
 

Elisabeth 
Samsonhuis

Aankoop, restauratie, inrichting en 
exploitatie van het pand aan de 

Wagenwegstraat 22 te Paramaribo

Stichting Elisabeth Samson’s Huis



Wie was Elisabeth Samson?

Elisabeth Samson (1715-1771) was een vrije, 
zwarte vrouw die leefde in het 18e-eeuwse 
Suriname. Zij was de eerste zwarte vrouw 

in geheel Amerika die zelfstandig een substantieel 
vermogen vergaarde. Zij beheerde haar plantages, 
investeerde, was ook beleggingsadviseur van haar 
zuster, en wist haar onroerende goederen binnen 
acht jaren te brengen van een bedrag van circa 
250.000 naar een miljoen gulden. Zij had uit haar 
plantages een jaarinkomen van 40.000 tot 80.000 
gulden per jaar. In tegenstelling tot veel blanke 
vrouwen in de kolonie, kon zij lezen en schrijven 
en was zij in staat haar handelscorrespondentie 
zelf te voeren. En … zij kreeg het gedaan dat 
zij kon trouwen met de man van haar keuze, 
een blanke man, ondanks de tegenstand van het 
hoogste gezag in de toenmalige kolonie. Zij werd 
daarmee de eerste zwarte vrouw die in Suriname 
met een blanke man trouwde.



Bij haar overlijden in april 1771 bezat 
Elisabeth Samson f 1.265.500 aan 
onroerend goed

• plantage Clevia;
• buitenplaats La Solitude;
• plantage De Goede Vreede; 
• plantage Toevlught; 
• plantage Welgemoed; 
• plantage Belwaarde (50%);
• plantage Vlaardingen (50%);
• plantage Catharina’sburg (50%); 
• plantage Salzhallen (25%);
• houtplantage Onverwacht (50%); 
• buitenplaats aan het Pad van Wanica (50%); 
• acht woonhuizen in Paramaribo aan de 

Wagenwegstraat en de Gravenstraat in volle 
eigendom;

• zes woonhuizen in Paramaribo in  
gedeeld eigendom.



Waarom moeten wij 
haar herinnering levend 
houden?

De historische figuur Elisabeth Samson is 
van grote betekenis voor de huidige  
Surinaamse samenleving en voor personen 

in de Afrikaanse diaspora.

Zij was de eerste zwarte 
vrouwelijke miljonair 

in geheel Amerika. 

Zij is een voorbeeld van succesvol ondernemer-
schap. De vrijgeboren Elisabeth Samson had haar 
rijkdom zelf ‘gemaakt’, dankzij haar intellect, haar 
kennis en haar vermogen tot  zakendoen. Dit kon 
de Surinaamse auteur Cynthia Mc Leod na vier 
jaar archiefonderzoek bewijzen met feiten en 
documenten.

Eerdere beweringen van historici dat Elisabeth 
Samson waarschijnlijk de slavin en concubine van 
een blanke man was geweest die haar de vrijheid 
had geschonken en haar zijn bezit had nagelaten, 
worden gelogenstraft door het onderzoek van 
Cynthia Mc Leod, en berustten slechts op het idee 
van ‘white supremacy’.

Wij hebben aan Elisabeth Samson een inspirerend 
voorbeeld van daadkracht en doorzetting. Zij wist 
ondanks grote tegenwerking, zonder liegen en 
stelen, de obstakels van haar tijd te overwinnen 
en haar doelen te bereiken. Zij groeide op eigen 
kracht tot één van de rijksten in haar tijd. Dit 
gegeven kan ertoe bijdragen de mens met een 
getinte huidskleur te halen uit de slachtofferrol 
waarin hij door de geschiedenis is geplaatst.



Wat wil de Stichting 
Elisabeth Samson’s Huis 
doen?

Elisabeth Samson bouwde rond 1742 een 
huis aan de Wagenwegstraat 22. Daarin 
heeft zij gewoond met haar eerste partner, 

Carl Otto Creutz, en nadat hij was overleden,  
met Hermanus Daniel Zobre, die haar wettige 
echtgenoot werd.
 
 
De Stichting Elisabeth Samson’s Huis is  
doende het huis van de Staat te kopen, en het 
te restaureren. De restauratie zal worden uit- 
gevoerd onder directievoering van een gerenom-
meerd Surinaams architectenbureau met  
specifieke ervaring in de restauratie van historische 
gebouwen, door een Surinaams aannemings- 
bedrijf met ervaring in de restauratie van  
historische panden, met Surinaams materiaal, en 
door lokale arbeiders.

De stichting zal de begane grond inrichten zoals 
die was toen Elisabeth Samson leefde en het als 
Elisabeth Samsonmuseum openstellen voor 
de Surinaamse gemeenschap en buitenlandse 
bezoekers, waardoor Suriname een grote en 
belangrijke toeristische attractie erbij zal hebben. 
Op de zolderetage komt er een Arbeidsmuseum, 
dat onder beheer zalstaan van een apart daartoe 
opgerichte stichting.

De 1e etage wordt een verhuurbare multifunctio-
nele ruimte, geschikt voor ontvangsten, lezingen, 
concerten, vergaderingen, en ceremoniën.

De 2e etage zal worden aangeboden als verhuur-
bare kantoorruimte. 



 

De kelder wordt uitgebaat als bistro. 
De stoep van de zij-entree, zal worden vergroot 
en gebruikt/verhuurd als podium voor speciale 
gelegenheden. 
Het huidige wachthuisje wordt een verkoopkiosk 
voor Elisabeth Samson-merchandise. Dit alles zal 
inkomsten genereren voor het in stand houden 
van het pand en de organisatie.

Het totale traject van aankoop van het pand tot 
aan de start van de exploitatie zal ongeveer 28 
maanden duren.



Hoeveel gaat het kosten en 
waar moet het geld 
vandaan komen?

De financiering van de aankoop van het 
pand aan de Wagenwegstraat 22 is veilig-
gesteld middels een concrete reservering 

van schenkingsmiddelen door een internationale 
donor. Ook voor de inrichting van het geplande 
Elisabeth Samsonmuseum is er enig zicht op 
schenkingsmiddelen en materiaal/meubilair uit 
binnen- en buitenland.

Echter zullen de kosten van de restauratie – 
welke op circa USD 600.000 zullen uitkomen 
– zoveel mogelijk door de Surinaamse gemeen-
schap moeten worden opgebracht.



Hoe kunt u helpen?

U  kunt helpen door:

A. U nu reeds te committeren voor
  een bijdrage aan de restauratie   
 van welke omvang dan ook,
 of
B. Een donatie te doen zodat de   
 stichting nu reeds over werkkapitaal  
 kan beschikken.

Maak uw bereidwilligheid kenbaar aan een van 
de bestuursleden van de stichting, en vul een 
committerings- of donatieformulier in. Op deze 
manier draagt u ertoe bij dat de stichting spoedig 
aan de restauratie kan beginnen en die in de 
naaste toekomst ook kan voltooien. U helpt daar-
mee Elisabeth Samson ‘voortleven’ in ons land, 
voor allen die het Elisabeth Samsonhuis zullen 
betreden. 

Contactgegevens 
Stichting Elisabeth Samson’s Huis (tijdelijk) 

Adres: Commissaris Roblesweg 1
Telefoon: +597 877 2577

E-mail: cynthia.mcleod.ferrier@gmail.com
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