
door Chris Ververs

KLOOSTERZANDE • Met een
guitige blik en kalend
hoofd lijkt Wilbert uit
Kloosterzande in de lens
te kijken. Lijkt, want de
monnik uit het Zeeuwse
dorpje leefde ergens tus-
sen de veertiende en zes-
tiende eeuw. Zijn gezicht
werd laatst gereconstru-
eerd. „Toen we de eerste
foto zagen, hadden we
zoiets van: ach, wat een
zachtaardig mannetje.”

Het is tijdens de afbraak
en wederopbouw van een
17e-eeuwse tuinmuur van
het Hof te Zandekerkje (uit
de 13e eeuw) in Kloosterzan-
de dat Richard Lensen (29),
dan nog student archeologie
aan de Universiteit van Lei-
den, een interessante ont-

dekking doet. Wandelend
langs de werkzaamheden
ziet hij toevallig beenderen
liggen in een sleuf waar be-
ton in gestort moet worden. 

Lensen trekt aan de bel.

Niet veel later heeft hij een
compleet skelet blootge-
legd. 

„Puur toeval eigenlijk”,
grinnikt Lensen. „Ik liep
daar om inspiratie op te

doen over een ander kloos-
terboerderijtje in de buurt.” 

Lensen neemt het ge-
raamte mee naar huis. Geeft
het zelfs een koosnaam: Stil-
le Willie. Een osteoloog,
kenner van beenderen,
weet te vertellen dat Wil-
bert ongeveer 60 à 70 jaar
oud is geworden, circa 1.60
meter lang ge-
weest moet
zijn, nagenoeg
geen tand meer
in zijn mond
had staan en
leed aan rugklachten als ge-
volg van reuma of overge-
wicht. 

Waar nu nog een kerk en
gracht over zijn, stichtten
monniken in de 12e eeuw
uithof Hof te Zande, dat la-
ter uitgroeide in het huidige
Kloosterzande. „Ook Wil-

’Stille Willie’ krijgt na honderden jaren gezicht
bert moet hebben meege-
werkt aan het inpikken van
stukjes van de Westerschel-
de”, verwijst Ed Peerbolte,
voorzitter van de oudheid-
kundige kring Vier Am-
bachten, naar de belangrij-
ke rol die deze monniken
speelden bij de bedijkings-
werkzaamheden in de mid-

deleeuwen. 
Willie wordt uiteindelijk

tentoongesteld in de arche-
ologiekelder van museum
Hulst. Het is te danken aan
de oudheidkundige kring
dat de monnik uiteindelijk
tot leven wordt gewekt.
Peerbolte: „We hebben de

schedel naar Maja d’Hollosy
opgestuurd. Zij heeft Wil-
bert teruggebracht naar een
foto. Het brengt een deel
van de geschiedenis van on-
ze streek tot leven.” 

Fysisch antropoloog
d’Hollosy is internationaal
vermaard om haar gezichts-
reconstructies. Zo recon-

strueerde ze onder
meer al steentijd-
man Cees en een
vrouw die om het
leven kwam bij het
Beleg van Alkmaar

in 1573. Haar beroemdste
werk is de 7500 jaar oude
Trijntje, de oudst begraven
persoon die in Nederland is
gevonden.

Peerbolte hoopt dat zijn
vereniging ooit geld heeft
om van het skelet een com-
plete 3D-persoon te maken.

Zo moet Wil-
bert uit Kloos-
terzande er
eeuwen gele-
den hebben
uitgezien. 
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Skelet van Zeeuwse monnik
werd bij toeval ontdekt


