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Janneke en Karla Speckmann

Op de Schotanus-kaart van Dantumadeel
staat een terp aangegeven; de Driesumerterp.
Van die terp is nu niets meer te zien. Als je
langs de Terpweg in Driesum rijdt, zie je
alleen een paar boerderijen.
Wat is daar vroeger geweest?
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en terp is een kunstmatige woonheuvel,
die opzettelijk tegen de bedreiging van
het water is opgeworpen op een plaats,
die van nature hoger lag dan het land
eromheen. De Driesumerterp is een terp als
elke andere geweest. Het leuke echter is dat
er vroeger een slot op heeft gestaan: CanterState. Behalve Canter-State lagen er nog vier
boerderijen op de terp en nog wat kleine
huisjes die bij de boerderijen hoorden en
waarover geen belasting werd betaald.
Canter-State dankt deze naam aan de familie
Canter, die al voor het jaar 1500 eigenaar
was van de Driesumerterp. Bij Canter-State
hoorden twee zomerhuizen: het ene heette
Schuilenburg, het andere, dat verder weg
lag, is het eendenhuisje. Dat eendenhuisje
heeft enkele bijgebouwen en dankt deze
naam aan de eendenkooi die erachter lag.

182

l'ioMsinnrïl hil iilh'iwL ri-'A• «•lint.

1.
/V hvrhlv vu : < v sicikï i ut» '\ rum' mirii ':rh<nr.'t/r lieert nii.n •nut:
('tinu-r- Smir qriiiuiiml
- i n !>ri' hiki lul i'i ;•'. rii'i; • Itiaiulr nuhii de Stiouhuwi-r irrkvutifl mulrr
l)iir\in>i. fvsiiHintJr tn II .uu «f-ioieuh klfine \irli:i;k<n,
tln'h mr' tliiiiti'luiHicn, n-iiiyiki'UUi t rn ni'inr -iiulc-,

vrlt

//i//i

/> v»nr.:irii i au rem- tiaii-ivntuki-parni tunj

Dr iWfiim tlnm vtm<y,rmrhlhun.
Ie he-nlni;;rn i>/> ilrn I 'riknniulay. • au i/rs vtimmiMirj* Hl
lui i/r.\ niifriitfiluf;> I uur.

Vroeger was het een arbeiderswoning
van een knecht van een van de boerderijen.
De man was eveneens visser en eendenkooihouder. De houten bijgebouwen zijn
verrot maar later weer nagebouwd.
De sloot die rond het eendenhuisje liep is
later dichtgegooid.
Het eendenhuisje dient nu als rekreatiehuisje.
Dichtbij het slot lag het schiphuis.
Na de familie Canter hebben nog vele andere
families op Canter-State gewoond. De laatste
bewoner was de familie Van Knijff. Deze
familie ging er financieel zo op achteruit, dat
zij gedwongen werd het slot te verkopen.
Vrijdag 9 februari 1855 werd een advertentie
geplaatst in de Leeuwarder Courant.
Twee weken na deze advertentie werd het slot
verkocht voor/3000,—. Nog hetzelfde jaar

Kaartje van Driesum (met z'n 'Driesumerterp ') en omstreken aan het eind van de
Middeleeuwen

werd het slot afgebroken. De familie Van
Knijff verhuisde naar Dokkum.
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Vondsten
Vondsten gedaan in de Driesumerterp:
een grijsbruin randfragment van een pot
(gevonden ca. 1940), spinklossen: teken van
nijverheid (gevonden ca. 1940), bronzen
hanger (gevonden ca. 1940), fragment van
Angelsaksische urn (gevonden 1942), urn,
gevuld met crematieresten (gevonden 1942).
Er zijn nog meer vondsten gedaan, zoals
geraamtes en Romeinse munten (dubbele
denariën). Uit deze munten blijkt dat de terp
al in de Romeinse tijd bestond en dat er al in
de 3e eeuw handel moet zijn gedreven.
De vondsten uit de Driesumerterp liggen in
het Fries Museum te Leeuwarden.
Een klein deel van de Driesumerterp (die
vroeger +8 ha groot is geweest) is niet afgegraven; hierop staat een boerderij met een
boomsingel. In dit stuk terp moeten nog veel
meer overblijfselen van vroegere bewoning te
vinden zijn. Het is echter verboden dit stukje
terp af te graven.
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Romeinse munten gevonden in de
Driesumerterp
Bronnen: T.E. Teunissen, Aid Dantumadeel
| De Dokkumer Walden
Met dank aan de familie Zeinstra uit Dokkum.
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