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Louis Rousseau  
 

1846

‘Hier gaat de Belle Poule voor anker,’ zei een medepassagier, ‘dit is 
de rede van Padang en daar ligt Poeloe Pisang.’
 Vanaf het bovendek van het Franse fregat keek Louis Rousseau 
naar een klein heuvelachtig eiland. Op het strand lagen een paar 
vissersprauwen. Voorbij het eiland zag hij het overdadige groen 
van de Sumatraanse westkust, maar een stad kon hij er niet in 
ontdekken. Vanaf waar hij stond zag hij even later dat de sloepen 
van het fregat één voor één werden neergelaten. Aan dek wacht-
te hij op zijn beurt om in een van die sloepen plaats te kunnen 
nemen. Aan boord had hij maar weinig passagiers ontmoet die 
Padang zouden bezoeken, lang zou hij niet hoeven te wachten.
 In de tussentijd probeerde hij vergeefs zijn gekreukelde linnen 
broek glad te strijken. Niet dat hij tussen de andere passagiers 
zou opvallen, ze kwamen net zo verfomfaaid aan dek als hij. Even 
later klauterde hij met zijn valies over de schouder behoedzaam 
een slingerende touwladder af. Bezweet nam hij als eerste plaats 
op de achterste bank van een van de eikenhouten passagierssloe-
pen. Zijn zware reiskisten werden door de scheepsjongens naar 
beneden getakeld en in een tweede sloep gezet. Ondanks de koele 
zeewind bleef het verbazingwekkend heet. De vochtige warme 
lucht maakte dat zijn hemd aan zijn lijf plakte, maar het kon hem 
weinig deren. Zijn blik was onafgebroken gericht op het exoti-
sche eiland dat hij voor zich zag liggen.
 De sloepen werden losgemaakt. De zee was ruw en de stro-
ming sterk, merkte hij toen ze de Belle Poule achter zich lieten. 
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In een zware golfslag passeerde de sloep een klein schiereiland. 
Voor het eerst in een halfuur tijd kon hij in al dat groen iets van 
dichtbij zien. ‘Dat is de Apenberg,’ wees een van de scheepsjon-
gens. Op het witte zandstrand krioelde het van de apen, ze vis-
ten er op krabben en mosselen, zei de jongen. Nog dichterbij kon 
Louis ze een kort moment wat beter zien, maar al snel kropen de 
apen tussen de rotsblokken en ze gluurden schuw naar de sloep 
die voorbijdeinde.
 Eenmaal voorbij het schiereiland verscheen voor Louis’ ogen 
een groots en indrukwekkend schilderij. Voor hem lag een glooi-
ende vlakte waarin hij een stad zag liggen die werd omzoomd 
door frisgroene rijstvelden en kruidentuinen. In de omliggende 
heuvels verscholen zich dorpjes in een helder groen dat afstak 
tegen een machtig smaragd van de Padangse Bovenlanden. Uit al 
die tinten groen maakte zich een rivier los waarop vreemde sier-
lijke vaartuigjes voeren. Langs de rivier stonden bamboehuizen 
op palen en verder landinwaarts schemerden tussen de kokos-
palmen wat witgekalkte stenen huisjes. Louis was op zijn bestem-
ming aangekomen.

Thuis in Salignac had hij zich goed ingelezen. De handelsstad Pa-
dang had zo’n tienduizend inwoners, waarvan de inlanders het 
grootste deel uitmaakten. Voor het eerst in zijn leven zag hij men-
sen die hij nooit eerder had gezien: Minangkabauers, Atjehers en 
Javanen, maar ook Hollanders, Duitsers, Arabieren, Chinezen en 
Klingalezen. In de koloniale stad leken ze in harmonie met elkaar 
te leven.
 Meteen na aankomst maakte hij een wandeling over brede la-
nen met rijen aangeplante bomen die vreemd aandeden. Tussen 
de vele palmbomen lagen huizen van steen, hout en bamboe. 
Ze leken hem er vrij willekeurig neergezet. Langs de rivier liep 
hij langs de pakhuizen van het Hollandse gouvernement en de 
kantoren en depots van de Europese kooplieden. Dat de stad een 
koloniaal karakter had werd hem meteen duidelijk op het plein 
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in het centrum. Daar lagen de gouvernementskantoren, de ka-
zernes, het Gouverneurshuis, een herberg en een sociëteit die De 
Eendragt heette.
 Aan de overkant van de rivier ontdekte Louis de Chinese wijk, 
een verzameling dicht op elkaar staande schilderachtige huizen 
op palen. Ze waren gemaakt van bamboe of hout en hadden een 
atapdak dat was gemaakt van palmbladeren. Vrijwel alle huizen 
stonden op palen vanwege de regelmatig voorkomende aardbe-
vingen, vertelde een Hollandse administrateur hem, want Suma-
tra was een vulkanisch eiland. Via dezelfde ambtenaar had Louis 
een gemeubileerd huisje aan de rand van de Chinese wijk kunnen 
bemachtigen. Een niet al te duur huurhuis, waarin het minimale 
aan meubilair hem meteen aansprak. Een tafel, drie stoelen en 
een kast in de woonkamer, met in de slaapkamer een bed met 
klamboe en een linnenkast. Hij was vooral blij met de kleine 
overdekte veranda, die hem een schaduwrijke plek bood waar de 
tropische zon niet kon doordringen.
 Zijn nieuwe behuizing vormde een groot contrast met de acht-
tiende-eeuwse manoir in Salignac waar hij opgroeide. Terwijl hij 
in het bamboehuis zijn spullen uitpakte, dacht hij terug aan het 
landgoed waar hij zijn ouders hielp met het onderhoud van de 
omliggende landerijen en stallen. Dat voorspelbare leven op de 
manoir had hem niet erg geïnspireerd. In een naburige stad leef-
de hij tot zijn achtendertigste jaar een vermoeiend en onstuimig 
vrijgezellenleven, totdat hij onder druk van zijn ouders zich ver-
loofde met Marie Adolfine, de dochter van een rijke landgraaf uit 
Bordeaux. Toen zij twee jaar later de verloving verbrak, was hij 
opgelucht. Het voorgenomen huwelijk had hij steeds uitgesteld 
en hij had haar duidelijk gemaakt dat hij niet van plan was een 
adellijke levensstijl voort te zetten. De dagelijkse zorg voor zijn 
erfgoed was niet aan hem besteed. Bovendien zei status hem wei-
nig, die had hij immers al vanaf zijn geboorte.
 Een huwelijk op stand met de verwende Marie Adolfine paste 
niet bij zijn toekomstdroom. Dat hij net als zijn vader kunstenaar 
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wilde worden hield hij voor zichzelf. Na zijn vaders overlijden 
zat Louis nog vaak in diens chambre rouge, zijn sfeervolle atelier 
met donkerrode wandbekleding waarin een motief van tropische 
vogels was verwerkt. De geur van olie en terpentijn konden hem 
daar terugbrengen naar zijn kinderjaren. Omringd door zijn va-
ders werk droomde hij weg bij de geschilderde Arabische mark-
ten, sierlijke moskeeën en exotische straatbeelden. De oosterse 
taferelen op zijn vaders doeken spraken tot zijn verbeelding, hij 
fantaseerde over verre oorden.
 Op Sumatra brak voor hem een heel ander leven aan. De tro-
pische stad werd zijn bron van inspiratie: de gekleurde huisjes 
in het chaotische Chinese kwartier, de rommelige drukte op de 
pasar, de fraaie uitdossingen van de Minangkabauers en de kos-
telijke kleuren van de bougainvilles en flamboyanten. Op den 
duur raakte hij gewend aan de tropische zon, aan de nauwelijks 
afnemende hitte en het trage tempo van het dagelijkse leven. 
Een door de tropenzon vertraagd leven, waarin niemand haast 
leek te hebben en de tijd van rubber was. Vaak was hij aan de 
rivieroever te vinden, waar hij portretten van de verschillende 
stadsbewoners maakte. Nieuwsgierig werd hij daar bekeken. Een 
door de zon verbrande Europeaan die geen militair uniform of 
tropenkostuum droeg en op het middaguur in de onbarmharti-
ge zon zat. Omringd door vellen papieren en tekenmateriaal zat 
hij daar op een rieten mat, op een gewone tikar. Zweet parelde 
op zijn voorhoofd en druppelde op zijn tekenwerk, totdat een 
vriendelijke Chinees een simpel afdak voor hem maakte. In een 
paar weken tijd kleurde zijn roodverbrande gezicht een warm 
bruin.
 Zoals het ritme van de tropen aangaf, begon hij zijn schilder-
dagen vroeg. Aan de oever van de rivier verschenen op zijn pa-
pier kleurrijke Arabische kooplui, toekangs met kippen of bloe-
men, inlandse vrouwen, Chinese koelies, Klingalese kleermakers 
en zelfs een paar Hollandse officieren die net uit de sociëteit kwa-
men. Zijn ingekleurde prenten vonden hun weg naar de socië-
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teit. Regelmatig verkocht hij ze aan heren die op groot verlof een 
prent mee naar huis wilden nemen.
 Als in de avond de bergwind de tjemarabomen liet ruisen en 
hij voor zijn bamboehuis zat, dacht hij aan zijn vader. Die was een 
van de weinige kunstenaars geweest die Egypte werkelijk had be-
zocht. Veel andere kunstenaars namen weelderig ingerichte oos-
terse interieurs over uit een boek en verzonnen er zelf wat schaars 
geklede slavinnen of concubines bij. Maar zijn vader schilderde 
uitsluitend wat hij werkelijk had gezien, waardoor zijn schilderij-
en een echtheid hadden die Louis aansprak. Opgroeiend tussen 
al die afbeeldingen van Arabische markten, oosterse paleizen en 
karavanen in de woestijn, groeide zijn verlangen om dat exoti-
sche in de mysterieuze Verre Oriënt te ontdekken.

In het Chinese kwartier lachten de bewoners hem vriendelijk 
toe en bogen naar hem, maar met zijn gebrekkige Maleis kon 
hij geen gesprek met ze voeren. Regelmatig ging hij naar socië-
teit De Eendragt waar hij tussen de druk pratende Hollanders 
meestal op zichzelf was aangewezen. In De Eendragt was het een 
stuk drukker geworden sinds de stad de zetel van het gouverne-
ment van Sumatra’s westkust herbergde, zeiden ze hem. Naast 
officieren kwamen nu ook handelaren, planters en ambtenaren 
naar De Eendragt. In de namiddag zag Louis de heren op de 
voorgalerij zitten. Ze rookten sigaartjes en hingen landerig in 
schommelstoelen, de zogeheten krossi gojang. Verbaasd was hij 
niet wanneer ze na een paar uur drinkgelag weer tevreden het 
plein op wankelden. Het Indische rustuurtje was aan hen niet 
besteed.
 In de sociëteit zat Louis tussen militairen, koffieplanters en 
ambtenaren die hij niet kon verstaan. Tot hij iemand leerde ken-
nen die hem door zijn tweetaligheid op de hoogte kon brengen 
van het laatste nieuws uit Indië en Europa. De Belgische Hervé 
Declerck was een van de planters die na de hari besar, de grote 
dag waarop de Chinese en inlandse koelies werden uitbetaald, 
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naar de sociëteit kwam. Nadat hij zijn balen koffie naar de pak-
huizen aan de rivier had gebracht regelde hij zijn zaken in het 
aangrenzende Europese havenkantoor en vervolgens kwam hij 
naar De Eendragt. Hervé was ongeveer van zijn leeftijd. Hij droeg 
zijn zwarte kousen altijd over zijn broek, hij was tenslotte geen 
salonplanter, zei hij fier. Zijn witte planterspak spande om zijn 
royale buik en bij binnenkomst klemde hij gewoontegetrouw een 
tropenhelm onder zijn arm. Als Hervé sprak, wiebelde zijn par-
mantige snor, waardoor zijn open gezicht met de brede mond een 
unieke mimiek kreeg. Zijn strak achterovergekamde haren glom-
men ietwat opzichtig. Louis moest niet alleen wennen aan Hervés 
vreemde accent, maar ook aan zijn koloniale opvattingen.
 Hij kon zich hun eerste ontmoeting in De Eendragt nog goed 
herinneren. Op de aangrenzende rumoerige voorgalerij werd 
verhit gediscussieerd en het glas geheven. Met Hervé zat hij in 
de salon. Ze hadden het laatste nieuws uit de Sumatra-Courant 
doorgenomen en bleven nog even zitten. Op het plein voor hen 
was het rustig, zag hij. Alleen een groep soldaten duwde een zwa-
re kar richting het kruithuis. Het was hem al eerder opgevallen 
dat hij in Padang vooral mannen zag. Officieren, ambtenaren en 
handelaren waren er genoeg, maar op straat kon hij geen westerse 
vrouw ontdekken. In het sociëteitsleven kwam de vrijgezellen-
cultuur in Padang duidelijk tot uiting.
 ‘Vrouwen, het is een groot gemis met al die vrijgezelle mannen 
hier in Padang,’ zei hij tegen Hervé, terwijl hij naar het inmiddels 
lege plein keek.
 ‘Er zijn anders inlandse vrouwen genoeg,’ antwoordde Hervé 
verveeld.
 Hervé vertelde dat hij net als andere militairen en ambtena-
ren een inlandse huishoudster had, een zogenaamde njaï, die 
zijn concubine was. Een buitenechtelijke minnares bij wie hij een 
paar kinderen had verwekt. In de brieven aan zijn vrouw in Bel-
gië zweeg Hervé natuurlijk over deze tweede vrouw en hij ver-
trouwde Louis toe dat hij niet het voornemen had ooit nog naar 

Het wit tussen de regels.indd   55Het wit tussen de regels.indd   55 8-7-2022   14:15:338-7-2022   14:15:33



56

zijn thuisland terug te keren. Zijn zaken op Sumatra verliepen 
voorspoedig. Hij was niet de enige die er zo over dacht, beweer-
de hij. Er waren er meer die zich permanent in Indië vestigden 
en met hun njaïs woonden. Anderen keerden terug naar huis en 
lieten hun ‘huishoudsters’ met kind en al achter, daar maakte nie-
mand zich verder druk om.
 Louis vond het een vreemde gang van zaken. Met zijn katho-
lieke achtergrond had het weinig te maken, meer met de manier 
waarop hij was opgegroeid. In zijn milieu was het zeker niet 
vreemd dat er buiten het huwelijk ruimte was voor andere ro-
mantiek. Alhoewel die een heel ander doel had en meestal meer 
plezier verschafte dan drama. In Padang was hij niet zo bezig 
met vrouwen. Na Marie Adolfine had hij wel wat anders aan zijn 
hoofd. Daarbij was hij in zijn voormalige turbulente vrijgezellen-
leven niets tekortgekomen.
 Met Hervé sprak hij af elkaar geregeld in de sociëteit te treffen. 
Diens kennis over het tropische leven was hem zeer welkom. Bo-
vendien kende Hervé behalve het laatste nieuws ook alle geruch-
ten en verhalen waar in de sociëteit over gesproken werd.
 Gewoontegetrouw gebruikte Louis zijn lunch in de sociëteit. 
Op een middag wilde hij net weggaan, toen een lange, besnor-
de Europeaan in tropenkostuum de salon binnenstapte en hem 
vriendelijk toeknikte. Louis was zich er meteen van bewust dat 
zijn loshangende wijde linnen kleding nogal afstak bij het kos-
tuum van de zojuist binnengekomen bezoeker, waarop een rij 
goudkleurige knopen hem tegemoet schitterde.
 ‘Mag ik mij aan u voorstellen,’ zei de bezoeker in het Maleis en 
hij knikte licht.
 In gebroken Maleis maakte Louis duidelijk dat hij uit Frankrijk 
kwam en dat zijn Maleis te verwaarlozen was. Tot zijn verbazing 
sprak de bezoeker hem daarop in vloeiend Frans aan.
 ‘Ik ben makelaar in koffie en woon in Weltevreden in Batavia. 
Het is mij aangenaam kennis met u te maken. Mijn naam is Tho-
mas Coopman en mijn kennis van de Franse taal heb ik opgedaan 
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in Bordeaux, waar ik voorheen wijn inkocht die ik in Amsterdam 
verhandelde.’
 Thomas vertelde Louis dat zijn familie een kleine vloot bezat, 
waarmee ze niet alleen langs de Europese kust zeilden maar ook 
naar Suriname en Brazilië voeren. Zijn koopmansfamilie ver-
gaarde een kapitaal met het vervoer van suiker, koffie en balen 
katoen. Met een deel van dit familiekapitaal had hij aanzienlijk 
veel heidegrond kunnen kopen. Toen zijn vader was overleden 
verkocht Thomas zijn bunders grond, handelde zijn zaken af en 
reisde met zijn vrouw naar Batavia. Regelmatig kwam hij voor 
zaken naar Padang, waarna hij doorreisde naar de pepertuinen 
van Natal. Op zijn beurt vertelde Louis over zijn aristocratische 
leven in Salignac, dat hij dat min of meer was ontvlucht om als 
kunstenaar de oosterse wereld te ervaren en vast te leggen.
 ‘Woont u dan hier in Padang?’ vroeg Thomas.
 ‘Ik woon aan de rand van de Chinese wijk,’ zei Louis, ‘heel an-
ders dan op de manoir van mijn ouders. Elke dag geniet ik hier 
van een eenvoudig leven en van mijn bamboehuis vlak bij de ri-
vier. Het huis stond al een tijdje leeg, er woonde een ambtenaar 
die naar Batavia is vertrokken.’
 ‘Uw bamboehuis, weet u wie daar woonde?’ vroeg Thomas.
 Louis schudde zijn hoofd, hij had geen idee.
 ‘Er woonde een landgenoot van me die er samenleefde met zijn 
njaï. Hij was controleur in Natal en kwam daarna naar Padang.’
 Louis keek hem verwonderd aan, twee mensen in zijn huis 
leek hem bijna onmogelijk, zo klein als het was. Waarom zou een 
Hollandse ambtenaar in een dergelijk klein bamboehuis op palen 
met iemand samenwonen?
 ‘Ik woon er ruim anderhalf jaar,’ zei Louis die zich in gedachten 
probeerde voor te stellen hoe er twee mensen in zijn huis pasten.
 ‘Het is een vreemde geschiedenis,’ zei Thomas, ‘en wellicht een 
bijzonder verhaal, omdat ik de ambtenaar, een jongeman nog, 
letterlijk tegen het lijf liep nadat hij net een kalkoen had gestolen.’
 ‘Een kalkoen gestolen?’ herhaalde Louis verbaasd.
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 ‘Het toeval wil dat ik met hem kennismaakte aan boord van De 
Goede Verwachting, het schip van mijn vader, waarop ik de reis 
naar Batavia maakte.’
 Trots had Thomas de toen nog achttienjarige jongen een rond-
leiding op het fregat gegeven. Het was gebouwd van eiken- en 
pijnboomhout en in Sint-Petersburg door zijn vader voor acht-
duizend roebels aangekocht, vertelde hij. Maar tot zijn teleur-
stelling bleek de jongeman geen belangstelling voor het schip te 
hebben.
 ‘Eerst herkende ik diezelfde jongeman bijna niet, hij was in-
middels een aantal jaren ouder. Hij was broodmager en zag grauw 
van de honger. Hij moest die kalkoen stelen omdat hij geen eten 
had, zei hij. Een jaar leefde hij hier met zijn njaï in grote armoe, 
wegens een conflict met de gouverneur.’
 ‘Heeft u hem nog gesproken toen hij die kalkoen bij zich had?’ 
vroeg Louis.
 ‘We spraken elkaar en liepen met het spartelende dier voorbij 
De Eendragt, en hij vertelde dat hij vlak bij de rivier in dat kleine 
bamboehuis woonde. Omdat hij geen salaris meer kreeg van het 
gouvernement was hij straatarm. Zijn Chinese buren gaven hem 
soms een kom met rijst.’
 ‘Waar is hij nu naartoe met zijn njaï, of huishoudster?’ vroeg 
Louis.
 ‘Huishoudster is een groot woord voor een inlands meisje van 
dertien. Hij liet haar in Padang achter en keerde terug naar Bata-
via,’ antwoordde Thomas, ‘ik sprak hem vlak voor zijn vertrek, 
toen hij zijn weinige bezittingen uit het huisje haalde. Geheel on-
nodig maakte hij zijn excuses voor het stelen van die kalkoen. Hij 
was wel erg blij uit Padang weg te kunnen.’
 Het is inderdaad een apart verhaal, dacht Louis, die kalkoen 
was een detail dat hij niet thuis kon brengen, waar kwam dat dier 
dan vandaan? Maar vooral vroeg hij zich af waarom een Holland-
se ambtenaar met zijn njaï in zijn bamboehuis had gewoond. Hij 
dacht aan wat Hervé hem had verteld, die had tenslotte ook een 
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huishoudster, maar geen meisje van dertien. Wat moest zo’n jong 
inlands kind met een oudere man?
 ‘Wat brengt u van Java naar Sumatra?’ vroeg Louis.
 ‘Eigenlijk ben ik op weg naar de buitenpost Natal,’ zei Thomas, 
‘meestal blijf ik eerst een week in Padang om mijn zaken af te 
handelen, dan logeer ik hier in de herberg. Ik ben hier koffiehan-
delaar geworden, net als mijn vader die met zijn schip op Suri-
name voer. Over een paar dagen vertrek ik naar Natal, een klein 
verwaarloosd kustdorpje, stelt u zich daar niets van voor. Mijn 
zwager is daar controleur en heeft enkele pepertuinen onder zijn 
hoede gekregen die op geen enkele manier winstgevend te krij-
gen zijn. De grond is niet geschikt en het onderhoud bijna onmo-
gelijk. Hij heeft wel wat koelies van Nias, maar veel te weinig. Hij 
woont daar erg eenzaam, zijn enige aanspraak heeft hij aan een 
handvol soldaten die gestationeerd zijn in de buurt van een oud 
fort.’
 ‘Een dergelijk dorp zou ik graag eens bezoeken,’ zei Louis. Hij 
zag van alles voor zich, bamboehutten op het strand, een stoffige 
weg naar een oud fort, het omringende broeierige oerwoud, de 
inlandse bewoners die in de pepertuinen werkten. Het klonk als 
een authentieke en primitieve plek, anders dan het koloniale Pa-
dang.
 ‘Het is geen plek om te willen zijn,’ zei Thomas, ‘het is een bui-
tenpost, een echte lastpost waar mijn zwager zijn handen aan vol 
heeft. Bovendien is het er niet veilig. Er leven daar opstandige 
stammen die ze onder controle proberen te houden. Daarom 
blijft mijn vrouw in Batavia en bezoek ik haar broer, voor haar 
gezondheid is de reis naar Natal te veel.’
 Thomas vertelde verder over het cultuurstelsel. Over de pacht 
die de inheemse radja’s aan het gouvernement moesten afdragen. 
Een belasting die bestond uit een deel van de opbrengst van hun 
land. In Natal ging dat moeizaam, zei hij.
 Rare belastingmaatregel, dacht Louis, dat de oorspronkelijke 
boerenbevolking een deel van de opbrengst van hun eigen land 
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moest afstaan, maar lang wilde hij er niet bij stilstaan. Hij hoorde 
liever over de handelsstad Batavia op Java en het leven daar.
 Na zijn ontmoeting met Thomas Coopman liep Louis in ge-
dachten verzonken terug naar de Chinese wijk. Net als Thomas 
was hij tegen de verwachtingen van zijn familie in naar het Verre 
Oosten gereisd. Het verhaal over het huis waar hij woonde, daar 
zou hij Hervé nog eens naar vragen. Hij had een boeiende mid-
dag gehad en het gesprek met een Hollander die Frans sprak zou 
hem nog lang heugen.

Op de pasar hadden de kooplui hun waren uitgestald. Louis 
keek elke keer weer zijn ogen uit; naast verse etenswaren werd 
er een ratjetoe aan spullen verkocht. Koffie, olifantstanden, En-
gels katoen, kamfer, koper, tin en meer. Het was een lust voor zijn 
schildersoog. Er liepen Europeanen, Minangkabauers, Javanen, 
Arabieren en Chinezen over de markt en allemaal leken ze wel 
in iets te handelen. Nadat hij een tijd had rondgelopen besloot 
hij wat vruchten mee te nemen en daarmee ging hij terug naar 
zijn huis. Bij de rivier passeerde hij een kleine binnenhaven waar 
net een laadprauw aanlegde. Er zaten inlandse mensen in die hij 
nog niet eerder had gezien. Ze waren lichter gekleurd dan de Mi-
nangkabauers en Javanen. De mannen zagen eruit als krijgers. Ze 
hadden ontblote bovenlijven en droegen mouwloze leren vesten, 
en allen hadden ze een grote ring in het oor. De vrouwen droegen 
slechts een sarong. Aan een inlandse vrouw die aan de oever haar 
stekelige doerians verkocht vroeg hij in gebroken Maleis wie deze 
inheemse mensen waren.
 ‘Te erg toch toean, kassian,’ zei de inlandse vrouw, ‘zij zijn 
krijgsgevangenen van Nias, ze worden als slaaf verkocht.’
 Over het kleine eiland Nias, dat voor de westkust van Sumatra 
lag, had Louis van Hervé gehoord, vanwege de Hollandse han-
dels  post in de hoofdstad Gunung Sitoli, die een aantal jaren te-
voren door een aardbeving was getroffen. Nias was net als het 
eiland Bali een plek waar veel Zuid-Aziatische en Europese lan-
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den hun slaven vandaan haalden. Hij herinnerde zich dat ook 
Thomas over de koelies van Nias had gesproken. De Niassers die 
hij uit de prauw zag komen hadden een ander uiterlijk dan de 
inlandse bevolking die hij uit Padang kende.
 ‘Ze worden hier als huisslaven of koelies verkocht aan de Hol-
landers, Arabieren en Chinezen, sommigen gaan door naar Bata-
via,’ wist een vogeltjesverkoper die naast hem stond. ‘Het hele jaar 
door worden ze hier verkocht, zeker honderd per maand.’
 Louis kreeg ineens een heel ander beeld van Padang. Het lome 
residentiestadje had hij gezien als een beschaafde koloniale stad 
met kerken en gouvernementsgebouwen. Maar deze aan elkaar 
vastgebonden mensen in een prauw pasten niet in dat beeld. Hoe 
kon het hem ontgaan zijn dat jaarlijks meer dan duizend krijgs-
gevangenen in Padang werden verhandeld? Het was een beroerd 
gezicht zoals deze mannen en vrouwen aan elkaar vastgebonden 
door het lage water strompelden. Ineens voelde hij zich schuldig. 
Hij had onbezorgd prenten van inlandse mensen gemaakt zonder 
ook maar iets van ze te weten. Enige kennis van de slavenhandel 
in Padang had hij ook niet gehad. Zijn schuldgevoel zei hem dat 
hij de groep gevangenen moest volgen. Hij moest weten wat er 
met ze ging gebeuren.
 Op het plein in het centrum van de stad was het druk. Han-
delaren en kopers onderhandelden luidkeels met elkaar, terwijl 
de slavenhandelaar zijn krijgsgevangenen op een rij zette. Hij zag 
Javanen, Europeanen en opvallend veel Chinezen die op de uit-
stalling van de koopwaar stonden te wachten. Ze leken bijzonder 
geïnteresseerd in de vrouwen die tussen de inheemse mannen 
waren opgesteld. Uit het naburige regimentsgebouw kwam een 
groep officieren naar buiten, zag hij. Geamuseerd bleven ze op 
de trap staan kijken naar het getrek en geduw van de kopers om 
zoveel mogelijk vooraan te kunnen staan. Ook Louis drong zich 
naar voren. De geboeide mannen en vrouwen werden tentoonge-
steld. Schaamteloos werden ze door de gretige kopers geïnspec-
teerd, gepord en heen en weer geduwd. De vrouwen waren zicht-
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baar bang en probeerden zich achter de mannen te verschuilen.
 Het bieden begon en het gekrakeel werd luider. Bedragen wer-
den geroepen, terwijl Louis gebiologeerd naar de groep krijgsge-
vangenen bleef kijken. Tussen de krijgers stonden twee vrouwen 
die aan elkaar waren vastgebonden. Naast hen stond een jong 
meisje, eigenlijk was het nog een kind. Ze verschool zich half ach-
ter de rug van een oudere krijger. Een gezette Chinese man wees 
opgewonden naar haar. Voor zijn beurt riep hij: ‘Zeventig rijks-
daalders!’ De slavenhandelaar stampte geïrriteerd met zijn lange 
stok op de grond en negeerde hem. Hij probeerde de biedingen 
voor twee oudere krijgers uit elkaar te houden. Opnieuw bood de 
Chinese man op het meisje, hij deed er nog dertig rijksdaalders 
bovenop. De twee oudere vrouwen had hij inmiddels al in zijn 
bezit.
 ‘Er zijn te weinig vrouwen,’ mopperde de Chinees, terwijl hij 
iemand uit zijn zicht wegduwde, ‘de vorige lichting was beter.’ Hij 
probeerde de aandacht van de slavenhandelaar te trekken, maar 
deze bleef hem negeren. Louis zag dat het jonge meisje zich klei-
ner en kleiner maakte, in de hoop dat ze niet gezien werd. De 
gezette Chinees staarde strak naar het kind, hij had duidelijk zijn 
zinnen op haar gezet. Louis had medelijden met haar, want net als 
de andere gevangenen kon ze duidelijk niemand verstaan. Ken-
nelijk had ze geen idee waar ze was en wat er met haar stond te 
gebeuren. De Chinese koper had inmiddels honderdvijfentwin-
tig rijksdaalders op haar geboden en de andere bieders haakten 
af.
 Wat Louis het volgende moment bezielde kon hij later niet 
meer goed terughalen. Misschien kon hij het gewoon niet langer 
aanzien. Liever wilde hij ook niet denken aan wat deze man met 
het arme kind van plan was. Waarvoor hij haar ook wilde gebrui-
ken of misbruiken, hij had er een slecht gevoel over. In een op-
welling riep hij: ‘Honderdvijftig rijksdaalders!’ Het kon hem niet 
schelen of dat te veel was, als ze maar niet in handen van deze man 
zou vallen. De Chinese man draaide zich met een ruk naar hem 
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om en keek hem boosaardig aan. Hij duwde zichzelf naar voren 
alsof hij het meisje alsnog mee wilde trekken. De slavenhande-
laar riep of er nog iemand was die meer dan honderdvijftig wilde 
bieden en keek daarbij eindelijk naar de Chinese man. Maar deze 
had blijkbaar zijn uiterste bod gedaan, hij kon niet meer overbie-
den. De slavenhandelaar wees met zijn stok naar Louis.
 ‘Uw eigendom, toean,’ zei hij.
 Terwijl de opgewonden Chinees en de slavenhandelaar verhit 
met elkaar in gesprek gingen, staarde Louis naar de slavenhande-
laar. Hij had een slavin gekocht, besefte hij, een inlands kind dat 
naar hem keek als een hert in nood.
 ‘Leng Lioe maakt altijd problemen,’ zei de slavenhandelaar te-
gen Louis, terwijl hij zijn geld natelde, ‘hij denkt dat hij het hier 
voor het zeggen heeft.’ Maar hij liet zich door de opgewonden 
Chinees niet de les lezen, zei hij. Wat hem betreft was de koop 
gesloten nadat Louis hem had betaald. Het jonge meisje bleef 
angstig naar de driftig gebarende Chinees kijken die nog steeds 
protesteerde tegen de hele gang van zaken. Hij voelde zich gepas-
seerd omdat hij vond dat hij oudere rechten had. Verontwaardigd 
vertrok hij met zijn twee vastgebonden vrouwen en in het voor-
bijgaan keek hij boos naar Louis.
 Ongeduldig duwde de handelaar het inlandse meisje naar Louis 
toe. Haar handen waren vastgebonden en ze keek hem niet aan. 
Ze was mager en haar hele verschijning was deerniswekkend. Met 
haar verwarde donkere haren en haar neergeslagen ogen maakte 
ze een trieste indruk. Op haar heup hing een gekleurde zak die 
aan haar sarong was vastgeknoopt. Louis maakte de touwen om 
haar polsen los en gebaarde haar mee te lopen. Ze staken het plein 
over dat nu bijna leeg was en liepen richting de rivier.
 Welke taal spreekt ze, vroeg Louis zich af, mijn Maleis is te ver-
waarlozen, hoe moet ik haar iets duidelijk maken? Hij zag dat ze 
de gekleurde zak op haar heup met één hand vastklemde. Wat 
moest hij met een slaaf? Hij wilde helemaal geen slaaf. In een op-
welling had hij dit kind gekocht omdat hij haar had willen redden 
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van de onsympathieke Chinees. Hij wilde dat ze een vrij mens 
zou zijn, maar besefte dat ze nergens naartoe zou kunnen.
 Bij zijn bamboehuis aangekomen probeerde hij contact met 
haar te maken. ‘Je suis Louis,’ probeerde hij, wat potsierlijk klonk 
zoals hij daar op zijn kleine voorgalerij stond. Het duurde lang, 
maar toen hoorde hij haar iets zeggen, of eigenlijk leek het meer 
op een soort neuriën. Ze zong heel zacht iets wat hij niet kon ver-
staan, het klonk droevig en mooi tegelijk. Louis moest er wel naar 
luisteren en ging op de trap van de overdekte veranda zitten. Tot 
zijn verbazing deed zij hetzelfde. Ze keek hem niet aan, maar hij 
voelde dat ze iets zong wat haar hielp om zichzelf te troosten. Zo 
zaten ze naast elkaar tot het donker werd.

Louis herinnerde zich het verhaal van Thomas Coopman, hoe de 
jonge ambtenaar met zijn njaï in het huisje had gewoond. Het 
voelde anders nu er iemand bij hem woonde. Het huis was niet 
zoveel kleiner geworden als hij had gedacht. Nadat het meisje 
twee dagen lang gehurkt in een hoek van de kleine kamer was 
blijven zitten, leek ze voorzichtig om zich heen te kijken. Louis 
kende haar naam niet, hij wees geregeld naar haar en zei dan ‘tu 
es...’, waarop zij bijna onhoorbaar elke keer toe-nèh herhaalde. Hij 
vermoedde dat ze zijn woorden niet kon uitspreken en gaf het 
uiteindelijk op. Dat hij Louis heette begreep ze wel, ze noemde 
hem Loe-ie. Ze sliep op een tikar onder de tafel en elke ochtend 
om zes uur begon Tounais, zoals hij haar nu noemde, zwijgend 
zijn vloer te vegen. Ze zweeg als ze de rijst waste, ze zweeg als ze 
de stenen bak met water in de open badkamer vulde en ze zweeg 
nog steeds als ze ’s avonds om acht uur ging slapen.
 De eerste weken na haar komst bleef Louis thuis. Hij probeer-
de met haar te praten door gebaren te maken en simpele woorden 
te vinden voor wat hij bedoelde. Maar algauw werd duidelijk dat 
haar taal niet aansloot op het beetje Maleis dat hij kende. Hij be-
gon eenvoudige woordjes Frans tegen haar te spreken.
 In de straat viel het op dat hij thuisbleef en dat hij een jon-
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