
7 Kerstening van de To Pamona 
 
 
 
7.1 INLEIDING 
 
Deel III gaat nader in op het verloop van de kerstening. Het accent verschuift nu van 
de zendingstheorie naar de zendingspraktijk. Hoofdstuk zeven behandelt Kruyts 
werkwijze in relatie tot de overgangen naar het christendom. Het daaropvolgende 
achtste hoofdstuk richt zich op de rol van bijbelvertaling en kerkplanting in het 
kersteningsproces. Het negende hoofdstuk gaat nader in op de vernieuwing van het 
leven (godsverering en kerstening van de cultuur). De opzet van de capita 7-9 volgt 
de klassieke indeling van Gisbertus Voetius (1589-1676), die de doelen van het 
zendingswerk omschreef als conversio gentium (de bekering van de volken), 
plantatio, collectio et constitutio ecclesiae (de planting, vergadering en constituering 
van de kerk) en gloria et manifestatio gratiae divinae (de verheerlijking en 
openbaarwording van de goddelijke genade).1 

Het accent ligt in hoofdstuk zeven strikt genomen niet op de plaats van de 
bekering in het zendingswerk van Midden-Celebes, maar op de vraag hoe Kruyts 
zendingstheoretische uitgangspunten doorwerkten in de praktijk van het missionaire 
werk en de opbouw van de kerk. Het gaat dus om de doorwerking van Kruyts visie 
op zending als transformatie van het hart van de enkeling én als transformatie van 
het volk (conversio gentium, individuele bekering en volkskerstening).2 In dit 
hoofdstuk wordt ook nagegaan welke implicaties Kruyts visie op zending als 
pedagogische participatie in een evolutionair proces had voor de praktijk van het 
missionaire werk.  

De overgang van de To Pamona naar het christelijk geloof is door Jan Kruyt 
uitvoerig beschreven in zijn boek Het zendingsveld Poso (1970).3 In het kader van 
deze studie wordt derhalve geen uitvoerige zendingshistorische beschrijving van de 
kerstening van Midden-Celebes gegeven. Jan Kruyt schreef zijn boek op basis van 
zijn decennialange ervaring in het zendingswerk in Midden-Celebes (1916–1953). 
Hij kende alle betrokkenen persoonlijk, sprak de taal en was intensief betrokken bij 
de beleidsvorming. Toch zou het niet juist zijn te volstaan met een verwijzing naar 
zijn boek. Jan Kruyt besteedt in zijn boek namelijk weinig aandacht aan de vraag 
hoe de theologische en missiologische visie op de kerstening zich verhield tot de 
praktische vormgeving van het zendingswerk. In feite geeft hij slechts, in hoofdstuk 
drie, een beschrijving van de hoofdaccenten die in de prediking werden gezet.4 Jan 
Kruyt richt zich voornamelijk op een beschrijving van het praktische werk op het 
zendingsterrein Midden-Celebes (inclusief Luwuk, Mori en Palu),5 dat plaatsvond 
                                                        
1  Zie J.A.B. Jongeneel, ‘Voetius’ zendingstheologie, de eerste comprehensieve protestantse zendings-

theologie’, in: J. van Oort, C. Graafland, A. de Groot, O.J. de Jong, De onbekende Voetius. Voor-
drachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989, Kampen, 1989, blz. 133-134. 

2  In deze studie wordt – in aansluiting bij de traditie waarin Kruyt stond – gekozen voor de term 
‘volkskerstening’. De term ‘volksbekering’ werd in de gereformeerde zending gebruikt, onder meer 
door H.A. van Andel en P.J. Lambooij (zie Th. van den End, ‘Gereformeerde zending op Sumba’, 
blz. 297-298).  

3  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, met name de hoofdstukken 4-5 en 10-12.  
4  Kruyt, Het zendingsveld Poso, hoofdstuk 3: ‘de prediking’ (blz. 77-90). 
5  Een ernstige tekortkoming van het boek is de gebrekkige verwijzing naar bronnen. Vaak wordt in 
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onder verantwoordelijkheid van de Conferentie van Zendelingen.  
Jan Kruyt kiest in zijn boek voor het aanbrengen van een periodisering: weder-

zijdse ontmoeting (1892-1903), ingrijpen van de koloniale macht (1903-1909), en 
groei van de inheemse kerk (1910-1947).6 Dit hoofdstuk behandelt de kerstening 
van de To Pamona zonder deze periodisering aan te houden, want de door Jan Kruyt 
gemaakte indeling van het tijdvak 1892 tot 1947 is discutabel. Zo kan de periode 
1892 tot 1909 ook als één geheel behandeld worden, want de overheid speelde ook 
vóór 1903 een rol in het zendingswerk. Bovendien is het jaartal 1903 arbitrair ge-
kozen: het ingrijpen van de overheid vond plaats in 1905. Met even goede redenen 
had Jan Kruyt dus kunnen kiezen voor een periode van 1905 tot 1909, of voor de 
periode van 1901 tot 1909, dat wil zeggen vanaf het moment dat controleur A.J.N. 
Engelenberg zijn werk begon. Wij kiezen hier voor een behandeling die thematisch 
is: het missionaire werk en de conversio gentium.7  
 
 
7.2 HET MISSIONAIRE WERK 
 
In deel II zagen we dat Kruyt koos voor de kerstening van het volk. Hoewel hij in de 
eerste jaren van zijn werk in Midden-Celebes uitging van het zendingstheoretische 
beginsel dat de bekering van de enkeling het doel van de zending was, concentreerde 
hij zich vanaf het begin niet op het gesprek met de enkeling, maar met de families 
op de tuinen.8 Kruyt investeerde veel tijd in het bezoeken van mensen in een relatief 
grote omtrek. De reden daarvoor was dat de bevolking zeer verspreid woonde. De 
Pamona-stam had weliswaar dorpen, maar in de praktijk waren de mensen een groot 
gedeelte van de week op hun tuinen die vaak op grote afstand van de dorpen lagen. 
Baron G.W.W.C. van Hoëvell, die het NZG had voorgesteld het zendingswerk in 
Midden-Celebes aan te vangen, had Kruyt grote inwoneraantallen voorgespiegeld: in 
de kuststreek zouden 100.000 mensen wonen. Later schreef Kruyt echter dat er vol-
gens een volkstelling in 1930 in de hele regio, inclusief het gebied rondom het meer, 
slechts 41.900 mensen huisden. In de streek waar Kruyt aanvankelijk werkte woonden 
in 1930 niet meer dan 12.000 mensen. In het dichtstbevolkte deel van het gebied 
woonden vijftien mensen per vierkante kilometer.9  

De grote spreiding van de bevolking was echter niet de enige reden voor Kruyts 
extensieve werkwijze.10 Die kwam grotendeels deel voort uit zijn groeiende over-
tuiging dat de To Pamona pre-individualistisch dachten. Dit betekende volgens hem 
dat zij slechts in het collectieve verband van de familie en de stam zouden kunnen 
beslissen tot een overgang naar het christelijk geloof. Het was dus noodzakelijk het 
gehele gebied te bewerken. Ook Jan Kruyt wijst erop dat volgens zijn vader van een 
individuele bekering bij de To Pamona geen sprake kon zijn: bij elke individuele 
beslissing houden zij rekening met het geheel van de stamgemeenschap.11 Dit had 

                                                                                                                                  
het geheel geen verwijzing gegeven. Indien dit wel het geval is, blijkt de vermelding niet zelden 
incompleet.  

6  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 13-14. 
7  Hier wordt in aansluiting bij Voetius de term ‘conversio gentium’ gebruikt, hoewel elders het begrip 

‘kerstening van het volk’ wordt gehanteerd. 
8  Zie hiervoor ook J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 74.  
9 Kruyt, De Bare’e sprekende Toradja’s van Midden-Celebes, deel I, blz. 75.  
10  J. Kruyt spreekt in dit verband van expansie (Het zendingsveld Poso, blz. 73). 
11  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 74.  
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als praktische consequentie dat Kruyt veel rondreisde en in verschillende dorpen 
gurus te werk stelde. Hij beperkte zich bovendien niet tot het werken onder één 
stam. Hij begon zijn werk in 1892 onder de To Pebato en bouwde daar goede con-
tacten op met Papa i Woente, ‘een der invloedrijkste hoofden’12. Hij werkte echter 
vanaf het begin ook aan een goede verstandhouding met de hoofden van andere 
stammen, zoals met Talasa, Papa i Melempo, en Bengka.13 

Jan Kruyt wijst erop dat rondom het werk van Adriani, in tegenstelling tot dat 
van Kruyt sr., wel een zekere ‘kernvorming’ plaatsvond.14 Dat moge een terechte 
constatering zijn, maar deze ontwikkeling was niet het gevolg van een zendings-
methodische keuze voor concentratie, maar had te maken met de aard van Adriani’s 
linguïstische werk. Anderzijds moet toch ook worden geconstateerd dat Adriani 
weliswaar minder reisde in het gebied, maar vaker dan Kruyt verhuisde.15 Van echte 
‘kernvorming’ rondom de woonplek van Adriani kan dus nauwelijks sprake zijn 
geweest. Eerder zal dat aan de orde zijn geweest rondom het werk van de zende-
lingen die Kruyt in het werk kwamen ondersteunen en te werk gesteld werden 
binnen een relatief klein ressort. 
 
7.2.1 De missionaire hulpdiensten 
 
De sterke verdedigingsmuur van het heidens conservatisme bracht Kruyt ertoe in de 
periode voorafgaand aan de eerste overgangen na te denken over manieren om het 
hart van de To Pamona voor te bereiden op het ontvangen van het evangelie. De 
prediking bleek op korte termijn niet te leiden tot overgangen naar het christelijk 
geloof. Kruyt legde in zijn werk mede daarom veel nadruk op het organiseren van 
onderwijs en het verlenen van medische zorg. Jan Kruyt behandelt deze onder-
werpen in zijn boek in het kader van de ‘Beleidsvragen’ (hoofdstuk 2). Ook bij de 
behandeling van de zendingstaken (hoofdstuk 9) komen ziekenzorg en maatschap-
pelijk werk aan de orde.16 

Zoals bleek in hoofdstuk twee leidde Kruyts visie op de zendingshulpdiensten 
handel en medische zorg tot forse conflicten met Schuyt en Ten Kate.17 Dit ernstige 
                                                        
12  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 79. De To Pebato-stam woonde aan de westzijde van de Poso-

rivier, ten westen van de To Lage. 
13 Talasa was het hoofd van de To Lage, een stam die hoofdzakelijk op de oost-oever van de benedenloop 

van de Poso-rivier woonde. Papa i Melempo was het hoofd van de To Kadumbuku, een kleine stam die 
woonde rond Tomasa, verder landinwaarts en gelegen aan de Poso-rivier. Bengka was het hoofd van de 
To Onda’e, die ten oosten van het Poso-meer woonde. Garuda was een hoofd uit Mapane. Samen met 
Bengka en de To Kadumbuku-hoofden Uli en Bunga tekende hij in 1888 een contract met het 
Gouvernement, waarin zij formeel het Nederlands-Indische gezag erkenden. In de praktijk zou dit 
contract echter nooit een rol van betekenis spelen. In de dagboeken van de periode 1892-1909 
worden ook de namen van vele andere hoofden genoemd. Onder meer Papa i Lantigimo uit Malei, 
Papa i Piti uit Mapane en Papa i Nyo uit Poso. 

14  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 74. 
15  Bij zijn eerste komst, in 1895, vestigde Adriani zich in Tomasa, in het gebied van de To Lage. In 

1898 verhuisde hij naar het Pebato-dorp Panta, aan de westelijke zijde van de Poso-rivier. Na een 
verblijf in de Minahasa (1903-1905) vestigde hij zich in Poso, maar reeds in 1906 vertrok hij met 
verlof naar Nederland. In oktober 1908 kwam hij terug en vestigde zich in Tentena. Van 1911 tot 
1913 woonde hij in West-Java, waarna hij voor korte tijd naar Midden-Celebes terugkeerde. In 1914 
repatrieerde hij om gezondheidsredenen. Pas in 1919 zou hij zich opnieuw in Midden-Celebes 
vestigen. Zie H. Kraemer, A.E. Adriani, Dr. N. Adriani, blz. 20-47; N. Adriani, Posso (Midden-
Celebes), blz. 145vv. 

16  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 69-76; 237-255. 
17  Zie blz. 84vv. (Schuyt) en blz. 87 (Ten Kate). 
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verschil van mening leidde tot de misvatting dat Kruyt geen aandacht had voor deze 
zendingstaken. In overeenstemming met de gangbare opvattingen beschouwde hij 
echter handel en medische zorg, evenals het onderwijs, als hulpdiensten voor de 
zending. Deze hulpdiensten moesten de ontwikkeling van de bevolking bevorderen, 
zodat zij bevattelijker zou worden voor het evangelie. De hulpdiensten mochten 
echter niet de aandacht afleiden van de hoofddienst in het zendingswerk, namelijk de 
prediking van het evangelie van Jezus Christus. J.C. Neurdenburg schreef op 19 juli 
1894 aan Kruyt dat de voedselsituatie in Midden-Celebes aanleiding zou moeten 
vormen om gemeentelijke voorraadschuren aan te leggen en op die manier bij te 
dragen aan maatschappelijke vooruitgang.18 Aan dit voorstel gaf Kruyt echter geen 
gehoor. De reden daarvoor was niet gelegen in een afwijzing van regulering van 
handel en voedselveiligheid door de zending, maar in het feit dat het communale 
samenlevingsverband van de To Pamona geen woekerprijzen toeliet in tijden van 
voedselschaarste. Regulering door de zending was dus volgens hem niet nodig. 

Kruyt liet Neurdenburg weten meer heil te zien in het bevorderen van de 
kleinhandel in het binnenland. Hij wilde voorkomen dat de inwoners van Midden-
Celebes steeds weer naar de kust moesten afdalen om goederen in te kopen. Het leek 
hem een goed idee om de zendelingen als taak te geven de handelswaar grootschalig 
in te kopen en tegen kostprijs door te verkopen aan de To Pamona.19 Later zou hij 
zich echter een fel tegenstander betonen van een handeldrijvende of handel 
bevorderende zending. Dit was het gevolg van zijn inmiddels gegroeide overtuiging 
dat de To Pamona geen talent hadden voor de handel. Tegelijkertijd constateerde hij 
in de praktijk dat de ondersteuning van de handel in het binnenland te veel tijd en 
aandacht vroeg, hetgeen ten koste ging van de primaire taak van de zending, name-
lijk de verkondiging. 

Over de medische zorg had Kruyt soortgelijke gedachten. Hij zag deze als een 
belangrijke hulpdienst, die eraan bijdroeg het vertrouwen van de bevolking te 
winnen, maar toch was hij geen voorstander van medische zending. Hij spande zich 
blijkens de dagboeken zeer in om medische zorg te verlenen, maar dit was voor hem 
een middel om het vertrouwen van de To Pamona te winnen en niet een manier om 
op concrete wijze de liefde van God voor mensen te laten zien. Bij aankomst in 1892 
liet hij zichzelf via een Buginese tolk, Rasai, bij de lokale bevolking introduceren als 
de pandita die kwam om te onderwijzen en zieken te helpen.20 Vanaf de eerste dag 
kwamen als gevolg daarvan veel mensen om medicijnen vragen. De dagboeken tonen 
aan dat hij de To Pamona bij de behandeling steeds wees op de macht van God. God 
wilde dat mensen Hem gehoorzaam zouden zijn. Het accent lag niet zozeer op de 
medische zorg als in zichzelf getuigend teken van Gods liefde, maar het verlenen van 
de zorg was veeleer een instrument dat de prediking van de eis van het evangelie 
mogelijk maakte.  

Dit laatste blijkt uit de wijze waarop Kruyt de door hem verleende medische zorg 
vergelijkt met de genezingsrituelen van de wurake. Medische zorg kon in zijn visie 
bijdragen aan de ontmaskering van het heidendom. Kruyt vermeldt in zijn dagboek dat 
hij enkele malen het mowurake bijwoonde.21 Hij probeerde daarbij aan te tonen dat de 
mensen zich lieten bedriegen door het gegoochel van de priesteres met de kantu (gif). 

                                                        
18  Brief J.C. Neurdenburg aan Kruyt, 19 juli 1894 (ARvdZ 96A/7/1). 
19  Kruyt, ‘Dagboek 1901’, 10 maart.  
20 Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 18 februari. 
21  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 20 maart, 4 en 27 april. 
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In directe aansluiting daarop zei hij dat God echte medicijnen had gegeven. Enkele 
weken later herhaalde hij dit in een gesprek met Papa i Woente: de priesters en pries-
teressen pleegden bedriegerijen en alleen God had de macht beter te maken.  

Anders was Kruyts houding ten opzichte van het onderwijs, dat hij beschouwde 
als uiterst instrumenteel in de opvoeding van het volk. Hij was zich er goed van 
bewust dat zonder onderwijs de opleiding van inheemse onderwijzers en voor-
gangers niet mogelijk zou zijn. Al in een dagboeknotitie van 1892 is te lezen hoe voor 
Kruyt zending, naast de woordverkondiging, ook de beschavingsopdracht inhoudt. 
God wil dat de mensen gelukkig zijn. Er moeten scholen worden opgericht zodat de 
mensen niet langer dom blijven.22 Het ging erom met volharding aan hun welzijn te 
werken.23 Nadat het NZG toestemming had verleend tot de werving van twee gurus, 
zocht Kruyts zuster Jaantje Hiebink-Rooker in de Minahasa leerkrachten die in 
Midden-Celebes wilden werken. Daar zij vooral contacten had in en rondom haar 
woonplaats Tomohon droeg zij ertoe bij dat deze en veel van de latere leerkrachten 
voortkwamen uit de To Umbulu-stam.24 De leerkrachten van deze stam zouden zich 
volgens Kruyt onderscheiden van de To Lour (Tondano) en Tontemboan (Sonder) 
door hun grotere ernst in geloofszaken. Deze ernst had volgens Kruyt echter wettische 
trekken: het wetticisme onder de To Pamona weet hij deels aan de onderwijzers uit 
Tomohon, die als gurus in Midden-Celebes werkzaam waren.  

De discussie over de verhouding van hoofd- en hulpdiensten in de zending, over 
de verkondiging van het evangelie enerzijds en het medische werk en het opzetten 
van de toko’s (handelsondernemingen) anderzijds, speelde in Kruyts werk een grote 
rol.25 Hoewel Kruyt zich niet kon vinden in de gereformeerde visie op zending, 
waren zijn denkbeelden over hoofd- en hulpdienst in de zending sterk verwant aan 
de gereformeerde stellingname. De hulpdienst was slechts nodig om de weg voor de 
evangelieverkondiging te bereiden. De gereformeerde visie van hulpdienst als 
‘voorbereidende genade’26 ligt dicht aan tegen Kruyts standpunt dat de hulpdienst 
uitsluitend een hulpmiddel is voor de geestelijke ontwikkeling van het volk en het 
daardoor groeiende vermogen het evangelie beter te bevatten. Het is daarom, 
enigszins paradoxaal, niet verwonderlijk dat de zending in zowel Sumba als 
                                                        
22 Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 20 februari: ‘Ik vertelde hem [de tolk Rasai] daarop de scheppingsgeschie-

denis. Toen ik zag dat er aandacht was onder de hoorders, vertelde ik verder van de Aartsvaders, maar 
dat de menschen hoe langer hoe slechter werden en dat God toen medelijden met hen had en Jezus 
zond, want de menschen voelden zich ongelukkig, en God wilde ze weer gelukkig maken. En als we nu 
in Jezus gelooven dan worden we weer gelukkig. Zoo wil God ook dat de Posoërs gelukkig worden en 
daarom ben ik gekomen. Want zei ik, jullie begrijpt wel, dat ik liever in Holland bleef, maar de Heer 
Jezus heeft gezegd dat we aan alle menschen moesten gaan vertellen dat God hen zoo lief had. Dat ik 
daarom ook scholen wilde maken opdat de menschen niet langer dom zouden blijven.’ 

23 Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 19 februari: ‘(...) wij zullen Gods kracht nodig hebben om met volharding aan 
hun welzijn te werken.’ 

24 N.P. Wilken, de vader van etnoloog G.A. Wilken, was onder deze Minahasische stam werkzaam.  
25  Zie onder meer Kruyt, ‘Dagboek 1921-1922’, 21 mei 1921; 30 juli 1921; 22 april 1922. Op 30 juli 

1921 schreef Kruyt aan zoon Jan: ‘Je vrees dat de scholen de strop worden waaraan we worden 
opgehangen, of liever het zendingswerk, deel ik geheel, vooral omdat het Bestuur in Holland 
blijkbaar weinig voelt, althans weinig belangstelling heeft in het eigenlijke Evangelisatiewerk, maar 
alles doet voor de scholen, dit tenminste wil doen.’ Op 22 april 1922 schreef hij: ‘Maar Jan, ten 
opzichte van die tokozaak wordt de zending meer aangetast, dan ik geloof dat je vermoedt. (…) 
Maar die tokorommel tast de menschen aan. Wij verliezen er onzen invloed door op hen, de goeroes 
worden er door bedorven. Op deze zijde van de zaak heb ik niet byzonder gewezen, omdat men dat 
in Holland toch niet gelooft.’ Zie ook Extract-Acten NZG, 13 januari 1915, blz. 12-16. 

26  Vergelijk J.A. Boersema, ‘Een halve eeuw zending van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) 
tegen de achtergrond van Middelburg 1896’, P.N. Holtrop, ZGKN100, blz. 70-71. 
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Midden-Celebes zo veel aandacht schonk aan het volksonderwijs, ook al werd de 
verkondiging als hoofddienst gezien.27 Het onderwijs was de brug naar het verstaan 
van het evangelie. 

 
7.2.2 De missionaire prediking  
 
Jan Kruyt behandelt de prediking van zijn vader thematisch: het zoeken van aan-
sluiting bij de leefwereld van de To Pamona, het markeren van de zondag als apart 
gezette dag voor God, het gebruik van de Godsnaam, de macht van Pue Ala (Heer 
God) en de ziel van de mens.28 Hij beperkt zich daarbij tot de periode 1892 tot 1900 
en baseert zich op de dagboeken van zijn vader. Daarbij gaat hij uit van een brede 
definitie van het begrip prediking. Hij vat dit op als het missionaire gesprek over 
God in de ontmoeting met de To Pamona. Hij beperkt zich dus niet tot de prediking 
in het kader van de godsdienstoefening en refereert in dit hoofdstuk in het geheel 
niet aan de vroege preekschetsen van zijn vader. Jan Kruyt omschrijft het centrale 
thema in de prediking van zijn vader als de macht van God. Hij werkt dit vervolgens 
uit in de subthema’s God en de landbouw, God en de machten, God en de chaos en 
tot slot God en de zonde. Kruyt jr. concludeert dat zijn vader trachtte mensen ervan 
te overtuigen ‘dat allerlei krachten en machten, die hen zozeer verontrusten, niet 
bestaan’.29 Deze conclusie is echter niet terecht. Jan Kruyt baseert zijn conclusie op 
het gebruik van het woord ‘bestrijding van het heidendom’. Albert Kruyt ging echter 
niet uit van de vooronderstelling dat de geesten niet bestaan, maar dat zij in ver-
gelijking met de ware God nauwelijks macht hebben. Jan Kruyt ziet hier ook over 
het hoofd dat zijn vader zich in deze periode intensief verdiepte in het spiritisme en 
derhalve zonder enige twijfel overtuigd was van het bestaan van geesten en machten. 
In een rondzendbrief die handelt over bezetenheid spreekt Kruyt sr. van ‘duistere 
machten’ die heersen in het heidendom. Hij vermeldt daarbij nadrukkelijk dat dit 
geen bijgeloof is, maar de realiteit van de heidenwereld.30 Het door Jan Kruyt 
aangevoerde voorbeeld van het geloof in de tau mepongko (weerwolf) is een onge-
lukkig gekozen illustratie. Albert Kruyt rekende dit tot het bijgeloof en geloofde niet 
in het bestaan ervan, maar wel was hij overtuigd van er achter schuil gaande 
machten. 

Jan Kruyt schrijft eveneens dat de prediking van zijn vader steeds gericht was 
op de individuele beslissing tot persoonlijk geloof, maar dat deze ook besefte dat de 
To Pamona zozeer onderdeel was van het ‘gemeenschappelijk levenspatroon’ dat 
een persoonlijke beslissing nooit los van de stamgemeenschap zou kunnen worden 
genomen.31 Hij wijst in dat verband op diverse dagboeknotities van zijn vader, die 
aantonen dat de To Pamona ingrijpende beslissingen neemt in het verband van de 
wa’a ngkabosenya (raad van dorpshoofden) en in het licht van de heerschappij van 

                                                        
27  Zie H. Reenders. ‘Zending voor de oorlog’, blz. 16; Th. van den End, ‘Enkele opmerkingen betref-

fende de Sumba-zending der Gereformeerde Kerken in Nederland en haar archief’, Gereformeerd 
Theologisch Tijdschrift, 1988 (88/3), blz. 176: ‘er is een zekere ironie gelegen in het feit dat de 
Gereformeerde zending, die er zozeer de nadruk op legde dat deze takken van arbeid ondergeschikt 
behoorden te zijn aan de evangelieprediking, ze desondanks zo heeft uitgebouwd en dat de 
schriftelijke neerslag van deze arbeid een zeer groot gedeelte van het archief omvat’. 

28  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 77-90. 
29  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 84. 
30  BrAKrVr, 1908 (3), blz. 5-6.  
31  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 85. 
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de datu van Luwu.32 Opmerkelijk is dat Jan Kruyt in zijn boek het woord ‘volksker-
stening’ als zodanig in het geheel niet gebruikt. De invloed van dit missiologische 
concept op de zendingsmethodiek van Midden-Celebes laat hij in feite onbesproken. 
De praktische uitwerking van de zendingsmethodiek krijgt alle aandacht, maar dat 
geldt niet voor de conceptuele keuzen. 

In zijn prediking richtte Albert Kruyt zich erop zijn gehoor te bewegen tot 
individuele overgave aan God en geloof in Jezus. Uit een briefwisseling met J.W. 
Gunning, in 1902, blijkt dat Kruyt worstelde met de verkondiging van Christus.33 In 
het zendingswerk merkte hij dat de bevolking zich niets aantrok ‘van den persoon 
van Christus’. Hij was van mening dat de Christus-prediking vooral uitwerking had 
op mensen die reeds christen waren geworden. Kruyt vooronderstelde dat de predi-
king van de Christus in de praktijk geen aansluiting vond. Gunning legde echter het 
accent op de zendingstheoretische heilsbehoefte van de ‘inlander’. Volgens hem was 
het niet voldoende moraal te prediken. Een dogmatische prediking zou eveneens tot 
niets leiden; het kwam er op aan de ‘inlander’ te plaatsen tegenover de persoon van 
Christus. Dat de ‘inlander’ van Hem nog niets begreep, deed volgens Gunning niet 
ter zake. Kruyt moest proberen Christus te prediken als feitelijke geschiedenis. De 
verleiding mocht groot zijn het accent van de prediking te laten verschuiven naar 
dingen die de To Pamona wel zouden begrijpen, maar Kruyt had zijn opdracht pas 
vervuld wanneer zijn hoorders onder de indruk van Christus zouden zijn gebracht.  

Kruyt betwijfelde of de zending wel vooruitgang in beschaving bracht. Voor 
zover dat zichtbaar was, achtte hij het meer het gevolg van activiteiten van het 
gouvernement. Gunning was dat echter niet met hem eens: hij poneerde als ‘aprio-
ristische geloofsstelling’ dat vooruitgang in beschaving niet tot stand kan komen 
zonder de prediking van het evangelie. Wanneer het maatschappelijk peil werd 
verhoogd zouden de ‘inlanders’ volgens Gunning zelf gaan beseffen dat de ani-
mistische voorstellingen niet meer voldeden en een hoger ontwikkelde vorm van 
godsdienst nodig was. Kruyt zou zijn werk doen vanuit de hoop dat het volk door 
het opvoedende werk op een hogere trede van ontwikkeling kwam te staan en dat het 
vrome individu (de vrome heiden) het evangelie van Christus zou bevatten. Zijn 
aanvankelijke geloof in de directe werking van de Geest in het hart van de To 
Pamona, resulterend in bekering tot Christus, maakte langzaam plaats voor het 
opvoedingsproces waardoor de mens meer van Christus zou gaan bevatten. Ter 
bemoediging van Kruyt merkte Gunning op dat de Geest niet als een deus ex 
machina verschijnt om het gepredikte woord over Christus ingang te doen vinden in 
de harten van de hoorders.34  

In het dagboek van 1894 treffen we zeven preekschetsen aan, die een goed beeld 
geven van de wijze waarop Kruyt Christus predikte.35 Het zijn weergaven van 
preken die hij in de zondagse godsdienstoefening hield. De preken laten geen 
differentiatie zien op basis van verschillen tussen de stammen.36 Dit valt echter ook 

                                                        
32  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 86. 
33  Brief J.W. Gunning aan Kruyt, 30 augustus 1902 (ARvdZ 96A/7/1). 
34  Brief J.W. Gunning aan Kruyt, 31 oktober 1902 (ARvdZ 96A/7/1). In deze brief vertelde Gunning 

dat zijn houding hem was komen te staan op een reprimande van S. Coolsma, die vroeg of hij wel 
wist dat er een Heilige Geest was.  

35  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 7, 14, 21, 28 januari; 4, 18 februari; 4 maart. Deze preekschetsen zijn 
geschreven in de Pamona-taal. R. Ruagadi, emeritus predikant van de GKST, vertaalde de schetsen 
voor de auteur. 

36  Uiteraard maakte hij wel een verschil tussen de prediking voor de Maleissprekenden in Poso en die 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 324 

niet te verwachten, omdat hij deze preken niet tijdens zijn rondreizen hield, maar in 
zijn eigen woonplaats. De bezoekers van deze godsdienstoefeningen kwamen uiter-
aard uit de directe omgeving en behoorden overwegend tot de To Pebato en de To 
Lage. In 1894 reikte Kruyts kennis van de cultuur nog niet zo ver dat hij goed 
inzicht had in de verschillen tussen de stammen. Uit deze eerste preekschetsen blijkt 
dat Kruyt in 1894, in tegenstelling tot latere preken, de inhoud nog weinig relateerde 
aan de cultuur van de To Pamona. Wel onderscheidde hij tussen prediking voor de 
heidenen en voor mensen die zich al lange tijd onder de invloed van de prediking 
bevonden. Dit is ook duidelijk in een Nederlandstalige bundel preekschetsen van 
Kruyt, ‘Toespraken van Dr. Kruyt’,37 die hij mogelijk schreef met het oog op de 
voorbereiding van A.M. Brouwers boek Hoe te Prediken voor Heiden en Moham-
medaan: Proeve van eene Theorie der Evangelieverkondiging op het Zendingsveld 
(1916).38 Het hiernavolgende gaat nader in op de missionaire verkondiging in de 
periode tot 1909. 

In de eerste preek, gehouden op 7 januari 1894, legt Kruyt verhalend uit hoe 
God voor mensen zorgt. Zowel het goede als het slechte wordt ons uit de hand van 
God gegeven. Wanneer de mens door ziekte wordt getroffen moet hij niet vragen 
naar de reden waarom juist hij wordt getroffen, maar moet hij zich realiseren dat 
God een bedoeling heeft met de ziekte. Ziekte en kwaad zetten de mens aan tot 
nadenken over de liefde van God en over zijn eis van gehoorzaamheid. In de tweede 
preek, gehouden op 14 januari 1894, vertelt Kruyt het verhaal van Gods belofte aan 
Abraham dat hij een zoon zal krijgen (Genesis 15:1-21). Hij legt daarin de nadruk 
op de betrouwbaarheid van God: Hij doet wat Hij belooft. In de conclusie van de 
preek onderstreept Kruyt dat de adat van de voorouders niet kan leiden tot 
verbetering van het leven. De gewoonte allerlei magische middelen aan te wenden 
teneinde de ziel te versterken, vertoornt God. Zijn hart breekt wanneer mensen zich 
niet op Hem verlaten. De preek van 21 januari maakt duidelijk dat Kruyt zich goed 
bewust was van de invloed van de islam op de mensen in de kuststreek en hij paste 
zijn taalgebruik daarom aan. Zo noemt hij in zijn preek over Genesis 22:1-19 
Abraham nabi, profeet. Hij legt in deze preek vooral nadruk op de mens als 
eigendom van God en hij verbindt dit met de vertelling van de rijke jongeling die 
zich niet kon losmaken van zijn bezit, met de oproep aan de hoorder zich toe te 
vertrouwen aan Jezus (Mattheus 19:16-26). Een week later stond Kruyt stil bij het 
verhaal van Jakob en Esau (Genesis 25:19-34). Jakob moest na het stelen van de 
zegen vluchten naar het bos, waar geen groente te vinden was om te eten. Hij legt in 
deze preek sterk de nadruk op de nabijheid van God: wat wij ook doen, wanneer wij 
dagelijks aan Hem denken zal Hij ons in zijn liefde nabijblijven.  

Kruyt heeft in deze preken een sterk narratieve stijl: hij vertelt het bijbelverhaal 
en sluit steeds af met een korte toepassing. Deze komt er in alle preekschetsen van 
1894 op neer dat hij oproept tot overgave aan Jezus, die door God gezonden was om 
onze zonden te vergeven, ons leven te verbeteren en onze ziel te versterken. De 
preekschetsen van 1894 maken duidelijk dat het accent vooral ligt op de verandering 
                                                                                                                                  

voor de Pamona-sprekenden. Kruyt hield met zijn Minahasische murids op zondag een Maleise 
godsdienstoefening. Toen in 1894 christelijke soldaten in Poso gestationeerd werden, ontstond een 
Maleise gemeente (Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 25 februari).  

37  ‘Toespraken van Dr. Kruyt’, I en II, privé-archief van de auteur. De tekst van deze preken is als 
documentatie integraal opgenomen in bijlage 3 (blz. 504). Deze ‘toespraken’ zijn niet dezelfde als 
de preken die Kruyt in januari-maart 1894 hield. 

38  Zie over Kruyts invloed op Brouwers boek: blz. 429vv. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 325 

van het hart. Aandacht voor de verandering van de samenleving is in deze preek-
schetsen niet waarneembaar. Differentiatie met betrekking tot de eigenheid van de 
stammen treffen we evenmin aan. 

De hierboven genoemde ‘Toespraken van Dr. Kruyt’, twee schriften met niet-
uitgegeven preekschetsen van Kruyt waarvan de datering onzeker is, geven een 
ander beeld. Kruyt gaat in deze preken nadrukkelijk in op de cultuur van de To 
Pamona en neemt daarbij soms zijn uitgangspunt in het cultuureigene van een 
bepaalde stam. Tevens krijgt de samenleving als geheel meer aandacht: dit wordt 
steeds gekoppeld aan de verandering van het hart. Daar moet het geluk voor de 
samenleving vandaan komen. Sommige van deze preken zijn geschreven met het 
oog op mensen die het evangelie nog niet of nog niet vaak gehoord hadden. Hoewel 
niet met zekerheid kan worden vastgesteld of deze preekschetsen werden geschreven 
voor de eerste overgangen naar het christendom (1909), is wel aan te nemen dat ze 
ontstonden voor 1918. In dat jaar begon Kruyt namelijk systematisch te werken aan 
zijn preekschetsen voor de gurus.39 De teksten in de ‘Toespraken van Dr. Kruyt’ zijn 
echter zeer persoonlijk en vaak zijn ze ook in de eerste persoon gesteld. Het ligt 
derhalve voor de hand dat Kruyt deze preekschetsen schreef voordat hij de schetsen 
voor de gurus op papier zette. Zekerheid hierover hebben we echter niet. 

De eerste toespraak gaat in op de eenheid van het menselijk geslacht.40 Kruyt 
licht dit toe aan de hand van het verhaal van de zondvloed (Genesis 6-9). Alle 
mensen, zegt hij, hebben dezelfde voorouders. De eerste mensen leefden dicht bij 
God en waren gelukkig. Allengs begonnen de mensen God te vergeten en begon 
zonde deel uit te maken van het leven. Deze preek, die duidelijk spreekt van een 
degeneratie van de godsdienst,41 gaat uit van het slechte karakter van het menselijk 
hart. Keer op keer vergeet de mens zijn God en maakt hij medemensen tot goden. 
Aan het slot roept Kruyt op tot overgave aan Jezus teneinde gelukkig te worden. 
Daaraan voorafgaand treffen we een opmerkelijke alinea aan, waarin hij wijst op de 
macht van het gouvernement en de rijkdom van de Hollanders. Macht en rijkdom 
hebben de Hollanders van God ontvangen, omdat Hij hun hart en oog geopend heeft. 
Kruyt koppelt dus waarachtige Godskennis aan maatschappelijke voorspoed. De 
oproep tot overgave aan Jezus had dus niet uitsluitend als gevolg de verandering van 
het hart, maar eveneens de verandering van de samenleving. Deze tweeslag is de 
inzet van zijn prediking.  

In de vijfde toespraak, die na 1909 geschreven is,42 refereert Kruyt aan de 
slechte behandeling van slaven, die vroeger bij de To Bada geregeld voorkwam.43 
Hij stelt het houden van slaven of hun slechte behandeling echter niet als zodanig 
aan de orde, maar gebruikt de situatie van slaven in Bada als contextuele illustratie 
voor de afwachtende houding van de To Pamona. Zij wilden eerst zien dat God voor 
de To Pamona net zo goed zou zijn als voor de Hollanders. Wanneer zij voorspoed 
in gezondheid en oogst zouden zien, dan zouden zij geloven. Kruyt legt er de nadruk 
op dat de verandering van het hart en de overgave aan God zouden leiden tot 
bevrijding van angst. Het is beter in Gods hand te zijn dan in de macht van de 
                                                        
39  Zie onder meer Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 26 maart, 11 april, 14 november. 
40  Bijlage 3, preekschets 1, zonder titel. Preekschets 3 gaat eveneens in op de eenheid van het 

menselijk geslacht. Zie ook BrAKrVr, 1928 (79), blz. 4. 
41  Als bewijs voor de zondvloed wijst Kruyt op het vinden van schelpen boven op de bergen en oude 

vertellingen dat het land bedekt was door de zee. 
42  Kruyt refereert in deze preek aan degenen die gedoopt zijn. 
43  Zie bijlage 3, preekschets 5: ‘Jezus werpt geesten uit’ (blz. 515). 
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geesten. In de zesde toespraak44 refereert hij aan verschillen tussen de cultuur van de 
To Pebato en de goden ‘van hen aan de overzijde der rivier’, in het gebied van de To 
Lage en de To Rano. In deze preek gaat hij in op de sociaal-maatschappelijke 
gevolgen van de verandering van het hart: wie zich aan God overgeeft, zal niet 
langer bang zijn om naar een ander land te gaan, omdat hij beseft niet langer 
afhankelijk te zijn van de in geografisch opzicht beperkte macht van zijn vergod-
delijkte voorouders.   

Ter ondersteuning van het werk van de gurus schreef Kruyt ruim honderd 
preekschetsen over het Oude Testament, getiteld ‘I Tuntu mPominggu Laolita nto 
Israeli’.45 Daarnaast schreef Kruyt tientallen schetsen over teksten uit het Nieuwe 
Testament.46 Deze preekschetsen in de Pamona-taal, samengesteld tussen 1918 en 
1920, werden met behulp van een cyclostyle vermenigvuldigd en bleven in gebruik 
tot in de jaren vijftig. In een preek over de zonden van de voorvaderen, waarin 
uitgegaan wordt van het verhaal van de zondeval, is evenals in andere preken van 
Kruyt zichtbaar dat hij de verhalen uit de Schrift vertelt, met aan het eind een korte 
toepassing die sterk christologisch gekleurd is.47 Het verband tussen het onderwerp 
van de preek en de uiteindelijke toepassing is niet altijd helder. Opmerkelijk in preek 
nummer twee, over de zondeval, is het gebruik van de Bare’e-term pobangke-
bangke voor het eten van de vrucht. Deze krasse uitdrukking duidt op een zeer 
onwelvoeglijke houding ten opzichte van de gebruikelijke norm (adat) en met name 
ten opzichte van degene die de gedragslijn vaststelde. Het overschrijden van de regel 
leidde tot grote onrust van het hart. Het was er de oorzaak van dat de To Pamona 
bang werden voor de geesten van de voorouders (lamoa) en voor de weerwolven 
(pongko), die het voorzien hebben op de ziel van de mens. De ongehoorzaamheid 
aan God leidde tot het verlaten van de geboden van God en dat leidde vervolgens tot 
het kwijt raken van de weg. Jezus roept de mens op de verboden vrucht die hij at, uit 
te spugen.48 De vrucht wordt vergeleken met de kangimbe, een giftige vrucht die, 
indien gegeten, leidt tot duizeligheid en overgeven. Wanneer de mens niet overgeeft 
en de vrucht blijft in het lichaam, dan zal de vergiftiging in stand gehouden worden. 
De mens moet de onwelvoeglijkheid ten opzichte van de voorschriften en de 
ongehoorzaamheid uit het lichaam verwijderen en wegdoen. Pas dan kan er rust in 
het leven komen. Dit wegdoen van de ongehoorzaamheid kan tot stand komen door 
het geloof in Jezus, door wie de mens God kan kennen, zowel in zijn macht als in 
zijn liefde voor de mens.49  
                                                        
44  Zie bijlage 3, preekschets 6: ‘Gods Alomtegenwoordigheid’ (blz. 516). 
45  Deze serie van 105 handgeschreven preekschetsen is voor zover bekend uitsluitend in het Kruyt-

archief bewaard gebleven. Zie: ‘Preekschetsen van diverse verhalen uit het Oude Testament, Laolita 
nto Israeli. Toentoe mpominggoe’ (ARvdZ 106A/4/5: bundel I, 1-21; II, 22-43; III, 44-60; IV, 61-75; 
V, 76-88; VI, 89-105). Deze preekschetsen werden nog in 1947 hier en daar in kerkdiensten gelezen 
door de voorgangers (brief M.E. Duyverman aan de schrijver, 25 mei 1994). 

46  Zie de volgende series: preekschetsen Mattheus (zonder titel, ARvdZ 106A/5/2); preekschetsen Lukas: 
‘Toentoe mpominggoe Loekasi’ (deels getypt, deels handgeschreven, ARvdZ 106A/4/3: bundel I, Luk. 
1:13-7:14; II, Luk. 7:20-11-26; III, Luk. 11:30-18:16; IV, Luk. 18:24-22:34; V, Luk. 22:34-
kapoesanya); preekschetsen Johannes (zonder titel, ARvdZ 106A/5/1); ‘Preekschetsen n.a.v. 
Handelingen der Apostelen. Toentoe mpominggoe wa’a mpowia’ (handgeschreven, ARvdZ 106A/4/4: 
bundel I, Hnd. 1:5-4; II, Hnd. 5:13-9:16; III, Hnd. 9:39-14:23; IV, Hnd. 15:28-19:28; V, Hnd. 20:7-
kapoesanya). 

47  Dj. Tanggerahi, predikant van de GKST, vertaalde voor auteur dezes een zestal preekschetsen uit 
deze reeks in het Indonesisch. 

48  Letterlijk: ‘de giftige vrucht moet door overgeven uit het lichaam komen’. 
49  ‘Laolita nto Israeli. Toentoe mpominggoe’, I/4 (ARvdZ 106A/4/5), handelt over de regenboog als 
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In een preekschets over Kaïn en Abel (Genesis 4:1-26) behandelt Kruyt de verant-
woordelijkheid van de mens voor zijn naaste. Ditzelfde onderwerp is aan de orde in 
de preekschets over de verhuizing van Lot naar de vruchtbare streek (Genesis 13:1-
18).50 Opmerkelijk is dat Kruyt aan het slot van de overdenking over Kaïn en Abel 
de verantwoordelijkheid interpreteert als de plicht van de mens om te zorgen dat de 
medemens niet verloren gaat: Jezus kwam niet alleen om de zonden van een enkel 
mens te vergeven, maar om de zonden van ‘ons allen’ te vergeven.  

De invloed van de zendingsmethodische keuze voor de volkskerstening blijkt 
vervolgens in de laatste alinea. De eenheid van het volk mag niet worden door-
broken, noch in het heden, noch in de toekomende wereld: ‘wij moeten ons er dan 
ook voor inzetten dat onze vrienden niet verloren zullen gaan, maar dat wij allen 
verenigd zullen worden in het huis van onze Heer, in de hemel.’51 Het gaat hier om 
meer dan dat de hoorder antwoordt op de vraag: ‘waar is je broer, je gezin, je 
kind?’52 Kruyt heeft het volk op het oog en hoopt dat de zuurdesem een isolement 
van de christelijke gemeenschap voorkomt.  

Het thema van de eenheid komt eveneens naar voren in een preekschets over de 
torenbouw van Babel (Genesis 11:1-9).53 De hoogmoed van de mens leidde tot de 
verspreiding van de mens over de gehele aarde: de mensen hadden God vergeten en 
Hem vervangen door het aanbidden van allerlei goden. De mensen konden daardoor 
de weg terug naar God niet meer vinden. Jezus zond daarom zijn discipelen uit om 
deze weg weer te laten zien. Zij moesten alle mensen opnieuw verenigen. Kruyt 
sprak in dat verband van de vereniging en de eenheid van het hart. Hij legde daarbij 
nadruk op het leven na de dood: de vereniging van de harten zou leiden tot het 
voortleven van de zielen in de hemel. De hoorders moesten zich ervoor inspannen 
om verenigd te worden in het hemelse huis. De nadruk ligt hier dus op het eeuwig 
heil in relatie tot ‘wij allen’: het gaat om heil in het verband van de gemeenschap. 
Allen moeten daaraan deel krijgen, zoals ook in de religie van de To Pamona de 
nadruk lag op de eenheid van de stam, zowel in het aardse leven als in het leven na 
de dood.54  

Jan Kruyt wijst erop dat zijn vader in het spreken over het eeuwig heil aanslui-
ting zocht bij de Bare’e-begrippen tanoana (levenskracht, zielestof) en angga (ziel). 
Hij betreurt het dat zijn vader in de periode voorafgaand aan de vestiging van het 
Nederlands-Indisch gezag niet voorzichtiger over dit onderwerp sprak en geen 
aansluiting zocht bij het bijbels taalgebruik. Kruyt sr. zou de tegenstelling tussen het 
heil van de tanoana en van de angga, zoals hij dit uitwerkt in de vertelling over de 
rijke man en arme Lazarus,55 met te krasse termen hebben verwoord en het zou voor 
de hoorder moeilijk verstaanbaar zijn geweest. Helaas onderbouwt Kruyt jr. deze 
kritiek niet met argumenten. Ook de uiteenzetting over de twee genoemde begrip-

                                                                                                                                  
teken van Gods trouw en gaat uitvoerig in op het kennen van God door Jezus. De stap van de 
regenboog naar het spreken over Jezus is vooral gebaseerd op een mythe van de To Pamona waarin 
de regenboog omschreven wordt als de prauw voor de ziel van de mens die zeilt naar de rust van de 
hemelgod. Kruyt vergelijkt deze weg naar de hemelgod met Jezus, in wie de mens tot God kan 
komen. 

50  ‘Laolita nto Israeli’, I/6 (ARvdZ 106A/4/5). 
51  ‘Laolita nto Israeli’, I/3 (ARvdZ 106A/4/5). 
52  ‘Laolita nto Israeli’, I/3 (ARvdZ 106A/4/5). 
53  ‘Laolita nto Israeli’, I/5 (ARvdZ 106A/4/5). 
54  Vergelijk N. Adriani, De zending in Midden-Celebes, Oegstgeest, 1919, blz. 11-12. 
55  Zie ook bijlage 3, preekschets 8 (blz. 520) en BrAKVr, brief 17 (27 februari 1912), blz. 1-10. 
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pen, in de paragraaf over de dodenwereld, biedt geen aanknopingspunten voor de 
redenen van zijn kritiek.56 Jan Kruyt refereert hier mogelijk aan het antropologische 
discours over het begrip ‘zielestof’. Het bestaan van die notie als aparte categorie 
stond ter discussie. Dat neemt echter niet weg dat in de religie van de To Pamona 
tanoana werd onderscheiden van angga. Het gesprek over de tanoana bood Kruyt 
de gelegenheid te wijzen op de bron van de menselijke levenskracht en het 
vertrouwen op God. Het spreken over de angga bood hem de gelegenheid in te gaan 
op de verbondenheid van de mens met het voorgeslacht, de gemeenschap van de 
stam en de visie op het leven na de dood. De cruciale vraag naar het bewaren van de 
eenheid met de voorouders, die al waren overgegaan naar het dodenrijk en die Jezus 
niet hadden gekend, beantwoordde Kruyt als volgt: ‘Maak u over hen niet ongerust 
(…), zij zijn in Gods hand, en God is een liefhebbend Vader; zij hebben het 
evangelie hier op aarde niet gehoord; gij hoort het en God vraagt van u reken-
schap’.57 

 
 

7.3   DE CONVERSIO GENTIUM 
 
Voetius sprak over de bekering van de volken. Kruyt was van mening dat kerstening 
en bekering niet samenvielen. Hij realiseerde zich dat overgangen naar het christe-
lijk geloof plaats zouden vinden op basis van een collectieve beslissing, waarin de 
enkeling het voortouw zou nemen. In het hiernavolgende wordt daarom onderschei-
den tussen de bekering van het individu en de kerstening van het volk. De volgorde 
in de tijd is moeilijk aan te geven. Voor sommigen in Midden-Celebes ging de 
individuele bekering vooraf aan de kerstening van het volk, voor anderen was dit 
omgekeerd: zij volgden degenen die het voortouw namen. De bekering van het 
individu wordt in het hiernavolgende eerst behandeld, daarna de kerstening van het 
volk.  
 
7.3.1  De bekering van het individu 
 
Een innerlijke bekering verwachtte Kruyt slechts bij de ‘besten van de primitieve 
heidenen’.58 Zijn overtuiging dat de individuele bekering slechts een ondergeschikte 
rol zou spelen in de overgangen naar het christelijk geloof leidde ertoe dat hij geen 
diep ingrijpende geestelijke omkeer verwachtte bij degenen die christen waren 
geworden. Slechts van de vromen onder de christelijke To Pamona verwachtte hij 
een echt, ‘geestelijk’ geloofsvertrouwen waaruit de magische elementen op korte 
termijn zouden verdwijnen. Het wekt daarom geen verwondering dat Kruyt weinig 
geschiedenissen van individuele overgangen naar het christelijk geloof beschrijft.59 
Hij was niet in methodistische zin uit op radicale bekeringen. Zijn aandacht ging uit 
naar de geleidelijke ontwikkeling van het geloof: het geestelijke karakter van het 
vertrouwen op God zou in een langzaam proces gaan groeien. I.H. Enklaar schreef 
                                                        
56  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 31-35. 
57  Kruyt, Levensschets van Papa i Woente, Rotterdam, 1910, blz. 19. Zie ook P. Boomgaard, H.A. 

Poeze, G. Termorshuizen, God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw, Leiden, 1997, 
blz. 123-145. 

58  BrAKrVr, 1924 (63), blz. 8. 
59  Zie voor een bekeringsgeschiedenis geschreven door Jo Kruyt-Moulijn: BrAKrVr, 1912 (20), blz. 

11-20. Deze brief gaat over de bekering van Ine i Ajoentowe uit Pendolo. 
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in dit verband dat Kruyt alle emotionaliteit en blinde bekeringsijver volkomen 
vreemd waren. Het ging hem erom dat in een langzaam verlopend proces mensen 
Christus naderbij gebracht werden, in het vertrouwen dat de Geest ‘een levende 
relatie zou willen scheppen tussen dit volk en Christus’.60 Het accent lag dus niet op 
de individuele bekering als moment van de grote omkeer, maar op het groeiproces 
van het magisch verstaan van de wereld naar een waarachtig geloofsvertrouwen op 
God. Terecht verwoordt Enklaar Kruyts visie als het bijdragen aan een relatie tussen 
het volk en Christus. Voor Kruyt ging het om de gelovige als deel van een gelovige 
volksgemeenschap.  

Interviews met diverse personen uit Midden-Sulawesi ondersteunen de consta-
tering dat slechts in een enkel geval sprake was van radicale bekering. Zo zei ds. T. 
Timboko (geboren 1908), eerste generatie-christen en een van de eerste in Pendolo 
afgestudeerde gurus, dat hij uit de periode van de overgangen naar het christendom 
geen bekeringsgeschiedenis kende: ‘De ouderen werden christen, omdat zij anderen 
dit zagen doen. Het was geen bekering. Het was omdat ze de goedheid van chris-
tenen zagen. Hun stoffelijk en geestelijk leven was op orde’.61 Ds. R. Ruagadi 
(geboren in 1917) meende dat bekeringen niet voorafgingen aan de overgang tot het 
christendom, maar daar eerder het gevolg van waren: ‘het wilde hert werd eerst 
gevangen en daarna tot tamme koe gemaakt’.62 Marisi Mbau, die in 1909 deel 
uitmaakte van de eerste groep dopelingen te Kasiguncu wees in dit verband op de rol 
van het bijbelonderwijs. De volgorde was niet: bijbelonderwijs, bekering, doop, 
maar: bijbelonderwijs, doop, vervolgonderwijs.63 Bekeringsdwang werd daarbij niet 
uitgeoefend.64 ‘Ze geloofden al wel, maar waren nog niet bekeerd’, zei Y. Silele, het 
geleidelijke karakter van de kerstening onderstrepend.65 De enige contra-indicatie 
treffen we aan in een interview met ds. P. Pogoa (geboren in 1902), een van de 
eerste gurus en werkzaam in de Bada-vallei. Hij wees op dromen die leidden tot 
inkeer en bekering.66 Dit is in overeenstemming met het verloop van de kerstening 
in de Bada-vallei. In het hiernavolgende zal duidelijk worden dat dit echter niet goed 
paste in het theoretische concept van Kruyt: het individu was volgens hem niet hoog 
genoeg ontwikkeld om persoonlijke bekering te kunnen ervaren voorafgaand aan de 
kerstening van het volk. 

Toch heeft Kruyt geschreven over het geloof van individuen. Zo tekende hij de 
levensgeschiedenis van Papa i Woente op, vanwege diens centrale rol in de over-
gangen van de To Pebato naar het christelijk geloof, en schreef hij enkele malen 
over christenen wiens vroomheid hij exemplarisch vond. Hij legde geen bekerings-
geschiedenissen in de eigenlijke zin van het woord vast. In het geval van Papa i 
Woente gaf hij veeleer een karakterschets en lichtte hij zijn rol in de kerstening toe. 
Wanneer Kruyt iemands vroomheid beschreef, informeerde hij de lezer niet over de 
bekering als eenmalige gebeurtenis, maar over de ontwikkeling van het geloof van 
een stoffelijk naar een geestelijk niveau.  

                                                        
60  I.H. Enklaar, ‘Een zendeling van vroeger. Albert C. Kruyt’, in: Kom over en help ons. Twaalf 

opstellen over de Nederlandse zending in de negentiende eeuw, ’s-Gravenhage, 1981, blz. 158.  
61  Interview, 14 juni 1993. 
62  Interview, 12 september 1994. 
63  Interview, 15 april, 10 mei 1993. 
64  B. Lawodi, interview, 20 september 1994. 
65  Interview, 20 september 1994. 
66  Interview, juni 1993. 
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De Levensschets van Papa i Woente (1910)67 wijst op het ontstaan van een vriend-
schap tussen Kruyt en het hoofd van de To Pebato, die een leven lang stand zou 
houden.68 Kruyt sprak hem aan met ‘vader’ en omgekeerd noemde Papa i Woente 
hem ‘oudste zoon’.69 In de literatuur over de kerstening van Midden-Celebes wordt 
aan de rol van vriendschap in bekeringsgeschiedenissen geen aandacht besteed. 
Kruyt zelf schreef, zoals we zagen in hoofdstuk 5, over de rol van vertrouwen: de 
zendeling moest het vertrouwen van de ‘inlander’ winnen.70 De ontstane vriend-
schap ging het theoretische concept vooruit. De rol van vriendschap, die meer is dan 
vertrouwen, thematiseerde Kruyt evenwel niet.  

In de levensschets schrijft Kruyt meerdere keren over de eis tot bekering, die 
zijn prediking kenmerkte. Papa i Woente zou een van de eersten zijn geweest die 
besefte wat het christen-worden inhield.71 De beschrijving van de periode totdat hij 
openlijk overging naar het christelijk geloof, heeft twee aspecten. Aan de ene kant 
wijst Kruyt op de karakterzwakte van Papa i Woente, waardoor hij zich niet kon 
losmaken van het heidendom. Aan de andere kant beschrijft hij de werking van het 
evangelie in zijn hart, waardoor hij de waarheid al vroeg erkende. Kruyt omschrijft 
ook hier bekering in termen van een langdurig proces van uitzuivering van de magie 
en groei van een geestelijk geloofsvertrouwen. Kruyt had moeite met de lange 
periode van uitstel om christen te worden. Hij weet deze aan karakterzwakte van zijn 
vriend. Papa i Woente was zich echter bewust van de ingrijpende consequenties van 
zijn keuze voor zijn familie en stam. Kruyt was zich daarvan eveneens goed bewust: 
‘Met den overgang van het Hoofd tot het Christendom verliest het Heidendom den 
sleutel waarmee het uurwerk wordt opgewonden. Want nu geeft het Hoofd geen 
leiding meer aan de heidensche godsdienstige plechtigheden en hierdoor komt 
daarvan niet veel meer terecht.’72  

Volgens Kruyt leefde de dorpsgemeenschap in Kasiguncu, de woonplaats van 
Papa i Woente, al geruime tijd als christen, maar was de keuze voor het christendom 
nog niet uitgesproken.73 Op het moment dat enkele schoolkinderen op voorstel van 
de ouders dooponderricht zouden gaan ontvangen, zag Papa i Woente dat er 
voldoende draagvlak was voor een gezamenlijke beslissing en sprak hij zich 
openlijk uit voor de overgang naar het christelijk geloof. Aan Kruyt vertrouwde hij 
toe dat de uiterlijke beletselen waren weggevallen en dat hij zich wilde overgeven 
aan God.74 Jan Kruyt is milder over het ‘zeer langzame ontwikkelingsproces’ van 
Papa i Woente. Hij schrijft dat Papa i Woente geen baanbreker wilde zijn, maar de 
begeleider die de overgang naar het christendom vanuit het collectief wilde 
bewerken.75  
In een rondzendbrief uit 1911 treffen we een korte bekeringsgeschiedenis aan van de 

                                                        
67  Dit boekje werd gepubliceerd kort na de eerste bediening van de doop in Kasiguncu (1909). 
68  Kruyt, Levensschets van Papa i Woente, blz. 6. 
69  Kruyt, Levensschets van Papa i Woente, blz. 14-15. 
70  Zie blz. 243vv. 
71  Kruyt, Levensschets van Papa i Woente, blz. 18-19. 
72  Kruyt, ‘De hoofden in Midden-Celebes onder het Nederlandsch-Indisch gouvernement’, KT, 1924 

(13), blz. 39.  
73  Kruyt, Levensschets van Papa i Woente, blz. 29-30. Zie ook BrAKrVr, 1908 (2), blz. 9: ‘Te 

Kasigoentjoe wordt al gezongen, kortom wanneer ge niet beter wist, zoudt ge denken gedoopten 
voor u te hebben. Wanneer men hier tot den grooten stap komt, zal er in het uiterlijke althans weinig 
veranderd hoeven te worden.’ 

74  Kruyt, Levensschets van Papa i Woente, blz. 30-32.  
75  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 108. 
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priester Ta Mawodja uit het dorp Longkida.76 Deze oude man had zijn kinderen en 
kleinkinderen christen zien worden en stelde zich lange tijd op het standpunt dat het 
voor de kinderen goed was zich aan het Woord des Levens te houden, maar dat hij 
zelf bij de goden van de To Pamona moest blijven. Het relaas maakt duidelijk dat de 
collectiviteit van beslissingen niet inhield dat families altijd als geheel overgingen 
naar het christendom. Soms werd van een gezin de vrouw wel christen, maar de man 
niet.77 Priester Ta Mawodja was al geruime tijd overtuigd van de waarheid van het 
christelijk geloof, maar meende dat de To Pamona hun eigen goden hadden. De 
aanleiding tot de uiteindelijke overgang van de priester naar het christendom was dat 
deze in zijn familie geheel alleen kwam te staan. Hij wilde daarom dezelfde weg 
gaan als zijn kinderen. Het deel willen zijn van de gemeenschap speelde dus een rol. 
Tegelijkertijd wordt uit de woorden van de priester duidelijk dat het ook ging om de 
rijping van een innerlijke geloofsovertuiging: ‘Mijn leven en mijn sterven, ik geef 
alles aan Jezus over. In mijn hart heb ik alles bewaard, wat ik van u78 en van de 
onderwijzers heb gehoord, en dat hart heb ik nu geheel en al in Jezus’ hand 
gelegd’.79 Indirect vormt deze uitspraak een duidelijke aanwijzing voor Kruyts 
christocentrische prediking. 

Opmerkelijk is dat Kruyt, in een beschrijving van de overgangen naar het 
christelijk geloof in de Bada-vallei, zich kennelijk niet goed raad wist met de 
gebeurtenissen.80 Zendeling J. Woensdregt beschreef de overgangen in het dorp 
Leboni in juichende termen: er was dorst naar het levende water en de mensen 
konden niet genoeg krijgen van de bijbelverhalen. Woensdregt verhaalde van de rol 
van wonderbaarlijke genezingen en van dromen in de overgangen naar het christelijk 
geloof. Hij stond daarin niet alleen: de herinnering aan deze gebeurtenissen leeft 
voort in de GKST. R. Ruagadi noemt uitdrukkelijk wonderbaarlijke genezingen en 
dromen als aanleiding tot de overgang naar het christelijk geloof.81 Volgens hem 
speelden met name dromen in de vroege ochtend een belangrijke rol, aangezien deze 
werden beschouwd als het spreken van de voorouders tot de levenden. Soms werd in 
dromen gezien dat voorouders en overledenen deel uitmaakten van de gemeenschap 
om Jezus heen, waardoor het christen-worden geen breuk in de gemeenschap met de 
voorouders zou opleveren. B. Lawodi meldde dat een vrouw uit zijn dorp een droom 
kreeg waarin Jezus aan haar verscheen. Daarop liet zij zich dopen. Ook hier was 
sprake van een individuele keuze voor bekering.82  

Kruyts beschrijving van de kerstening van de To Bada verraadt een zekere 
scepsis. Zijn theoretische concepten van de To Bada als een laagontwikkeld volk 
kleuren zijn weergave van de gebeurtenissen. De als bovennatuurlijk ervaren dro-
men, waarin voorouders tegen de levenden zeiden dat ze christen moesten worden, 
interpreteert Kruyt als tekenen dat de To Bada ’s nachts verwerkte waar hij overdag 

                                                        
76  BrAKrVr, 1911 (13), blz. 1-6; zie ook Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 11 februari 1911. 
77  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 22 maart 1912; Interviews R. Ruagadi, 7 september 1994; T. 

Timboko, 14 juni 1993.  
78  Bedoeld is Kruyt. 
79  BrAKrVr, 1911 (13), blz. 6. Een individuele keuze blijkt ook uit de bekeringsgeschiedenis van Papa 

i Mengkojoejoe, hoofd van de To Onda’e. Zie ‘Papa i Mengkojoejoe’, BrAKrVr, 1914 (24), blz. 2-
18, ook gepubliceerd in Ons Possoblad, 1914, afleveringen 6-8. 

80  Zie voor de kerstening van de Bada-vallei ook N. Kraan, Twee blijde boodschappers. 
81  Interview, 7 en 14 september 1994. 
82  Interview, 20 september 1994. 
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over nadacht.83 Van bekering spreekt hij in zijn relaas niet. Evenmin spreekt hij over 
de verandering van het hart. Hij gebruikt een term die net iets anders aangeeft, 
namelijk ‘de verandering van de houding van het hart’.84 Hij noemt dat het enige, 
dat veranderd was: de jonge christenen moesten nog veel leren.  

Kruyt omschreef in 1907 dromen nog als een ‘bekeringsmiddel’ dat God ge-
bruikte om de primitieve heiden op te voeden tot zijn kind.85 Ze waren volgens hem 
één der krachtigste middelen in Gods hand ‘om den natuurmensch te dringen tot zijn 
heil’.86 In de rondzendbrieven van 1925 constateren we echter een andere benade-
ring: de droom wordt geduid als weerslag van een innerlijk conflict en niet meer als 
een rechtstreeks ingrijpen van God. 

De tekst van de rondzendbrief maakt duidelijk dat hij de situatie in Bada inter-
preteerde vanuit een evolutionistisch verstaanskader, dat hem ertoe bracht te spreken 
van een nog geringe ‘geestesontwikkeling’ en een lage ‘trap van ontwikkeling’ 
waarop de To Bada stonden.87 Terwijl Kruyt ten tijde van de eerste overgangen naar 
het christendom frequent sprak van bekering en verandering van het hart, lijkt hij 
hier sceptisch. Dit is waarschijnlijk terug te voeren op twee oorzaken. Ten eerste liet 
zijn evolutionistische visie op het ontwikkelingspeil van deze afgelegen stam, die in 
zijn visie vooral een dynamistische levensbeschouwing had, kennelijk niet de con-
clusie toe dat deze mensen al zoveel van het evangelie begrepen dat een verandering 
van het hart, een bekering, het gevolg was. Hij concludeerde in plaats daarvan dat 
slechts de houding van het hart veranderd was, maar niet het hart zelf. Ten tweede 
leidde de gerichtheid op de kerstening van het volk, evenzeer als de evolutio-
nistische visie, tot een sceptische houding over de kwaliteit van de individuele 
bekering. De volkskerstening was als concept innig verbonden met de volkspedago-
giek. In de overgang naar het geloof was het slechts de enkeling, de beste en hoogst 
ontwikkelde onder het volk, die een innerlijke bekering kon beleven. De To Bada, 
levend in een afgelegen vallei, stonden op een lage trap van ontwikkeling. Waar-
achtige bekering kon dus nauwelijks aan de orde zijn bij een grote groep individuen.   
 
7.3.2 Kerstening van het volk 
 
In een rondzendbrief van 1910 schrijft Kruyt: ‘De meesten der gedoopten behooren 
tot hen, die zich reeds langen tijd bij ons hadden aangesloten’.88 Hij constateert dat 
de To Pebato in het dorp Kasiguncu zich in feite reeds als christenen gedroegen. Dat 
vormde voor Kruyt een bewijs dat de volkskersteningsgedachte juist was. Geduld 
loonde, want de zuurdesem deed zijn werk en doortrok de hele gemeenschap. 
Gemeentevorming moest vooral niet te snel plaatsvinden: dat was voor heidense 
volken als de To Pamona zeker niet aan te bevelen.89 In reactie op de mededeling 
van de guru in Pendolo, dat door verschillende mensen het dooponderricht was 

                                                        
83  BrAKrVr, 1925 (68), blz. 9-10. 
84  BrAKrVr, 1925 (68), blz. 11. 
85  Kruyt, De inlander en de zending, blz. 162. Zie ook Kruyt, ‘Droomen en de Zending’, AWCC, 1933 

(9/40). 
86  Kruyt, De inlander en de zending, blz. 162. Opmerkelijk is dat hij in dit artikel spreekt van 

‘vermeende rechtstreekse ontmoetingen’ met de doden in de droom (blz. 135), terwijl hij kort 
tevoren spiritistische seances nog als mogelijkheid zag om in contact te komen met overledenen. 

87  BrAKrVr, 1925 (68), blz. 12. 
88  BrAKrVr, 1910 (8), blz. 15. 
89  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 15 december 1910. 
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aangevraagd, schrijft Kruyt in zijn dagboek dat hij liever had dat de zaken niet al te 
vlug gingen, maar dat hij beseft deze ontwikkeling niet te kunnen tegenhouden.90  

Deze notitie maakt duidelijk dat hij de ontwikkelingen te snel vond gaan. Hij 
wilde geen massale overgang, maar een rustige doorwerking van het evangelie in de 
samenleving en een goede voorbereiding voorafgaand aan het aanvragen van het 
dooponderricht. Tijdens een bezoek aan het dorp Buyu mPendoli zeiden de inwoners 
van het dorp dat zij christen wilden worden, maar dat zij dit wel allemaal tegelijk 
wilden doen. Kruyt reageerde daarop met de woorden dat dit niet mogelijk was, 
omdat overal waar het evangelie werd gebracht ‘enkelen, die de stem Gods hoorden 
en haar niet konden wederstaan, vóór waren gegaan, en dat anderen dan volgden’.91 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Panjoka, het eerste voorbeeld van een 
massale overgang naar het christendom in Midden-Celebes, schrijft Kruyt: ‘We 
hadden het liever anders gewild, maar wij hebben de weg niet aan te geven.’92 
Massale overgangen droegen volgens hem niet bij aan een geestelijk en zedelijk 
karakter van het christendom bij de bekeerlingen. Zo schrijft hij over Papa i Owo, 
die in 1915 door de inlands assistent A.F. Najoan werd aangesteld als het hoofd van 
Poso, dat deze weliswaar was gedoopt, maar dat zijn christendom niet veel 
betekende.93 Elders schrijft hij zelfs, naar aanleiding van de massale overgang van 
de To Loinang: ‘Met het heele volk samen gedoopt, is de man94 een gave Heiden 
gebleven’.95 Hij stelt deze overgangen gelijk aan de wijze waarop de kerstening 
verliep bij de Germaanse stammen: ‘Wij zien hier dus hetzelfde gebeuren als bij de 
kerstening van de Germaanse stammen: men bekende zich nominaal tot het Chris-
tendom, en men voelde er niets tegenstrijdigs in om behalve op God, ook op andere 
geesten zijn vertrouwen te stellen.96 

Hier wordt duidelijk hoe Kruyts zendingsmethodische nadruk op de bekering 
van het hart om de voorrang streed met het accent op de kerstening van het volk. In 
theoretische zin was hij overtuigd van de noodzaak een laagstaande vorm van 
christendom te aanvaarden als normaal onderdeel van een langdurig groeiproces, 
maar in de praktijk legde hij mensen steeds opnieuw de ‘eis tot bekering van het 
hart’ voor. Ondanks zijn theoretisch uitgangspunt dat de bekering van het hart niet 
samenviel met de kerstening van het volk, toonde hij enig ongeduld met mensen die 
het christelijk geloof naar zijn inschatting niet serieus namen en die geen blijk gaven 
van een verandering van het hart. Hij had meer waardering voor de verstokte heiden 
dan voor degene die christen was omwille van de meerderheid die voor de overgang 
naar het christendom had gekozen. Van de gurus verwachtte hij te meer dat zij zich 
‘hoogstaand’ zouden gedragen. Hij oordeelde scherp wanneer dat niet zo was, zoals 
in het geval van de in Mori wonende en ontslagen guru Toemimomor: hij gaf door 
zijn leven geen blijk van het hoogstaande christendom, maar was daarentegen door 
zijn heidense omgeving naar beneden gehaald.97 

Het onderwijs speelde een grote rol in de overgangen naar het christendom. Niet 

                                                        
90  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 5 november 1911. 
91  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 15 december 1908. Zie ook BrAKrVr, 1912 (19), blz. 14. 
92  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 14 november 1910. 
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zonder reden merkte Kruyt op dat hij bij de eerste doopplechtigheid in Kasiguncu 
onder de dopelingen vele volwassenen zag die hij herkende als de eerste leerlingen 
van de school in Panta.98 In een dagboeknotitie schrijft hij dat in Midden-Celebes de 
school het ‘voornaamste propaganda-middel’ van de zending was.99 Bij de over-
gangen naar het christendom in het dorp Pepewoloka lag het initiatief tot het 
aanvragen van het dooponderricht bij de oudste schoolkinderen.100 Dorpshoofd Ta 
Maeka wilde aanvankelijk geen toestemming voor het dooponderricht geven, maar 
liet dit uiteindelijk toch toe. Hij zei tegen de guru: ‘Wat mijzelf aangaat, goeroe, niet 
dat ik niet wil, maar het is alsof we willen gaan loopen terwijl er nog geen weg is. 
Wees daarom niet boos op ons, dat wij nog niet komen; laat de schoolkinderen ons 
maar voorgaan.’101 J. Rauws102 wees in de brochure Midden-Celebes (1919) ook op 
de kinderen van de christelijke scholen toen hij schreef: ‘En zij zijn het, die geheel 
in Christelijken geest opgevoed, meer nog dan de ouders vatbaar zijn voor het 
Evangelie.’103 Treffend verwoordde hij het proces dat leidde tot de overgangen naar 
het christendom: ‘De gedachtenwereld der Possanen werd in de bedding van het 
Christendom geleid.’ Dit proces kreeg volgens Rauws met name vorm door het 
christelijk onderwijs in de scholen.  

Hoe diep geworteld de zendingspedagogische gedachte was, blijkt uit Rauws’ 
beschrijving van de overgangen en de gemeentevorming in Poso: in het ontwikke-
lingsproces van aan het heidendom ontrukte zielen tot de vorming van de gemeente 
werden de zendelingen, net als ouders bij het grootbrengen van hun kinderen, gecon-
fronteerd met allerlei vraagstukken in ‘de opvoeding van dit geheele volk’, zoals de 
opvoeding tot zelfonderhoud.104 Zendingspedagogiek en volkskerstening staan in 
elkaars verlengde en kunnen ook nauwelijks los van elkaar gezien worden: de 
zendingspedagogische benadering moet het geheel van het volk op het oog hebben 
wil er kans zijn op een succesvolle doorwerking 

In 1912 beschreef Kruyt de kerstening van de To Onda’e, een stam wonend ten 
oosten van het Poso-meer.105 In juli 1909, kort voor zijn verhuizing naar Pendolo, 
had hij guru Ibrahim Soepit in het dorp Taripa geplaatst.106 In deze regio was de 
periode tussen de eerste intensieve contacten met de zending en de overgang naar 
het christelijk geloof veel korter dan bij de To Pebato. Terwijl bij de To Pebato kon 
worden gesproken van mensen die zich ‘reeds langen tijd’ bij de zending hadden 
aangesloten, kon dit niet worden gezegd voor de leden van de Onda’e-stam die 
overgingen naar het christendom.107 De invloed van het christendom op het dagelijks 
                                                        
98  BrAKrVr, 1910 (8), blz. 12-13. 
99  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 5 november 1911. 
100  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 11 februari 1911. 
101  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 16 maart en 15 april 1911. 
102  J. Rauws werd in 1908 als director-secretaris J.W. Gunning terzijde gesteld. Van 1913 tot 1920 gaf 

hij samen met zijn vrouw leiding aan het internaat van de zendingsopleiding. In 1914 werd Rauws 
eindredacteur van de MNZG (H.M. van Nes, Vijftig jaren zending ‘Oegstgeest’, blz. 70-71, 93). 

103  J. Rauws, Midden-Celebes, Oegstgeest, 1919 (vierde vermeerderde druk), blz. 21. 
104  Rauws, Midden-Celebes, blz. 23-24. 
105  BrAKrVr, 1912 (18), blz. 12-19. Zie ook De Posso-Zending. Onda’e. Een Zendingspost voor de 

Afdeelingen Appingedam en Onderdendam van het Nederlandsch Zendeling Genootschap, 
Groningen, 1912 (de auteur van deze brochure wordt niet vermeld). 

106  Zie Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 31 juli 1909. Soepit zou in de maand september door Kruyt 
worden geïnstalleerd. In dezelfde dagboekaantekening meldde Kruyt van Hofman bericht te hebben 
ontvangen dat Papa i Woente opriep christen te worden en zich te laten dopen. 

107  Ook bij de To Pebato ging het niet altijd om overgangen van mensen die zich al lange tijd bij de 
zending hadden aangesloten.  
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leven van de To Onda’e nam zeer snel toe en leidde al in 1912 tot verzoeken om de 
doop. Soepit werkte in Taripa en vier omliggende dorpen en kreeg maandelijks 
bezoek van Kruyt. Hij schreef dat de bezoekers in de wekelijkse godsdienstoefening 
niet kwamen uit interesse voor het evangelie, maar op grond van de overtuiging dat 
dit na de vestiging van het koloniaal gezag niet anders kon. In een dagboeknotitie 
van augustus 1911 valt te lezen dat de landbouwpriester Ta Iwa had aangekondigd 
na het oogstfeest in dooponderricht te willen gaan: ‘Deze landbouwpriesters zijn 
evenals de ijzersmeden gewoonlijk verstokte heidenen. Wanneer deze Ta Iwa 
christen wordt dan zullen zeker velen met hem meegaan.’108 Deze overgang van een 
landbouwpriester naar het christendom moet mede in het kader van de afgedwongen 
landbouwhervormingen worden gezien. Het gouvernement dwong de bevolking niet 
alleen de dorpen op de bergtoppen te verlaten en te gaan wonen aan de nieuwe door-
gangsweg van Poso naar Tentena,109 maar tevens werd de natte rijstbouw ingevoerd. 
Dit betekende, mede door de hogere rijstopbrengsten van de natte rijstvelden, dat de 
positie van de landbouwpriesters sterk onder druk kwam te staan. 

Kruyt was tot de overtuiging gekomen dat het houden van dodenfeesten en het 
bewijzen van de laatste eer aan de voorouders de overgang naar het christendom zou 
versnellen. Bij de eerste overgangen in 1909 en 1910 had hij gemerkt dat mensen 
eerst ‘op heidensche wijs’ de overledenen wilden eren en zich dan vervolgens 
opgaven voor het dooponderricht.110 Hij sprak daarom de hoop uit dat de To Pamona 
de feesten zouden organiseren om afscheid te nemen van de voorouders.111 Kruyt 
illustreerde de snel groeiende invloed van het christendom door te beschrijven hoe 
de angst voor de geesten afnam. Hij leidde dit af uit het feit dat Ta Loeboe, 
dorpshoofd van Sange, niet bang was om hout van de niet meer gebruikte dorps-
tempel te gebruiken voor zijn huis. Ook het districtshoofd, Papa i Mengkojoejoe, 
was niet bang voor de wraak van de geesten wanneer hij het hout zou gebruiken.112 
Uit het dagboek van guru Soepit, weergegeven in de rondzendbrief van Kruyt, blijkt 
dat de To Onda’e in de loop van 1912 steeds meer vragen ging stellen over de 
consequenties van het christen-worden. Dit varieerde van de kwestie of mensen 
dezelfde kleding konden blijven dragen tot de vraagstelling hoe het de Hollanders en 
de Minahasers was vergaan toen zij de dienst aan hun goden vervingen door de 
dienst aan de God van de christenen. In een van de dorpen was het hoofd tot de 
overtuiging gekomen dat de To Onda’e leken op een spin die haar kinderen niets 
anders weet te leren dan een web maken. De christenen hadden echter veel kennis en 
geluk. In juni 1912 meldde de hoofden van de To Onda’e dat zij christen wilden 
worden.  

In het boekje Ta Lasa, een tegenhanger van Papa i Woente (1913) beschrijft 
Kruyt het leven van een ander invloedrijk hoofd. In tegenstelling tot Papa i Woente 

                                                        
108  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 15 augustus 1911. 
109  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 19 oktober 1910. 
110  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 14 november 1910: ‘Wij hebben besloten, zei het hoofd, om nog een 

paar maanden te wachten [met christen worden], totdat het doodenfeest achter de rug is. Er zijn 
velen van ons gestorven, en wanneer wij Christen zijn geworden, kunnen wij hun geen begrafenis 
geven, zooals zij die van ons verwachten.’ Zie ook ‘Dagboek 1909-1910’, 19 oktober 1910; 
‘Dagboek 1910-1912’, 15 april, 9 oktober 1911. Voor de doopvragen, zie onder meer Goede 
tijdingen van onze zendingsposten Kasigoentjoe en Tobelo, Rotterdam, 1911 (1), blz. 5-6. 

111  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 9 oktober 1911. 
112  BrAKrVr, 1912 (18), blz. 13-14. 
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werd Talasa nooit christen, al meldde hij zich wel aan voor het dooponderricht.113 
Hij had een sceptisch karakter en volgens Kruyt lieten zowel het animisme als het 
christendom hem onverschillig.114 Ook dit hoofd noemde Kruyt een vriend, maar hij 
voegde daaraan toe dat zij elkaar toch altijd vreemd bleven en elkaars beweeg-
redenen nooit volledig peilden.115 Talasa zou het werk van Kruyt – op zich niet ten 
onrechte – altijd blijven zien als de voorbereiding op de vestiging van het koloniaal 
gezag. De overheid speelde ongewild een grote rol in de kerstening van Midden-
Celebes door in te grijpen in de interne politieke verhoudingen van het landschap en 
maatregelen af te kondigen die de pijlers onder de religie van de To Pamona 
wegsloegen: het verbod op het koppensnellen, de tempeldienst en de dodenfeesten 
betekende dat de To Pamona in geval van crisissituaties de eigen tanoana niet meer 
konden versterken door het doden van een vijand. Een breuk met de cultus voor de 
voorouders werd hierdoor geforceerd, met name door het verbieden van het doden-
feest.116 Dit leidde tot de ineenstorting van het ‘conservatisme van het heidendom’.  

De logica van de overheidsmaatregelen, gericht op preventie van moord en 
verspreiding van ziektes, nam niet weg dat de overheid door het afkondigen van 
deze maatregelen in feite de weg baande voor de kerstening.117 In 1904, kort voor 
het ingrijpen van de overheid, zei Kruyt tegen een aantal hoofden dat hij slechts 
onderdaan van het gouvernement was. Die opmerking werd met gelach beantwoord: 
‘Dit gelooft immers niemand meer. (…) Gij zijt de tamme buffel, waarmede het 
Gouvernement ons, wilde buffels, wil vangen.’118 Ondanks de samenwerking met de 
overheid probeerde Kruyt aan zijn gehoor over te brengen dat hij evenmin als de To 
Pamona kon verhinderen dat het gouvernement zijn gezag in Midden-Celebes zou 
vestigen. Hij liet daarbij buiten beschouwing dat hij een grote rol had gespeeld in het 
ingrijpen van de overheid in Midden-Celebes, doordat hij had aangekaart dat het 
feitelijke bestuurlijke gezag berustte bij Luwu en slechts het ingrijpen in de bestuur-
lijke verhoudingen het falen van de zending kon voorkomen.  

Opmerkelijk is in dit verband een passage in een rondzendbrief van 1912. Kruyt 
verhaalt over een gesprek met Oema i Rehe,119 districtshoofd in Pendolo, en schrijft: 
‘Zoodra Oema i Rehe zijn hart aan het Gouvernement had gegeven, vroeg hij om 
een onderwijzer.’ Aanvankelijk had dit uit Buyu mPendoli afkomstige lid van de 
stam To Wingke mPoso zich aangesloten bij een verzetsgroep. Hij kwam daar echter 
van terug en ging met het gouvernement samenwerken. Het is niet duidelijk waarom 
Kruyt hier zo nadrukkelijk spreekt van het geven van het hart aan het gouvernement, 
                                                        
113  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 17 januari 1911. 
114  BrAKrVr, 1908 (1), blz. 8. Volgens R. Ruagadi wilde hij geen christen worden omdat hij de oude adat 

wilde handhaven (interview, 12 september 1994). 
115  Kruyt, Ta Lasa, blz. 33-34. 
116  Zie J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, hoofdstuk 4, blz. 91-105; BrAKrVr, 1926 (74), blz. 6. 
117  Kruyt realiseerde zich dat de ‘pacificatie’ ook leidde tot overgangen naar de islam: ‘Het is duidelijk, 

dat vroeger de Islam afstuitte op het conservatisme van den Inlandschen staat en van het ongebroken 
Heidendom, die hoogstens enkele concessies toelaten. Toen de inmenging van het Gouvernement de 
kracht van die beide bolwerken had gebroken, kon aan den Islam geen weerstand meer worden 
geboden, evenals het breken van die kracht ook den weg heeft gebaand voor het Christendom in 
Posso. Vele Bugineezen vestigden zich niet alleen in het binnenland, maar enkelen hunner werden 
tot Hoofden aangesteld, en men zou geen geloovig Mohammedaan zijn om van zijn macht geen 
gebruik te maken voor de uitbreiding van den Islam.’ Zie Kruyt, ‘De Propaganda van den Islam in 
Midden-Celebes’, De Opwekker, 1927, blz. 428. 

118  Kruyt, Ta Lasa, blz. 28. 
119  Deze naam betekent ‘vader van Rehe’. Zijn eigenlijke naam luidde Tonggelo, ook gespeld 

Taenggelo.  
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terwijl hij enkele regels verder schrijft over ‘den eisch van verandering des harten, 
van geloof in God’.120 De uitdrukking ‘overgave van het hart’ of ‘het geven van het 
hart’ gebruikt Kruyt in de regel als omschrijving voor de bekering tot God en voor 
geloofsvertrouwen. Mogelijk gebruikt hij deze term om te laten zien dat voor de To 
Pamona de overgang naar het christelijk geloof niet los stond van de erkenning van 
het Nederlands-Indisch gezag. In het geval van Oema i Rehe constateert Kruyt dat 
eerstgenoemde weinig gevoel had voor geestelijke zaken, maar dat hij altijd uitging 
van de vraag: ‘Wat wil de Koempenia, dat ik doen zal’.121 Kruyt concludeerde 
tijdens een eerder gesprek met Oema i Rehe, in 1908, dat hij om oneigenlijke 
motieven christen wilde worden. Christen worden viel voor hem samen met het 
gouvernement dienen. Kruyt zag er dan ook vanaf hem aan te moedigen christen te 
worden.122 In de praktijk zouden velen echter christen worden als logisch uitvloeisel 
van de vestiging van het bestuurlijk gezag van het Nederlands-Indisch gouver-
nement.123  
 
 
7.4 CONCLUSIE 
 
In dit hoofdstuk ging het om de vraag of Kruyts zendingstheoretische uitgangs-
punten met betrekking tot de bekering van het individu en de kerstening van het volk 
bepalend waren voor de praktijk van het zendingswerk. Op grond van het boven-
staande kan de conclusie worden getrokken dat zijn visie op volkskerstening ertoe 
bijdroeg dat hij in de praktijk geen hoge verwachtingen had ten aanzien van indi-
viduele bekeringen, hoewel hij in de prediking de eis tot bekering centraal stelde. 
Slechts de besten onder de heidenen hadden een ontwikkelingsniveau dat het 
mogelijk maakte het evangelie te begrijpen en een verandering van het hart te 
ervaren. De overgang naar het christelijk geloof was slechts een fase in het proces 
van de volksopvoeding. Het dooponderricht, de catechisaties en de prediking moes-
ten de mensen verder brengen op de weg naar een geestelijker verstaan van geloof 
en wereld. De diepgang van bekeringen, zoals bij de geïsoleerd levende en in zijn 
visie laagontwikkelde To Bada, bezag hij met een enigszins sceptische houding. 
Oorzaak daarvan was zijn theoretisch uitgangspunt dat geestelijk geloof slechts ver-
wacht mocht worden van mensen die op een hogere trap van ontwikkeling stonden. 
Het wordt daardoor duidelijk dat Kruyts evolutionistische visie, meer nog dan zijn 
visie op volkskerstening, bepalend was voor zijn reactie op de overgangen naar het 
christelijk geloof. Het zendingswerk werd ingericht op het scheppen van ruimte voor 
het evolutionaire proces. De evolutionaire geestesontwikkeling diende te worden 
ondersteund door het onderwijs aan de scholen en door het begeleiden van het 
maatschappelijke transformatieproces waarin het hart van het individu zich gaan-
deweg los zou maken van de magie en zich gelovig zou toevertrouwen aan God.  

De overgang van een stoffelijk naar een geestelijk verstaan van het leven was 
voor Kruyt niet het gevolg van een plotselinge bekering, maar van groei naar een 
hoger ontwikkelingsniveau. Deze keuze leidde tot een zendingspraktijk die, anders 

                                                        
120  BrAKrVr, 1912 (19), blz. 12-13. 
121  BrAKrVr, 1912 (19), blz. 13. 
122  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 15 december 1908. 
123  Interview, R. Ruagadi, 7 september 1994. Het christendom kreeg als bijnaam ‘godsdienst van de 

mensen met de witte ogen’, oftewel de godsdienst van de blanken. 
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dan in de piëtistische en methodistische zending, veel ruimte bood voor een over-
gangsfase door het scheiden van bekering en kerstening. Terwijl Kruyt aanvankelijk 
de bekering wilde laten samenvallen met de doop en niet met het moment waarop de 
keuze voor het christelijk geloof werd gemaakt,124 scheidde hij later bekering en 
kerstening geheel. Kerstening betekende geen bekering en zou, ook op termijn, daar 
niet in alle gevallen toe leiden. Ook de gekerstende mens kon een ‘gave heiden’ 
blijven. Dergelijke situaties verontrustten Kruyt niet, want zij pasten binnen de 
kaders van zijn zendingstheoretische visie. Zendingsmethodisch betekende dit voor 
Kruyt dat geduldig moest worden gewerkt aan de verdere opvoeding en ontwikke-
ling van het volk. 

Coolsma verweet Kruyt al in een vroeg stadium dat in Midden-Celebes mensen 
te weinig werden opgeroepen tot bekering.125 Hij had daarin in zoverre gelijk dat 
Kruyt terughoudend was in het aandringen op bekering. Kruyts visie op het com-
munale karakter van de samenleving was de reden voor die terughoudendheid. Zijn 
visie op volkskerstening ontstond in de weerbarstige praktijk van het leven en 
werken temidden van het conservatieve en ongedacht sterke heidendom. Deze visie 
leidde vervolgens tot keuzen in de zendingsmethodiek. De bij Kruyt steeds zichtbare 
wisselwerking tussen zendingstheorie en zendingspraktijk maakt het moeilijk om te 
bepalen in hoeverre de theorie bepalend was voor de praktijk of dat, andersom, de 
praktijk bepalend was voor de theorie. Beide bewegingen zijn aanwijsbaar. De 
theoretische en praktische keuze voor volkskerstening leidde in ieder geval tot een 
relatief geringe aandacht voor persoonlijke bekering. Voor zover Kruyt aandacht had 
voor individuele bekering, richtte hij zich met name op de invloedrijke hoofden van 
de To Pamona, die hij beschouwde als sleutelfiguren voor de kerstening van het 
volk. Over het geheel genomen was Kruyts aandacht meer gericht op het 
doorgaande groeiproces van het geloofsvertrouwen, in de breedte van het 
gekerstende volk, dan op de verandering van het individuele hart.  

                                                        
124  Zie Kruyts correspondentie met zendeling G. Maan, blz. 240vv. 
125  Zie blz. 230.  


