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HOF WULPENBURG  –  HUIS, BUITENPLAATS EN BOERDERIJ 
 

Jaco Simons Siereveld 
 
In de zestiende eeuw lagen er in het buitenge‐
bied tussen Kleverskerke en Veere niet alleen 
diverse oude boerderijen, maar stond er ook 
een aantal vrijstaande huizen. Eén ervan, het 
‘Huys  Wulpenburg’,  transformeerde  samen 
met  een  ernaast  liggende  boerderij  vanaf 
1602/1603  in  een  aanzienlijke  buitenplaats. 
Dat proces verliep geleidelijk aan.  
In de  zeventiende  en de  eerste helft  van de 
achttiende  eeuw  speelde  de  bekende  Wal‐
cherse  familie Van Reigersberg veruit de be‐
langrijkste rol als het gaat over de bewoners‐
geschiedenis  van  het  omvangrijke  landgoed 
Wulpenburg.  
Als de buitenplaats Wulpenburg tussen 1750 
en 1760 wordt ontmanteld en verder gaat als 
zelfstandige boerderij, springen in de eeuwen 
daarna de  landbouwersfamilies Dingemanse 
en De Buck het meest  in het oog. De Dinge‐
manse’s woonden en werkten  iets meer dan 
honderd jaar op de boerderij. De De Bucks zijn 
vanaf 1919 tot op heden  in beeld en zijn dus 
bijna een eeuw verbonden aan Wulpenburg. 
 
Ligging  
De huidige boerderij Wulpenburg ligt aan de 
Kanaalweg Oostzijde. Aan de noordelijke ho‐
rizon  is het silhouet van het stadje Veere  te 
ontwaren. Aan de oostzijde ligt op steenworp 
afstand de voormalige zeedijk, maar die heeft 
geen  functie meer.  Immers,  in 1961 was de 
laatste  afdamming  van  de  vaak  onstuimige 
zeearm ’t Sloe een feit, waardoor het Veerse 
Meer was gerealiseerd.    
Het gebied rondom Wulpenburg  is een oase 
van  rust  dat  slechts wordt  aangedaan  door 
fietsers, wandelaars en wat bestemmingsver‐
keer. Het is hier een tamelijk geïsoleerd stukje 
Walcheren. Die afzondering is in de negen 

tiende eeuw door menselijk  ingrijpen  in het 
landschap ontstaan met een tweetal kanaal‐
werken.  Eerst  werd  in  1817  de  zogeheten 
Middelburgsche  Haven  tussen  de  Zeeuwse 
hoofdstad en het toenmalige Sloe aangelegd. 
De landverbindingen tussen het zuidelijke en 
het noordelijke deel van Walcheren werden 
hiermee sterk beperkt. Na de voltooiing van 
het Kanaal door Walcheren  in 1871, waarbij 
de Middelburgsche Haven voor een deel werd 
omgelegd en doorgetrokken in de richting van 
Veere,  kwam Wulpenburg  en het  gebied  er 
om heen in het nauw te liggen. Door het ge‐
dempte deel van de Middelburgsche Haven ‐ 
dat daarna ’t Poldertje werd genoemd ‐ werd 
na  1871  een  weggetje  aangelegd.  Van  een 
doorgaande  route  was  echter  allang  geen 
sprake meer. 
Een geïsoleerde situatie was in de achttiende 
eeuw en daarvoor niet aan de orde. Vanaf de 
belangrijke,  verharde  Veerseweg  kon  men 
Wulpenburg in korte tijd bereiken.  
 
Het Huys Wulpenburg en een boerderij 
Ontstond een buitenplaats steevast met een 
boerderij als uitgangspunt, landgoed Wulpen‐
burg ontwikkelde zich vanuit zowel een vrij‐
staand  huis  als  een  boerenhofstede.  Beide 
onroerende  goederen waren  gelegen  in het 
buitengebied tussen Kleverskerke en Veere.  
Chronologisch  gezien,  start  de  bewonersge‐
schiedenis van Wulpenburg met de boerderij. 
In  de  oudste  overloperi  van Walcheren,  die 
van de Oostwatering uit 1566ii, wordt op pa‐
gina 59 melding gemaakt van die boerenhof‐
stede. De huidige Wulpenburg  ligt nog altijd 
op deze plek. In het jaar dat de lijvige overlo‐
per werd opgesteld, was de weduwe van ene 
Lous Adriaense eigenaresse. In de marge van 



22	
 

de  genoemde  pagina  staat  de  naam  Joris 
Aertse Brouwer, een Veerse bierbrouwer, ge‐
noteerd. Dat betekent dat hij de volgende be‐
zitter was. Joris’ brouwerij stond in de Wage‐
naarstraat in Veere en in die straat stond ook 
zijn woonhuisiii. Daarnaast bezat hij percelen 
grond buiten het stadje. Zijn boerderij zou on‐
geveer dertig jaar lang binnen de familie blij‐
veniv.  Immers, na  Joris’  dood  in  1576  kreeg 
zijn  zoon  Aert  Jorisse  de  onroerende  goe‐
deren van zijn vader in zijn bezit.  
Voor wat betreft het buitenhuis is 30 novem‐
ber 1602 van belang. Op die datum betaalde 
kapitein  Johan  Jacobszoon Coopvaert belas‐
ting  over  de  aankoop  van  een  huys 
ghenaempt  Wulpenburgh  ghestaen  (…)  op 
den gront aencommende de weesen van Joris 
Aerts Brouwer. De naam van de eigenaar van 
het huis werd helaas niet genoteerdv.  

Hoogstwaarschijnlijk  was  het  huis  Wulpen‐
burg reeds het begin van een klein buitenver‐ 

blijf. De uitgang ‘‐burg’ doet dat immers ver‐
moeden.  Over  de  herkomst  van  de  naam 
Wulp bestaan verschillende lezingen. Zo gaat 
predikant en historicus  Johannes ab Utrecht 
Dresselhuis  er  in  één  van  zijn  boeken  over 
Zeeland  van  uit  dat Wulpenburg  zijn  naam 
ontleent  aan  een  voormalig  stuk  Walchers 
schor dat in de dertiende eeuw werd ingepol‐
derd  op  initiatief  van Wolfert  van  Borssele. 
Het schor of de daaruit ontstane polder had 
of  kreeg  de  naam  (De) Wulpvi,  naar  de  be‐
kende vogel. De dieren hielden  in deze con‐
treien in groten getale domicilie. Een andere 
mogelijkheid  is,  dat  kapitein  Coopvaert  de 
naamgever was  van het  huis  en  dat  hij  zijn 
nieuwverworven pand noemde naar het ver‐
dronken  eiland Wulpen,  dat  in  de monding 
van de Westerschelde had gelegen en dat bij 
zeelieden welbekend was.     
Na de aankoop van het huis Wulpenburg  in 
1602  kocht  Johan  Coopvaert  aan  het  einde 
van  1603  vervolgens de hierboven beschre‐
ven boerderij van de intussen overleden Aert 
Jorissevii. In de overloper van de Oostwatering 
van Walcheren uit 1608 wordt bevestigd dat 
Coopvaert  de  eigenaar  is  van  beide  onroe‐
rende goederen.  
Over  Johan Coopvaert  is erg weinig bekend. 
Dankzij een akte van de Rotterdamse notaris 
Jacob Duyfhuyzen uit 1611 weten we wel dat 
Coopvaert 'kapitein van een oorlogsschip van 
de admiraliteit in Zeeland' was viii.    
 
Het echtpaar Bloncke‐Van Reigersberg 
Rond 1612 moet de notabele mr. dr. Anthonij 
Bloncke het huis en de boerderij  van Coop‐
vaert hebben gekocht.  
Anthonij Bloncke ging op de betrekkelijk late 
leeftijd van 22  jaar studeren  in Leiden, maar 
ontwikkelde zich snel tot een zeer veelzijdige 
man. Naast het behalen van zijn meesterstitel 
was hij doctor medicus. Daarna zat hij in het 
plaatselijke  bestuur  van  zijn  woonplaats 
Veere, waar hij vanaf 1604 raad en later sche‐ 

Uit: Rekenkamer van Zeeland, Rekenkamer 
‘D’, belastingaanslag in verband met de 
koop van het Huys Wulpenburgh in 1602 

door Johan Coopvaert.  
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pen was. In 1614‐1615 bekleedde hij het bur‐
gemeestersambtix. Bloncke was in 1603 in het 
huwelijk getreden met Susanna van Reigers‐
berg,  een  afstammeling  uit  dat  beroemde 
Veerse  geslacht.  Het  paar  kreeg  geen  kin‐
deren. Bloncke en Van Reigersberg breidden 
hun buitenverblijf waarschijnlijk uit waardoor 
hun bezit meer allure kreeg.  
Eén van Susanna’s zussen was Maria van Rei‐
gersberg. Zij was getrouwd met de beroemde 
rechtsgeleerde  en  schrijver  Hugo  de  Groot. 
We kennen hem van het alom bekende ver‐
haal over zijn ontsnapping uit Slot Loevestein 
in een boekenkist. Nadat Anthonij Bloncke op 
17 maart  1622  te  Veere was  overleden  en 
werd begraven  in de Grote Kerk  schreef De 
Groot  in  een  brief  aan  zijn  schoonzus  Su‐
sanna: “Ick heb uw man in zijn leven seer be‐
mint ende hy my niet minder, gelijck hy oock 
betoont  heeft.  Syne  memorie  houd  ick  in 
groote eer…”  
Susanna schreef na haar mans dood een boek 
over het weduwschap. De Groot had plannen 
om  het  uit  te  geven, maar  dat  is  nooit  ge‐
beurd. Susanna’s tekst is niet bewaard geble‐
ven. 
Overigens werd Hugo de Groots zoon Diede‐
rik door het echtpaar Bloncke als pleegzoon 
opgevangen  in Veere. Diederik had kennelijk 
gedragsproblemen, want hij wordt omschre‐
ven als een  lastige  jongen. Zijn  leven kende 
een  tragisch  einde.  Hij  werd  in  een  bos  in 
Duitsland door een knecht vermoordx. 
 
Mr. David van Reigersberg en zijn nazatenxi  
In de overloper van 1630 wordt vermeld dat 
de weduwe van Bloncke in dat jaar de eigena‐
resse was van Wulpenburgxii. Omdat 1640 het 
overlijdensjaar van weduwe Susanna was,  is 
het duidelijk dat zij Wulpenburg tussen 1630 
en 1640 van de hand moet hebben gedaan. 
Dat deed zij aan haar broer, mr. David van Rei‐
gersberg.  

Net  als  zijn  zwager  Anthonij  studeerde  ook 
David rechten  in Leiden en was ook hij raad, 
schepen en burgemeester van Veere. In 1626 
was mr. David bovendien lid van de Rekenka‐
mer van Zeeland en  in november 1644 werd 
hij benoemd tot gecommitteerde raad bij de 
Staten van Zeeland. Van Reigersberg was ge‐
trouwd met de burgemeestersdochter Catha‐
rina Veth.   
Op de bekende kaart van Walcheren van de 
cartografen  Visscher  en  Roman  uit  1655 
wordt ‘Wulpenburch’ vermeld. Rond dat jaar 
was mr. David van Reigersberg nog steeds de 
eigenaar.  Enkele  jaren  na  de  vervaardiging 
van de kaart,  in 1658,  lieten zowel David als 
zijn  vrouw  Catharina  het  leven. We mogen 
aannemen dat hun vier zonen de erfgenamen 
waren. Zoon David jr. werd vermoedelijk en‐
kele  jaren na de dood van zijn ouders alleen 
eigenaar. 

 

Detail uit de kaart van Walcheren van 
Visscher/Roman uit 1655. De spelling is 

hier Wulpenburch. 
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David van Reigersberg jr. werd in 1640 gebo‐
ren. Na zijn rechtenstudie keerde hij niet te‐
rug naar Veere, maar vestigde hij zich in Mid‐
delburg. In de gewestelijke hoofdstad was hij 
gedurende de periode 1665‐1671 raad, sche‐
pen en thesaurier.  
Op 22 februari 1670 kocht mr. David jr. de am‐
bachtsheerlijkheid Gapinge van Aernout van 
Citters jr.xiii Als ambachtsheer had David graag 
het Huys  te Gapinge willen bemachtigen, zo 
mogen we aannemen, maar dat  indrukwek‐
kende kasteel was op dat moment het bezit 
van de erfgenamen van Samuel Bisschop of‐
wel de weduwe  Johanna Constantia Cau en 
haar drie nog minderjarige kinderenxiv. 
In  1673 werd  David  benoemd  tot  leenman 
van  Zeeland  bewesten  Schelde.  Daarnaast 
was hij tot 1678 bewindhebber van de Kamer 
Zeeland  van  de  Verenigde  Oost‐Indische 
Compagnie (VOC). Aan het einde van dat jaar 
overleed hij op slechts 38‐jarige leeftijdxv.  
In 1665 was David korte tijd getrouwd met Ja‐
coba Thibaut. Zij stierf jong. Haar naam prijkt 

op de epitaaf die aan één van de muren van 
de protestantse  kerk  van Aagtekerke hangt. 
Het  tweede  huwelijk  van  David  volgde  in 
1668, met  Clara  Velters.  David  richtte  kort 
daarna een tweede buitenplaats op. Dit land‐
goed  werd  Clarebeek  genoemd,  naar  zijn 
vrouw Clara, en lag ten noorden van de Mid‐
delburgse Noordpoort;  in de huidige situatie 
is dat ter hoogte van de Noordweg en de Ger‐
brandylaan. Het  echtpaar  kreeg  drie  zonen, 
David, Constantijn en Pieter. Clara Velters had 
daarnaast een dochter, Margareta Laurentia 
Huyssen, voortgekomen uit haar eerdere hu‐
welijk met Laurens Huyssen van Cattendijke.  
Vlak voor zijn dood had David van Reigersberg 
aan Johannes Burgerhuys de opdracht gege‐
ven om een kanon te maken. Dat moest waar‐
schijnlijk een plaatsje op één van de buiten‐
plaatsen krijgen, maar daar  is het niet meer 
van gekomen. Het als decoratie bedoelde ka‐
non is bewaard gebleven en bevindt zich in de 
collectie  van  het  Rijksmuseum  in  Amster‐
damxvi.  

Prent van Wulpenburg uit de Nieuwe Cronyck van Zeeland, M. Smallegange, 1696. 
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Cronyck en Arkadia 
Na Davids dood was Clara Velters zijn enige 
erfgename. Zij erfde de  twee  landgoederen. 
De heerlijkheid Gapinge kwam echter niet op 
haar  naam,  maar  op  die  van  haar  8‐jarige 
zoon David te staan. Zowel de ambachtsheer‐
lijkheid  als  de  twee  zogenoemde  lusthoven 
Wulpenburg  en  Clarebeek  werden  in  Mat‐
theus  Smallegange’s  Nieuwe  Cronyck  van 
Zeeland  gedrieën  op  een  prent  afgebeeld. 
Wulpenburg  wordt  door  Smallegange  als 
volgt  beschreven:  “…  ongemeen  schoon  be‐
plant,  in  vele  wijde  dreven  van  vier  ryen 
boomen,  soo  lank dat het gesicht der  selver 
einden niet kan bereikken, waer van de Plan‐
tagie  veertig  Gemeten  Lands  beslaet,  daer 
buiten noch aen  liggen ontrent  veertien Ge‐
meten  Boogaerden,  en  andere  Weyen,  en 
Bouwlanden,  in  alles  hondert  en  vijf  en 
’tseventig Gemeten.” Het  landgoed was vol‐
gens de auteur in eigendom van Clara Velters, 
maar bij de  publicatie  van het  volumineuze 
boek in 1696 (volgens de titelpagina, in wer‐
kelijkheid  verscheen  het  in  1700) was  haar 
zoon Constantijn intussen de bezitter gewor‐
denxvii.  

Constantijn van Reigersberg, die in 1670 was 
geboren,  verkreeg  het  heerschap  van  Ga‐
pinge  in 1690 van  zijn  jong overleden broer 
David, die de  titel  tussen 1678 en 1690 had 
gedragen. Constantijn studeerde tot 1693 in  

Leiden. In 1697 trouwde hij met Jacoba Ingels, 
de dochter van Jasper  Ingels en Maria Chris‐
tina Bartolotti van den Heuvelxviii.  
Ook Constantijn overleed jong, op slechts 30‐
jarige leeftijd in 1700. Zijn erfgename en we‐
duwe  Jacoba  Ingels  hertrouwde  in  1701  in 
Middelburg met Constantijns neef, Johan van 
Reigersberg.  
Deze neef was al heer van Couwerve en Krab‐
bedijke op Zuid‐Beveland en verkreeg na Con‐
stantijns dood ook de heerlijkheid Gapinge op 
Walcherenxix.  Johan was  stadsbestuurder  in 
Middelburg en werd daar burgemeester. La‐
ter was hij gecommitteerde raad bij de Staten 
van Zeeland en bewindhebber van de Kamer 
Zeeland van de VOC. Johan had sinds 1698 het 
voorname Kasteel Westhove bij Oostkapelle 
op zijn naam staan.   
De  Vlissingse  dominee  Mattheüs  Gargon 
schreef in het eerste deel van zijn boek Wal‐
cherse  Arkadia  uit  1715  over  Wulpenburg: 
“Dat  hoog  en  verr  uitgestrekt  geboomte  is 
Wulpenburg, een zeer vermaaklijk Bosch, wel 
40 gemeten groot, met een schoon Huis  in ’t 
midden, en Boomgaarden, Zay‐ en Wey‐lan‐
den daar buiten, daar het oog niet kan door‐
dringen, en zich vermaaklijk verliest in de vier‐
vuldige  Dreeven,  en  schaduwrijke  Boomen. 
Maar den naamoorspronk weet ik niet.” Toch 
noemt Gargon vervolgens meerdere naamop‐
ties.  Zo  zou  volgens hem  ‘Wulp’  voortgeko‐
men kunnen zijn uit de woorden wulk (slak), 
wulps  (wellustig)  of  wulpen  (welpen  van 
jonge  herten  en  hinden).  Deze  opties  zijn 
verre van aannemelijk.  
Op het moment dat Gargon zijn tekst liet pu‐
bliceren, hadden Jacoba  Ingels en Johan van 
Reigersberg  Wulpenburg  nog  onder  hun 
hoede. Johan overleed op 10 juli van het jaar 
daarop, nota bene op zijn verjaardag. Samen 
hadden Johan en Jacoba negen kinderen ge‐
kregen; slechts drie daarvan bereikten de vol‐
wassen leeftijd.  
 

Detail uit de prent van Wulpenburg: het 
herenhuis van de buitenplaats. 
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Ontmanteling buitenplaats 
Wat  er  precies met  het  landgoed  gebeurde 
tussen 1716 en 1750 geven de archiefstukken 
die er uit die periode bewaard zijn gebleven 
niet prijs. Het  ligt voor de hand dat weduwe 
Jacoba Ingels en haar drie bij Johan gekregen 
kinderen ‐ Jacob, Caspar en Maria ‐ de erfge‐
namen waren.  Zeer waarschijnlijk was Wul‐
penburg  voor  Caspar  voorzien.  Hij was  im‐
mers na de dood van zijn vader heer van Ga‐
pinge geworden, op  slechts 7‐jarige  leeftijd. 
Dit ambachtsheerschap en Wulpenburg lijken 
aan elkaar verbonden te zijn geweest binnen 
de  familie Van Reigersberg. Caspar werd als 
veelbelovend  student  gezien, maar  stierf  al 
op 19‐jarige  leeftijd  in 1729. Moeder Jacoba 

werd toen vrouwe van Gapinge en bleef, net 
als  in de  jaren ervoor, eigenaresse van Wul‐
penburg.      
Zeker  is,  dat  Wulpenburg  tussen  1729  en 
1750 werd verwaarloosd, niet alleen als ge‐
volg van de dood van beoogd opvolger Cas‐
par, maar ook omdat de andere erfgenamen 
al meerdere buitenplaatsen in hun bezit had‐
den en die kregen kennelijk de prioriteit. Ja‐
coba was immers naast Wulpenburg voor een 
deel eigenaresse van het landgoed Heuvel en 
Dael bij Soest, dat van haar grootvader Wil‐
lem Bartolotti was geweestxx. Oudste zoon Ja‐
cob had, via zijn moeder, Kasteel Westhove in 
handen  gekregen.  Dochter Maria  vertoefde 
op ‘t Hof te Cleverskerke en ‘t Hof St. Jan ten 

Detail uit de kaart van Walcheren van de gebroeders Hattinga uit ca. 1750. Wulpenburg ver‐
keerde in die tijd in vervallen toestand.
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Heere, beide  in eigendom van haar man  Jo‐
han Pieter van den Brande.  
Weduwe  Jacoba  Ingels  overleed  op  30  sep‐
tember  1749  op  het  adres  Achter  de Oude 
Kerk in Middelburgxxi. Vlak na haar dood werd 
de bekende kaart van Walcheren van de car‐
tografenbroers  Hattinga  gepubliceerd.  Hof 
Wulpenburg kreeg daarop een plaatsje, maar 
werd aangeduid met de term ‘vervallen’. Dat 
betekent dat dit hof nog wel bestond, anders 

hadden de kaartenmakers het woord ‘geslegt’ 
gebruikt.  
Het landgoed moet tussen 1750 en 1761 zijn 
ontmanteld. Dat wil zeggen dat het herenhuis 
werd  afgebroken  en  de  siertuinen  werden 
omgeploegd  en  geschikt  werden  gemaakt 
voor  landbouwdoeleinden.  De  familie  Van 
Reigersberg raakte voor wat betreft hun ban‐
den met deze buitenplaats uit beeld.  
Dat het geslacht Van Reigersberg  invloedrijk 
en voornaam was, kan niet worden ontkend. 
Enkele  leden wilden hun aanzien verder uit‐
breiden door te benadrukken dat hun familie 
zou afstammen van een oud adellijk geslacht 
uit Beieren. Hun inspanningen hadden succes, 
want die leverden Constantijn en zijn neef Jo 

han  in  1696  een  adelsdiploma  op  van  nie‐
mand minder dan de Duitse keizer Leopoldxxii. 
De Beierse afstamming werd zeer betwijfeld 
door historici. Zeker is, dat de Van Reigersber‐
gen nazaten waren van de apotheker en kro‐
niekschrijver Jan van Reigersberg. In het begin 
van de  zestiende eeuw ontvluchtte hij Kort‐
gene na een watersnoodramp en vond hij een 
veilige haven in Veere.       
Op 12 maart 1761xxiii werd de nu voormalige 

buitenplaats  gekocht  door  Pieter  Willemse 
Schout. Wulpenburg ging verder als zelfstan‐
dige boerderij. Schout kocht Wulpenburg via 
de twee Middelburgse notarissen Brouwer en 

Vanaf ongeveer 1745  voer een  slavenschip 
met de naam Wulpenburg over de Atlanti‐
sche  Oceaan.  Het  is  echter  onaannemelijk 
dat dit schip was vernoemd naar de buiten‐
plaats in het oosten van Walcheren. Die ver‐
keerde  in  die  periode  immers  in  vervallen 
staat. Het Vlissingse schip werd waarschijn‐
lijk  naar  de  eigenaar  ervan  genoemd,  Jac‐
ques Tobias Wulpherts. De Wulpenburg ver‐
scheepte slaven van de Afrikaanse westkust 
(Angola)  naar de  noordkust  van  Zuid‐Ame‐
rika (de Guyana’s). 

De lange dreef die leidt tot de boerderij. (foto Jaco Simons Siereveld, december 2014) 
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De Lichte, die optraden als de gemachtigden 
van  de  'originele  verkopers',  aldus  de  ver‐
koopakte uit 1761. Wie die originele  verko‐
pers waren, wordt helaas niet vermeld, maar 
we mogen er met enige voorzichtigheid van‐
uit gaan dat Jacob van Reigersberg en zijn zus 
Maria dat waren. Jacob was raad en schepen 
van Middelburg, gecommitteerde raad bij de 
Staten van Zeeland en bewindhebber van de 

Kamer Zeeland van de VOC.  
Pieter Willemse Schout was naast zijn werk‐
zaamheden als landbouwer gezworene ofwel 
lid van het bestuur van de Oostwatering van 
Walcheren. Hij stierf enkele jaren na zijn aan‐
koop, waarna zijn weduwe Johanna de Voogd 
het boerenbedrijf onder haar hoede nam. 
 

Tijdperk Dingemanse‐De Voogd 

Binnen enkele  jaren hertrouwde Johanna de 
Voogd. Haar nieuwe echtgenoot was de land‐
bouwer  Adriaan Dingemanse.  Zij  zorgde  er‐
voor dat haar bezit op haar mans naam werd 
geschreven. Ruim honderd  jaar  lang,  tussen 
1767 en 1868, zou het boerenbedrijf binnen 
de familie Dingemanse‐De Voogd blijven.  
Na het overlijden van Adriaan werd Johanna 
de Voogd in 1786 voor de tweede maal eige‐

naressexxiv. Johanna stierf in 1816. Haar doch‐
ter Elisabeth Schout en haar kinderen uit het 
huwelijk  met  Adriaan  Dingemanse  waren 
haar erfgenamen.   
In 1817 moesten de kinderen Schout en Din‐
gemanse  overigens  land  afstaan  in  verband 
met de aanleg van de eerder genoemde Mid‐
delburgsche  Haven,  het  kanaal  dat  vanuit 
Middelburg naar de zeearm  ‘t Sloe werd ge‐
graven.  

De boerderij Wulpenburg voor de ruilverkaveling in de jaren zestig van de vorige eeuw.  
(foto: ZLM)
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Pas  in 1821  kwam Wulpenburg op naam  te 
staan van zoon Jan Dingemanse. Jan was ge‐
boren en getogen op de boerderij van zijn ou‐
dersxxv.  Dingemanse  was  in  1804  getrouwd 

met Elisabeth Jonasse. Naast landbouwer was 
hij actief in het plaatselijke bestuur, onder an‐
dere  als wethouder  en waarnemend burge‐
meester van Vrouwenpolder.    
In 1831 vond er een dramatische gebeurtenis 
plaats  op Wulpenburg. De  aloude  boerderij 
brandde volledig af, maar al snel werd er een 
nieuwe hofstede gebouwd. Tot 1851 bleef Jan 
Dingemanse eigenaar. Na de dood  van  Jans 
dochter Johanna in dat jaar werd, om ondui‐
delijke redenen, het eigenaarschap verdeeld 
over Johanna’s weduwnaar Christiaan Volkers 
en  zijn  kinderen.  Volkers  werd  voor  kwart 
deel eigenaar en zijn kinderen voor het reste‐
rende  drie  kwart  deelxxvi.  Pas  in  1868 werd 
Volkers volledig eigenaarxxvii. 
Christiaan  Volkers  ondervond  aan  den  lijve 
dat het leven van korte duur kon zijn, vooral 
voor vrouwen. Na Johanna Dingemanse trad 
hij nog driemaal in het huwelijk; met Elisabeth 
Janse,  Johanna  Jacobse en  Janna Adriaanse. 

De boerenwoning uit ca. 1831. (foto Jaco Simons Siereveld, december 2014) 

Tussen 1812 en 1877 is er nogal gesold met 
het grondgebied waarop Wulpenburg stond. 
Bij de  eerste  kadastrale  gegevens die wer‐
den  verzameld  en opmetingen die werden 
gedaan (1812), ging de van oorsprong bij de 
ambachtsheerlijkheid  Zanddijk  horende 
boerderij onder de gemeente Vrouwenpol‐
der  vallen.  In  1839  vond  een  grondruiling 
plaats  tussen Kleverskerke en Vrouwenpol‐
der,  waarbij  de  boerderij  bij  Kleverskerke 
ging horen. Nadat dit gehucht in 1857 bij Ar‐
nemuiden was gevoegd, werd Wulpenburg 
Arnemuids. Tenslotte werd het meest noor‐
delijke  stuk  Arnemuiden  in  1877  bij  Veere 
ondergebracht. Tot op heden valt Wulpen‐
burg onder Veere. ‐ 
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Volkers liet zelf het leven op 15 april 1884. Op 
16 juli 1884 verkochten zijn erfgenamen, vier 
kinderen uit zijn eerste huwelijk en één klein‐
kind, Wulpenburg aan een notabele uit Mid‐
delburg,  Johan  Pieter  Idus  Buteux.  Volkers’ 
zoon  Johannes bleef op de boerderij wonen 
en werken als pachter onder de nieuwe eige‐
naar.     
 
Een politicus en een koopman  
In  de  Middelburgsche  Courant  van  14  juli 
1884 staat de aankondiging afgedrukt: “ (…) in 
het openbaar  te verkoopen: de kapitale hof‐
stede genaamd Wulpenburg, met zeer soliede 
en goed onderhouden gebouwen en 47 hecta‐
ren, 66 aren en 58 centiaren bouw‐ en weilan‐
den en dijk, benevens twee arbeiders‐wonin‐
gen, alles staande en liggende in de gemeente 
Veere.” De Middelburgse  notaris  Tak  leidde 
de openbare verkoping. Voor f 24.700  mocht 
Johan Pieter Idus Buteux zich de nieuwe eige‐
naar noemenxxviii.  
Buteux maakte een  rijke  (politieke) carrière. 
Hij was eerst burgemeester van diverse dor‐
pen  in Zuid‐Beveland. Daarna was hij  lid van 
de Provinciale Staten en later lid van de Gede‐
puteerde Staten van Zeeland. Kort nadat hij 
zijn  investeringsobject Wulpenburg had ver‐
worven,  werd  hij  benoemd  tot  lid  van  de 
Tweede Kamer der Staten‐Generaal.    
Johan Pieter  Idus Buteux was getrouwd met 
Cecilia  Johanna  barones  Van  Heemstra.  Na 
zijn  dood  verkochten  zijn  erfgenamen,  zijn 
vier kinderen, de boerderij van hun vader aan 
Albertus  Jeronimus. De verkoop vond plaats 
op 20 oktober 1900 en ook nu was Tak bij de 
transactie  de  notariële  betrokkenexxix.  De 
Middelburgse  koopman  Jeronimus  was  ge‐
trouwd met  Elisabeth  Gouka.  Hun  huwelijk 
bleef kinderloos. Jeronimus overleed in 1916. 
 
Tijdperk De Buck 
Op 18  juli 1919 kwam de eerste De Buck op 
Wulpenburg in beeld. Net als bij Dingemanse 

kunnen we gerust spreken van het tijdperk De 
Buck. Immers, tot op heden, bijna een eeuw 
lang, staat deze  familie aan het  roer van de 
boerderij.    
Op de genoemde datum viel Wulpenburg fei‐
telijk uit elkaar. Via notaris Hioolen werd het 
grootste gedeelte van de bij de boerderij ho‐
rende  gronden  door  Jeronimus’  erfgename, 
zijn  schoonzus  Emerantia  Paulina  Maria 
Bruyneel, verkocht aan diverse lieden. Corne‐
lis Geensen, koopman uit Middelburg, kocht 
in opdracht van Willem de Buck de boerderij 
en een aantal percelen land voor f 24.579xxx. 
Kort  daarna,  op  11  september  1919,  kocht 
Willem er nog meer percelen bouwland bij.  
Willem de Buck, komende van boerderij Put‐
wijk in de gemeente Oost‐ en West Souburg, 
was  getrouwd  met  Cornelia  Kwekkeboom. 
Het  paar  kreeg  maar  liefst  zeventien  kin‐
deren, waarvan  elf meisjes  en  vier  jongens; 
twee kinderen waren niet levensvatbaar. Wil‐
lems leven kende in 1944 een tragisch einde. 
Geplaagd  door  dementie  doolde  hij  in  dat 
oorlogsjaar  rond  bij  de  Veerse  sluizen.  De 
Duitse  bezetter  schoot  hem  zonder  pardon 
dood.  
De twee zonen  Izaak en Pieter hadden Wul‐
penburg  al  sinds 1925 onder hun hoede.  In 
opdracht van de broers werd in 1950 het boe‐
renhuis  door  verbouw  uitgebreid  en  gemo‐
derniseerd.  Izaak  de  Buck  was  in  1925  ge‐
trouwd met Jannetje Wisse en de negen jaar 
jongere Pieter  in 1950 met Magdalena San‐
dee. In 1957 vertrok Pieter naar St. Laurens.    
Izaaks zoon Adriaan de Buck trouwde in 1957 
met  Cornelia  Volkers,  van  boerderij  Ar‐
nestein.  Samen  kregen  zij  drie  dochters  en 
één zoon. Adriaan deelde het eigenaarschap 
van de boerderij vanaf zijn trouwjaar met zijn 
vader. Na diens overlijden in 1978 werd Adri‐
aan alleen eigenaar. De Buck woont nu met 
zijn vrouw  in een moderne wijk  in Arnemui‐
den. Zijn zoon Andries woont en werkt tegen‐
woordig op  Wulpenburg.  Sinds 1990 zijn va‐ 
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der en zoon gezamenlijk eigenaar. 
Op Wulpenburg treffen we nog altijd het boe‐
renhuis en annex ‐ schuur uit circa 1831. Is de 
buitenzijde  van  de  schuur  bedekt  met  be‐
schermende golfplaten, de binnenzijde is ge‐
dekt met riet. De bijgebouwen die ooit op het  
erf stonden, zijn intussen verdwenen en er is  

een aantal moderne loodsen geplaatst.   
Tot op heden treffen we op Wulpenburg dus 
nog altijd de familie De Buck. Over enkele ja‐
ren hebben vier generaties de honderd  jaar 
volbracht. De De Bucks gaan hun eeuwfeest 
op deze historische plek tegemoet!  
 

Noten 
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iv ZA, Archief Rekenkamer van Zeeland (Rekenkamer II), Overloper van de Oostwatering van Wal-
cheren, 1581 en 1589, fol. 59vo. 
v ZA, Rekenkamer van Zeeland, Rekenkamer ‘D’, inv.nr. 62750, fol. 30. 

                                                           

De boerenschuur uit ca. 1831. Op de achtergrond het silhouet van Veere. 
(foto Jaco Simons Siereveld, december 2014) 
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