Jaarverslag 2020
De afgelopen jaren begonnen we ons jaarverslag steeds met optimistische opmerken over alle activiteiten
gedurende het voorgaande jaar. Deze keer is dat anders, hoewel dat weinig met Yesse zelf te maken heeft.
We komen er niet onderuit: ook te Yesse bepaalde het coronavirus in hoge mate de gang van zaken en dat
betekent als overal dat er veel niet kon.
Toch was ook 2020 een jaar met enkele ‘hoogtepunten’.

Verhalen, verhalen….
Zoals elk jaar werd ook nu (in maart) een nieuw boekje uitgebracht in de serie
“Esser Miniatuurtjes”, inmiddels nummer 11! Deze keer een samenwerking van alle
bestuursleden en de ondersteuners, die elk een eigen hoofdstuk verzorgden, onder
de titel ‘Verhalen uit het kloosterhof. Over klooster Yesse in alle tijden.’ Zes heel
verschillende verhalen, samengebracht tot een mooi geheel, symbool voor het
(uitgebreide) bestuur van Yesse!
Ondanks het feit dat het boekje nog niet officieel gepresenteerd is (zie boven…) is
er al een aardig aantal van verkocht.

En nog meer verhalen….
Op 15 en 16 mei 2020 stond een groots meerdaags evenement gepland, ‘Van Yesse naar Sint Jan.
Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster’, georganiseerd door de vereniging Vrienden Martinikerk en de
stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse. Later aangevuld met de RUG, faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap, filmer Willem Hoiting en de SKLO (het vroegere Groninger Studentenpastoraat). Het
gehele evenement werd afgeblazen, echter ‘de verhalen’, in dit geval over ‘De Arm’ waren al van de persen
gerold. Het boek onder de titel “De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de
Martinikerk” is daarom wel meteen in de verkoop gegaan en verkrijgbaar in de boekhandel en bij
Bezoekerscentrum Klooster Yesse. De Groninger Archieven hebben er rond de Dag van de Groninger
geschiedenis (oktober) aandacht aan geschonken door een filmpje op te nemen over de ontwikkelde wandeling
‘Van Yesse naar Sint Jan’ en de route digitaal ter beschikking te stellen. Alle actuele informatie staat op de
website: www.kloosteryesse.nl/yessesintjan.
Inmiddels is het overgrote deel van het project opnieuw, en nu naar 2022 verplaatst.
Bezoek burgemeester Schuiling, juli 2020
In de relatief rustige zomerperiode plegen bestuurders en ambtenaren van gemeentes zo mogelijk op tournee
te gaan door hun gebieden. Zo ontving Yesse al eerder de gebiedsmanager van Haren, maar dit jaar (2020)

kwam burgemeester Koen Schuiling samen met een aantal ambtenaren Yesse verkennen. Zo kwam het dat
Yesse op 1 juli Yesse burgemeester
Schuiling vergezeld door de
gebiedsmanager Haren, Marian Boelema,
de gebiedssecretaris Margot IJlst en
ambtenaar Peter Teerhuis mocht
ontvangen. Er was buiten een aan corona
aangepaste presentatie ingericht. De
burgemeester toonde zich geïnteresseerd
en was zeker nieuwsgierig naar de
gewenste verbinding tussen het
kloosterterrein en het gebied De Vork,
praktisch grenzend aan elkaar. Nu het
wandelgebied in De Vork zo in trek blijkt,
biedt dit ook Yesse kansen. Het een en
ander zal samen met de Stichting Het Groninger Landschap, als eigenaar van Essen 7, worden uitgewerkt. Een
persbericht heeft de gemeentelijke media ‘gehaald’: het Harener Weekblad en de Groninger Gezinsbode
publiceerden het bijgaande persbericht, dat ook door diverse kranten online was geplaatst. Ook OOGTV
plaatste het online. Zie de link: https://harenerweekblad.nl/artikel/1116266/burgem
Activiteiten te Yesse beperkt
Het coronavirus gooide nog meer roet in het kloostereten dan gevreesd doordat we in het kleine
bezoekerscentrum ‘op anderhalve meter’ feitelijk geen enkele activiteit konden en kunnen organiseren. Er zijn
daarom buitenlezingen te Yesse voorbereid, maar voor de uitvoering waren we afhankelijk van het weer. Hoe
blij we ook mochten zijn met de regen na de wel erg droge zomers van de afgelopen jaren, voor lezingen buiten
moet het minstens (zo goed als) droog zijn en liefst niet al te winderig.
Op 8 augustus stond het eerste Open Huis weer op de rol. Er zijn voorzieningen getroffen om buiten panelen
op te hangen die normaal binnen hangen. Uiteraard werden de coronamaatregelen nageleefd. Zo was
aanmelding verplicht via de app op de website, en werden slechts kleine(re) groepen toegelaten. Zo nodig
werden groepen van zes personen maximaal toegelaten onder de (privé) carport.
Na een ingekorte presentatie waarin aandacht voor de geschiedenis van Yesse, bodemonderzoek en de
situering van diverse onderdelen in en rond het terrein van Essen, was er gelegenheid om verspreid in en rond
het bezoekerscentrum op verschillende plekken informatie te zien en te horen, waarna nog een rondje Essen
werd gelopen met belangstellenden. Activiteiten worden vooral gemeld langs de openbare weg in Essen, op de
website en Facebook. De vaste openhuismiddag op de tweede zaterdag is hiermee komen te vervallen.

Leuke dingen voor de mensen: de Dickens Award
Op 6 november kreeg de voorzitter van de stichting
Bezoekerscentrum klooster Yesse, zoals dat hoort totaal
onverwacht, de culturele prijs van Haren, de Dickens Award,
uitgereikt. Ze ontving de prijs, die elke twee jaar wordt
uitgereikt, uit handen van de juryvoorzitter en voorzitter van
de Culturele Raad Haren, de heer Kees Swagerman. Na mooie
jurywoorden en de overhandiging volgde een informeel
samenzijn in de buitenlucht, corona weerhield het gezelschap
van een bijeenkomst ‘onderdak’. Normaal gesproken wordt
deze uitgereikt in de Dorpskerk, aan het begin van het culturele seizoen in Haren, eind augustus. Hoewel dit

een persoonlijke prijs betreft is het uiteraard ook mooi nieuws voor ‘Yesse’. Er werd uitgebreid aandacht aan
besteed in het Harener Weekblad en Haren de Krant.

De Kloosterwandeling, september 2020
Primair voor de Open Monumentendag werd een
‘kloosterwandeling’ ontworpen. Voor het eerst werd het
wandelgebied ‘De Vork’ betrokken in het kloosterverhaal,
in combinatie met geologische en natuurwaarden.
Uiteraard wel zoveel mogelijk gericht op de relaties tussen
het Vorkgebied en het voormalige klooster, maar die
hoeven niet ver gezocht te worden. Er is al het een en
ander over geschreven door bijvoorbeeld Jan van den Broek en Marnix Deterd Oude Weme. Gids Hans Punte
(Groninger Landschap, en ook nauw betrokken bij Yesse) weet er boeiend over te vertellen. Ook in en rond
Essen valt op deze manier voldoende te melden, met als voordeel dat de wandeling ook een directere blik biedt
op de plaats waar de verschillende verhalen zich ooit afspeelden.
Op de Open Monumentendag wandelden in twee groepen een kleine dertig mensen mee. De geplande
wandelingen op 14 en 24 oktober konden door de aangescherpte coronamaatregelen helaas niet doorgaan.

Verdere gegevens:
Uiteraard waren de bezoekersaantallen onder het normale niveau van ongeveer 1500 personen per jaar. De
teller stopte bij 683 personen: Openhuisbezoekers 64, Kloosterwandelingen (2x) 28, groepspresentatie (1x)
voor 12 personen en ten slotte passanten (1, 2 of 3 per keer) dit jaar 579 personen.
Ondanks het wegvallen van een groot deel van de entreegelden is de financiële situatie dank zij een groeiende
groep trouwe donateurs van Yesse gezond te noemen.
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-historische wereld en met name met de archeologische faculteit
van de RUG, het GIA (Groninger Instituut Archeologie).
De stichting wordt ondersteund door ruim 100 donateurs, krijgt inkomsten uit hun donaties, activiteiten en
lezingen en ontvangt geen subsidies.
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