
Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 BOERDERIJ KORTLAND 200 jaar geschiedenis van een tuinmanswoning enboerderij met zijn bewoners Boerderij Kortland is gelegen aan de Wickenburghse-weg nr.26 in 't Goy en maakt sinds de bouw al deel uitvan het landgoed Wickenburgh. De geschiedenis vanWickenburgh gaat terug tot de 13e eeuw; met betrekkingtot boerderij Kortland is deze geschiedenis pas vanbelang vanaf het midden van de 18e eeuw. Wickenburghen de bijbehorende landerijen (stukken land) wordendan verpacht als boerderij (1). Een gedeelte van hethuis valt buiten de pacht en blijft ter beschikkingvan de eigenaar en zijn gezin, evenals enkele kleinestukjes grond om het huis als 'terrein van vermaak',zoals het kadaster het in 1832 omschrijft. De eigenaarvan 1741 tot 1775 is Hendrik Assuerus Wttewaall die inde zomermaanden op Wickenburgh woont en de rest vanhet jaar in Utrecht. De familie

Wttewaall heeft ook een moestuin in eigengebruik, die naast het huis gelegen is. Voor het onder-houd van deze moestuin en de andere stukjes grond dieniet bij de pacht inbegrepen zijn, is een tuinman indienst (2). In 1755 is dat Jan van Velthuyzen die in't Gerechtshuis van 't Goy woont (Wickenburghseweg nr.68), dat ook eigendom is van H.A. Wttewaall. In 1754wordt bij het betalen van de pacht door Jan van Velt-huyzen gesproken over de 'herberge' en soms wordt hij Jande Weert genoemd; hieruit kan geconcludeerd worden dathij naast zijn werk als tuinman een herberg aan huishad. Als tuinman werkt hij in 1756 165 dagen en in 1757181 dagen en verdient daar 12 stuivers per dag mee (3).Jan van Velthuyzen wordt in 1758 voor het laatst ver-meld. H.A. Wttewaall koopt in 1767 een boerderij met 65morgen land (± 55 ha.) voor een bedrag van f. 3202,-en 10 stuivers (4). Deze boerderij was genaamd 'deMeern'

(Wickenburghseweg nr.23) en de landerijen lagen



Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 afb.1 Boerderij Kortland gezien vanaf de Wiokenburghseweg.Het bouwjaar 1785 is met muurankers aangegeven. Foto vande Rijksdienst voor Monumentenzorg, 1958. grotendeels in de directe omgeving van Wickenburghen sloten veelal aan op land dat al in bezit was vanH.A. Wttewaall. Onder deze aangekochte landerijenwas ook een stukje land van ± 1,3 ha., genaamd Kort-land, dat schuin tegenover Wickenburgh lag (kadaster-nr. in 1832: Houten, sectie C nr.91 t/m 96). Op ditstukje land laat de zoon van H.A. Wttewaall, Johannes,in 1785 een tuinmanswoning met achterhuis bouwen (5).Zijn zoontje Jan legt hiervoor op 16 juni van datjaar de eerste steen en op 12 augustus wordt het hoog-ste punt bereikt. De totale kosten voor de bouw vanhet huis waren f. 1227,-, 16 stuivers en 4 penningen.Voor welke tuinman dit huis gebouwd wordt is nietexact bekend,

maar waarschijnlijk is dat Arien van



Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 afb.2 Kadastrale minuu'kaart uit 2 822 afb. 2 Kadastrale kaart uit 1883.





















Tussen Rijn en Lek 1985 2. - Dl.19 2 16 16. Pachtcontract tussen A. Harteveld en Jan Lensing,22 maart 1845. Huisarchief Wickenburgh. 17. Zie noot 15. 18. Idem. 19. Idem. 20. Zie noot 12. 21. Idem. 22. Idem. 23. Losse aantekening 1858. Huisarchief Wickenburgh. 24. Zie noot 15. 25. Idem. 26. Fotocollectie Wttewaall. Huisarchief Wickenburgh.


