
Jager, Jan Willem de. — Directeur van de Nieuwe Afri-
kaansche Handels-Vennootschap. - Consul-generaal van
Liberia. - Geb. l April 1888 te 's-Graveiihage. - Na mid-
delbaar onderwijs te hebben genoten, kreeg de J. een

pract. handels-
opleiding. - In
1911, aangesteld
als agent van
bovengenoemde
N. V., vertrok
hij naar den
Congo; in 1925
werd hij be-
noemd tot
hoofdagent en
in .1.927 volgde
zijn benoeming
tot directeur
dezer N.V. te
Rotterdam. De
N.V., welke on-
der zijn leiding
staat, is een

voortzetting
v/d oude „Afri-
kaansche Han-

dels vereeniging ''
en is in 1880 ge-
vormd. — Aan-
vankelijk werd
slechts handel

gedreven op de kust, doch na de tweede reis van Stanley
werd het belangengebied aanmerkelijk uitgebreid en ook
de zgn. Boven Congo in bewerking genomen. - In 1888
stichtte A. Greshoff als vertegenw. der N. V. de eerste fac-
torij in den Franschen Congo, later door tal van andere ge-
volgd, welke thans in Fransch Equatoriaal Afrika worden
beheerd door een Fransche dochtermaatschappij. - Ook
in Liberia hoeft de Nieuwe Afr. Handelsvennootschap
haar factorijen. — Onder haar leiding is de roofbouw van
vroeger veelal vervangen door geregelden wetensch.
plantage-arbeid. - Allengs is katoen het hoofdproduct
geworden: in 1937 bedroeg de katoenproductie der ven-
nootschap ruim 3000 ton vezels. - De N.V. Nieuwe Afr.
Handelsvennootsch. heeft o.a. zeven katoenfabr. in den
Belg. Congo en zes in de aangrenzende Fransche gebieden.
- Zij koopt, behalve katoen, palmpitten, palmolie, koffie
en ivoor op, alsmede gomcopal en rubber, en betrekt
bovendien piassava uit Liberia. — Daartegenover impor-
teert zij in Afrika allerlei goederen van Europeeschen en
Amerikaanschen oorsprong, als: manufacturen, levens-
middelen, cigaretten, gramofoons, radiotoestellen, ijs-
kasten, automobielen, enz. enz. - Er zitten in den Congo
en de aangrenzende gebieden nog groote mogelijkheden. —
De N. V. zond de jaren door vele honderden flinke jongelui
naar Centraal Afrika, die daar uitgestrekt en vruchtbaar
terrein hebben gevonden voor hun geestkracht en werk-
lust. — 't Zijn slechts de jongelui, die reeds in Nederland
hebben bewezen, dat zij ernstig kunnen aanpakken, die
daar succes hebben. - Eenvoudige menschen, zonder
pretenties, „voorzichtiglijk Wandelend", bezield met den
waren Nedcrlandschen voortrekkersgeest, deze zijn het,
die ginds slagen. - De J. is commandeur in de orde van de



Afrikaansche Verlossing van Liberia en ridder in de orde
van het Legioen van Eer van Frankrijk, evenals in de orde
van de Koninkl. Leeuw on van den Kroon van België. -
,,De Berk", Pijnacker.


