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De Berlage van de 
vrijgemaakten
tekst Wim Hulsman 
beeld NoordPRoof Producties, Marienus 
Beukema

In en rond het Noord-
Groningse Bedum staat 
een aantal rijksmonumen-
ten uit de vorige eeuw. 
Het gaat om huizen en 
kerken van architect Albert 
Wiersema. Van zijn oeuvre 
verscheen een overzichts-
werk.

W
iersema (1895-1966) 
was een echte 
Groninger. Gebo-
ren in Lutjewolde, 

gemeente Bedum, bleef hij zijn 
hele leven in die regio actief. Van 
timmerman klom hij op tot zelf-
standig architect in Bedum.

Hij liet zich vooral inspireren 
door de baksteenarchitectuur van 
de Amsterdamse School in de lijn 
van de bekende architect H. P. Ber-
lage. Wiersema vertaalde die stijl 
wel naar een „Groningse variant: 
ingetogen en zakelijk met een arse-
naal aan details om expressie in het 
ontwerp tot uitdrukking te bren-
gen”, zo schrijft Bertus Fennema in 
het fotorijke en toegankelijke boek 
”Albert Wierseman, architect te 
Bedum. Gedegen en creatief”.

Bij de verrijking liet Wiersema 
vooral schoorstenen en raam-
partijen een rol spelen. De rode 
Groningse baksteen keerde overal 
terug, behalve in de schoolontwer-
pen. Daarbij koos Wiersema voor 
de vriendelijker gele baksteen.

Na de Tweede Wereldoorlog liet 
Wiersema zich inspireren door de 
Delftse School. Zijn ontwerpen uit 
deze tijd passen in de wederop-
bouwstijl van na de bezetting.

Alleen al voor de Tweede We-
reldoorlog realiseerde Wiersema 
150 ontwerpen in het Groningse 
land. Woonhuizen, scholen en 
kerken.

Gereformeerd
Wiersema was lid van de gerefor-
meerde kerk in Bedum. Hij werd 
er in 1940 diaken. De gemeente 
bloeide. Bedum stond bekend als 
een gereformeerd bolwerk.

Bij de kerkscheuring van 1944 
werd Wiersema vrijgemaakt-gere-
formeerd. De breuk leverde hem 
veel werk op, want voor veel vrij-
gemaakte gemeenten moest een 
kerkgebouw komen. Overigens 
had Wiersema toen al verschillen-
de gereformeerde kerken op zijn 
naam staan: Onderdendam (1932), 
Westeremden (1934), Mariënberg 
(1934) en Twijzel (1934). Samen 
met de architect Egbert Reitsma 
(1892-1976) werkte hij aan de Goe-
de Herderkerk in Bedum (1937).

Voor de vrijgemaakt-gerefor-
meerden schetste hij kerkont-
werpen voor onder meer Adu-
ard (1951), Oldehove (1954) en 
Kantens (1957). Deze kerken zijn 
beduidend soberder van aard dan 
die van voor de oorlog.

Uit de kerkscheuring kwam in 
verschillende Groningse dorpen 
de vraag naar nieuwe schoolge-
bouwen voort. Wiersema bouwde 
er zeker tien. Fennema wijst wat 
betreft de schoolontwerpen met 
name op de School met de Bijbel 
in Sauwerd (1938).

Wiersema was een man van de 
gereformeerde zuil. Hij was lid 
van de Anti-Revolutionaire Partij 
(ARP) en later (als vrijgemaakte) 
van het Gereformeerd Politiek 
Verbond (GPV), dat opging in de 
ChristenUnie. Als Fennema het 
werk van Wiersema overziet, con-
cludeert hij dat de architect „veel 
opdrachten kreeg van mensen en 
organisaties uit de gereformeerde 
zuil. Het ging daarbij zowel om 
woningen, winkels en agrarische 
gebouwen, als om kerken en 
scholen.”

Door zijn keuze voor de Gerefor-
meerde Kerken Vrijgemaakt ver-
loor hij „een deel van zijn potenti-
ele klantenkring: het netwerk van 
de Gereformeerde Kerken syno-
daal.” Daar stond echter veel werk 
tegenover vanuit de vrijgemaakte 
kerkgemeenschappen.

Albert Wiersema 1895-1966. Architect te Bedum, gedegen en creatief, Bertus Fennema; uitg. 
NoordPRoof Producties, Bedum, 2017; ISBN 978 90 79742 12 7; 94 blz.; € 15,-.

architectuur

tekst Piet van de Wege

Sinds Bert Matter im-
proviseerde zoals hij het 
leuk vond, ontwikkelde 
hij een heel eigen stijl. 
Die is hoorbaar op de cd 
met improvisaties die is 
uitgebracht bij zijn 80e 
verjaardag, met radio-op-
namen vanuit Zutphen, 
Dordrecht, Nijmegen en 
Arnhem. Matters stijl 
wordt vaak minimalis-
tisch genoemd. Welbe-
schouwd voldoet alleen 
de improvisatie over 
Luthers ”O Geest, Die 
onze Trooster zijt” aan 
de definitie: „herhaling 
van een korte muzikale 
frase, met subtiele varia-
ties gedurende een lange 
tijd.” Hier weeft Matter 
een verbazingwekkend 
complex stemmen-
patroon, terwijl een 
vocaal ensemble meer-
stemmig en in flarden 
de melodie ten gehore 
brengt, meedeinend op 
de orgelgolven. Na een 
huiveringwekkende 
climax op de derde regel 
(„Wees bij ons in de laat-
ste nood”) murmelen de 
wegstervende stemmen 

het laatste woord. In veel 
improvisaties is eerder 
sprake van een beperkt 
ostinato: per gezangregel 
een kort motief dat obsti-
naat wordt herhaald en 
waarboven de melodie 
vrij zwevend haar gang 
gaat. Spanning creërende 
modulaties, toenemend 
toonbereik en volume. 
Zo in twee van de drie 
gregoriaanse gezangen 
voor Driekoningen, in 
”Gelukkig is het land” en 
”Com nu met sangh”, en 
in Psalm 121. Die laatste 
bekoort minder, omdat 
de tere psalmtekst zich 
niet leent voor motivi-
sche motoriek. Welkome 
rust dankzij schitterende 
lyriek bieden daarente-
gen Offertorium ”Reges 
Tharsis”, de Lofzang 
van Maria en vooral het 
ontroerende ”Hoe groot, 
o Heer, en hoe vervaer-
lic”: een ootmoedige, 
dissonante cantilene in 
prachtige harmonieën. 
Deze indringend fraaie 
opnamen maken volledig 
invoelbaar dat velen Mat-
ters orgelspel beleefden 
als eilanden van het 
schone, ware en goede.

orgel

tekst S. M. W. Bezemer

Op 25 juni is herdacht 
dat Georg Philipp Tele-
mann 250 jaar geleden 
werd geboren. Hij werkte 
onder meer in Leipzig, 
Frankfurt am Main en 
Hamburg. Tijdens zijn le-
ven werd hij beschouwd 
als de grootste com-
ponist van het Duitse 
rijksgebied. Groter dan 
J. S. Bach, met wie hij 
overigens een goede rela-
tie had. Zijn oeuvre was 
zelfs omvangrijker dan 
dat van Bach en Händel 
samen… Trouwens, 
wie weet dat het thema 
van Händels beroemde 
”Arrival of the Queen of 
Sheba” van Telemann 
afkomstig is? Luister 
maar naar het Concerto 
TWV 53:F1.

Die enorme producti-
viteit betekent echter 
niet dat Telemann als 
veelschrijver kan worden 
weggezet. Dat blijkt wel 
uit deze cd, waarop de 
Akademie für Alte Musik 
Berlin zes concerten voor 
verschillende bezetting 
heeft opgenomen. Koper- 
en houtblazers, strijkers, 

maar ook exotische 
instrumenten zoals 
mandoline, chalcedon 
(een soort basluit) en 
hakkebord. Dat laatste 
instrument is in ons land 
bekend als cymbalon en 
werd voornamelijk be-
speeld in zigeunerkapel-
len die in de jaren vijftig 
en zestig wekelijks op de 
radio te horen waren.

Al deze instrumenten 
bezorgen de luisteraar 
een gevarieerd program-
ma met concertante 
barokmuziek van hoog 
niveau. Geen routine-
muziek, maar muziek 
die in alle opzichten 
origineel genoemd kan 
worden. Wat bijvoor-
beeld opvalt, is het 
verschil in lengte tussen 
de delen. Ik vermoed dat 
Telemann de lengte van 
zijn concerten afstemde 
op het bevattingsvermo-
gen van zijn publiek.

Het betreft hier een 
uitvoering die niets te 
wensen overlaat: perfect 
samenspel, afgewogen 
klankverhoudingen en 
een gedetailleerde afwer-
king maken het luisteren 
tot een feest. 

Telemann – Concerti per molti stromenti, 
Akademie für Alte Musik Berlin; Harmonia 
Mundi (902261); € 15,99; rd.nl/gedraaid
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De architect Albert Wiersema drukte in de vorige 
eeuw een stempel op het Noord-Groningse land-
schap. Hij ontwierp veel woonhuizen, zoals in Bedum 
(1937) (boven), en kerken. De kerken in Onderdendam 
(1932) (links) en in Westeremden (1934) (onder) zijn 
rijksmonumenten. beeld Westeremden, Sjaak Verboom 

Improvisaties, Bert Matter; Document 
(DOC 201701); € 14,95; rd.nl/gedraaid voor 
bestelinformatie en fragmenten.

boeken/muziek


