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OP	ZOEK	NAAR	DE	RESIDENTIEWONING	WAAR	COUPERUS	DE STILLE KRACHT SCHREEF	

Een kazerne in Pasuruan 

 

In de documentaire Louis Couperus, niet te stillen onrust struint Bas Heijne over het erf 

van een vervallen, koloniaal gebouw in Indonesië. In dit huis zou Couperus zijn roman De 

stille kracht hebben geschreven. Kort na de publicatie van de ontdekking moest Heijne 

deze herroepen: het gefilmde pand was waarschijnlijk toch niet de voormalige 

residentiewoning waar Couperus in 1899 logeerde en aan zijn roman werkte. Zou het 

oorspronkelijke residentiehuis nog te vinden zijn?  

Door Daan Sleiffer 

Mijn	reisgenote	en	ik	zijn	op	weg	naar	Pasuruan,	zestig	kilometer	ten	oosten	van	Surabaya.	In	

deze	kustplaats	logeerde	Louis	Couperus	eind	1899	enige	maanden	in	het	grote	residentiehuis,	

bij	zijn	zuster	en	haar	echtgenoot,	de	resident	Gerard	Valette.	Het	was	ook	in	dit	huis	dat	

Couperus	het	leeuwendeel	schreef	van	zijn	Indische	meesterwerk	De stille kracht.	

‘Residentiewoning	uit	De stille kracht	ontdekt’,	zo	meldde	Bas	Heijne	in	NRC Handelsblad	op	21	

maart	2013,	in	een	artikel	over	zijn	Couperus-reis	ter	ere	van	het	150ste	geboortejaar	van	de	

schrijver.	Vier	dagen	later	stelde	Heijne	in	dezelfde	krant	dat	het	pand	in	zijn	documentaire	

waarschijnlijk	toch	niet	de	voormalige	residentiewoning	was.1	Al	in	2001	had	Willem	de	Vries	in	

Arabesken	een	ander	gebouw	aangewezen	als	het	voormalige	residentiehuis.2	Ook	dit	gebouw	is	

omstreden,	zo	bleek	uit	een	discussie	op	literair	weblog	Tzum,3	alleen	al	omdat	het	uiterlijk	

sterk	afwijkt	van	een	bekende	foto	van	het	huis	uit	1897/1898.4	

Het	adres	van	het	residentiehuis	dat	ik	wil	zoeken,	is	dus	onbekend.	Het	is	de	vraag	of	het	

oorspronkelijke	gebouw	nog	te	vinden	zal	zijn.	Ik	neem	de	foto’s	van	meer	dan	honderd	jaar	

geleden	mee	naar	Azië,	met	een	exemplaar	van	de	roman,	en	ga	ter	plekke	navraag	doen.		

 

De kazerne van ‘divisi infanteri 2, Batalyon Zeni Tempur 10’, gelegen aan Jalan Soekarno Hatta 23. 

Nr. 1 op plattegrond. 
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Centraal decor	

Voor	de	geïnteresseerde	lezer	is	een	bezoek	aan	de	stad	Pasuruan	een	omweg	waard.	Hier	

ontstond	Couperus’	grote	Indische	roman	De stille kracht,	die	opent	met	de	beroemde	

avondwandeling	van	resident	Van	Oudijck	door	het	fictieve	plaatsje	Laboewangi.	Hij	zoekt	zijn	

vrouw	maar	vindt	haar	niet	–	een	mooie	voorafspiegeling	van	haar	ongenaakbare,	overspelige	

karakter.	De	wandeling	is	in	vijf	bladzijden	zeer	nauwkeurig	beschreven	en	Couperus	noemt	

verschillende	bouwwerken	die	vandaag	nog	in	Pasuruan	te	vinden	zijn.5	Het	zoekgeraakte	

koloniale	residentiehuis	spreekt	bovenal	tot	de	verbeelding.	Behalve	het	logeeradres	van	de	

schrijver	maakte	hij	de	residentiewoning	tot	centraal	decor	van	De stille kracht.	

Tijdens	de	treinreis	naar	Pasuruan	teken	ik	een	wandelkaart	op	basis	van	de	gedetailleerde	

romangegevens.	Van	Oudijck	loopt	de	Lange	Laan	uit,	slaat	bij	de	katholieke	kerk	rechtsaf,	na	de	

sociëteit	links,	slaat	nog	een	keer	af	en	komt	bij	de	pier.	Als	we	de	genoemde	gebouwen	kunnen	

lokaliseren,	is	het	misschien	mogelijk	om	van	daaruit	de	locatie	van	het	residentiehuis	op	te	

sporen.	

 

 

‘Het residentshuis in Pasoeroean’. Bron: Karin Peterson, In	het	voetspoor	van	Louis	Couperus. Amsterdam 

2009, p.22. 

 

Avondwandeling per motor 

In	het	Pasuruan	Hotel	informeer	ik	bij	receptionist	Rachmad.	Ik	laat	hem	oude	foto’s	zien	uit	

Couperus’	tijd	en	hij	herkent	de	witte	katholieke	kerk	en	de	voormalige	sociëteit.	Maar	ze	

aanwijzen	op	een	stadsplattegrond	lukt	niet.	Ontmoedigd	toon	ik	hem	een	afbeelding	van	de	

residentiewoning.	Dat	pand	is	er	ook	nog,	zegt	hij.	En	hij	wil	het	mij	best	laten	zien.	

Niet	veel	later	zit	ik	achterop	de	motor	bij	Rachmad.	We	nemen	kleine	straatjes	door	het	

centrum	naar	het	westen,	waarna	we	de	doorgaande	weg	Soekarno	Hatta	volgen,	even	voorbij	

supermarkt	Carrefour,	naar	nummer	23	aan	de	rechterkant.	Rachmad	stopt	hier	en	wijst	over	

een	hek.	Is	dit	wat	ik	zoek?	

Het	is	donker	nu,	en	in	de	mysterieuze,	nachtelijke	sfeer	waarin	ook	vrijwel	alle	sleutelscènes	

van	het	boek	zich	afspelen5a,	weet	ik	zeker	dat	ik	het	residentiehuis	heb	gevonden.	Het	enorme	
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gebouw	lijkt	sprekend	op	dat	van	de	foto’s	van	eind	negentiende	eeuw.	Wat	mij	het	meeste	treft,	

zijn	de	achter	elkaar	gelegen	daken,	vier	of	vijf	stuks,	die	Couperus	in	zijn	boek	beschrijft:	het	

residentiehuis	‘zigzagde	[…]	zijne	pannendaken,	het	eene	achter	het	andere,	naar	de	schaduw	

van	den	achtertuin	toe,	met	een	primitieve	lijn	van	dakteekening,	over	iedere	galerij	een	dak,	

over	iedere	kamer	een	dak,	tot	éene	lange	daksilhouet.’6		

Mijn	stemming	wordt	nog	beter	als	Rachmad	terugrijdt	naar	het	oosten,	en	de	route	van	de	

resident	volgt:	we	kruisen	de	rivier,	slaan	rechtsaf	de	Jalan	Balaikota	in,	met	op	de	hoek	de	

witte,	katholieke	kerk	St.	Antonius	Padova	en	erachter	de	protestantse	kerk	GPIB	Pniel	uit	1829	

die	ook	de	resident	links	laat	liggen6a.	Zeshonderd	meter	verderop,	nadat	de	Balaikota	is	

overgegaan	in	de	Jalan	Pahlawan,	zien	we	aan	de	linkerhand	het	sociëteitsgebouw	dat	in	de	

roman	Concordia	wordt	genoemd,	nu	de	school	Untung	Surapati6b.	De	witte	gevel	is	met	rode	

letters	beschilderd	maar	verder	is	het	pand	onmiskenbaar	de	historische	Harmonie	van	oude	

kiekjes6c.	Weer	verder	rijden	we	langs	het	vervallen	huis	dat	Heijne	in	de	documentaire	liet	

figureren,	met	de	Nederlandse	leeuw	op	het	erf6d.	We	slaan	linksaf,	nog	eens	links,	en	rijden	

over	een	kleinere	weg	terug	richting	de	haven.	We	volgen	‘de	uitmonding	der	kali,	die	was	als	

een	kanaal’.7	De	prauwen	die	Couperus	noemt,	liggen	er	nog,	hoewel	het	er	niet	zo	veel	zijn,	en	

ook	het	‘eentonig	geneurie	van	Madoereesche	zeelui’8	zeurt	niet	meer	droefgeestig	over	het	

water.	De	vuurtoren,	‘als	een	kleine	Eiffel’,9	vinden	we	niet,	maar	ik	sta	zeer	tevreden	aan	de	

oever,	het	rustpunt	van	de	resident.	Ik	heb	zojuist	de	avondwandeling	per	motor	afgelegd.	

	

 

 

Eigenlijk een ruïne 

De	volgende	dag	gaan	we	per	fietstaxi	terug	naar	het	enorme	gebouw	dat	sprekend	lijkt	op	de	

residentiewoning.	Het	doet	nu	dienst	als	kazerne	voor	de	tweede	infanteriedivisie	van	Batalyon	

Zeni	Tempur	10.	Nadat	ik	de	oude	foto’s	aan	de	soldaten	bij	de	toegangspoort	heb	getoond,	

wordt	er	een	jonge	collega	opgetrommeld	die	wat	Engels	spreekt.	Onder	zijn	begeleiding	lopen	

we	een	rondje	over	het	terrein	en	schudden	handen	met	officieren.	Aan	de	achterkant	vinden	

we	de	pendopo,	de	open	galerij	van	het	residentiehuis	waarvan	een	afbeelding	is	opgenomen	in	

het	Indische	fotoboek	Baren en oudgasten9a.	Waar	een	eeuw	geleden	de	lange,	gedekte	dinertafel	

stond,	liggen	nu	judomatten	voor	gevechtstraining.	Lijkt	deze	achtergalerij	smaller	dan	toen?	

De ‘Roomsche kerk’ 

St. Antonius Padova 

aan de Jalan Balaikota 1. 

 

Nr. 3 op plattegrond. 
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Wanneer	we	teruglopen	naar	de	voorkant	van	de	kazerne,	zie	ik	een	ander	opvallend	verschil	

met	de	plaatjes	van	even	voor	1900:	het	aantal	traptreden	van	de	voorgalerij	naar	de	tuin.	

Indertijd	vijf	en	nu	acht,	al	zijn	de	onderste	treden	van	een	aanzienlijk	moderner	materiaal	dan	

de	bovenste.10	

Er	zijn	nog	meer	verschillen	met	het	huis	van	de	zwart-witfoto’s.	Het	tropenwit	is	legergroen	

geschilderd,	er	is	een	daklijst	aangebracht	en	de	voet	van	de	pilaren	is	anders	dan	toen.	

Vreemder	is	nog	dat	de	bovenlichten	van	de	deuren	indertijd	vierkant	waren	en	nu	een	

boogvorm	hebben.	Waar	de	twee	buitenste	pilaren	op	de	oude	foto’s	vrij	staan,	staat	nu	een	

muur,	en	waar	de	trap	aan	de	zijkant	was,	bevindt	zich	een	galerij.	Zijn	er	bij	deze	oude	panden	

door	de	jaren	heen	complete	gevels,	daken	en	pilaren	vervangen?	Ik	moet	denken	aan	de	

beschrijving	van	Willem	Walraven	die	in	Pasuruan	rond	1930	het	slechtlopende	hotel	Morbeck	

bezat:11	‘Het	residentshuis	was	eigenlijk	een	ruïne,	met	afgebrokkelde	ringmuren	en	vervallen	

pleisterwerk’.12	Om	dat	gebouw	te	behouden,	was	er	heel	wat	opknapwerk	nodig.	Of,	meer	voor	

de	hand	liggend:	het	is	gesloopt.	

 

 

 

 

Routebeschrijving volgen 

Naast	de	verschillen	die	ik	niet	kan	verklaren,	lijkt	de	kazerne	sprekend	op	het	residentiehuis	

van	de	oude	foto’s.	Natuurlijk	zijn	er	in	Indonesië	meer	koloniale	huizen	met	witgepleisterde	

muren,	diep	gelegen	in	enorme	tuinen,	met	de	typische	voorgalerij	en	neoclassicistische	

pilaren12a.	Veel	van	deze	huizen	doen	door	hun	immense	maatvoering	nu	dienst	als	militair	

onderkomen	of	ander	overheidsgebouw12b.	Maar	nergens	heb	ik	een	huis	gezien	dat	zo	op	dat	

van	de	foto’s	lijkt,	vooral	door	de	afmeting	en	die	opvallende,	achter	elkaar	gelegen	daken.	

Daarbij	kan	men	vanaf	deze	locatie	de	route	volgen	die	de	resident	aflegt	in	De stille kracht	–	

met	als	verschil	dat	het	station	niet	na	maar	voor	de	kerk	ligt.	Bas	Heijne	stelde	in	zijn	NRC-

artikel	dat	de	avondwandeling	‘nog	precies	valt	na	te	lopen’12c.	Vanaf	het	door	hem	gevonden	

pand	is	dit	niet	zo	precies	mogelijk,	omdat	zijn	gebouw	aan	dezelfde	weg	ligt	als	de	sociëteit	en	

de	kerk,	en	de	resident	een	aantal	maal	afslaat.	

De ‘Hervormde kerk’ 

GPIB Pniel 

aan de Jalan Cemara.  

 

Nr. 4 op plattegrond. 
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Nationaal Archief 

De	legerkazerne	aan	Soekarno	Hatta	23	toont	grote	gelijkenis	met	het	residentiehuis	van	de	

foto’s	rond	1900.	Met	die	informatie	ga	ik,	terug	in	Nederland,	naar	het	Nationaal	Archief	te	Den	

Haag.	Op	oude	stadsplattegronden	uit	1912,13	191514	en	192315	zijn	de	contouren	van	de	

huidige	kazerne	al	rond	de	eeuwwisseling	gemarkeerd.	Het	complex	lijkt	op	een	plantage	te	

staan	met	de	naam	Gadingkěbon	(letterlijk:	ivoortuin)	15a.	Couperus	schrijft:		‘Aan	het	rezidentie-

erf	grensde	een	oud	kerkhof.’16	Op	een	Britse	plattegrond	uit	194617	staat	zo’n	tweehonderd	

meter	achter	de	kazerne	het	woord	‘graves’	gedrukt.	Is	dit	aanvullend	bewijs,	of	zal	Couperus	

een	kerkhof	hebben	verzonnen	om	de	spookachtige	sfeer	te	versterken?	

Dan	ontdek	ik	dat	het	residentiehuis	toch	op	andere	plaatsen	is	gemarkeerd.	Op	een	landkaart	

die	ten	minste	vier	keer	is	gepubliceerd	–	in	1887,18	1900,19	191120	en	192521	–	is	de	

residentiewoning	aangeven	op	een	locatie	ten	oosten	van	het	stadscentrum.	Bij	mijn	weten	is	

naar	deze	plek	nog	geen	onderzoek	gedaan.22	Op	de	andere	landkaarten	die	ik	bekijk	–	uit	

1892,23	1912,24	1915,25	192326	en	194627	–	vinden	we	de	residentiewoning	aan	de	Jalan	

Pahlawan,	de	straat	waaraan	ook	de	voormalige	sociëteit	ligt	en	veel	andere	koloniale	

bouwwerken.	Ook	de	kaart	die	is	gereproduceerd	in	het	boek	van	Karin	Peterson	plaatst	de	

residentiewoning	hier.28	Omdat	verschillende	kaarten	deze	locatie	weergeven,	lijkt	dit	de	meest	

waarschijnlijke	plek.	

Als	de	kazerne	niet	de	residentiewoning	was,	heb	ik	dan	misschien	het	huis	over	het	hoofd	

gezien	tussen	de	historische	gebouwen	in	het	centrum	van	Pasuruan?	Door	de	locatie	op	de	

oude	plattegronden	te	vergelijken	met	de	huidige	informatie	van	Google	Maps	kom	ik	tot	een	

ontnuchterende	conclusie:	in	de	diepe	voortuin	van	waar	vroeger	waarschijnlijk	het	

residentiehuis	stond,	staat	nu	de	gloednieuwe	arrondissementsrechtbank	van	Pasuruan,	aan	de	

Jalan	Pahlawan	24.	Achter	de	rechtbank	lijken	ook	slechts	nieuwe	gebouwen	te	staan.	De	

boekenwandeling	is	overigens	ook	niet	precies	na	te	lopen	vanaf	de	rechtbank.	Als	deze	locatie	

correct	is,	heeft	Couperus	de	werkelijke	omgeving	omgevormd	in	zijn	roman.28a	

 

 

‘een mooie villa (…) met 

slanke, vrij correcte 

Ionische pleisterzuilen en 

hel verlicht met 

petroleumlampen in 

kronen. Het was de 

societeit Concordia.’ 

Destijds in werkelijkheid 

de sociëteit Harmonie, 

nu school Untung 

Surapati aan de Jalan 

Pahlawan 21 

 

Nr. 5 op plattegrond. 
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De ‘uitmonding der kali, die was als een kanaal. Prauw aan prauw lag vastgemeerd’. Nr. 9 op plattegrond. 

Blanke paleisvilla 

Nog	in	Indonesië	dacht	ik	het	residentiehuis	gevonden	te	hebben.	Maar	volgens	de	antieke	

plattegronden	staat	deze	kazerne	niet	op	de	plek	van	het	residentiehuis,	en	is	het	historische	

gebouw	vervangen.	Misschien	is	er	een	andere	verklaring	voor	de	grote	gelijkenis	van	de	

kazerne	met	het	huis	op	de	oude	foto’s.	Gelegen	aan	de	rand	van	de	toenmalige	Chinese	wijk	zou	

dit	bouwwerk,	zoals	Couperus	het	zelf	beschrijft,	‘een	blanke	paleisvilla	van	een	schatrijken	ex-

opiumpachter’29	kunnen	zijn,	die	in	vormgeving	en	maatvoering	de	woning	van	Hollands	

hoogste	ambtenaar	kopieerde	en	overtrof.		

Zou	Couperus	dit	pand	gekend	hebben?	Heeft	zijn	zwager	hem	het	gebouw	laten	zien	dat	een	

kopie	was	van	zijn	woning,	en	inspireerde	de	route	terug	hem	tot	de	wandeling	van	zijn	fictieve	

resident?	Het	lijkt	onwaarschijnlijk	dat	we	op	zulke	vragen	nog	het	antwoord	zullen	vinden.	

Nader	onderzoek	in	Indonesië	kan	ons	misschien	meer	leren	over	de	geschiedenis	van	zowel	de	

locaties	van	de	kazerne	als	de	rechtbank	.		

Maar	ook	wanneer	met	zekerheid	is	vastgesteld	dat	het	residentiehuis	van	Pasuruan	niet	meer	

bestaat,	hebben	we	gelukkig	dat	onheilspellende	exemplaar	nog	in	het	fictieve	stadje	

Laboewangi	–	voor	altijd	te	bezoeken	zonder	op	reis	te	gaan.	

Meer	informatie	lezen	of	delen?	Kijk	op	www.sleiffer.com/couperus	of	e-mail	naar	

daan@sleiffer.com.	

  

Het treinstation van Pasuruan. Nr. 2 op plattegrond. De arrondissementsrechtbank aan de Jalan Pahlawan 

24. Stond hier vroeger de residentiewoning? 

Nr. 6 op plattegrond. 
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Topografische inrichting Batavia 1912, Java Res. Pasoeroean. Bron: zie noot 13. 

Toegevoegde nummering: 1 Kazernegebouw, 2 Station, 3 ‘Roomsche kerk’, 4 ‘Hervormde kerk’, 

5 School, destijds sociëteit Harmonie, 6 Rechtbank, destijds locatie residentiewoning, 

7 Huis uit documentaire Bas Heijne, 8 Destijds locatie residentiekantoor, 9 ‘Uitmonding der kali’. 
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