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Heeft u wel eens een sarcofaagdeksel gegeten? Het klinkt 
niet erg aantrekkelijk, maar het is zeker aan te raden. 
Bakker Klaes Hoekstra uit Bedum bakt sarcofaagjes ter ere 
van de opening van het baarhuisje bij de kloosterkerk van 
Thesinge. In het huisje is een minimuseum opgericht rond-
om twee sarcofaagdeksels, die in 1964 vlakbij Thesinge 
zijn opgegraven.
Door Emmy Wagenaar Hummelinck. 

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je 
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar waddenland@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app. 
Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met

De kerk van Thesinge. De gehalveerde, dichtgemet-
selde vensters in noord- en zuidgevel wijzen erop dat 
de kerk ooit veel hoger is geweest. Voor de kerk het 
baarhuisje waarin de sarcofagen te bezichtigen zijn. 
– Foto: Pluc Plaatsman

Ooit wel eens een sarcofaag gegeten?

 Thesinger sarcofaagjes van bakker 
Hoekstra. – Foto: Pluc Plaatsman

Meer informatie over Thesinge: 
www.groningerkerken.nl
www.kerkthesinge.nl
www.thesinge.com

Informatie over spelt: 
www.spelt-pieterburen.nl/hildegard-van-
bingen

Kloosterkerk Thesinge
De kloosterkerk van Thesinge is een klein restant 
van wat in de Middeleeuwen een enorme kruiskerk 
geweest moet zijn. Alleen het koorgedeelte is be-
houden. Nou ja, behouden…Dat is een rekbaar 
begrip, want aan de gehalveerde raampartijen is te 
zien dat het bouwwerk een stuk hoger is geweest. 
Hier stond de kruiskerk van het benedictijner dub-
belklooster Germania dat in de twaalfde eeuw werd 
gesticht. Na een periode van bloei volgden oorlo-
gen, verwoestingen en de reformatie in de vijftiende 
en zestiende eeuw. Het klooster raakte in verval. 
Een restauratie in1641 zorgde ervoor dat Thesinge 
weer een eigen (hervormde) predikant kreeg, maar 
de kerk was te groot voor deze kleine gemeente 

en in 1783 werden het schip en het dwarspand 
afgebroken; het resterende koor werd tot de huidige 
afmetingen verlengd. Later werden de gewelven 
verwijderd en het nu zichtbare, veel lagere plafond 
aangebracht.

Baarhuisje
In het baarhuisje, waar vroeger overledenen wer-
den opgebaard voordat zij begraven werden, is 
nu een expositie ingericht met twee stenen sarco-
faagdeksels uit de elfde eeuw. Deze werden in 
1964 opgegraven in Steerwolde, twee kilometer ten 
noordwesten van Thesinge. Ze lagen op het kerkhof 
van klooster Het Oude Convent in het toenmalige 
Stederawalda. Ook een derde, intacte deksel en 
restanten van kerkfundamenten werden er opge-
graven. De vindplaats kwam toevallig aan het licht 
doordat de eigenaar van het land zijn perceel wilde 
egaliseren en op menselijke resten stuitte. 
Om de opening van dit minimuseum luister bij te 
zetten, bakt bakker Hoekstra nu de Thesinger sarco-
faagjes naar een idee van Haye van den Oever. De 
koekjes zijn in de kerk, in de Agrishop te Garmer-
wolde en natuurlijk bij bakker Hoekstra in Bedum te 
koop. 

Koekjes in het klooster
Het eten van Benedictijner kloosterlingen was uiterst 
sober. Het leven bestond hoofdzakelijk uit karig 
eten en veelvuldig vasten, bidden en werken. Sarco-
faagjes zullen de kloosterlingen wel nooit gegeten 
hebben en of er koekjes in het Thesinger klooster 
gebakken werden is niet bekend.
Wel is bekend dat de Duitse benedictijner kloos-
terlinge Hildegard von Bingen (1098-1179) 
speltkoekjes bakte. Deze vrouw, die als ziekelijk 
achtjarig meisje naar een benedictijner klooster 

werd gebracht en de eerste 33 jaar in een kluis in 
was ingemetseld, bleek behalve helderziend ook 
uitermate intelligent te zijn. Zij schreef liederen, 
gedichten en boeken over haar visioenen, maar 
ook over natuurkunde en geneeskunde. Bovendien 
hield zij zich bezig met natuurgeneeskunde en de 
geneeskracht van voedingsmiddelen. Vooral spelt, 
een oude graansoort, stond bij haar hoog op de 
lijst van gezonde voeding. Volgens haar zorgde 
spelt voor ‘gezond vlees en goed bloed en boven-
dien voor een opgewekt humeur. Het graan is vet, 
warm en krachtig; het wordt beter verdragen dan 
alle andere granen.’ Spelt was dus een belangrijk, 
gezond voedingsbestanddeel, en behalve voor 
de normale voeding  bedacht zij een recept voor 
koekjes.  Zij beschreef ze als ‘zenuwkoekjes’, koek-
jes waar je rustig van wordt.

Koekjes van nu
Ook nu staat spelt weer volop in de belangstelling 
als zeer gezond ingrediënt, als superfood zelfs. 
Naar aanleiding van een speltproject in Pieterbu-
ren wordt in die plaats weer spelt verbouwd, dat in 
Feerwerd wordt gemalen. Bakkerij Peters in Leens 
bakt er verschillende producten mee. Ook (zenuw)
koekjes!  Maar de sacrofaagjes zijn voorbehouden 
aan Bakker Hoekstra in Bedum.


