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MICHIEL ROOKE (RED.) 

Werkzaamheden aan 

de lezenaar en de 

avondmaalstafel in het 

ateliervan de decora-

tieschilders Veldman en  

Veltman.  Foto Stichting 

Oude Groninger Kerken. 

zich de kerkenraadsbanken, bekroond met ijzeren decoraties. Verder staan er 
een houten lezenaar op een rechthoekige voet, een doopvont met een koperen 
schaal en een fraaie avondmaalstafel. 

Tot in 1981 werden erin de Den Horn kerkdiensten gehouden. In 2010 werd 
de kerk gerestaureerd en in 2011 werd zij overgenomen door de Stichting Oude 
Groninger Kerken. Na de restauratie in 2010 kwamen de avondmaalstafel, 
waarvan één poot ontbrak, het offerblok, een kleine en een grote lezenaar, een 
stoof en een voetenbank te tevoorschijn uit een loods. De oude avondmaalstafel 
bevatte een muntje uit het begin van de 17e  eeuw en had waarschijnlijk eerst als 
betaaltafel gediend. Mogelijk is deze avondmaalstafel afkomstig uit Hoogkerk 
en in 1862 in Den Horn in gebruik genomen. In 2017 onderging de kerk een 
herstelbeurt, waarbij verschillende delen van het meubilair goed onderhan-
den werden genomen. De avondmaalstafel werd gerestaureerd door Richard 
Meulenbeek en ook andere losse meubelstukken werden opgeknapt en door 
de restauratieschilders Veldman en Veldman in hun kleurige glorie hersteld. 
De actieve dorpsgemeenschap gebruikt de kerk nu voor allerlei evenementen. 

Jan Oldenhuis 

Van het cisterciënzer nonnenklooster Yesse te Haren resteren bovengro 
sinds 1890 geen resten meer. Hierdoor zijn we bij de reconstructie van 
kloosterleven van de Yesser monialen en conversen aangewezen op historis 
bronnen en de studie van wat er bij werkzaamheden ter plaatse of tijd 
archeologisch onderzoek aangetroffen is. Met name archeologisch onderz 
stelt ons in staat om de op basis van historische documenten overgeleverde 
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CULTUREEL ERFGOED 2017 

Vogelperspectiefmet lig-

ging van de werkputten 

(paarse buitenlijnen) 

van 2017 in relatie tot de 

grondradar-resu baten, 

schiedenis van klooster Yesse aan te vullen met specifieke informatie over het 
kloosterleven ter plaatse en de politiek-economische relaties van Yesse destijds. 

Op basis van historisch onderzoek is toetreding van klooster Yesse tot de 
cisterciënzer orde in 1215 of 1216 nawijsbaar - het functioneert tot het bij de 
Reductie in 1594 aan de Staten-Generaal vervalt. Het symbolisch einde van 
het Yesser klooster is op 15 februari 1595, wanneer de abtenzegels van vele 
Groninger kloosters worden ingeleverd op het Groninger raadhuis. Vanaf dit 
moment begint de afbraak en verkoop van de gebouwen van het ldoostergoed: 
op 16 juni 1595 verkopen de Gedeputeerde Staten van de Stad en Lande aan 
Cornelys Hijlckens 'in t closter van Essen' de restanten van "t melckhuijs' en 
andere gedeelten van het klooster op afbraak, voor de som van i8o gulden. 
Een dag later wordt soldaat Hans van Antwerpen belast met het schoonmaken 
van de stenen. Het feit dat Reitsma in 1890 kon opmerken dat in zijn tijd de 
laatste bovengrondse resten geslecht waren, toont dat deze afbraak niet direct 
volledig was. Ook lijkt er aan het religieus gebruik van het terrein niet direct 
een einde te zijn gekomen: volgens de Harener predikant Hubertus Brucherus 
(1618-1657) is er tot in 1641 nog heimelijk gepreekt of vereerd in Yesse. 

In 2017 begon een samenwerkingsproject van het Groninger Instituut 
voor Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen), landeigenaar Stichting Het 
Groninger Landschap, de bevoegde overheden (gemeente Haren en provincie 
Groningen) en Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse. Het meerjarig ar-
cheologisch bodemonderzoek van Klooster Yesse in het kader van dit project 
dient om zowel archeologiestudenten een opleidingsopgraving te bieden, als 
om de beeldvorming en de gebruiksgeschiedenis van het klooster te verrijken. 
Bij de opgraving in 2017 vormden de resultaten van een in 2016 uitgevoerd 
grondradaronderzoek op het terrein van Het Groninger Landschap het vertrek-
punt. In het radarbeeld waren diverse lijnvormige elementen te herkennen die 
wel eens onderdelen van de kloosteromgang konden betreffen. Ook was er een 
aanwijzing voor een binnengracht in het noordoosten van het kloostergoed, 
waardoor de via de Schipsloot aangeleverde goederen binnen het kloosterter-
rein gelost konden worden. Verder werd besloten om een proefsleuf aan te 
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MICHIEL ROOILE (RED.) 

Voorlopige reconstructie 

op basis van de opgra-

vingsresultaten, volgens 

hetzelfde vogelperspec-

tief. Beeld Mart Scholte 

Lubberink en  Stun  

Are  old  ossen. 

leggen op een deel van het terrein waar niet direct structuren zichtbaar waren 
op de grondradarkaart 

Deze laatstgenoemde sleuf (werkput  ii)  bleek uitgebroken funderingen te In 
bevatten van mogelijk twee oostwest georienteerde gebouwen. Ook werd in het Sc 
uiterste noorden van deze sleuf een kleinere binnengracht ontdekt en werd  bi- 
de  met slooppuin deels gedempte buitengracht aangesneden. In werkput 13 m 
werd inderdaad een vermoedelijke grachtloop aangetroffen, die op basis van Mi  
het gedocumenteerde profiel minstens eenmaal opnieuw (na dichtslibbing) re 
werd opengegraven. Deze tweede fase van de grachtloop werd middels 1 C - diE 

onderzoek gedateerd op 1295-1395. ge 
In werkput 12 werden behalve een bijzondere pauselijke  bullet  (zie het ar- stc 

tikel van Van Moolenbroek en Arnoldussen, op pagina 6-15 van dit Jaarboek) op 
ook de funderingssporen van kloosterbebouwing aangetroffen. De locatie van de  on  
west- en oostmuur van de oostelijke pandgang waren zichtbaar als grondverbe- we 
teringen van geel lemig zand die getrapt waren ingegraven in de onderliggende do 
middeleeuwse cultuurlaag (waarin zaden van gerst en vlas werden aangetroffen) vet 
Vermoedelijk was hier het annarium of de kapittelzaal gesitueerd, maar van het 
oude oppervlak resteerde enkel een serie lemen vloeren en plavuizen die - door we 
een grote ingraving in de onderliggende cultuurlaag - dieper waren weggezakt. we) 

In werkput 12 had in principe ook de westelijke muur op de overgang van zoc 
pandgang naar kloostertuin zichtbaar kunnen worden, maar door het aantref- en  
fen  van een grafveld ingegraven door een laag met puin van ldoostergebouwen we 
kon hier niet verder worden verdiept. Opvallend is dat de graven gedateerd Zij 
konden worden op het eerste kwart van de 1

5  eeuw. Dit betekent dat dit deel wal 
van de clausuur in die periode al gesloopt moet zijn geweest (de west-oost pel( 
georienteerde begravingen liggen immers in het slooppuin ter plaatse van de zijn 
oostelijke pandgang). Het archeologisch onderzoek lijkt zo dus al - ondanks de tot 
beperkte omvang qua ruimte - nuance te bieden aan een beeld van continu en 
succesvol kloostergebruik tot 1595. heb 

Stijn Arnoldussen, Bart Fflkkema en Annemiek Bos Wo 
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I)tU 4401 _J*  

Deze rubriek bevat een keuze uit activiteiten en wetenswaardigheden op het gebied 
van archeologie, landschap en bouwhistorie in de provincie Groningen over het jaar 
2017. Voor de gemeente Groningen zij verwezen naar het jaarboek Hervonden Stad. 

Op vrijdag io november 2017 werd de Molukse kerk 'Eben-Haëzer' te Ap-
pingedam na restauratie weer in gebruik genomen. Deze kerk werd in 1960 
gebouwd als een  semipermanent  gebouw en was de eerste Molukse kerk in 
de eerste Molukse wijk van Nederland en is op dit moment het oudste kerk-
gebouw van de Molukkers in ons land. Aan deze kerk is niets veranderd sinds 
de bouw in 1960. Hoewel de kerkelijke gemeente had gehoopt in het begin 
van de jaren negentig van de vorige eeuw een nieuwe kerk te kunnen bouwen, 
moest ze daar om financiële redenen van afzien. Dat is de redding geweest 
van dit kerkgebouw. In 2013 is het tot beschermd rijksmonument verklaard 
vanwege de bijzondere architectuur die als  semipermanent  wordt betiteld en is 
geïnspireerd door de kerken op de Molukken. Bovendien vormden deze eerste 
Molukse kerk en de eerste Molukse wijk in Nederland het omslagpunt van het 
geplande tijdelijke verblijf van de Molukkers naar een permanent wonen in 
Nederland. 

Om de kerk aardbevingsbestendig te maken is het gebouw op specifieke 
wijze versterkt waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de bijzondere 
kenmerken van het gebouw, zoals de draagconstructie die wordt gevormd door 
in het zicht gelaten houten spanten. Het gebouw is en blijft in gebruik als kerk 
bij de actieve Molukse gemeenschap en krijgt daarnaast een multifunctionele 
bestemming voor haar overige activiteiten. In de kerk is een informatiepunt 
ingericht over de Molukse geschiedenis. 
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