


Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 Afb. 1. Herman Saftleven,,,An Extensive RhinelandView with Country Folk inBoats moored by FortifiedBuildings&quot;, 1669.Londen, Kunsthandel RafaelVal is. meer van het Utrechtse stadsbestuur^&quot;). Een van devele binnen- en buitenlandse verzamelaars die werkvan Herman Saftleven in bezit had, was stadhouderFrederik Hendrik van Nassau. Samen met AbrahamBloemaert, Cornelis van Poelenburgh en Dirck van derLisse leverde Herman Saftleven in 1635 een serieschilderijen die bestemd was voor Frederik Hendrikspaleis Honselaersdijk. Het betrof een reeks met voor-stellingen uit de Pastor Fido van Giovanni BattistaGuarini. Het stuk van Saftleven werd in een inventarisomschreven als ,,Dorinde en Silvio en Melampo dehont uyt den Pastor Fido van Sactleeve&quot;&quot;).In de collectie Van Wyttenhorst - om nog maar eenvoorbeeld te noemen - bevonden zich minstens acht-tien schilderijen van Herman Saftleven. Dat is bekenddank zij een inventaris die

verzamelaar Willem Vin-cent van Wyttenhorst in 1651 samenstelde en tot1659 bijhield. De inventaris en een aantal schilderijendat erin wordt vermeld, is bewaard gebleven inkasteel Herdringen in Westfalen. Van de Saftleven-schilderijen zijn er slechts drie bewaard gebleven'^).Uit de Van Wyttenhorst-inventaris valt duidelijk af teleiden dat het werk van Herman Saftleven door debank genomen tamelijk hoog werd getaxeerd. Zowerd voor een ,,boeren scuer met veel potten en ke-tels ende beelden daer in, seer curieus alles by mael-cander geassorteert op een groot hout paneel&quot;, dat in1651 werd aangekocht, vijftig gulden betaald,,,dog&quot;, zo wordt er aan toegevoegd, men ,,soudedaer teegenwoordig wel hondert en vyftig g(ulden)&quot;voor betalen. Voor een ,,boerenkermis&quot;, die om-schreven wordt als ,,een groot paneel seer curieusgescildert ende playsant geordineert met veel aardigefiguerties&quot; werd bij aankoop in mei 1657 niet minderdan vijfhonderd gulden betaald.Verder vernemen we

uit de inventaris van Van Wyt-tenhorst dat Herman Saftleven de figuren schilderdein landschappen ,,van de Hert een scilder tot Haer-lem&quot;^''). Ook met Cornelis Poelenburgh werkte Her- man Saftleven samen: een ,,lantscap met een ruintieup een paneel met beeldekens daer in, seer playsantin de hoogte van Corn. Poelenburch&quot; werd door Saft-leven ,,voort upgemaeckt&quot;. Er was nog een kunste-naar met wie Saftleven samenwerkte: Jacob Savery,een neef van Roelant Savery. Bij een ,,callecoentieseer curieus en net uutgebeelt deur Jacques Saveryop pampier&quot; verzorgde Herman Saftleven het land-schap. Een ander geval betreft ,,Een vercke meedeseer curieus geschildert deur Jacques Savery en vanHerman Saftleeven de grondt gemaeckt&quot;. Voor zijnaandeel aan dit laatste schilderij ontving Saftleventwaalf gulden, Savery tien. In de inventaris is ook nogsprake van een ,,geytie&quot; en een ,,oliphant&quot;, beide,,curieus geschildert van Jacques Savery ende degront van Herman

Saftleeven&quot;.Overigens verdwenen ook schilderijen van HermanSaftleven uit de collectie Van Wyttenhorst. ,,Een wa-terval&quot;, die in 1649 werd aangekocht, werd later,,aen monsieur d'Armilvillers vereert&quot;.,,Een seer curieus hups viercant landscap van Her-man Saftleeven&quot;, op 7 juli 1 652 aangekocht werd in1654 ,,verruylt tegen een stuckie van Andries Both&quot;terwijl een ander ,,seer curieus hups viercant land-scap van Herman Saftleeven de weergay van het bo-venstaende&quot;, dat in september 1652 werd aange-kocht, twee jaar later ,,is verruyit tegen een stuckievan R. Savery&quot;. Het omgekeerde gebeurde ook: ,,Eenheel playsant stuckie van Roelandt Savery met veelaardige beesties, hebbe het selveige verruyit tegeneen stuckie van Herman Zaftleeven&quot;; dat vond even-eens in 1 654 plaats. Terloops wordt in de inventaris bij ,,een waterval vanHercules Zeegers&quot; vermeld dat het schilderij in 1649werd ,,vereert van Herman Saftleeven&quot;. Dit stuk wasafkomstig uit

bezit van Saftlevens vader'*). Ik ben tamelijk uitvoerig ingegaan op de inventarisvan Van Wyttenhorst omdat het dokument meer in- 34
















