GRONINGEN – DE DER AA KERK
De oudste bron waarin de kerk wordt vermeld is de bevestigingsbrief van de Utrechtse bisschop Otto III uit
1246. Hierin wordt een besluit van een van zijn voorgangers, waarin staat dat de bestaande kapel als
parochiekerk zal functioneren, bevestigd. De conclusie is gewettigd dat deze oudste kerk in het eind van de
12e eeuw tot stand moet zijn gekomen. Een kruisbasiliek ongetwijfeld, waarschijnlijk met drie schepen. Een
en ander blijkt uit de opgravingen door het Biologisch-Archeologisch Instituut en door de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek en uit onderdelen van de huidige kerk uit die periode: aan de
oostzijde van het dwarsschip zijn de fundamenten van twee halfronde absiden teruggevonden en in de
wanden zien we nog sporen van deze uitbouwen. De zijschepen waren half zo breed als het middenschip;
tussen de huidige pijlers zijn de funderingsresten van lichtere steunpunten opgegraven. De toenmalige kerk
heeft vermoedelijk een inpandige toren gekend. Deze gegevens laten een plattegrond zien, die veel
overeenkomst vertoont met de romano-gotische Martinikerk. De restauratie heeft geen gegevens
opgeleverd over de vorm van de voormalige koorsluiting.
In de tweede helft van de 14e eeuw begon men met de vergroting van de kerk. Het koor kreeg overwelfde
zijschepen; de absiden aan het transept moesten verdwijnen. Toen werd ook de overwelfde sacristie
gebouwd met twee verdiepingen, waarvan de huidige consistoriekamer een restant is. Niet veel later
bouwde men een vrijwel geheel nieuw koor, deels op de oude fundering, maar hoger opgetrokken en naar
het oosten uitgebreid. Zo wordt in 1425 vermeld: ‘Is dat nie koer angelecht van onser Lever Vrouwenkerck
ter Ae’. Aansluitend volgde de vergroting en verhoging van de rest van de kerk tot de ruimte, zoals we die
nu nog aantreffen, afgezien van een ‘westwerkachtige’ aanbouw, die in 1710 verdween.
De invoering van de Reformatie in 1594 had aanvankelijk weinig andere wijzigingen tot gevolg dan het
verwijderen van de talrijke altaren. Geleidelijk verdween de west-oost gerichte axiale aanleg ten gunste van
een opzet met de, tegen de zuidwestelijke vieringpijler geplaatste, kansel als centrum. Het na 1603 voor de
Avondmaalsviering gebruikte koor werd door een koorhek afgescheiden. In 1643 werd boven dit hek het
Raadsgestoelte aangebracht maar de onderdoorgang naar het koor bleef gehandhaafd. Veel later volgde
om praktische redenen (tocht) een volledige afscheiding met houten schotten (kooromgang, 1782) en een
glazen pui (koorlichtbeuk, 1838) .
Over de lotgevallen van de toren en hiermede die van het orgel wordt hier volstaan met het vermelden van
de brand van 1671 en de instorting van 1710. De huidige barokke torenbekroning kwam tot stand naar een
ontwerp van Allert Meijer uit 1712. Het Arp Schnitger-orgel uit de Broerkerk werd in 1815 naar hier
overgebracht.
Zoals gebruikelijk bij onze middeleeuwse kerken, kent ook deze kerk een polychrome afwerking van het
interieur. Deze komen uit meerdere perioden: uit de romano-gotische periode zijn onder de witkalklagen
nog enkele kleurresten teruggevonden; de oudste koorschilderingen uit de 15e eeuw accentueren de
architectonisch belangrijke elementen, zoals gewelfribben, colonetten e.d. Hierop is een baksteenimitatie,
in rood met witte voegen, aangebracht; deze contrasteert met de geelwitte behandeling van muurvlakken
en gewelfvelden. Op de gewelven van de kooromgang zijn nog restanten van rankwerk en een enkele
figuratieve schildering (een hoveling, een tweekoppige adelaar als schilddrager van o.a. het stadswapen)
aanwezig.
De belangrijkste schilderingen bevinden zich echter op de gewelven van het dwarsschip. Op de vier velden
van het vieringgewelf zijn uitgebeeld: de Verrijzenis uit het graf (zuid), de Verschijning aan Maria
Magdalena (west), de Emmausgangers (noord) en de uitstorting van de Heilige Geest (oost). Dit valt samen
met de rijke schildering van ranken rond de sluitsteen en de kleurrijke afwerking van de gewelfribben en
scheibogen. Op de gewelven van de transeptarmen zijn de parafernalia van het lijden (Arma Christi) van
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Jezus Christus, gedragen door engelen, afgebeeld. Ook het schipgewelf dat aansluit bij de viering (het enige
dat de torenrampen heeft overleefd) bezit nog figuratieve schilderingen. Er valt ook nog een periode te
onderscheiden, waarbij grijze blokken met zwarte voegen rond de ramen zijn aangebracht.
Vermeldenswaard zijn voorts de tekstdoeken, gevat in geschilderde cartouches, op de ronde kolommen
tussen het hoogkoor en de kooromgang. Bij de restauratie kwam aan het licht, dat er twee doeken over
elkaar heen waren aangebracht; de oudste, daterend uit het begin van de 17e eeuw, is gerestaureerd. De
schildering op de muur boven de zuidelijke toegang tot het dwarsschip stamt eveneens uit de
reformatorische tijd.
Enkele opmerkingen betreffende de restauratie
Zoals bij elke restauratie kunnen ook bij die van de der Aa-kerk een aantal aspecten worden onderscheiden.
Allereerst zijn er maatregelen van constructieve aard, die moeten voorkomen dat het monument verder in
verval raakt. Bij de der Aa-kerk zijn dat de versterking van de fundering van de oostelijke koormuur en de
vernieuwing van de westelijke vieringpijlers. Hiernaast werden ter versterking kolommen met kunsthars
geïnjecteerd, muurplaten vervangen, spantpoten aangelast e.d. Dit zijn zaken die, als het goed is, bij
voltooiing van de restauratie niet terug te vinden zijn.
Verder wilde men de in de loop der eeuwen ontstane onvolkomenheden corrigeren.
Enkele voorbeelden: 1. Het terugbrengen van de natuurstenen traceringen in de ramen. De gietijzeren
ramen uit de 19e eeuw maakten van de kerk een soort loods voor locomotieven; ze verkeerden bovendien
in slechte staat; herstel zou teveel kosten. Vandaar dat werd teruggegrepen naar de situatie van vóór 1861,
die uit bouwsporen en van afbeeldingen goed te reconstrueren viel. 2. Het terugbrengen van het
Raadsgestoelte naar zijn oorspronkelijke plaats, n.l. tussen de oostelijke vieringpijlers.
Men wilde, zonder terug te grijpen naar één historische situatie, d.w.z. met erkenning van de waarde van
toevoegingen uit jongere cultuurperioden, het monument zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.
En er is nog een aspect van belang, te weten de bestemming van het monument ná de restauratie. De
verplaatsing van het Raadsgestoelte vergroot de bruikbaarheid van het koor; gedacht wordt aan de
plaatsing van een koororgel. Vanuit dit gezichtspunt kan ook een argument worden aangedragen voor het
weglaten van de glazen afscheiding tussen koor en schip; hoofdmotief moet evenwel het herstel van de
visuele eenheid van koor en schip zijn.
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