


Historische Kring IJsselstein 15 (1980). - Dl.15 Christiaan David, 1691 -1751, de ontwerper van het huis.



Historische Kring IJsselstein 15 (1980). - Dl.15 eenvoudige 's Heerendijk werd een baroktuin aangelegd (het zoeven genoemde,,Lustwaldchen&quot;). We zijn in de 18e eeuw, de grote eeuw der barokmuziek, waarinBach en Handel en nog zoveel andere componisten van grote begaafdheid leefden.De naar Nederland trekkende broeders kwamen uit Duitsland, velen uit Sakseneen uitstralingsgebied van deze muziek. Muziek werd dan ook bij de Hernhuttersin Nederland in de kerkdiensten en daarbuiten zeer veel beoefend. Dit is trouwensnog altijd het geval, zo heeft de gemeente Zeist zowel een kerkkoor als eenblazersensemble (blazerskoor), die de kerkdiensten opluisteren. In de 18e eeuwwas er een volledig Collegium Musicum dat niet alleen kerkelijke maar ookwereldse muziek uitvoerde. Er werd veel kerkelijke gebruiksmuziek gecompo-neerd door organisten en koorleiders, maar het is tekenend dat in hetMuziekarchief van de Broedergemeente Zeist zich in handschrift een partituurvan Carl Philip

Emanuel Bach bevint. We mogen er rustig van uitgaan dat, zij het op bescheiden schaal, ook te 'sHeerendijk de muziek werd beoefend, 's Heerendijk en daarmee IJsselstein werdzelfs de geboorteplaats van een componist van allure: Johan Friedrich Peter (1746-1813). Peter was een zoon van een Hernhutter predikant, die in 1760 - als zovelenvoor hem - naar Pennsylvania trok. Ook Johan Friedrich werd predikant. Maar inde opleidingsinstituten voor Hernhutter theologen werd ook ijverig muziekgeoefend en beoefend en het liep er bij hem op uit dat hij in Amerika veelcomponeerde. De schrijver van dit artikel bezit een Simfonia in g van hem op eengrammofoonplaat, muziek van een orginele melodiek en rhytmiek in de stijl vanBoccherini of Haydn. Over zijn vruchtbaarheid als componist zal hij niet te klagenhebben gehad: gedurende 6 weken in 1789 schreef hij b.v. 6 quintetten voor 2 violen,2 altviolen en cello. Veel van deze 18e eeuw muziek uit de Broedergemeenten (,,Moravians&quot; worden zein het

Angelsaksische taalgebied genoemd) in wat nu de Verenigde Staten zijnwerd daar op de ,,plaat&quot; gebracht. Kenmerkend voor de Broedergemeenten in de 18e eeuw was de grote freqentie vandagelijkse godsdienstoefeningen. Ook te 's Heerendijk: 's ochtends vroeg begon men al met een samenkomst, 'savonds een zangdienst en ook omstreeks het middaguur was er nog een kwartiertjewaarin men zich op het avondmaal bezon. Men voerde ook het z.g. urengebed in,d.w.z. ieder gemeentelid nam op zich om gedurende bepaalde tijd een bepaaldeaangelegenheid biddend voor God's aangezicht te brengen. Men wisselde elkaardaarin af en zo kwam men 24 uur rond. De gemeente, zelfs de kleine groep te 'sHeerendijk, was opgedeeld in z.g. koren: het koor der gehuwden, der ongehuwdezusters, der ongehuwde broeders. Ieder van die koren had weer zijn eigenvoorganger en zijn eigen gebedssamenkomsten en feesten. En dan was er dat voortdurende ,,va et vient&quot; van vrienden uit Amsterdam

enelders uit Nederland; de doorreizende zendelingen; de kolonisten op hun tocht naarhet verre Amerika. 7. Is het verwonderlij k dat de IJsselsteiners en de boeren uit de omgeving daar watvreemd tegenaan keken ? De bevriende prinses was ver weg; de Drost van debaronie - Vultejus - was wantrouwend, en stug, wilde niet met de Hernhuttersmedewerken, hoewel hij zich zo nu en dan niet onwelwillend toonde. Zo zei hij b.vniet te kunnen verbieden, dat zijn plaatsgenoten de godsdienstoefeningen der







Historische Kring IJsselstein 15 (1980). - Dl.15 HERDERLYKE en VADERLYKE BRIEF, HOUDENDE AAN DE BLOEYENDE HERVORMDE GEMEENTE, Binnen deze Stad vergadert; TOT Ontdckkingc vtn,. en Waarfchouwinge tegen D E GEVAARLYKE DWALINGEN Van die Lieden, dewelke onder den Naam ' : . - %x* GESCHKBVEN VAN De PREDIKANrEN en OUDERLINGEN DES KERKEN- RJ AD S VAN AMSTELDAM. <^§«* Te AMSTELDAM,Ry Adriaan Wor, en de Erve G. onder, de Linden, MDCCXXXVIII. Titelpagina van de Herderlijke brief van de kerkeraad van Amsterdam, tegen deHernhutters, 1738.                                                         (foto Rijksarchief Utrecht).













Historische Kring IJsselstein 15 (1980). - Dl.15 Von Zinzendorf in 1759, geschilderd portret in Montmirail, Zwitserland, het slotvan De Wattevilles. 12













Historische Kring IJsselstein 15 (1980). - Dl.15 Raad gem. IJsselstein In de eerste plaats richtte het gemeentebestuur de blik op ,,de Nieuwpoort&quot;, een naast de oude stad gelegen terrein, in particulier bezit en sinds de 15e eeuw als bouw- en weiland in gebruik. Reeds in februari 1947 stelde de gemeenteraad een desbetreffend uitbreidingsplan vast, dat later in fasen gerealiseerd zou worden. In de loop van hetzelfde jaar kreeg de gemeente een klein gedeelte van 0,9725 ha. in handen zodat men snel kon aanvangen met het bouwrijp maken en de nieuwbouw. Begin 1949 werden de eerste woningen betrokken: de eerste fase was voltooid. In de volgende jaren werd de rest van de Nieuwpoort bebouwd, in 1958 was het uitbreidingsplan nagenoeg werkelijkheid geworden, een eerste fundamentele verbetering van de IJsselsteinse volkshuisvesting. Burgemeester Abbink Spaink had zich met grote voortvarendheid, tomelozeenergie en totale inzet op dit project geworpen en blijken van waardering

blevenhiervoor niet uit. Op voorstel van het toenmalige raadslid, de heer J.A. de Gier, besloot de Raad dergemeente IJsselstein in haar vergadering van 9 december 1948 met algemenestemmen om de hoofdstraat op de Nieuwpoort, de verbinding tussen de oude staden Paardenlaan, de naam te geven van ,,Mr. Abbink Spainkstraat&quot; opdat de naamAbbink Spaink ook in de toekomst verbonden zou blijven aan de stad IJsselstein. 18
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