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Ook 2018 was weer een actief jaar voor Yesse. Hieronder de meest in het oog springende evenementen op 

een rijtje. 

 

Bodemonderzoek voorjaar 2018, mei-juni 

Net als het vorig jaar heeft ook in 2018 een enthousiaste groep eerstejaars studenten archeologie 

bodemonderzoek verricht. De resultaten waren ook dit jaar even veelvuldig en verrassend als verwarrend. 

Betekenisvol lijkt de vondst van een tweede pauselijke bulla, waar inmiddels diverse onderzoekers zich het 

hoofd over breken. Overige vondsten worden tot scripties verwerkt: randscherven, botten, metalen, 

plantensporen … Nog duidelijker werd de enorme omvang van de kloostergebouwen en de aard van de 

bewoning voor 1215. 

 

Fietstocht langs de randen van Yesses kloostergoed, 9 mei 2018 

De eerste fietstocht rondom de kloostergoederen in de nabije omgeving, gerealiseerd door Marry Heidema en 

Hans Punte (vrijwilliger van St. Het Groninger Landschap en zeer betrokken bij Yesse) was voor vele deelnemers 

een grote verrassing, gezien de vele, mooie en vooral onverwachte plekjes zo dicht in de buurt. Andere 

verrassing was de omvang van het gebied, dat zich uitstrekte van Euvelgunne tot aan het huidige Noord-

Willemskanaal. Een toegelichte routebeschrijving is verkrijgbaar voor ‘zelfstandige fietsers’. 

 

Kindermiddagen in en om Sickingeveld! 27 juni en 11 juli 2018 

Op 27 juni was het zo ver: de eerste keer dat er een heuse 

kindermiddag werd verzorgd te Yesse, met de mogelijkheid 

‘archeoloog voor een middag te zijn’ en te graven in het 

Sickingeveld. Een studente archeologie begeleidde hen. Tevens 

werd deze middag onze eigen kinderfilm ‘Ghebbe, de novice van 

Yesse’ vertoond. De groep was in tweeën verdeeld; wie niet aan 

het graven was, werd door de twee gidsen van Het Groninger 

Landschap ingewijd in de (overige) geheimen onder en boven de 

bodem: bomen luisteren en meten, beestjes zoeken, boven de 

grond en er onder … genoeg te zien en beleven! 

 

Open Monumenten Dag (OMD) en Dag Harener Geschiedenis (DHG), 9 september 2018 

Voor 2018 werd gekozen om de Open Monumentendag te laten samenvallen met de Dag van de Harener 

Geschiedenis. Het thema was ‘Verdwenen waterwegen in Haren’. In Essen werd een lezing verzorgd door Eppo 

van Koldam, daarop volgde een ‘struuntocht’ door de landerijen in en rond De Vork, waarin uiteraard het 

onderwerp van de dag centraal stond. Er waren plekken te ontdekken waar je nooit geweest bent en nooit 

weer mag komen…In het Provinciehuis draaide de hele dag een filmpje waarin ook een minuut aandacht voor 

Yesse. 

 

Donateursexcursie, naar ons ‘andere moederklooster’ Sibculo, vooraankondiging 20 oktober 2018 

Aduard als moederklooster van Yesse is bekend, maar Sibculo? De feiten zijn dat Yesse ongeveer even lang 

dochter is geweest van Aduard als dat het is aangesloten geweest bij de Colligatie van Sibculo, een klooster in 

de buurt van Hardenberg. Bijzonder is de achtergrond van dit (voormalige) klooster, dat voorkwam uit de 
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Moderne Devotie, die daarmee ook in Yesse zijn intrede deed. Reden genoeg voor een interessante excursie 

naar het bezoekerscentrum en een bezichtiging van het terrein. Vooraf werd het Stift Weerselo bezocht. 

 

Afsluiting seizoen Yesse, 18 november 2018 

De jaarlijkse afsluiting van het seizoen vond voor een keer niet te Yesse plaats, maar werd gecombineerd met 

een uitvoering van het Kamerkoor Peize, dat prachtige en passende muziek ten gehore bracht. De plaats, de 

Dorpskerk in Kropswolde, is ons bekend uit de geschiedenis van Yesse, een geschiedenis waar Bart Flikkema 

‘tussen de muziek door’ weer beeldend over verhaalde. 

 

Boekje en meer over abt Boyng 

Ook dit jaar een nieuwe uitgave in de serie Esser miniatuurtjes door Bart Flikkema: ’Abt Boyng, Middeleeuwse 

kloosterhervormer, pater immediatus in klooster Yesse’. Een prachtig en zeer interessant boekje over een min 

of meer vergeten abt, die een enorme invloed heeft gehad op de kloosterwereld in Noord Nederland rond 

1420, uiteraard in Yesse maar ook Ihlow, Aduard en Claerkamp, en met name Sibculo stonden sterk onder zijn 

invloed.  Samen wordt een plan ontwikkeld om deze abt de aandacht te geven die hij ook nu nog verdient. 

 

Dag van de Groninger Geschiedenis 13 oktober 

Als bijna altijd was Yesse weer present op de jaarlijkse markt in de Groninger Archieven, de plek waar de 

activiteiten rond de dag van de Groninger Geschiedenis plaatsvinden. Deze keer werd een ‘special’ in het 

Dagblad van het Noorden (5 oktober) geplaatst over enkele  belangwekkende cultuurhistorische onderwerpen 

en Yesse was een van de vier! Op deze dag  werd ook het Historisch Jaarboek Groningen gepresenteerd, met 

een artikel door Stijn Arnoldussen en Jaap van Moolenbroek over de te Yesse gevonden pauselijke bullae. 

 

‘Mariabordje’ in Kropswolde 

Al lang speelden we met het idee een bordje te plaatsen 

aan de Burg. Van Royenstraat in Kropswolde, waar eens 

de boerderij van de Yesser lekenbroeders moet hebben 

gestaan en van waaruit hun kapel zichtbaar was. Er was 

al eens een noodvoorziening aan een lantaarnpaal 

geplakt, maar nu was de kersverse wethouder van 

Midden-Groningen, Erik Drenth, bereid een definitief 

bordje te onthullen. De plek met het bordje kreeg 

natuurlijk extra aandacht tijdens de jaarlijkse 

Lekenbroederfietstocht, afgelopen jaar op 13 september. 

 

Ten slotte: de gemeentelijke herindeling 

Ook het Historisch Platform Haren, waarin Yesse participeert, heeft nagedacht over de vraag ‘hoe verder na de 

herindeling’. We proberen bij de nieuwe bestuurders en ambtenaren aandacht te krijgen voor Harense 

cultuurhistorie en invloed te hebben op de besluitvorming. Om dit zo breed mogelijk te maken is contact met 

‘Historisch Ten Boer’ inmiddels voorzichtig tot een groep samenwerkende organisaties gegroeid, waarbij ook 

contact gelegd is met de ‘Vrienden van de Stad Groningen’. 

 

Bestuur Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse: 

Annemiek Bos (vz /pen.m.) 

Marry Heidema (secr.) 

Hein Bekenkamp (lid) 
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