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Woord vooraf 
 
 
 
Van 1991 tot 1995 werkte ik als docent aan de Theologische Hogeschool van de 
Christelijke Kerk van Midden-Sulawesi (Indonesië). Tijdens de opleiding aan het 
Hendrik Kraemer Instituut, voorafgaand aan de uitzending, wees prof. dr. J.A.B. 
Jongeneel mij op het werk van Albert Kruyt, de eerste zendeling die in Midden-
Celebes werkte. Tijdens ons verblijf in Tentena verdiepte ik mij in Kruyt, maar 
stuitte daarbij al snel op grenzen: archief- en literatuuronderzoek ter plaatse was niet 
mogelijk, omdat het meeste materiaal zich bevond in het Zendingshuis te Oegst-
geest. Ik beperkte me derhalve tot veldonderzoek en het doornemen van Kruyts 
talrijke dagboeken, die ik in gekopieerde vorm vanuit Nederland had meegenomen. 
De terugkeer naar Nederland, een nieuwe baan en gezinsuitbreiding betekenden een 
voorlopig einde aan het onderzoek. Pas zeven jaar later, in augustus 2002, pakte ik 
de draad weer op en toen begon het werk pas echt.  

Dit onderzoek is nu afgerond. Ik hoop dat het de lezer inzicht verschaft in de 
opmerkelijke vorm die het missionaire werk in Midden-Celebes kreeg en dat het bij-
draagt aan de kennis van zending in een koloniale context. Kruyt probeerde met de 
kennis en de beperkingen van zijn tijd de lokale cultuur en het christelijk geloof op 
elkaar te betrekken. Nu kerk en oecumene zoveel aandacht geven aan contextuele 
theologieën mogen we Kruyts publicaties best eens onder het stof vandaan halen, 
want het is jammer als de waarde van zijn boeken uitsluitend blijkt uit catalogi van 
gespecialiseerde antiquariaten. 

Wie bekend is met de maatschappelijke situatie in Midden-Sulawesi weet dat 
dit gebied sinds 1998 gekenmerkt wordt door grote spanningen tussen moslims en 
christenen. Veel slachtoffers zijn gevallen, aan beide zijden. Via mijn werkkring en 
door persoonlijke contacten sijpelde de informatie uit Poso door. Steeds opnieuw 
deed me dat beseffen hoe groot de kloof is: rijkdom en veiligheid bij ons, armoede 
en bestaansonzekerheid bij zovele anderen. Bij tijden riep het de vraag op naar de 
relevantie van dit onderzoek: de kerk in Midden-Sulawesi worstelt met grote kerke-
lijke en maatschappelijke problemen die niet in enige verhouding staan tot de 
probleemstelling van dit missiologisch onderzoek. Ik ben mij hiervan goed bewust 
en heb niet de pretentie dat de GKST reikhalzend naar dit boek heeft uitgezien. 
Wellicht kan het toch, mocht het vertaald worden, een bescheiden bijdrage leveren 
aan de kennis van een tijdvak dat medebepalend was voor de huidige vorm en iden-
titeit van de GKST.  

Aan velen ben ik dank verschuldigd. Slechts enkelen kan ik noemen. Allereerst 
dank ik prof. dr. J.A.B. Jongeneel, die mij als promotor door de jaren heen geduldig 
en vasthoudend stimuleerde om dit onderzoek te verrichten, en mijn copromotor, dr. 
Th. van den End, wiens grote kennis van de zendingsgeschiedenis van Indonesië mij 
hielp om de ontwikkelingen in Midden-Celebes in een breder kader te plaatsen. 
Dank ben ik voorts vooral verschuldigd aan de GKST-predikanten R. Ruagadi, Dj. 
Tanggerahi, T. Lantigimo en D. Tobondo, die een aantal teksten vanuit de Pamona-
taal voor mij vertaalden. De studenten die mij hielpen met het veldwerk kan ik niet 
allen bij name noemen. Hun grote enthousiasme was aanstekelijk en hun kennis van 
de lokale taal en cultuur onmisbaar.  

Bijzondere dank ben ik verder verschuldigd aan wijlen dr. Albert C. Kruyt jr. 
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(1921-2000), zijn echtgenote mevrouw D. Kruyt-Gobée en mevrouw M. Kruyt, die 
mij inzage gaven in handgeschreven autobiografische teksten van Alb. Kruyt en die 
mij mondeling veel aanvullende informatie verschaften. Mijn dank gaat ook uit naar 
de Canadese antropoloog Albert Schrauwers en de Zweedse antropoloog Bengt 
Jakobsson die ik in Tentena leerde kennen. Hun antropologische kennis en ‘niet-
theologische’ visie op kerk en samenleving in Midden-Sulawesi vormden een goed 
contrapunt in de ontwikkeling van mijn eigen denkbeelden. Bert van Schaik nam als 
ervaren redacteur het manuscript door en deed veel waardevolle suggesties voor 
verbetering van tekst en typografie. Jenny de Sonneville corrigeerde met voort-
varendheid de Engelse samenvatting. Beiden dank ik voor hun bereidwilligheid, hun 
meedenken en de tijd die zij investeerden. Uiteraard blijven de uiteindelijke tekst en 
mogelijke onzorgvuldigheden mijn verantwoording. Dr. Chris de Jong dank ik voor 
zijn kanttekeningen bij de teksten en zijn suggesties voor de opmaak. Mijn vriend 
Maarten Delfgou ben ik veel dank verschuldigd voor het verifiëren van de genealo-
gische gegevens van de familie Kruyt. Tijdens het archiefonderzoek in Utrecht 
ontmoette ik geregeld Jac. Hoogerbrugge, die evenals ik de weg zocht in het om-
vangrijke archiefmateriaal. Hem dank ik voor de gesprekken en de waardevolle tips.  

Ik draag dit boek op aan mijn vrouw Corry en onze kinderen Mark, Nadine en 
Kirsten. De jaren in Tentena hebben grote invloed gehad op ons leven en we praten 
vaak over de betekenis van wat we daar hebben gezien, gehoord en ervaren. Dit 
boek draag ik in de tweede plaats op aan mevrouw Djanaria La’ando-Basompe uit 
Pamona. Zij stelde haar huis open en werd voor ons tot een geduldig uitlegger van 
de lokale cultuur. Zonder haar zouden de jaren in Tentena nooit die betekenis 
hebben gekregen die ze voor ons tot op de dag van vandaag hebben.   
 
Gerrit Noort 
Houten, juni 2006 

 


