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SICCO VAN GOSLINGA EN IT BUTENPLEATSELANSKIP FAN
FRJENTSJERTERADIEL
ANNEMARIE ZIJLSTRA
In deze lezing zal Annemarie Zijlstra vertellen over haar promotieonderzoek met de werktitel Het
landschap van de Friese buitenplaatsen (1600-1800). Economie, samenleving en cultuur. Hoe ziet de
opzet van dit onderzoek, waarvan het
doel
is
het
historische
buitenplaatslandschap van Friesland
in de vroeg-moderne tijd (1600-1800)
te reconstrueren, eruit? Meer in detail
zal Annemarie ingaan op een nadere
analyse van oude kaarten en tellingen
van de diverse ‘typen’ buitenplaatsen,
aan de hand van de case
Franekeradeel. In deze grietenij
zwaaiden de grietmannen van het
geslacht Goslinga (en diens nazaten)
vanaf 1662 een tijd lang de scepter. Er
zijn verwantschappen met de families
Cammingha, Thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg,
Burmania
(o.a.
grietenij
Wymbritseradeel)
en
Wassenaer Obdam (Twickel, Delden).
Annemarie Zijlstra (geboren 1988) is in 2012 aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd in de
architectuur- en stedenbouwgeschiedenis en in de landschapsgeschiedenis. Ze werkte van medio
2014 t/m april 2016 bij Tresoar in Leeuwarden, waar ze in het kader van het Deltaplan
Digitalisering onderzoek gedaan heeft naar de kaarten en atlascollectie uit de periode 1600-1750,
met nadruk op de ‘Schotanus-atlassen’ (uit de jaren 1664, 1698 en 1718). In de in september 2015
verschenen publicatie ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’ publiceerde ze samen met Yme Kuiper
een artikel over ‘Het buitenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw’. Het onderzoek
bij Tresoar is een pilot-study geweest voor haar promotieonderzoek. Sinds 2017 is ze namelijk als
extern promovenda aan Kenniscentrum Landschap (Rijksuniversiteit Groningen) verbonden. Onder
wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. ir. Theo Spek en prof. dr. Yme Kuiper bereidt ze
sindsdien een proefschrift voor.
Belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst!
De locatie is Café Wouters, Sophialaan 5, Leeuwarden tegenover het centraal station en het busstation. Aanvang
13.30 uur. Toegang is vrij. Parkeren kunt u in de parkeergarages Zaailand en de Klanderij en op de P+R parkeerplaats
Wijnhorsterstraat, achter het station.
Zie ook onze webpagina: https://www.fryske-akademy.nl/nl/genealogy

