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Jaarverslag 2015 

Vooraf:                                                                                                                                                                                                              

Na de aanvankelijke onrust over het voortbestaan van het Bezoekerscentrum in verband met een mogelijke 

verhuizing van Annemiek Bos, is in de loop van 2015 zekerheid gekomen over de toekomst. In september werd 

‘Essen 7’ in zijn geheel overgedragen aan de Stichting het Groninger Landschap, waarmee zowel het terrein als 

het archeologisch gebied bewaard zal blijven en bovendien de toekomst van het bezoekerscentrum is veilig 

gesteld. Vanuit deze zekerheid worden nu nieuwe plannen ontwikkeld en ziet het bestuur van ‘Yesse’ de 

toekomst met vertrouwen tegemoet. 

Korte terugblik Bezoekerscentrum:                                                                                                                                    

Na een dip van enkele jaren in de bezoekersaantallen, zijn we in 2015 het mooie aantal van 300 bezoekers ruim 

gepasseerd. 65 hiervan kwamen af op de Openhuismiddagen, in 12 groepen kwamen totaal 190 

belangstellenden naar het Bezoekerscentrum en daarnaast namen 73 donateurs deel aan verschillende 

activiteiten. Ten slotte namen bijna 70 mensen deel aan voorlichtingsactiviteiten ‘op locatie’. 

Een van deze activiteiten was het ‘Broodje met… Annemiek Bos’ op 26 februari in ‘t Clockhuys in Haren, 

georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Yesse door de eeuwen heen’ in augustus 

2104. Hier kwamen zo’n 50 belangstellenden op af.  

Er zagen dit jaar verschillende publicaties het levenslicht:                                                                                                   

1. Bart Flikkema schreef traditiegetrouw een nieuw deeltjes in de (bijna ‘zijn’) reeks Esser miniatuurtjes: Het 

refugium van klooster Yesse, Kloosterzusters uit Essen in de Groninger Herestraat. Uit deze titel blijkt niet dat 

dit huis in 1589 gekocht werd van de familie Sickinghe. De grote verrassing was dan ook dat Bart ter 

gelegenheid van de presentatie van het boekje aan het bestuur van het bezoekerscentrum Yesse een aantal 

leden van de familie Sickinghe had weten te bewegen af te reizen naar Yesse om ook een exemplaar in 

ontvangst te nemen.                                                                                                                                                                             

2. Als tweede nieuwe deeltje in dezelfde serie verscheen Wandelen in middeleeuws Groningen, Op zoek naar 

restanten van kloosters en refugia. Dit door Ingrid Smit en Marry Heidema geschreven boekje blijkt een succes 

en bereikt een breder publiek dan alleen ‘Yessevolgers’. Inmiddels is een ‘derde druk’ van 25 exemplaren 

verschenen. Er zijn intussen drie door de auteurs begeleide wandelingen georganiseerd. Deelnemers waren 

verrast op hoeveel plaatsen in ‘stad’ nog sporen te vinden zijn van verdwenen kloosters of refugia! 
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ProRail op bezoek                                                                                                       

In juni ontving het bezoekerscentrum een groep van ruim 40 

betrokkenen bij de ontwikkeling van plannen voor het aan te leggen 

opstelterrein in de zogenoemde ‘Vork’ in de weilanden achter 

Essen. Naar wij nu weten wordt dit op het corpusland van Yesse 

aangelegd. ProRail organiseerde de bijeenkomst en vroeg onderdak 

in het klooster. 

 

Naast de gebruikelijke deelname aan de Braderie en de Kunst- & Cultuurmarkt in Haren, vonden In de tweede 

helft van 2015 nog enkele bijzondere activiteiten plaats.                              

We noemen de voorlichtingsbijeenkomst voor donateurs en buurtgenoten uit Essen met betrekking tot de 

overdracht van onder meer het Bezoekerscentrum aan Het Groninger Landschap. Beide partijen gaven een 

korte toelichting op hun beweegredenen tot deze stap. Ongeveer 35 belangstellenden waren aanwezig; voor 

deze gelegenheid mochten wij wederom dankbaar gebruikmaken van de boerderij Essen 3. Later in het jaar 

kwam de voltallige staf van de Stichting Het Groninger Landschap op bezoek om te horen wat er allemaal 

speelt op haar nieuw verworven bezit… 

Aan het einde van het jaar vonden twee activiteiten plaats in het kader van ‘800 jaar Yesse’.                                

In 1215 werd het klooster gesticht en in 1216 door de Utrechtse Bisschop Otto von Lippe II gewijd.             

Op 4 december toonde het Filmhuis Haren de film ‘La Religieuse’, een Franse film uit 2013 van Guillaume  

Nicloux, over een meisje dat door haar ouders werd gedwongen in een klooster in te treden en enkele jaren 

streed voor rechtvaardigheid en vrijheid. De film is gebaseerd op het boek met dezelfde titel van de Franse 

schrijver Denis Diderot uit 1792. Annemiek Bos verzorgde een inleiding bij deze indrukwekkende film.  

                                                                                                                                                                                                              

Op 16 december kwam kloosterkenner Prof. Dr.  J.H. (Hans) Mol naar Haren. 

Voor een met honderd aanwezigen uitverkochte bibliotheekzaal hield hij een 

lezing waarin hij de nadruk legde op de relatie tussen mannen– en 

vrouwenkloosters en op de  vraag in hoeverre vrouwenkloosters een 

afspiegeling vormden van mannenkloosters. Ook poneerde hij enkele voor ons 

nieuwe ideeën over het leven in en om het klooster Yesse, stof tot nader 

onderzoek en overdenken!  

 

Corpusland Yesse                                                                                                                                                                           

Student Landschapsgeschiedenis Marnix Deterd Oude Weme heeft onder leiding van Prof. Dr. Ing. M. (Theo) 

Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen, zijn afstudeeronderzoek 

gewijd aan de oude Hunzeloop, maar daarbij ook ruim aandacht besteed aan de corpusgronden van klooster 

Yesse. Hij vond verloren gewaande kaarten terug, waaruit met name bleek dat de rondom het klooster Yesse 

gelegen gebruiksgronden (corpuslanden) veel groter waren dan gedacht werd. Hij deed deze studie in opdracht 

van de stichting Het Groninger Landschap, die vooral belangstelling had voor de oude Hunzeloop in het gebied 

tussen het Zuidlaardermeer en de stad Groningen in verband met mogelijkheden van reconstructie. 

Blik vooruit: In het kader van 800 jaar Yesse worden diverse fietsroutes ontwikkeld die op verschillende 

momenten zullen worden gereden, onder meer op de open Monumentendag. Ook wordt een wandeling over 

het nu uitgebreide corpusland gelopen. De website wordt vernieuwd. Een en ander in toenemende 

samenwerking met het Historisch Platform Haren, Geopark Hondsrug en Het Groninger Landschap.                              

Het aantal Esser Miniatuurtjes wordt weer uitgebreid. 
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