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Engelse kolonisten uit Barbados stichtten de kolonie Suriname in 1651, maar ze verloren 

hun nieuwe territorium aan de Nederlandse provincie Zeeland in 1667. Historici hebben 

zich in hun onderzoek naar vroegmodern Suriname gericht op de periode na 1683, toen 

de kolonie in handen was gevallen van de Nederlandse Sociëteit van Suriname en de 

kolonie economisch succesvol werd. Suze Zijlstra richt zich juist op Suriname’s eerste 

drie Engels-Nederlandse decennia. Ze deed onderzoek naar de interactie tussen de 

inwoners van de kolonie: Nederlandse, Engelse, en joodse kolonisten, de inheemse 

bevolking, en de tot slaaf gemaakte Afrikanen. Ze deed onderzoek in Engelse en 

Nederlandse archieven, waar de zeventiende-eeuwse documenten uit Suriname lange 

tijd bewaard zijn gebleven. Aan de hand van honderden persoonlijke brieven van 

Nederlandse en joodse kolonisten, uitgebreide correspondentie van het koloniale bestuur, 

vroegmodern drukwerk en zeventiende-eeuwse kaarten van de kolonie, toonde ze de 

complexiteit van de interacties tussen de bevolkingsgroepen van Suriname tijdens de 

eerste drie decennia van de kolonie.  

 Haar onderzoek heeft geleid tot verschillende inzichten in vroegmoderne 

koloniale ontwikkeling. Ze laat zien dat dergelijke ontwikkeling niet moet worden 

onderzocht vanuit een nationaal perspectief, aangezien interne gebeurtenissen een 

grotere invloed hadden op de manier waarop een kolonie ontwikkelde dan Europese 

machtsovernames. In plaats van een nationale benadering stelt ze voor onderzoek te 

doen naar een bepaald gebied dat achtereenvolgens in handen was van verschillende 

Europese machthebbers. Suriname’s eerste drie decennia laten zien dat de Engelsen en 

Nederlanders door dezelfde lokale omstandigheden werden beperkt in hun 

kolonisatiepogingen, met name door handelingen van de inheemse bevolking en de 

Afrikaanse slaven. Ze stelt bovendien dat koloniale ontwikkeling niet zou moeten 

worden gemeten aan de hand van het economische succes van een kolonie. Hoewel 

Suriname geen financieel succes was in de periode voor 1683, waren dit juist de jaren 

waarin cruciale veranderingen plaatsvonden. Deze periode benadrukt dat de manier 

waarop Suriname ontwikkelde minstens zoveel werd beïnvloed door verzet tegen 

kolonisatie door de inheemse bevolking en de Afrikanen als door interetnische 



samenwerking. In de Engels-Nederlandse periode van Suriname werd de basis gelegd 

voor de plantage-economie van de achttiende eeuw.  

 


