' 
leeftijd van een antiek tinnen voor
werp te bepalen niet alleen kijken naar 
de vormgeving. De ijzeren of bronzen 
mallen waarin de objecten gegoten 
werden waren relatief kostbaar. Daar
door was een mal vaak generaties lang 
in gebruik. Alleen het ingeslagen 
meesterteken van de tinnegieter geeft 
dan een indicatie van de daadwerkelij
ke leeftijd van het voorwerp. 



ldanks het feit dat er sinds de late 
,tiende eeuw enorme aantallen tin
[l voorwerpen zijn geproduceerd, is 
t merendeel van het antieke tin ver
en gegaan. Niet alleen door inten
f gebruik, maar tevens omdat het 
woonte was om bij het bestellen van 
'uwe tinnen objecten oude bescha
;de exemplaren in te ruilen. Die 
rden vervolgens omgesmolten. De 
,nt betaalde een vergoeding voor 
: maakloon en het eventuele verschil 

in gewicht met het ingeruilde voor
werp. 

BANKETJES 

Hoe het middeleeuwse tinnen huis
raad er uitzag is voornamelijk bekend 
dankzij de afbeeldingen op schilderij
en uit die tijd. Van sommige objecten 
zijn uitsluitend de geschilderde versies 
bekend, de echte exemplaren hebben 
de eeuwen niet overleefd. De oudste 
vormen van tinnen kannen met deksel 

zijn zwaar, gedrongen en eenv~udig. 
In de Middeleeuwen waren schotels 
aanvankelijk vormgegeven als platte, 
ronde schijven. In een later stadium 
zou het middengedeelte van het tin
nen bord verdiept worden. Pas in de 
zeventiende eeuw ontstaat er een keur 
aan tinnen gebruiksvoorwerpen, uitge
voerd in diverse modellen en forma
ten. Op talloze stillevens van bekende 
meesters uit de Gouden Eeuw als Pie
ter Claesz, Willem Claesz Heda, Jan > 

De kapitale tinnen 

'Engelen'kan is ve l 

vaardigd in Maas

tricht en heeft een 

hoogte van 42 cm. 

In de deksel is het 

eigenaarsmerk HN 

geslagen. Datering 

eerste helft 18de 

eeuw. Geheel links 

een monochroom 

Duits steengoed 

kruikje met inge

grifte versiering 

van een wapen

schild en het jaart, 

1684. DergelIj lee 

steengoed drink

kruiken zijn dik

wijls voorzien van 

een tinnen klepdek 

se!. De gegraveerd· 

tinnen drinkbeker 

van het bakkersgil· 

de is van Duitse 

makelij en meet 

21,7 cm. Gekeurd 

met het stadsmerk 

van Hamburg en 

het meesterteken 

HW van Hinrich 

Wellmann. De be

ker is gedateerd 

1739. De groengla

zen roemer iS ,17de 

eeuws, de glazen 

wijnfles werd ge

maakt rond 1720. 



leel rechts een 
leweeuwse, 

amse vijf liter
at, h . 34,1 cm. 
rnaast een ' Pris
nkan', Duits, met 
te schenktuit en 
:hroefbaar dek-
18de eeuw, h. 

:m. De kleinere 
kantige 'Pris
nkan' meet 32,5 
op het schroef

:sel het stads-
Ir van Ulm en 
gietersmerk van 

phan Schelling. 
let kanIichaam is 
tekst 'Vor den 
jeigen in Wain, 
10 1760' gegra
rd . Liggend een 
len, Hollandse 
enkkan zonder 
.sel, 18de eeuw. 
htsvoor een hu
ijksbeker met 
Iraveerde cuppa, 
5,5 cm, vroeg 
e eeuws. Links
·r een Hollandse 
len strooier, 
,ede helft 18de 
w. 

Janz den Uyl en Floris Gerritsz van 
Schooten zijn tinnen voorwerpen pro
minent afgebeeld. Wijn en bier staan 
op tafel in dikbuikige tinnen (deksel-) 
kannen, om uitgeschonken te worden 
in tinnen bekers of groengetinte glazen 
met noppen op de schacht: de zoge
naamde roemers of berkemeiers. Der
gelijke glazen figureren in de meeste 
stillevens uit die tijd. En oesters of 
kreeften zijn dikwijls opgediend op 
tinnen 'kardinaalsschotels' : . de naar 
het klerikale hoofddeksel vernoemde 
schotels met de kenmerkende brede 
rand. Vruchten, brood, pasteien, vis, 
vlees of olijven werden meestal op tin
nen schalen of schotels geserveerd. 

Aan de hand van gesigneerde en ge
dateerde schilderijen kan de leeftijd 
van de afgebeelde, specifiek vormge
geven tinnen voorwerpen bepaald 
worden. Zoals de tegenwoordig uiterst 
zeldzame 'Jan Steen-kan' . De naamge
ving van deze kan is ontstaan in de ne
gentiende eeuw, vermoedelijk doordat 
Jan Steen een dergelijk model met de 
karakteristieke, langgerekte tuit her
haaldelijk op zijn schilderijen heeft 
verbeeld. Andere modellen van tinnen 
kannen zijn sinds de negentiende 
eeuw vernoemd naar illustere schil
ders als Rembrandt, Frans Hals en Jor
daens. 

Ook in schilderijen van Pieter Cla-

esz (1596/97-1660) figureert een 'Jan 
Steen-kan'. Het oeuvre van Pieter Cla
esz - die zich in 1620 in Haarlem zou 
vestigen - is in drie perioden in te de
len. Tot 1625 laten stillevens van zijn 
hand een gedekte tafel zien met vaat
werk, eetgerei, drinkglazen, spijzen en 
vruchten. Het kleur gebruik is fris en 
helder. Daarna vindt er een opmerke
lijke versobering plaats in zijn werk, 
waarin het aantal afgebeelde voorwer
pen is teruggebracht tot een enkel glas, 
een haring met een broodje en een tin
nen bord. Het zijn stemmige weerga
ven van een eenvoudige maaltijd. De 
soberheid die de zeventiende-eeuwse 
dominee vanaf de kansel preekte, lijkt 
te reflecteren in dergelijke eenvoudige 
'ontbijtjes' of 'banket jes' . Geschilderd 
in grijze, bruine en groene tinten wor
den deze stillevens ook wel 'mono
chrome banketjes' genoemd. Vanaf cir
ca 1640 maken de ingetogen stillevens 
plaats voor 'rijkere' composities met 
een uitbundiger kleur gebruik. Daarin 
figureert niet alleen tinnen goed, ook 
rijk uitgevoerd zilver en Oosters por
selein krijgen een plaats op tafel. Het 
aantal afgebeelde voorwerpen neemt 
toe en toont een grote variëteit aan 
kostbaar glaswerk en schalen en een 
overdaad aan wild, gevogelte, vruch
ten en bloemen. Deze schilderijen in
spireerden op hun beurt meesters als 

Abraham van Beyeren, Jan Davidsz de 
Heem en Willem Kalf, die zouden .uit
blinken in het weergeven van kostbaar 
gestoffeerde 'pronkstillevens' . 

GILDEN 

De kwantiteit en kostbaarheid van tin
nen huisraad was afhankelijk van de 
welstand van de eigenaar. Hij ver
schafte zijn huishouden aanzien door 
schenk- en drinkkannen, zoutvaten, 
'sauciers' of sauskommen, kandelaars, 
kruidendozen en schotels in vele ma
ten te bezitten. Uit inboedelinventaris
sen is op te maken dat schotels vaak 
werden omschreven aan de hand van 
hun gewicht. Zo waren er één-, twee-, 
drie- en zelfs twaalfpondsschotels. En 
als archiefstukken spreken van 'taert
schotel, banquetschotel, pottagiescho
tel of huspotschotel' valt af te leiden 
waarvoor ze oorspronkelijk gediend 
hebben. 

Destijds was het merendeel van de 
tinnen bekers, kannen en bokalen 
voorzien van deksels omdat wijn en 
bier - meestal met suiker of kruiden 
vermengd - warm gedronken werden. 
In de bodem van bokalen is soms een 
afschroefbare zeef (muskaatkap) aan
gebracht waarin de kruiden werden 
gedaan. Tinnen flessen - plat, cilin
drisch of hoekig van vorm - werden 
afgesloten met een schroefdop en 



ienden als transportmiddel van 
rank of als schenkfles op tafel. De 
erschillende vormen van het tinnen 
ebruiksgoed dat in de loop van de 
:httiende eeuw is ontstaan, verande
m nadien niet wezenlijk en behouden 
un typerende kenmerken. 
De hoogtijdagen van de tinnegie

!rsgilden liggen in de achttiende 
~uw. Zo zijn er rond 1740 in Amster
am 40 meesters geregistreerd, in Rot
!rdam 11 en in Den Haag een tiental. 
'e stad Haarlem had twee tinnegieters 
innen de stadspoorten, terwijl in Dor
recht, Gorinchem of Schoonhoven 
.echts één tinnegieter gevestigd was . 
. an het begin van de negentiende 
~uw wordt - evenals de andere am
'lchtsgilden - het tinnegieters gilde 
pgeheven. Het dagelijkse gebruik van 
n op tafel zou in de loop der tijd uit 
e gratie raken. In de meeste huishou
ens wordt de voorkeur gegeven aan 
orseleinen of geglazuurd aardewerk 
!rviesgoed en glaswerk voor drank, 
:1 iedereen heeft een eigen bestek. 

ILVER VAN DE ARMEN 

1 de Biedermeiertijd - rond 1830 - ont
:aat er een hernieuwde belangstelling 
:l waardering voor tin, nu echter pri
lair als siervoorwerp. De vraag naar 
:1tieke tinnen verzamelobjecten en de 
oorkeur voor traditionele stijlvormen 
!idt tot de productie van talrijke ko
ieën van oude modellen. Kwalitatief 
oed materiaal was nauwelijks voor
anden, omdat het meeste tin de tijd 
iet doorstaan had. Commercieel inge
:elde tinnegieters onderkenden snel 
e waarde en talrijke vervalsingen wa
m het gevolg. 
De meeste - vermeend antieke - 'Jan 

teen-kannen' die nog op de markt 
:jn dateren dan ook niet uit de zeven
ende maar uit de negentiende eeuw. 
1 museale en particuliere collecties 
jn slechts · een dertigtal authentieke 
<emplaren bekend. Ronduit moeilijk 
! herkennen zijn de ' inventieve' ver
alsingen: voorwerpen die uit ver-
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schillende antieke exemplaren zijn sa
mengesteld met merktekens 'uit de 
tijd'. Daarnaast is er antiek tin op de 
markt dat recentelijk van inscripties of 
graveringen is voorzien om het voor
werp een grotere waarde te geven. 
Toch kan de potentiële koper zich wa
penen: vervalste merktekens komen 
zelden overeen met de stilistische ken
merken van het antieke voorwerp. Ze 
suggereren een hogere tinkwaliteit of 
de plaats en periode van ontstaan zijn 
niet identiek. Vervalst of 'laat' tin 
heeft ook nogal eens een te hoog lood
gehalte waardoor het voorwerp een 
vrij donkere, blauwachtige tint heeft. 
Antiek tin wordt door de enigszins zil
verachtige glans wel 'zilver van de ar
men' genoemd, maar sommige tinnen 
bodemvondsten hebben in de loop der 
eeuwen een goudkleurig patina ver
kregen. Mede door dit patina zijn an
tieke tinnen voorwerpen nu geliefde 
verzamelobjecten. 

EXPOSITIES 

In Museum Boijmans Van Beuningen 
is de tentoonstelling 'Van tin gegoten, 
van tin genoten' te zien. Aan de hand 
van circa 400 tinnen voorwerpen - da
terend uit de vijftiende tot de twintig
ste eeuw - wordt de historie van het 
tinne gieten verbeeld, vooral aan de 
hand van voorwerpen die een rol 
speelden bij het schenken en drinken 
van bier en wijn. Naast objecten uit de 
Rotterdamse museale collectie staat 
antiek tin uit Nederlands particulier 
bezit opgesteld. De tentoonstelling is 
georganiseerd naar aanleiding van het 
tienjarig bestaan van de Nederlandse 
Tinvereniging. Leden hebben hoogte
punten uit hun verzamelingen afge
staan voor deze expositie. 

Het Frans Hals Museum in Haarlem 
wijdt een tentoonstelling aan de ver
maarde stillevens van Pieter Claesz. 
Deze schilder was de eerste kunste
naar die alledaagse voorwerpen - zoals 
tinnen eetgerei - z6 wist weer te geven 
dat er een betoverende schoon-heid 

van afstraalt. De getoonde 45 topstuk
ken zijn afkomstig uit gerenommeerde 
museale en privé-verzamelingen in 
Europa en de Verenigde Staten. Bo
vendien worden er een aantal stille
vens van voorlopers, tijdgenoten en 
navolgers van Pieter Claesz getoond, 
waarin diverse tinnen voorwerpen fi
gureren. Het merendeel van deze wer
ken is niet eerder in Nederland geëx
poseerd. 

Fotografie: Herman van Heusden e.a. 

Tentoonstellingen 

Van tin gegoten, van tin genoten 

tlm 9 januari 2005 
Museum Boijmans Van Beuningen 

Museumpark 18/20 

Rotterdam 

www.boijmans.nl 
catalogus: B. Dubbe, A. Gaba-van Dongen, G. 

Reinheckel, J. ter Molen, M . Simon Thomas, 

Van tin gegoten, van tin genoten, Uitgave Ne

derlandse Tinvereniging, ISBN 909018306X, 

€40. 

Pieter Claesz, Meester van het stilleven in de 

Gouden Eeuw 

27 november 2004 tlm 3 april 2005 

Frans Hals Museum 
Groot Heiligland 62 

Haarlem 

www.franshalsmuseum.com 

www.pieterclaesz.com 
catalogus: P. Biesboer, M. Brunner-Bulst, H.D. 

Gregory, Ch. Klemm, Pieter C1aesz Meester van 
het stilleven in de Gouden Eeuw, Waanders 

Uitgevers, ISBN 904009005, geb.editie: €34,95 

(Nederlands, Engels, Duits), softcover €27,50 

(alleen in het museum verkrijgbaar) . 

Nederlandse Tinvereniging 

Koppelland 11 
1391 EV Abcoude 

Met dank aan De Roo & Sainthill, lijstenma

kers en restaurateurs van antieke lijsten, Haar

lem. > 
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vierde kwart 16de 

eeuw, bodem
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(1596/97-1660), 

Banket je met roe

mer, oesters, zout
vat en broodje, 

1642, paneel, 32 x 

47 cm, particuliere 

collectie 



n omstreeks 1720 vervaardigde Westerwald steengoed drinkkruik met tinnen deksel en blauwe decoratie van een galopperend paard. Rechts twee tinnen avond

nnen met tweekakig scharnierende klep, eerste kwart 19de eeuw, h. 38 cm, voet 013,4 cm, Engelmerk met gietersinitialen IB aan binnenkant van klep. Middenachter 

(se bokaal - een zgn . 'Willkommen' - van het tonnenmakersgilde, met tekst: 'Das ist das Ampt der 8ödtger Ihr Willkom Anno 1731' en de namen van een aantal gilde

e deksel wordt bekroond door staande figuur met vaandel, totaal h . 58 cm, gemerkt met gietersmerk AGW van Andreas Grünewald en het stadskeur van Greifswald . 

n vroeg 18de eeuwse Duitse klepkan, h. 22 cm. Op de tinnen schotel staat een Hollandse tinnen tabakspot uit het midden van de 18de eeuw. De grote tinnen schotel 

eft een diameter van 42 cm, Hollands, midden 18de eeuw. 

Stadskan, Nijmegen, gemerkt: Gerrit die Leuw, Nijmegen, 1574, 

h. 68,5 cm, één van de twee bekende stadskannen. Het andere 

exemplaar bevindt zich in de collectie van museum Het Valkhof 

te Nijmegen. 

TABLE PEWTER 

R otterdam's Boijmans Van Beuningen Museum is ex
hibiting some 400 pewter items dating from the 

15th to the 20th century to mark the tenth anniversary 
of the Dutch Pewter Society. Most of the ware relates to 
the pouring and drinking of wine or beer and have a 
prominent place in numerous Dutch Golden Age pain
tings. Pewter was already a major metal in the early 
Middle Ages when pewter articles were largely com
missioned by the church. lnitially, pewter was acquired 
by the well-to-do and gradually replaced wood and pot
tery for eating and drinking utensils. Easy to cast, ham
mer and bend, it is acid resistant and also has a thermal 
effect so that warm or cold contents remain at the desi
red temperature for relatively long periods. 

Early pewter articles were first cast in day, wood or 
wax moulds, then stone, and later iron, brass or bronze. 
As pure pewter is rather soft, a small amount of brass, 
bronze, bismuth or antimony was added to strengthen 
it. Lead was sometimes used in fine tin but in the 17th 
and 18th centuries could not constitute more than six 
per cent. However because it was cheap more was so
metimes added than was good for a user's health. 

The founding of the Tinsmiths Guild set strict con
trols on· the industry by introducing, among others, 

hallmarks and maker's marks. Since bronze and 'iron 
mouids were expensive and used for genera ti ons, the 
age of antique pewter cannot be determined by design 
alone - only the maker's mark gives a true indication of 
the age of an artide. Most really old pewter utensilE 
have been lost, not only through intensive use but be
cause these were usually melted down when being re
placed. 

During the 17th century a prodigious amount of pew
ter utensils were made in all shapes and sizes. Most still 
Iifes of the time like those by Jan Janz den Uyl, FloriE 
Gerritsz and Pieter Claesz depict pewter ware and be
cause paintings are signed and dated enable the age ol 
certain pewter items to be determined. Most tankards, 
jugs and goblets of the time had lids as wine and beel 
was served hot with sugar and herbs added. Pewtel 
flasks had a screw top to transport drink or serve it al 
the tabie. Pewter ware reached its height of popularity 
in the 18th century and by the early 19th was being 
replaced by glass, china and earthenware. However. 
around 1830, during the Biedermeier period, interest ir 
pewter was revived, but now as a decorative object. Nu
merous copies were made of oid designs all.d there wa, 
all. increasing de mand for antique pewter. Since thi, 
type of pewter was hard to come by, numerous fake, 
abounded, like the so-called 'antique' Jan Steen tan· 
kards of which only thirty authentic ones exist - in mu· 
seums and private collections. 

For those who want to see art works that featurE 
pewter utensils from the Golden Age, a visit to the cur
rent exhibition of renown still lifes by artist PieteJ 
Claesz at HaarIem's Frans Hals Museum is a 'must', <: 




