




Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 37 - Hij bleef daar - we mogen wel aannemen als eenontwerper - werkzaam, maar kon slecht overweg metzijn collega's. Vermoedelijk was hij een introvertepersoonlijkheid, die zich niet gemakkelijk aanpas-te. Er zijn ook nogal wat klachten over zijn gezond-heid in zijn autobiografie, die verder heel sterkop geestelijke waarden en belevenissen is gericht.Dit is op zichzelf gebruikelijk in dergelijke le-venslopen, die bestemd zijn om in de uitvaartdienstvan 'de betrokkene te worden voorgelezen. Hij vertoeft als jongeman enige maanden in Enge-land, waar de wereldse geneugten van Londen hem af-schrikken. Met zijn moeder en zuster gaat hij in Haarlem wo-nen en komt in 1750 aldaar met de Hernhutters inaanraking. In 1766 trouwt hij een weduwe, Suzanne van Bommel,en het is ook omtrent deze tijd, dat hij lid derBroedergemeente wordt. Hier vond de

vaak aan eigenziel en zaligheid twijfelende man zijn geestelijktehuis. In de gemeente Haarlem vervulde hij de functie van&quot;Saaldiener&quot; (koster), in alle eenvoud en met grotestiptheid. Na een ziekte van ruim een half jaar over-leed hij 3 februari 1784 te Haarlem. Niets verraadt in zijn levensloop, dat we hier temaken hebben met een der bekendste topografische te-kenaars en etsers uit de 18e eeuw. Daarover vertel-len andere bronnen ons meer (1). In 1775 werd hij lid van de Haarlemse Teeken-aca-demie. Tot leermeester had hij de eveneens bekende topo-grafische tekenaar Abraham de Haan de jongere (1707-1748). Spilman tekende landschappen, rivier- en stadsge-zichten, etste en graveerde. Zijn tekenwerk vond eenplaats in voorname kunstverzamelingen, zoals VanEijridenen Van der Willigen het uitdrukken. Bij hetderde eeuwfeest van de uitvinding der boekdrukkunstdoor Laurens Coster, tekende en etste

hij het huis



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 38 - waar Coster zou hebben gewoond. Een enkel portretwerd door hem in het koper gegraveerd. Een merkwaardige anecdote wordt omtrent hem ver-teld. Hij tekende eens het Lands Magazijn te Amster-dam en kwam toen op de gedachte het ook te tekenenals brandende bij nacht, zoals hij dat ook wel vanandere gebouwen had gedaan. Het merkwaardige is nuevenwel, dat dit Lands Magazijn inderdaad enkele ja-ren later afbrandde. Het tekenen van brandende gebouwen, evenals zogenaam-de maneschijntjes, is overigens wel een genre waarmeevele tekenaars en schilders - en ook onze Spilman -zich bezig hielden. Hij moet zeer veel tekeningenhebben gemaakt, zoveel zelfs, dat de prijs - ondanksde voortreffelijke kwaliteit - er niet onbelangrijkdoor moet zijn gedrukt. Dat hij in zijn tijd alzeer werd gewaardeerd moge blijken

uit onderstaandrijmelwerk uit 1813 (J. Ie Francq van Berkhey, Na-gelaten Gedichten, Haarlem 1813, blz. 79): Spilman, die geen tijd verspilde,als hij schetsen maakte in 't wilde,toonde in al die wildigheid,een voortreffelijk kunstbeleid. ..Hier een veeg, daar weer een trek, ,''t Was natuur in klein bestek.Waterloo, Rembrandt van Rhijn,Jan van Goyen en Molijn,zouden zeggen voor gewis,dat hun geest in Spilman is. 1) R. van Eijnden en Adriaan van der Willigen, Ge-schiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst se-dert de helft der XVIIIe eeuw, Tvzeede deel, 1842. dr J. Meerdink


