Marco Bakker

De vijftig tinten grijs van Adriaan van der Salm
In de Werkkamer op de eerste etage van Museum Paulina Bisdom van Vliet hangt,
links van de deur naar de Bruine Overloop, een onopvallend kunstwerk: een zeegezicht
met zeilschepen in zwart, wit, en veel grijs, in een strakke, zwarte lijst.1) Het is een
schildering van inkt en olieverf op paneel en meet, binnen de lijst, ongeveer 45 × 64 cm.
Door de plaats in de kamer en het gebrek aan kleur trekt het schilderij weinig aandacht.
Toch is het een bijzonder en waardevol stuk.

Dit schilderij is een zogenaamd ‘penschilderij’.2) De techniek is als volgt: met een tekenpen en Oost-Indische inkt wordt een tekening gemaakt op een witte ondergrond van
olieverf, meestal op paneel en soms op doek. Grijze tonen worden met penseel en olieverf toegevoegd of met arceringen van de pen. Uiteindelijk ontstaat er een ‘grisaille’ die
het midden houdt tussen een tekening en een schilderij.3) 4) Een enkele schilder combineerde dit zelfs met druktechnieken.5) Penschilderijen hebben eigenlijk uitsluitend maritieme onderwerpen. Een mogelijke reden hiervoor is dat een penschilderij heel goed
de fijne lijntjes en details van de tuigage van de schepen kan weergeven.6) Mogelijk is
het ook bedoeld als een mooie, duurzame imitatie van gravures en pentekeningen.
De meeste penschilderijen werden gemaakt in de tweede helft van de 17e eeuw en
zijn typisch Nederlands. Je vindt ze in de collecties van o.a. het Maritiem Museum, het
Scheepvaart Museum, en het Rijksmuseum. Als een penschilderij bekende, belangrijke
schepen of een beroemde zeeslag weergeeft, is de economische waarde vele malen hoger
dan wanneer er wat anonieme bootjes op staan, hoe mooi ook.
De maker van ons penschilderij is Adriaan van der Salm (1660–1720), een Nederlandse tekenaar en kunstschilder uit Delfshaven. Zijn zoon Roelof van der Salm was
ook penschilder. Adriaan van der Salm schilderde vooral veel zeegezichten met walvisvaarders en haringvangsten. Hij was goed in het uitbeelden van schepen in rust, maar
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bij zeeslagen vol actie ging hij wel eens de mist in met het perspectief.7) Adriaan van
der Salm wordt als penschilder dan ook minder gewaardeerd dan, bijvoorbeeld, een
Willem van de Velde de Oude. Toch werd in 2011 bij Christie's Amsterdam een vergelijkbaar, maar kleiner penschilderij van Adriaan van der Salm verkocht voor € 253.000.8)
Op ons penschilderij zien we een Nederlands oorlogsschip — een galjoen — in
woelig water, met de rijk versierde spiegel half naar ons toegedraaid. De kanonnen steken door de geschutspoorten naar buiten. Rechts op de voorgrond is een tjalk 9) te zien
die van de kijker wegvaart en rechts daarvan, verder naar achteren, een roeiboot vol
passagiers. Vlak voor het galjoen, helemaal links, vaart een kleine aak naar het midden
van het beeld toe. In de verre achtergrond zijn nog veel meer schepen te onderscheiden.
De menselijke figuurtjes op de verschillende dekken zijn wat knullig en houterig getekend. De harde wind komt, wat mij betreft, wel weer prachtig tot uitdrukking in
de sterke golfslag, de breeduit wapperende vlaggen, en bollende zeilen. Ook de schaduw op de golven in de voorgrond geeft de indruk van snel overwaaiende wolken en
dus stormachtig weer.
Als voormalig marineman keek Johan waarschijnlijk graag naar dit zeegezicht.
Het oorlogsschip op het schilderij was van anderhalve eeuw vóór zijn tijd, maar de
sfeer was voor hem vast heel herkenbaar.
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