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blz. 7/8 gaat de dichter helemaal uit zijn bol en laat de 
Blijdschap op de tong huppelen en zweeft ze in de oogen 
van ’t  Landvolk bij galm van het driemael wellekom. Zo 
kom je meer van die enigermate abstracte figuren tegen, 
zinnebeeldige personen als Rechtgeleertheit, Eêlhhartigheit 
en Eerbiet. 

Inhoudelijk leunt het complete poëem aan tegen een soort 
van paradijselijke staat die aanstaande is. Herfst verkeert 
in lente, wees en weduwen ontvangen weer ouders, resp. 
mannen tot troost en hulp en de Armoe rollen de tranen 
langs de wangen…  van blijdschap. En dat alles door de 
komst van het dubbel Paer, waarmee ze herhaaldelijk in 
dit gelegenheidsvers worden aangesproken. Bevrijd van 
alle kommer, nering komt tot bloei en daarmee zijn niet 
enkel Tienhoven, Ameide en Herlaer gezegend, maar 
heeft ook dit gevierde Viertal het hemels paradijs dik ver-
diend. 
Onderaan blz.11 getuigt de schepper hiervan en eindigt 
met de bede dat de Oppermajesteit u, o edle Vier, gunne te 
leven na uw’ dood in Heerlykheit en wel uit naem van uwe 

Heerlykheên. Let op de woordspeling: beide plaatsen zijn 
namelijk (hoge) heerlijkheden!  
 
Tot slot: in een vorig commentaar stipten we aan dat de 
groep van Frans de Haes graag Vondels voetsporen volg-
de. Mogen we veronderstellen dat hij de figuur van Gu-
staaf, bovengenoemd, ‘geleend’ heeft van diens grote voor-
beeld: de ‘Olyftack aan Gustaaf Adolf ’, en mogen we op 
Frans toepassen een paar van de eerste versregels: ‘…mijn 
blijde geest vaart speulen / Daar draaiboom sluit mocht 
heck’. Die olijftak is het symbool van vrede en roem en dat 
‘verbieden’ wijst erop dat er toenmaals nog veel minder 
goede wegen waren, die men bij barre weersgesteldheden 
afsloot. Dit even  ter toelichting, maar begeeft navolger De 
Haes zich niet bijkans onstuitbaar op weg naar het onbe-
grensde rijk der verbeelding. Uiteraard moet men de 
toonzetting van het gedicht  bezien tegen de achtergrond 
van het levensgevoel dier dagen, maar m.i. geven de dicht-
woorden onderaan blz. 8 , namelijk het ‘luidruchtig feest-
gebaar’ treffend weer de te overstelpende hoeveelheid aan 
loftuitingen aan het adres aller betrokkenen. 
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Het Imariservies1 van Joan van 
Brederode en Ida Maria van 
Buuren 
 

Herman Beckmann

Op 20 maart 1602 werd de Verenigde Oostindische 
Compagnie2 [VOC] opgericht, die van de Neder-
landse regering het alleenrecht kreeg voor de 

vaart op en de handel met Azië. Daar producten van Eu-
ropese makelij normaal gesproken te duur waren voor de 
Aziatische markten zette de VOC een uitgebreid handels-
netwerk op van een dertigtal kantoren langs de belang-
rijke handelsroutes. Men kocht met het uit Europa meege-
nomen zilver in China zijde voor de Japanse markt. De 
ruwe zijde werd dan verkocht voor koper en goud waar-
voor men in India bedrukte katoenen stoffen kocht. Deze 
stoffen werden in de Molukken geruild tegen kruidnage-
len en koffie op Java. Het spreekt vanzelf dat er aan elke 
transactie goed verdiend werd. De kruidnagelen en koffie 
werden vervolgens naar Nederland verscheept. De VOC 
kocht ook op grote schaal porselein in China. Het was 
fijner en dunner dan het Europese aardewerk en de exoti-
sche beschildering sprak tot de verbeelding. 
In de periode tussen 1730 en 1795 werd door de VOC 
meer dan 45 miljoen stuks porselein naar Nederland ver-
scheept. Het merendeel van het porselein werd vanuit 
Canton naar Batavia gebracht en vervolgens naar Neder-
land getransporteerd. Naast het gewone serviesgoed, werd 
er porselein in opdracht besteld, het zogenaamde Chine de 
Commande. Omdat dit om relatief kleine hoeveelheden 
ging, was de VOC hierin niet geïnteresseerd. De serviezen 
werden versierd met de familiewapens van de 
opdrachtgever(s). Als men geen familiewapen had, wer-
den ze voorzien van een monogram, initialen of de naam 
van degene die het servies bestelde3. 
In 1624 bouwden de Nederlanders Fort Zeelandia op For-
mosa (Taiwan), waardoor zij toegang kregen tot de Chi-
nese markt en niet meer afhankelijk waren van tussenhan-
delaren.               
China maakte gedurende de zeventiende eeuw een peri-
ode van grote politieke instabiliteit door. In 1644 pleegt de 
laatste Ming-keizer Chongzhen zelfmoord wanneer de 
opstandelingen tot in de Verboden Stad in Peking zijn 
doorgedrongen. De macht wordt overgenomen door de 
Qing-dynastie, maar in het zuiden van China blijven 
Ming-aanhangers zich succesvol verzetten tegen de nieu-
we machthebbers. Een van de gevolgen was dat de aan-
voer van porselein stagneerde, omdat de havens in het 
zuiden van China werden geblokkeerd.

1   Imariporselein is de Europese verzamelnaam voor Japans porselein dat 
gemaakt werd in de stad Arita, in de vroegere provincie Hizen, ten noordwesten 
van Kyūshū, en geëxporteerd vanuit de haven Imari, speciaal  voor de Europese 
exportmarkt.
2   Het model van een Oostindiëvaarder dat op deze pagina is afgebeeld zou zijn 
gebouwd voor tsaar Peter de Grote, maar het is altijd in Nederland gebleven. 
Het bevindt zich in het Nederlands Scheepvaart Museum in Amsterdam. Dit 
model is in 1725 gebouwd (236 x 205 x 100 centimeter).
3   J.Kroes, Chinees wapenporselein voor de Nederlandse markt, Genealogie, 
Tijdschrift voor familiegeschiedenis, december 2007, pp. 133-137.

De VOC richtte zich nu op Japan, waar ook porselein ge-
produceerd werd. Ook al waren de Japanners pas laat 
(rond 1600) in Arita met de porseleinfabricage begonnen. 
De kwaliteit haalde nog niet het hoge Chinese niveau en 

kwantita-
tief was de 
productie 
niet in 
staat de 
binnen-
landse 
vraag ge-
combi-
neerd met 
de orders 
van de 
VOC te 
dekken. 
Dit resul-
teerde in 
een slechte 
prijs-kwa-
liteit ver-
houding.

 
Rond 1685 stabiliseerde de politieke situatie in China zich 
en werd de porseleinexport hervat. De VOC ging weer het 
Chinese porselein kopen en liet het importeren van  Ja-
pans porselein voor de Nederlandse markt over aan het 
particuliere initiatief .

De pottenbakers in Arita zaten echter niet stil. Zij gingen 
aan schaalvergroting en productverbetering doen en som-
migen van hen gingen uitsluitend voor de Nederlandse 
markt produceren. 

 
Japanse 
prent van 
een Oost-
Indiëvaar-
der (eind 
18de 
eeuw)
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De hiernaaststaande af-
beelding van een potten-
bakkerij staat centraal afge-
beeld op een schotel die 
zich in het Arita Keramiek 
Museum in Japan bevindt. 
De voorstelling werd met 
blauw kobalt-pigment op 
het witte porselein geschil-
derd. Daaroverheen kwam 
transparante glazuur. Op 
de schotel zijn de verschil-
lende productiestappen 
van het pottenbakken afge-
beeld, zoals het vormen, 
het drogen, het beschilde-
ren, het opstoken van de 
ovens en het onderdompe-
len in de glazuur. De scho-
tel is in 1830-1840 in Arita 
gemaakt en heeft een dia-
meter van 59,4 centimeter. 
In het Museum Mesdag in 
‘s-Gravenhage bevindt zich 
een vrijwel identieke scho-
tel met een diameter van 
60 centimeter. 
Hoe deze schotel in het 
bezit is gekomen van de 
Haagse schilder Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) is 
onbekend.

Gedeelte van 
de centrale 
afbeelding 
van de 
schotel uit 
het Museum 
Mesdag.

 
Arita Keramiek 
Museum                              

                          

Museum 
Mesdag

 
Het Stedelijk Museum in Vianen bezit een Imaribord met 
het alliantiewapen van de families van Brederode-van 
Buuren. De conservator van het museum, Drs. Susanne 
Weide, verstrekte de volgende gegevens:’De inventaris-
kaart geeft weinig informatie over het betreffende bord, 
het inventarisnummer is R 0514, hieruit valt af te leiden 
dat het bord ooit  verworven is door de heer Rooseboom4, 
die een groot deel van zijn collectie later aan de gemeente 
Vianen legateerde.                                                                                                                                      

4  Ockert Tobias de Villiers Rooseboom (Hoopstad Zuid-Afrika 10 november 
1884 -Vianen 5 oktober 1977) was ingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen. 
Hij was de kleinzoon van Willem Rooseboom, burgemeester van Vianen tussen 
1847 en 1859. Rooseboom woonde sinds 1964 aan de Voorstraat in Vianen en 
de laatste jaren van zijn leven in het bejaardenhuis Batenstein.
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In 1702 trouwden Joan van Brederode en Ida Maria van 
Buuren.

Ter gelegenheid van hun huwelijk bestelden zij een servies 
in Japan en lieten hun alliantiewapen als versiering er op 
aanbrengen. Een gedeelte van het servies bevindt zich in 
het Rijksmuseum’. 

Het bord is 4 centimeter hoog en heeft een diameter 
van 25,6 centimeter. Links is het wapen van de Van 
Brederode’s en rechts het wapen van de Van Buuren’s. 

Op de opstaande rand zijn acht medaillons geschilderd. In 
deze medaillons zijn afwisselend vazen met bloemen en 
een landschap met een boom aangebracht. 
Op de buitenste platte rand is een lambrequin5 in de Ma-
rotstijl6 met zestien afhangende kwastjes geschilderd.

Op 13 november 1990 veilde het veilinghuis Glerum in 
Amsterdam een gedeelte van dit servies, bestaande uit 86 
stuks. Het werd gekocht door een Japanse verzamelaar.

5  Lambrequin of lambrekijn is een horizontaal hangende, van onder getande 
reep stof als draperie aan vensters.
6  Daniël Marot (1661 - 1752) was een Frans bouwmeester, graveur en architect. 
Hij was een van de vele Hugenoten, die na de opheffing van het edict van Nan-
tes naar De Republiek vluchtte. Marot kwam in dienst  van koning-stadhouder 
WillemIII en de Friese stadhouders. Marot bracht de stijl van Lodewijk XIV 
naar  Nederland, en ontwierp in deze stijl interieurs, gebouwen en tuinen.

Gedeelte van het van Brederode-van Buuren servies geveild op 13 
november 1990.
 

Wie waren Joan van Brederode en Ida 
Maria van Buuren? 
Op het servies staat het officiële 
Brederode-wapen afgebeeld. Dit is 
op zijn minst gezegd vreemd, daar de 
Brederode’s in de mannelijke lijn waren 
uitgestorven bij het overlijden van 
Wolfert van Brederode op 15 juni 1679. 
Joan van Brederode werd in 1644 
geboren en overleed in 1707. Hij 
trouwde op 58-jarige leeftijd Ida Maria 
van Buuren (1665-1722). 
In de genealogische studies over de van 
Brederode’s van A.W.E. Dek7 en van 
J.J. van Brederode8 komt deze Joan van 
Brederode niet voor. De data van de 
geboorte en het overlijden van Joan en 
Ida zijn gepubliceerd in de catalogus 
van de tentoonstelling The Voyage of 
Old-Imari Porcelains van het Kyushu 
Keramiek Museum. Hoe de Japanners 
aan deze data zijn gekomen is mij 
onbekend.

Het Instituut Collectie Nederland heeft 
een groot servies met het wapen van 
Van Buuren  en exact dezelfde randver-
siering als bij het van Brederode-van 
Buuren servies. Volgens Dr. Christiaan 
Jörg9 behoorde dit servies toe Arend 
Isaac van Buuren (1670-1721).  
Hij was schout-bij-nacht bij de Amster-
damse admiraliteit en sneuvelde in een 
gevecht met Algerijnse zeerovers10.

 

7  A.W.E. Dek, Genealogie der Heren van Brederode, Den Haag, 1959.
8  J.J. van Brederode, Het geslacht van Brederode. Eene historische familiestudie, 
Haarlem, 1869.
9  C.J.A. Jörg, Fine & Curious, Japanese Export Porcelain in Dutch Collectios, 
Amsterdam, 2003, pp. 232-233.
10  L. Eekhout, Het Admiralenboek, Amsterdam, 1992.

Imaribord met het alliantiewapen van Van Brederode-Van Buuren.
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Arend Isaac van Buuren (1670-1721) en zijn vrouw Sabina 
Agneta d’ Acquet (1675-1726) door Christoffel Lubienitzki, 
gesigneerd en gedateerd 1721, doek, staand ovaal, 103 x 84 cm. 
Rijksmuseum, Amsterdam.

Er is nog een derde Imariservies bekend met een lambre-
kijnborder met afhangende kwastjes.

Dit servies werd gemaakt voor Nicolaas van Bambeeck 
(1665-1722), wethouder en burgemeester van Amster-
dam. Uit hoofde van deze functies had hij toegang tot het 
VOC-netwerk en kon hij het servies eenvoudig bestellen. 
In de acht medaillons op de rand is in vier weer de bloe-
menvaas geschilderd. In de andere vier medaillons zien 

Imaribord met het familiewapen van Van Buuren.

 
Imaribord met het familiewapen van Nicolaas Bambeeck.

wij een rivierlandschap met bootje met een Nederlandse 
vlag! Het bord is 9,5 centimeter hoog en heeft een diame-
ter van 51,5 centimeter.

 
Imariporselein voorzien van 
familiewapens komt bijna niet 
voor in tegenstelling tot de 
Chinese wapenserviezen. Jo-
chem Kroes11 denkt dat er in 
de achttiende eeuw tussen de 
zeshonderd en zevenhonderd 
wapenserviezen in China al-
leen al voor de Nederlandse 
markt zijn gemaakt.

11 J.Kroes, Chinees wapenporselein voor de Nederlandse markt, Genealogie, 
Tijdschrift voor  familiegeschiedenis, december 2007, pp. 133-137.
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Historische plaatjes met een praatje 

In het vorige nummer van dit blad kun je bij een van de foto’s zien dat voor café Lekzicht het water tot aan de dijk stond  
(foto begin 1900).

De schepen werden geladen en gelost, langs een smalle kade onder langs de dijk. 
De zeilscheepjes hadden toen +/- 30 ton laadvermogen en de stuurman stond buiten aan het roer, in weer en wind. 
Er was behoefte aan los- en laadruimte voor overslag van de bekende mand- en teenindustrie van Ameide.  
Op de foto’s staan de manden en geschilde stokken klaar voor het inladen.

 
 
 
De eerste vorm van de los-
wal was rechthoekig de lek 
in gemaakt in de jaren ’10 
van de vorige eeuw. In de 
jaren ’30 is de loswal ver-
groot van een rechthoekige 
naar een vloeiende lijn in 
westelijke richting, duide-
lijk op de foto’s te zien.

Gevraagd: foto’s van de betonnen aanlegsteiger met het laden van een graanwagen van de firma Kruijt.

De volgende keer een serie over de feesten in Ameide.

 
Tot schrijfs, 
Krijn van der Ham
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Historische plaatjes met een praatje

Ben je in een toeristische plaats, dan zijn er altijd souvenirwinkels, bedoeld als herinnering aan deze omgeving, maar 
ook wel een soort bewijs voor je woonomgeving, dat je er daadwerkelijk bent geweest. 
Hoe was dit nu in Ameide?, geen toeristische plaats, maar er waren wel degelijk souvenirs.

 
Op de foto zien we twee plateelvaasjes 
uit de Zenith BV, Plateelbakkerij en 
Pijpenfabrieken v/h Firma P.J. van der 
Want Azn. te Gouda. 
Handgeschilderd en mat overgegla-
zuurd, maar wel jaren ’20 uit de vorige 
eeuw. We zien ook een jonger vaasje uit 
de jaren ’60, gemaakt bij Flora kera-
miek in Gouda.

 
Dan hebben we nog een prachtig stukje huisvlijt. Een zwart/wit aanzichtkaart geplakt op hardboard. De boom is op het 
hardboard hoger en groen opgeschilderd, de lucht ingekleurd en bewolkt en het geheel is overgelakt. 
Zo had je een prachtige souvenir, gemaakt in de jaren ’30.

En als trotse Ameidenaar gaf je zoiets 
graag cadeau aan familie of kennissen.

Graag wil ik hier een steeds terugke-
rende rubriek van maken.

Tot de volgende herinnering! 
Krijn van der Ham
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Nicolaas Wicart, tekenaar en 
porseleinschilder en zijn teke-
ningen van Ameide en Tienho-
ven (1748-1815)

Herman Beckmann

Mevrouw M. W. Heijenga-Klomp schrijft in haar 
boek over Nicolaas Wicart1, dat hij op zijn minst 
tien, zo niet elf tekeningen van Ameide gemaakt 

heeft en acht of negen van Tienhoven. Zij schat dat zijn 
hele oeuvre meer dan 1000 bladen groot is en bespreekt in 
haar boek ruim 600 tekeningen. Veel tekeningen zijn in de 
loop der tijd verloren gegaan door brand,of zijn niet meer 
traceerbaar, omdat ze in particuliere collecties aanwezig 
zijn.    

Nicolaas Wi-
cart; krijt teke-
ning door 
Theodoor de 
Reuver, 145 x 
130mm, Het 
utrechts Ar-
chief. 

                                   
Nicolaas Wicart2 tekende vooral rivierlandschappen in 
Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland, Gel-
derland en Utrecht. Zijn oeuvre is beïnvloed door 17e 
eeuwse meesters als Jan van Goyen en Jacob en Salomon 
van Ruysdael. De meeste van zijn tekeningen werden uit-
gevoerd in meerdere tinten grijs (grisailles).                                                                                      
Nicolaas Wicart nam het niet zo nauw met de topografi-
sche betrouwbaarheid. Het was hem er meer om te doen 
een uitgebalanceerd landschap te tekenen met interessante 
wolkenpartijen boven een fraai vormgegeven rivier, die 
daarbij ook nog eens leuk gestoffeerd werd met bomen-
partijen, huizen en kerken. Bij het opzetten van het land-

1  M. W.Heijenga-Klomp, Nicolaas Wicart, 1748-1815, Landschapstekenaar en 
porseleinschilder, Uitgeverij Canaletto, Alphen aan den Rijn, 2003.
2  Zijn vader Andries werd op 30 september 1713 gedoopt in de Nicolaikerk in 
Utrecht. Hij trouwde op 7 april 738 met Anna Catharina Meyberg. Het gezin kreeg 
vier kinderen, twee dochters en twee zoons. Nicolaas was het jongste kind en is op 
24 maart 1748 in de Catharijnekerk in Utrecht gedoopt. 
Nicolaas Wicart trouwde op 3 augustus 1773 in de Catharijnekerk in Utrecht met 
Johanna Margaretha Geerling. Het echtpaar kreeg tien kinderen, zeven dochters en 
drie zoons. Nicolaas overleed op 5 november 1815 en zijn vrouw Johanna stierf op 
6 december 1838.

schap maakte hij gebruik van het repoussoir. Dit is een 
tekentechniek, waarbij met opzet een voorwerp in de 
voorgrond van de tekening wordt geplaatst, om de illusie 
van diepte te vergroten. Een repoussoir is ten opzichte van 
de rest van het schilderij donker van kleur, en bedekt een 
gedeelte van de voorstelling.De donkere kleur van het 
repoussoir is nodig, omdat het tegenlicht suggereert, ter-
wijl op de rest van de voorstelling wel “normaal” licht valt. 
Soms is het repoussoir zo zwart, dat het alleen een silhou-
et is. De lichtere achtergrond lijkt door het repoussoir te 
worden teruggedrongen. Deze techniek wordt ook toege-
past in de schilderkunst en in de fotografie. 

ZH 1.3 Ameide, gem. Zederik (?) tekst verso niet zichtbaar, pen in 
zwart, penseel in grijze tinten, met wit gehoogd, 202 x 284 mm. L. 
o. N. Wicart inv. ©, watermerk niet zichtbaar, Particuliere collec-
tie.

ZH 2, Ameide, verso, Ameide aan de Lek, 304 x 430 mm. zwart 
krijt, penseel in grijze tinten, met wit gehoogd, l.o. N. Wicart 
ad Vivum (A), watermerk niet zichtbaar, Antiquariaat Ariëns 
Kappers Amsterdam, augustus 1985.
     

3  Deze nummering is conform de nummering van Mevrouw M. W. Heijenga-
Klomp.
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ZH 3. Ameide, verso, ‘t dorp aan de Lek, zwart krijt, penseel in kleur, 292 x 435 mm. l. o. N. Wicart ad Vivum (A),  
watermerk niet zichtbaar, Particuliere collectie.

 
 
 

ZH 4. Ameide, verso,’t Dorp Ameide aan de Lek., de tekening is door een vreemde hand met felle kleuren bewerkt,  
284 x 417 mm. Signatuur afgeknipt. Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam. 
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ZH 6. Omgeving van Ameide, verso Ameide aan de Lek. Pen in zwart, penseel in kleur. 150 x 243 mm.
l. o. Wicart (H) Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam.
 

 

ZH 7. Ameide, verso, ’t Dorp Ameyde aan de Lek, zwart krijt, penseel in grijze tinten, met wit gehoogd.
294 x 430 mm.l. o. N. Wicart Del (B), Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam.
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ZH 8. Ameide, verso, ’t Dorp Ameyde aan de Lek, zwart krijt, penseel in grijze tinten, met wit gehoogd.
292 x 433 mm. l. o. N. Wicart Ad Vivum (A), Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam.

ZH 9. Ameide, verso, ’t Dorp Ameyde aan de Lek, zwart krijt, penseel in grijze tinten, met wit gehoogd.
297 x 433 mm. l. o. N. Wicart Ad Vivum (A), Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam.
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ZH 10. Ameide, verso, ’t Dorp Ameyde aan de Lek, zwart krijt, penseel in grijze tinten, met wit gehoogd.
293 x 434 mm. l. o. N. Wicart Ad Vivum (A), Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam.

 

 
ZH 97. Tienhoven, verso,’t Dorp Tienhoven aan de Lek, pen in zwart, penseel in kleur. l. o. N. Wicart (J)
204 x 315 mm. Universiteit Leiden, Atlas Bodel Nijenhuis.
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ZH 104 Tienhoven, verso, ’t Dorp Tienhoven aan de Lek, zwart krijt, penseel in grijze tinten,    
met wit  gehoogd,  203  x  315 mm.l. o. N. Wicart ad Vivum (A) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag.

ZH 99 Tienhoven, verso, ’t Dorp Tienhoven aan de Lek, zwart krijt, penseel in kleur, 173  x 257 mm.
 l. o. N. Wicart ad Vivum  Del (D) Particuliere collectie.
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ZH 100 Tienhoven, verso, ’t Dorp Tienhoven aan de Lek, zwart krijt, penseel in grijze tinten, 218  x  310 mm.
 l. o. N. Wicart (F) Particuliere collectie. 

ZH 101 Tienhoven, verso, ’t Dorp Tienhoven aan de Lek, pen in zwart, penseel in grijze tinten, met wit   
gehoogd,  290  x  428 mm.l. o. N. Wicart Del (B) Stichting Atlas van  Stolk, Rotterdam.
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ZH 102 Tienhoven, verso, ’t Dorp Tienhoven aan de Lek, zwart krijt, penseel in kleur, 293  x  434 mm.
 l. o. N. Wicart Del (B). Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam.

 
 

ZH 103 Tienhoven (of Tienhoven bij Utrecht)verso, ’t Dorp tien Hoven, pen in zwart, penseel in grijze tinten,     
met wit  gehoogd,  203  x  315 mm.l. o. N. Wicart inv. (C) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag. 
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ZH 98 Tienhoven, verso, ’t Dorp Tienhoven aan de Lek, zwart krijt, penseel in kleur, 290 x 432 mm.
l. o. N. Wicart ad Vivum (A) Particuliere collectie.
 

Buiten de hier afgebeelde tekeningen bevindt zich nog een tekening van Ameide in de Atlas van Stolk in Rotterdam en 
een tekening in de National Gallery in Washington, U. S. A.. Een tekening van Tienhoven werd in november 1988 bij 
Christie in Amsterdam geveild.

Daarnaast beschilderde hij in Loosdrecht porselein met uiterst verfijnde, arcadische landschap- stads- en zeegezichten. 
Deze serviesstukken werden ook in die tijd al hoog gewaardeerd en waren zeer kostbaar.




