'Wnffilkeem steuat
v$orb@@3detr$$s'
Van esn mcAeuyrtaer

,,Dat de regering niet zo lang kan
blijven, liidt geen twiJfel. Zulk
een staat van zaken is voorbeeldeloos,het tiikt nergens naar. De
onafhankeliikheid moet vanzelf
ophouden, dat erkennen de verstandige Liberianen zelven."
Hier is geen verbitterde ontwikkelingswerker aan het w@ld, die ergens ln Afrtka wat borrels teveel op heeft, masr IIendrik Pieter Nicolaas Muller, telg uit een
Rotterdams handelsgeslacht' die biina
een eeuw geleden in 1890een uitgebreió
bezoek asn Liberia bracht.
Liberia werd in 184? als onafhankelijke
Afrika,anse stsa,t erkend en wa"seen cnÊatie van de Amerika,anse president Monroe. Het doel van destiehting van Liberia
was de Amerikaanse negers die na de afschaffing van de slavernij vrli warcn ge'
komen de moge$ikheid te geven om naar
Afrika terug te keren' Iteden ten dage
wordt de Litreriaanse maatschappij nog
overheemt door dsze Americt-Liberisnen.
Minder bekend is dat er zeer nauwe be'
trekkingen tussen Nederland en tiberia
hebben besta.an.Itrendrik Pieter Nicolaas
Muller had ziin vader, die lid was van de
Eerste Kamer, ooit aengeraden dat Nederland maar een protectoraatover Liberia moest uitroePen.

SLaven
De westkr,rst van Àfrika is eeuweRlang de
leveranci.er van slaven gebelangrijkste
gao
weest. Als Nederland in 163? het foir0
Jorge da Mina (Elmina, gelegen in Gha-

nÊ) op de Portugezen heeÍt vemvenl, kan
het zijn partlltie ln de Atlandsche slavenhandel duchtig meeblaaen. In het begin
van de negentiende eeuw wordtechter de
slavenhandel afgeschaft, en dan is er ook
geen reden meer om de ÍorÍen asn te houden.
De Nederlands€ forten worden Drcmpt
sterk vervasrloosd en het han(levol amb
tenaren letdt op de drie nog bemande
Íorten(Accra, Axim en Elmina)een kommervol bestáen. Men heeft nog wel entge
venrachtlngen van Daendels (bekend
van de postweg op JSva), magr dezeoverIudt in 1818na een geuYerneurschap'dat
slechts twee Jaar heeft geduurd.
Rondom 1850begint de Rotterdamse firma Van Rijekevorsel echter weer handel
te ddiven op de lryestafrtkasnse kust en
gebruikÈ da'arbij de Nederlandse forten
als uitvalsba.sis" De invoer bestaet uit wapens, alcoholische dranken en manufacturen, uitgpvoerd worden gotrd (vandasr
de naam Goudkust), ivoor en vooral
palmolie.
Winstgevend ls deze handel niet en in
1863 gaat de firma failllet. De boedel
wordt overgenornen door Hendrik lvtuller
(vader van Hendrik Pieter Nicolas'6)' een
energieke Rotterdamse zalcenman, die de
handel naar. Llberia zal verpleatsen en
daarmee behoorlijke winsten maakt. De
kwljnende Íor-ten, die de NederlÈnd$e
schatkist alleen ma,ar geld kosten, worden in 18?2 aan Engeland verkocht. De
handel van llendrik Muller & Co. op Liberia gaa,t echter door. Zo sterk is dege
handel, dat de naam Muller nog tot diep
in de twintigste eeuw kan ,worden ele'
hoord in Liï:eria.
!n het voorjaar van 1890 reist Hendrik
PieÍer Nicolaas naar Liberia. H$ ls dan

ook tnmiddels consul-genera,al vor deze
nepubliqk. De reis heeft een hileeledtg
doel: een lnspectie vsn de handel en aanwerving van tlberianen voorlret Nederlandse leger tul Indtë. Dat la,stste is gén
nieuwigheid. Het i,s namelirk niet alt{id
eenvoudig geweest rroor Nederland om
het Oosttndische leger op sterkte te houden. Naast de wenring van de Eump€ar
nen werd daa,rom geopperdom deaewep
ving mede tot de Goudkust uit te breiden
In 1833komen de eersteAfrlkssnse soldar
ten op Java aan. Deze AÍíkanen wotden
vornamelllk ln l(umasi, de hofGta'd
van de AshBntl-stam ten noorden van Ef,Ínina, aangewor:ven.Men schat het totale
asntal Afrikanen dat tot 18?2Elrnlno verlaet om in NederlBndse krtigsdienst te
gaan op ongeveer driedutzend. In Nederlands-Indié worden deze soldaten 'blanda-items' oftewel 'rwerte llollanders' ge
nemd.
Ook Hendrtk Pieter Nicolass Muller
kdjgt met deze toekomstige'zwarê Hollanders' tc maken. III sloot met de Nederlandse regering een'Eontmct af; waarb[
hij zich verplichtte tot aanwerving van
tweehonderd Liberianen. Dit zel op een
mislukking uttlopen. De na&r Semarang
getransporteerde Afrilcanen willen zich
in janusd 1891na asnkomst niet als soldaten laten lnllven. Na een jasr keren 4i
alweer naer Liberia terug.
Uit de brleven die Hendrik Pieter Ntcolaas aan onder anderen din vaderschrlif!
krijgen we een lnteressante kijk op het
leven van de Liberianen in die tlid. Maar
ook boeiend is hoe de Sotterdamse liberaai tegen dat leven aankiikt.
Over de handel van de Íirma kunnen we
kort djn: die loopt goed.MuUer & Cq. had
een uitstekende na,am en Hendrik Pieter
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inÍormatiebij
te gEgn praten met de vrouwen. Een ma_
noeuvre bestaat in het neerleggen der
gewerren...enze dan weer op te rapen,
een
ander€ in het houden Aer gewenÀ Uoven
het hmfd ia a[erlei richtirig, *" O""Oái"
het loperr rrond een boom in spiraalvorm
zmals wij op LinderpartijtJes deden.,,---Over de godsdienst der Merikani schrijft
Muller met minachting; dat is buËi
limerika^anse'hysteriegodsdiensti. Be
ve1lten stelt h[ va"st dat de christenen
wet deleer verkondigen,maardiezelf niet
votgen, temrijl de islamieten dat wel doen.
ov_:Ide
is h{i ntet te spË
3t
-zêndetingen
ken: ,,Ifier den
die eer kwaed dan goed.
De Llberiesnse agenten steken tret gándene geld voor de 'mission-boys,, d; k;
dercn en levensmtddeten zelf op en doen
nlets agÍr de missions." vmrwár een actueel probleem.

afgrond
De geschriften van 1\duller doorlezend.
áen _weeen negentienoe ee.rwssÍËrdi
dle hoofdschuddend moet toezien hoe
naar aln mening, bij gebrek a^anbescha_
vrng een republiek near de afgrcnd wordt
gevoerd. Vandasr dan ook zpn iAee
om
191 _l,iUeria een pmtecto!"at te maken.
IIet blijft echter bll een idee.

, Nicola^aswas een gezdenegast en kwsm
ook bii de president over de vloer.

Merikani
De beschrtJving van de Liberianen eaa,t
l'ooral over de uitAmerika aftomsdg;;;_
slayen die dmr de bevolking ,Ueriïani,
wotrlen genoemd.Over de oorsprontef{f<ó
bewonenszegt Muller dat de fàe" uarià-u
rÍtGstc,rn uitmuntende zeelieden zijn,
maar re stelen alÊraven en ,,worAenOaàË
in dmr hunne priesters iJverig onOerwe_
f::
19"q.Y-ev weetrrii nietzoveel; h{
Kent er
eigenliJk maar twee. De ene wooni
op een eilandje tegenover Monrovia met
dochters die in de Liberiaanse
fn_Tïs?
noord.s-tadte koop worden a,angeboden,
De ande_re de 'bov' fnuisUeateiael van
1q
y"l.lens agenten:,,8n nooit zag ik
=T_ur".
vo[nBakter bediende, ook nergens in fu_
rppa. Eténtêken is voor hem vofOoenOel,
Mgt €el pengeling van u""*orrAurine *.,
minachting beschrijft Muller de Merrka_
ni. De beschavendeinvloed van de blan_
[€n wordt node gemist in Liberia, zo bliikt
iit M_ullersbeschrijving van enige urorr_
o-:1.ol" een militairr parade gadeslaan:
,wrJ wenden uiBenoodigd plaats !e ne.
nen op eeneveranda, wa^erallejonge da_

rnes der plaats in full turn_out gelzêter,
waTl._4j lmpen allen kmm;4jn;d;;
y:T cellil let geheele jo"se"e Ë;
-"1
sracnf
dêr 'Merlkani'... Ziekten, slecht
vcdsel, weinig handenwerk, treUbenvan
dit- opkomende geslacht het e[endie$te
sinl negers gemaakt dat ik noS erg;;
zag,."
*Hoe anders is het met eenjonge klerk uit
Sl".Tl leone," schdift uufer ;r.d;
,,L[E rs nu eenseen voorbeeld wat van een
neger te maken is. HiJ AoetoneinOi Ètcï
(uensf dan de Hollanders in
de eerste ia_
,li l iut qin. HU schrijft neu;;
f".q"
Íoytfloos, kan aerdig Hollandsch over_
scnngven, spreekt een weinig HollanGch.

weerenauijdt

Jt{i;

1.-?l$1il.a"
n:Alel
S9kleed, een genoegen""lijk,
on ,,aar ie
AvonG Seeft hii voor d,jn genoÈ
?1.:'r
gen les aan vier jongentJes.',

Kinderen
De vergelijking van Afrikanen met kin_
d.tïgr
ï:yi
3rch on bij de beschrj.ivins
van de mÍlitaire
parade: ,,Uet marcheeË
en ís gel{jk alles hier nagedaan van Arnerika. Ook hier dansen Oe sotdaten
plaals v-anloopen. Zii buigen d" k"Ë; in
;;
uouPl w{id uit. van tiid tor tiid
l-T.l_"1d"
venaat een solCaa.thet gelid om ee.rs
wat

T"Ro LrrJ ?.à Av(q SIUJ

4 ha.ndel van de fima Multer & @. met
Ijberia wordt in lg92 overgedaan *;d;
Oostafrtkaanse Oompagnie. Oe ta"Aei
met Liberla bt{lft ook voor deze firma
winstgevend. Een interessant *apenfeii
di" compagnie is de bemiddeitng Uil
ïT
qe 9verinS van qen kanonneerboot aan
1e Liberiaanse regering. ffet scfrip, ae
Rocktown, wordt in Rotterdam Oói Oà
nfV De Industrle van p. Srntt jr. geUouwà.
rn l89b wordt het a"sn Liberia oieËààgen.
V@r dle gelegenheid komt de president
v-an l/iberia, Ch€esemen, over naar Nederland. Hendrik pieter Nicolaa_snduller
zit dan
luprS nlet meer in Ae hanOef. Na
een periode vaD zcraneoverspannentreld
gaat hii ln Dultsland volkentunde sturle
rcn. In 1896 wordt hii consul_genem,al.
voor een van de Boerenrepublieken, nameqik Oraqie Vrijstgot. fijdens Oe'Be
*ngo1tog van 1899 tot 1902 zal bqi in
Nederland één van de felste verdedËerc
van de rechten der B@ren worden.
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