Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 was weer vol reuring te Yesse. En dat niet alleen, de kennis over het klooster en de bewoners
neemt nog steeds toe, de belangstelling groeit evenzo hard mee en de plannen en ideeën voor 2020 liggen al
weer klaar.
Yesse is inmiddels 10 jaar een Stichting, sindsdien heeft er tot nu toe 5 keer bodemonderzoek plaats gevonden
en weten we wat voor imposant gebouw in Essen gestaan moet hebben. Hoezo kloostertje, klooster!
Kloosterlezing 12 februari
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, was ook dit jaar ‘t Clockhuys de plaats van handeling voor onze
kloosterlezing. Jakob Loer, Aduardkenner bij uitstek verhaalde over Watermanagement in Aduard. Zijn lezing
zat boordevol informatie die in principe ook op Yesse van toepassing is. Jakob vertelde onder andere over
waterputten en watertorens midden in het kloosterhof, begin juni werd ook te Yesse een put gevonden op
dezelfde plek.
Fietstocht rond Yesses kloostergoed 18 april
Zo’n 15 deelnemers genoten weer van een prachtige
fietstocht vol verrassend mooie plekjes, waaronder de Hunzezone,
bij Euvelgunne, waar ooit de grens liep van Yesses corpusland.
Dat zal echter nooit meer hetzelfde zijn na het overlijden
van de voorvechter van het behoud er van, Ties Dijkhuis. Hij
overleed 19 maart, min of meer plotseling. Het Groninger
Landschap, eigenaar van het gebied en van Essen 7, heeft laten weten
zijn boerderij te zullen behouden.
Een prachtig eerbetoon aan deze markante man, ‘De laatste boer van Euvelgunne’.
GIA veldwerk 13 mei tot en met 7 juni
Het hoeft geen introductie meer, ook dit jaar hebben de GIA-studenten (Groninger Instituut Archeologie) weer
‘gegraven’ in het weiland van Essen 7. Er werd dit jaar vooral voortgeborduurd op eerdere
onderzoeksresultaten. Enkele vondsten trokken meteen de aandacht van de pers, met name de sleutel die op
de eerste dag werd gevonden, en die de (kranten)wereld in ging als ‘de kloostersleutel’. De kloostergebouwen
krijgen steeds meer vorm en aan het aantal vondsten lijkt maar geen eind te komen.
Yesse wereldnieuws!
Bijzonder is het artikel dat via de link hieronder verschijnt: Hoe Essen beroemd wordt door een goede
samenwerking op buurtniveau! De buurtcohesie en – betrokkenheid worden opgemerkt en als voorbeeld
gesteld van hoe deze meehelpen positieve archeologische onderzoeksresultaten te bereiken. (Engelse tekst).
https://www.narcis.nl/search/coll/publication/Language/NL/uquery/Yesse/pageable/0

GIA Publieksdag 26 mei en Open dag 5 juni
Nieuw in het kader van het studentenwerk was de organisatie van twee activiteiten voor publiek: een
publieksdag waar deelnemers allerlei vormen van onderzoek zelf konden uitvoeren en een heuse open dag.
Voor het eerst werd een nieuw vak gegeven aan derdejaarsstudenten, dat erfgoedzorg, politiek en publiek betreft. Genoemde
activiteiten waren feitelijk praktijkonderdelen hiervan. Beide
werden een succes. Op 26 mei kwamen totaal zo’n veertig
belangstellenden kennis maken met diverse onderdelen van het
veldwerk; op 5 juni kwamen maar liefst driehonderd belangstellenden een kijkje nemen. Studenten lieten vondsten zien en lichtten
deze toe, vertelden hoe het echte graafwerk er aan toe gaat, lieten
zien hoe vervolgonderzoek en diverse onderzoeksmethoden gaan.
Op de foto graven deelnemers aan de publieksdag naar het kerkhof ten noorden van de kerk, en ja: gevonden!
Belangstelling scholen groeit!
Nog niet eerder was er zoveel belangstelling van scholen voor een les op school, gevolgd door een te Yesse. De
SWS De Vlieger uit Noordhorn, de Quintusschool uit Glimmen en De Borg uit Spijk boden hun groepen 5/6 een
middag Yesse aan. Beide eerste werden voorafgegaan door een les op school door de GIA-studenten. De
variatie in het aanbod neemt toe en overwogen wordt ook voor andere groepen lesprogramma’s te
ontwikkelen. Bijzonder was het bezoek van de Internationale School Groningen, die een Regional Activities Day
organiseerde, waarbij gewisseld werd tussen De Hortus en Yesse. Maar liefst 75 leerlingen maakten kennis met
het klooster.
Kindermiddagen archeologie en natuur, 22 en 29 juli
Voor het derde jaar op rij organiseerden Het Groninger Landschap en Yesse samen open middagen voor
kinderen van 9 tot 12 jaar. 22 juli was het huis te klein voor maar liefst 26 kinderen met pakweg 16 ouders.
Het was prachtig weer, dus een mooi feestje! Twee jeugdgidsen gingen op zoek naar beestjes en daagden de
kinderen bijvoorbeeld uit om met elkaar een regenworm te spelen, archeologiestudenten leerden hen de
eerste fijne kneepjes van het veldwerk. OOG TV kwam langs en maakte een mooi filmpje, dat 22 juli
uitgezonden werd. Zie hiervoor de link: https://www.youtube.com/watch?v=eyVxBTX9vuY
Lekenbroedersfietstocht, 12 september
Ook dit jaar werd onze inmiddels fameuze fiets- en vaartocht van Yesse naar Kropswolde gehouden. De
Raaidomp mocht deze keer slechts de helft aan opvarenden meenemen, reden waarom Hans Punte, gids van
Het Groninger Landschap, zocht naar een oplossing. Die werd gevonden in een ingelaste wandeling voor de
andere helft van de groep, iets wat eigenlijk een heel mooi nieuw aspect van de dag bleek te vormen. Die
houden we er in dus.
Podcast burgerparticipatie Jelle van Binsbergen en Anne Hilde Blanken, 5 oktober
Jelle van Binsbergen en Anne Hilde Blanken, studenten aan de faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap, wilden graag een interview over participatie. Het resultaat is beschikbaar als podcast
(een soort radioprogramma op de computer) en te beluisteren door op onderstaande link te klikken. Inmiddels
maakt deze deel uit van een nog aan te vullen serie podcasts vanuit de faculteit.
https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/blog/blog-klooster-yesse-onzichtbaar-maar-van-belang

Maquette klooster Yesse door Wiebe Westra
Twee jaar noeste arbeid door de heer Wiebe Westra leverde
een prachtige maquette op met een vroeg-kloosterlijke sfeer.
Van steentjes tot en met dakruiter, waterput, een rijtuigje,
poortgebouw met heuse bel, klokkenstoel enletterlijk alles zelf
gemaakt. Een prachtig stuk huisvlijt, waar te Yesse inmiddels al
heel veel mensen van hebben genoten. Verlichting en zelfs
kloostermuziek maken het geheel af! Wiebe is uiteraard bedankt
en mocht een foto- en tekstboekje over het proces en resultaat
in ontvangst nemen.

De Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse stelt zich ten doel:
- het verzamelen van bestaande informatie
- het faciliteren van onderzoek
- het uitdragen van kennis
Zij doet dit op eigen initiatief en op verzoek van derden. Er bestaat samenwerking met vele partijen in de
(internationale) klooster- en regionale cultuur-historischewereld en met name met de archeologische faculteit
van de RUG, het GIA (Groninger Instituut Archeologie).
De stichting wordt ondersteund door bijna 90 donateurs, krijgt inkomsten uit activiteiten en lezingen en
ontvangt geen subsidies.
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