
Fragmenten  uit de geschiedenis van de Driehoek 4 

Henk Poelarends 

Dit eerste kaartje komt uit het kadaster van 

1832.  Langs de  doorgaande weg over de 

kronkelige Hasselterdijk staan al een aantal 

boerderijen.  Ook op de plek waar nu de 

boerderij Driehoek 4 staat. 

In 1832 wordt dit gebied de “ Marcielle 

Slag “ in het  “Kromme Steger Blok” 

genoemd.  De eigenaar van deze landerijen 

is de polder van Mastenbroeker.   

De boerderij met recht van opstal ( perceel V419)  wordt bewoont door Lucretia Gerrits, de weduwe 

van Gerrit  Bouwmeester.  De boerderij wordt ”Jaspers “genoemd.  Gerrit en Lucretia zijn rond 

1812/13 getrouwd.  Ze zullen dus ergens rond 1785 geboren zijn. Of zij het ook zijn die de boerderij 

hebben gebouwd is niet bekend. 

De boerderij wordt in 1843 overgenomen door hun dochter Jennigje. Ze is geboren in 1816 en trouwt 

op 18 mei 1843 met Willem van der Sluis. ( 1807 – 1897) 

Op onderstaand leggernummer 1876 is te zien dat Jennigje in ieder geval  al in 1847 eigenaar is van 

de boerderij.  Op dit overzicht staan geen landerijen. Dit komt omdat ze deze waarschijnlijk huren 

van de Polder Mastenbroek. 

 

 

 



In 1875 zien we dat de boerderij wordt overgenomen door hun zoon Gerrit van der Sluis.( 28-06-

1843 /  22 -02-1887)  Hij trouwt op 9 augustus 1877 met Trijntje Knol ( 4 -01-1854 / 25-10-1928) 

 

 

Gerrit overlijdt op 22 februari 1887. 

 

 

Kaart van dit gebied rond 1890 

 

 



De boerderij wordt in 1896 verkocht aan Wessel Withaar ( 13-12-1861 / 28 -02-1930)) en Marrigje ter 

Wee (20-01-1866 / 21-03-1958) . Ze zijn getrouwd op 23 april 1893 

Hij breekt de oude boerderij  af en bouwt op dezelfde plek een nieuwe ( perceel V1093) 

 

De plattegrond van de boerderij 

in 1897 

 

Op deze tekening zijn zelfs de afmetingen 

nog te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart van dit gebied in 

1908 

 



In 1927 komt de 

boerderij door 

ruiling haar zwager  

in handen van 

Dieuwertje 

Zielman, de 

weduwe van Arend 

ter Wee ( 27 mei 

1881 – 21 mei 

1926)  Dieuwertje 

en Arend trouwen 

op 28 mei 1910. 

Arend is de broer 

van Marrigje ter 

Wee. 

 

 

Kaart van 

dit gebied 

rond 1930 

 

 

 

 

In 1956 komt de 

boerderij in handen 

van Hendrik ter 

Wee geboren 12 juli 

1911, de zoon van 

Diewertje en  Arend 

ter Wee 

In 1968 wordt 

Zwollerkerspel 

opgeheven en komt 

het gebied bij 

Hasselt. Het 

perceelnummer 

wordt dag D 95.  In 

1979 wordt 



eindelijk de erfpacht opgeheven. 


