
8 Bijbelvertaling en kerkplanting bij de To 
Pamona 

 
 
 

8.1 INLEIDING 
 
Het vorige hoofdstuk beschreef hoe in de praktijk van Kruyts zendingswerk een 
steeds groter accent kwam te liggen op de kerstening van het volk. De transformatie 
begon naar zijn mening weliswaar in het hart van de hogerontwikkelde, vrome 
enkeling, maar moest ook in het geheel van de volksgemeenschap vorm krijgen. De 
opvoeding tot het ware verstaan van het christelijk geloof vond plaats in de 
gemeenschappelijkheid van het stam- en volksverband en moest op die manier 
leiden tot de transformatie van het volk (conversio gentium). Dit hoofdstuk, dat naar 
de indeling van Voetius handelt over plantatio, collectio et constitutio ecclesiae, 
bespreekt de rol van de bijbelvertaling en de kerkplanting in het transformatieproces. 
Het is daarvoor nodig de aandacht te richten op het werk van N. Adriani en op de 
wijze waarop, onder verantwoordelijkheid van de Conferentie van Zendelingen, 
gemeenten werden opgebouwd.  
 
 
8.2 BIJBELVERTALING  
 
Adriani werkte van 1895 tot 1926 aan de bestudering van de Pamona-taal en de 
vertaling van het Nieuwe Testament. Jan Kruyt besteedt in zijn historische studie 
over het zendingswerk in Midden-Celebes relatief weinig aandacht aan dit werk.1 In 
zekere zin is het geringe aantal pagina’s dat hij wijdt aan de bijbelvertaling 
illustratief: Adriani was teleurgesteld over het geringe effect dat de beschikbare 
vertalingen van afzonderlijke bijbelboeken (Lukas en Handelingen) had op het 
zendingswerk in Midden-Celebes.2  

Toen Adriani in 1926 overleed, was van de vertaling van het Nieuwe Testament 
was circa zeventig procent gereed.3 In 1907, twee jaar voor de eerste overgangen 
naar het christendom, was de vertaling van het Lukas-evangelie verschenen. De 
evangeliën naar Mattheus, Markus en Johannes kwamen tussen 1921 en 1924 in 
concept gereed. Tussen 1924 en 1926 volgden, eveneens in concept, Romeinen, 
Hebreeën en de brieven van Petrus, Johannes, Judas en Jakobus.4 In 1926 werd het 
boek Handelingen uitgegeven.5 De vertaling van het Nieuwe Testament in de 

                                                        
1  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 75-76, 264-268. 
2  Brief N. Adriani aan Kruyt, 4 december 1917 (ARvdZ 101A/8/1). 
3  Dit percentage wordt genoemd door Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 45. 
4  Het is niet duidelijk wie Adriani bij de vertaling van deze bijbelboeken ter zijde stond. 

Swellengrebel verwijst naar een artikel van A.E. Adriani (Adriani’s zus), die het dorpshoofd Papa i 
Bora noemt (ook wel bekend als Soedipi). Het is echter zeer de vraag of deze als taalhelper optrad, 
aangezien Adriani hem slechts vertalingen voorlas om zijn reactie daarop te horen. Zie A.E. 
Adriani, ‘Eenige persoonlijke herinneringen aan Dr. N. Adriani’, Handelingen van de Algemene 
Vergadering van het NBG, 1931 (35). 

5  ‘Lijst van de Geschriften van Dr. N. Adriani’, in: VGA, III, blz. 409.  
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Pamona-taal werd in 1933 gepubliceerd, zeven jaar na de dood van Adriani.6 Tussen 
de aanvang van het linguïstieke werk en de uiteindelijke uitgave lagen dus bijna 
veertig jaren. De oorzaak lag in Adriani’s visie op bijbelvertaling: naar zijn mening 
diende de taal gekerstend te zijn voordat aan het eigenlijke vertalen kon worden 
begonnen. In het hiernavolgende wordt nagegaan welke visie Adriani en Kruyt 
ontwikkelden op de noodzaak van taalstudie, hoe zij spraken over de verhouding 
van kerstening van de To Pamona en kerstening van de taal, en hoe de 
bijbelvertaling tot stand kwam. 
 
8.2.1 Bestudering van de taal  
 
Kruyt en Adriani ontwikkelden de visie dat het kennen van de taal een belangrijke 
zendingsmethodische sleutel is. Op zich was het geen unieke gedachte dat taalkennis 
onontbeerlijk is in het werk van de zending, maar uniek was wel dat zij de taal 
bestudeerden met het oog op een zo ver mogelijk doordringen in de ziel van het 
volk. De grondige etnologische studie van Kruyt vond een parallel in het linguïstisch 
onderzoek van Adriani. Het ging beiden daarin om een diepgaande bestudering van 
de lokale cultuur met het doel aansluitingsmogelijkheden voor de zending te vinden. 
In 1922, toen de familie Veldhuis in Midden-Celebes aankwam,7 schreef Adriani 
over de noodzaak van taalstudie: ‘Vijf maanden zijn daarvoor lang niet genoeg; voor 
gewone menschen, die flink hun best doen, zou een jaar nog nauwelijks voldoende 
zijn, want men mag zich in het Evangeliewerk niet op de goedkoopste manier door 
de taal heenknoeien’.8 Wie de taal niet grondig kende, zou verdwalen. Adriani sloeg 
met zijn werkwijze nieuwe wegen in. Hendrik Kraemer noemde hem ‘een geheel 
nieuw type’ in de geschiedenis van het NBG en wees erop dat Adriani, anders dan 
linguïsten voor hem, de taal niet uitsluitend bestudeerde met het doel zo spoedig 
mogelijk tot een afgeronde vertaling te komen.9 Adriani koos voor vergelijkend 
linguïstisch onderzoek en bestudeerde de lokale cultuur vanuit de vooronderstelling 
dat het vertalen van de bijbel niet kon zonder grondige kennis van de religie.10  

Aanvankelijk deed Kruyt zelf eveneens linguïstisch onderzoek. Zo publiceerde 
hij in 1894 achtereenvolgens Posso’sch eerste spelboekje11 en Woordenlijst van de 
Bare’e-taal.12 Na de komst van Adriani, in 1895, zou hij echter geen taalkundige 
artikelen meer schrijven. Wat betreft het aantal geschriften dat van zijn hand 
verscheen, kan Adriani gelden als Kruyts evenknie.13 Zijn belangrijkste linguïstische 

                                                        
6  Jan Kruyt noemt 1935 als het jaar van publicatie (Het zendingsveld Poso, blz. 267), terwijl J.L. 

Swellengrebel begin 1934 noemt als het moment dat de bijbelvertaling in Midden-Celebes beschik-
baar kwam (In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 47). Volgens het titelblad van de bijbelvertaling was 
het jaar van publicatie echter 1933. Zie: Soera mpodjandji i mPoee Ala dawo’oe. Het Nieuwe Testa-
ment in de Bare’e taal, Amsterdam, 1933. 

7  Zendeling R. Veldhuis was van 1922 tot 1944 aan de Poso-zending verbonden. Hij overleed in 
Japanse gevangenschap. 

8  Brief N. Adriani aan jkvr. A. Repelaer, 1 februari 1922 (privé-archief van de auteur). 
9  H. Kraemer, A.E. Adriani, Dr. N. Adriani, blz. 51. 
10  Zie voor een beschrijving van Adriani’s visie op zending: I.P.C. van ’t Hof, ‘De missiologie van dr. 

Adriani (1865-1926), Wereld en Zending, 1976 (5), blz. 269-281. 
11  Kruyt, Posso’sch eerste spelboekje  Rotterdam, 1894. 
12  Kruyt, Woordenlijst van de Bare’e-taal. Gesproken door de Alfoeren van Centraal Celebes beoosten 

de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier, Den Haag, 1894. 
13  Een overzicht van Adriani’s publicaties is te vinden in de ‘Lijst van de Geschriften van Dr. N. 

Adriani, samengesteld door Annette E. Adriani’, in: VGA, III, blz. 396-412.  
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werken over de To Pamona zijn de Taal- en letterkundige schets der Bare’e taal en 
overzicht van het taalgebied: Celebes – Zuid-Halmahera (1914)14 en de postuum 
uitgegeven en door S.J. Esser bewerkte uitgaven Bare’e – Nederlandsch Woorden-
boek (1928)15 en Spraakkunst der Bare’e-taal (1931).16 Adriani’s lange lijst van 
andere boeken en artikelen toont echter aan dat het hem niet alleen begonnen was 
om het samenstellen van een grammatica en een woordenboek. Hij hanteerde niet 
een ‘smalle’ definitie van linguïstisch werk, maar een ‘brede’: het in kaart brengen 
van de taal moest bijdragen aan het leren kennen van volk en godsdienst.17 Zo 
schreef hij: 
 

Ik behoef hier wel nauwelijks aan te stippen, dat er voor den niet-beoefenaar der landstaal 
veel verborgen blijft, dat hem voor de kennis van het volkskarakter van groot nut zou zijn 
geweest. Ik zie niet voorbij, dat taalkennis bij lange na niet genoeg is, om het karakter 
van een volk te leeren verstaan. Maar de taalstudie brengt vanzelf tot de beoefening der 
land- en volkenkunde; daarbij is ze onmisbaar om het Heidendom te leeren begrijpen.18 

 
Voor Adriani liep dus een rechte lijn van de taalstudie naar het begrijpen van de 
cultuur. Zo schreef hij, zich verzettend tegen het gebruik van Maleis in de zending: 
‘Maleisch spreken tot den Inlander (…) wil zeggen: des Inlanders begrippen niet 
kennen, zijn godsdienst niet onderzoeken, met zijne logica en zijne gansche denk-
wijze onbekend blijven, den omvang zijner geestvermogens, de kracht en de zwak-
heid van zijn aanleg niet zien, van zijn innerlijk wezen weinig of niets af weten.’19 In 
omgekeerde zin argumenteerde hij hier dus voor de noodzaak van bestudering van 
de lokale taal. Zonder kennis van die taal was er geen mogelijkheid de ziel van de 
‘inlander’ te leren kennen. 

Adriani’s aandacht voor de samenhang van taal- en cultuurstudie is goed zicht-
baar in zijn beschrijving van de priesterlijke litanieën.20 Deze litanieën waren als 

                                                        
14  Deze studie werd gepubliceerd als deel III van De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-

Celebes. 
15  Leiden, 1928. Adriani droeg dit woordenboek op aan Kruyt, ‘den eersten verkondiger van het Evan-

gelie in de Bare’e-taal’.  
16  Bandoeng, 1931. S.J. Esser spreekt in het voorwoord zijn dank uit aan Kruyt, die hem hielp bij de 

bewerking van de postume uitgave. 
17  Zie ook H. Kraemer, A.E. Adriani, Dr. N. Adriani, blz. 51-52. Kraemer wijst erop dat Adriani al in 

1896 principieel koos voor een brede aanpak van de taalstudie. 
18  N. Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 116. 
19  N. Adriani, ‘Evangelie-prediking in de landstaal’, VGA, I, blz. 72. Jan Kruyt citeert deze passage 

onzorgvuldig door het betoog los te maken van Adriani’s verzet tegen het gebruik van het Maleis. Hij 
liet de referentie naar het Maleis weg, evenals de negatie: ‘des Inlanders begrippen kennen, zijn 
godsdienst onderzoeken, met zijn logika en ganse denkwijze bekend worden…’ (J. Kruyt, Het 
zendingsveld Poso, blz. 75). 

20  Zie onder meer N. Adriani, ‘Indonesische priestertaal’, VGA, III, blz. 1-21 (oorspronkelijk gepubli-
ceerd in: VMKAW, 1920 (5/4), blz. 377-396’) en ‘De Toradjasche vrouw als priesteres’, VGA, II, 
blz. 190-215 (oorspronkelijk gepubliceerd in: VMKAW, 1917 (5/2), blz. 453-478). Opmerkelijk is 
dat Adriani in het laatstgenoemde artikel de theologie van de priesteressen veel positiever waardeert 
dan Kruyt, die daarin met name magische elementen herkende uit de dynamistische fase. Adriani 
schrijft: ‘Het komt mij voor dat de Toradjasche vrouw als priesteres voor de geestesgesteldheid van 
haar volk werkelijk iets bewaard heeft dat eene geestelijke waarde mag genoemd worden. Wie weet 
door hoe lange tijden heen, heeft zij de gemeenschap beoefend met een hoogere wereld, die zeker 
niet altijd geestelijk wordt gedacht en voorgesteld, maar die toch ook voor haar alleen is te zien met 
den blik die van de aarde af opwaarts is gericht.’ (blz. 215). De aanraking met de dingen die niet van 
deze aarde zijn, zou het gemoed van de priesteres vatbaar hebben gemaakt voor de ‘geestelijke 
zaken’ van het christendom (blz. 214). Adriani zag dus in tegenstelling tot Kruyt het mowurake als 
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‘geheimtaal’ linguïstisch interessant, maar Adriani verschafte in zijn beschrijving 
vooral veel inzicht in de godsdienst van de To Pamona en hij poogde daarvoor be-
grip te kweken. C. Snouck Hurgronje omschreef in verband hiermee Adriani als een 
‘congeniaal aanvoeler en diep-doordringend beschouwer van het godsdienstig besef 
van dit volk’, die ‘warme belangstelling en liefdevolle benadering van het zieleleven 
van een animistisch volk’ uitstraalde.21 Jan Kruyt spreekt over Adriani’s ‘diep-
gaande studie van de inheemse taal- en letterkunde’. Deze studie had niet alleen de 
taalkundige voorbereiding van de bijbelvertaling op het oog, maar met name zou zij 
zendelingen moeten helpen om tot een begrip van de taal en de cultuur te komen.22 
Als zodanig was zij hulpdienst voor de zending. De taalstudie moest bijdragen aan 
het tot stand komen van een christendom dat ‘een eigen Toradja’sch karakter’ zou 
aannemen.23 Het christelijk geloof mocht niet leiden tot vervreemding van de eigen 
cultuur, maar het moest inheems worden, en een eigen geestelijk bezit. Dit proces 
van toeëigening moest plaatsvinden in een nationale kerk, ‘in welke zich het 
geestelijk karakter van het volk ontwikkelt en uitspreekt, om het maatschappelijk 
leven te doordringen’.24 Voor die ontwikkeling was de studie van taal en cultuur 
volgens Adriani onontbeerlijk. 

Adriani’s stellige afwijzing van het gebruik van het Maleis in het zendingswerk 
kan niet los hiervan worden gezien.25 De reden daarvoor was niet alleen dat de To 
Pamona geen Maleis spraken, maar juist ook dat werkelijke communicatie vereist 
dat de zendeling de moedertaal van de hoorders tot in de finesses beheerst. Hij 
schreef dat het voor de zendeling een enorme verleiding was in de kring van de 
eigen gedachten te blijven leven. De zendeling moest dus bereid zijn de eigen ge-
dachtekring te verlaten en zich in de ‘begripskring’ van de ‘inlander’ in te werken.26 
Deed hij dat niet dan kon hij geen geestelijk leidsman worden.27  
 
8.2.2 Kerstening van de taal  
 
De zendeling die een geestelijk leidsman wil zijn en in de moedertaal van de hoorder 
wil spreken over het evangelie, wordt geconfronteerd met de beperkingen van het 
begrippenkader van een andere taal. Adriani wees erop dat zendelingen vaak kozen 
voor het gebruik van het Maleis omdat de Indische talen geen begrippen zouden 
hebben voor geestelijke zaken.28 Met een verwijzing naar Kruyts zendingsmethodiek 
toonde hij aan dat terughoudendheid een betere weg was: het vermijden van het 
gebruik van Maleise woorden als injil  (evangelie) en khotbah (preek) leidde ertoe 
dat de To Pamona zelf woorden vonden om deze begrippen in de eigen taal te om-
schrijven. De Pamona-term nuntu ngkatuwu (woord van het leven) kwam in gebruik 

                                                                                                                                  
reeds tot ontwikkeling gekomen godsgeloof. 

21  VGA, blz. xix. 
22  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 266. 
23  N. Adriani, Korte schets van het Toradja-volk in Midden-Celebes, Oegstgeest, 1920, blz. 36. 
24  Adriani, Korte schets, blz. 36. 
25  Zie Adriani, ‘Evangelie-prediking in de landstaal’, VGA, I, blz. 58-75. Oorspronkelijk werd deze 

lezing gepubliceerd in MNZG, 1902 (66), blz. 96-116. 
26  Adriani, ‘Evangelie-prediking’, blz. 65. 
27  Adriani, ‘Evangelie-prediking’, blz. 66. 
28  Adriani, ‘Evangelie-prediking’, blz. 72. 
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voor zowel ‘evangelie’ als ‘preek’.29 Adriani pleitte voor geduld: het volk zou in de 
omgang met de zending zelf allengs een begrippenkader ontwikkelen: 
 

Evenals het theologiseerende deel der Nederlandsche volksklasse zich in de ‘tale Ka-
naäns’ een taal van termen heeft geschapen tot het uitdrukken van begrippen die de 
geleerde theologen aan vreemde talen hebben ontleend, zoo kan ook het Inlandsche 
Christenvolk zich op den duur van zijne eigen taal bedienen en vergeestelijken wat in het 
eigen taalgevoel zijn reëelen grondslag heeft. Daartoe moet men intusschen geduld 
hebben en niet met een kant-en-klaar gemaakt ‘Maleisch’ de gemeente vooruithollen, 
maar zich toeleggen op het verruimen en verrijken der landstaal, een langzamer, maar 
oneindig zekerder weg.30 

 
Adriani bekritiseerde de zendingsgenootschappen omdat zij de zendelingen niet 
trainden in een methodische bestudering van de lokale taal. Die nalatigheid zou 
ertoe leiden dat op een aantal zendingsterreinen te gemakkelijk gebruik werd 
gemaakt van het Maleis, met als gevolg een gebrek aan ‘waarheid en klaarheid in de 
toestanden’.31 De zendeling moest de lokale taal beheersen. Adriani noemde dat ‘een 
van de nodigste hulpmiddelen tot het doen van zijn werk’.32 Hij wees erop dat 
zendingsgenootschappen in de negentiende eeuw lange tijd vreesden dat het leren 
van de lokale taal de zendingstaak te zeer zou verzwaren. Zo leerden zendelingen in 
de Minahasa de lokale talen niet, maar maakten zij gebruik van het Maleis.33 Deze 
houding zou echter veranderen in de tweede helft van de negentiende eeuw: ‘when 
the principle was laid down and the consequences faced in the right spirit, it was 
found that these difficulties proved not insurmountable’.34 Zendingsgenootschappen 
kwamen volgens hem tot de ontdekking dat zending niet gelijk is aan het overdragen 
van de ware leer en dat het niet terecht is te verwachten dat de hoorder van het 
evangelie zich aanpast aan de verkondiger ervan. De weg naar het hart van de mens 
verloopt via de moedertaal.35  

Adriani onderstreepte daarbij dat de zendeling geneigd is het niveau van zijn 
taalbeheersing te overschatten: hij is te snel tevreden. In de praktijk van het werk in 
Midden-Celebes had hij ontdekt dat het totstandkomen van communicatie vaak meer 
zei over het grote vermogen van de ‘inlander’ om te raden wat de zendeling wilde 
zeggen, dan over de uitdrukkingsvaardigheid van de verkondiger.36 Dit bracht hem 
tot de conclusie dat het verstandig is een bijbelvertaling niet te snel te maken.37 In 
dit verband treffen we bij Adriani het woord ‘zuurdesem’ aan, een begrip dat hij 
evenals Kruyt geregeld gebruikte.38 Het evangelie moest niet alleen in de samen-
leving, maar ook in de taal een gistingsproces op gang brengen. De zendeling en de 
vertaler moesten geduldig een verrijkingsproces van de taal stimuleren, maar zij 

                                                        
29  Adriani, ‘Evangelie-prediking’, blz. 73. Zie ook N. Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, VGA, 

I, blz. 118-119. 
30  Adriani, ‘Evangelie-prediking’, blz. 73-74. 
31  Adriani, ‘Evangelie-prediking’, blz. 74. 
32  Adriani, ‘Evangelie-prediking’, blz. 75. 
33  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 112.  
34  N. Adriani, ‘The work of a linguistic missionary in the Dutch East Indies’, VGA, III, blz. 117. 

Oorspronkelijk gepubliceerd in IRM, 1923 (12/48), blz. 580-591. 
35  Adriani, ‘The work of a linguistic missionary’, blz. 118. 
36  Adriani, ‘The work of a linguistic missionary’, blz. 118-119. 
37  Adriani, ‘The work of a linguistic missionary’, blz. 123. 
38  Adriani, ‘The work of a linguistic missionary’, blz. 126-127. 
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dienden ook geduldig te wachten totdat de hoorders van het evangelie zelf een eigen 
geestelijk begrippenkader zouden ontwikkelen. De hóórders zelf moesten de taal 
kerstenen. 

Adriani zelf sprak niet van de ‘kerstening’ van de taal, maar van de ‘christia-
nisering’ ervan. In het belangwekkende artikel ‘Het christianiseeren eener taal’ 
(1916)39 zette Adriani zijn visie systematisch uiteen. Kenmerkend is dat het proces 
van christianisering een zeer lange tijd vergt. In het jaar dat hij dit artikel schreef 
bestonden de eerste gemeenten in Midden-Celebes reeds zeven jaar, maar met 
nadruk schreef hij: ‘Wat men het kerstenen eener taal kan noemen, is niet het werk 
van jaren, maar van eeuwen.’40 Hij meende in zijn artikel derhalve niet meer te 
kunnen doen dan aan te geven in hoeverre de Pamona-taal zich tot op dat moment 
bruikbaar had getoond om christelijke denkbeelden uit te drukken.41 Het zoeken naar 
deze uitdrukkingsmogelijkheden verbond hij met het doel van het zendingswerk: 
‘De Voorouders hebben hier en daar een weg gebaand, dien ze niet hebben 
doorgetrokken. Zij zijn ineens opgehouden, omdat zij niet verlangden of niet ver-
mochten verder te gaan. Nu is het ons doel zulk een pad verder door te trekken, om 
het te doen uitkomen op de paden der Christelijke gedachten’.42 Opmerkelijk is dat 
Adriani in deze passage de kerstening van de taal omschrijft als een proces dat 
heenleidt naar het christelijke geloof. De christianisatie van de taal gaat dus aan de 
volkskerstening vooraf, maar volgt ook daarop, in een eeuwenlang proces. Deze 
omvorming van de taal heeft pas toekomst wanneer deze ontwikkeling door de To 
Pamona wordt gedragen.43  

De centrale gedachte in dit artikel is dat de zending geduld moet hebben. 
Kerstening van de taal komt niet tot stand door een christelijk vocabulaire te 
introduceren en evenmin door pogingen inheemse religieuze begrippen te ‘vullen’ 
met een christelijke inhoud.44 Bij het laatste bestond volgens Adriani te zeer het 
risico dat oude, animistische concepten zouden blijven voortleven. Hij achtte de 
Pamona-taal ‘geheel geschikt’ om voertuig te worden van godsdienstonderwijs en 
evangelieprediking. Het kwam er daarbij op aan de taal een ‘waardig’ voertuig te 
laten zijn voor de boodschap van het christendom. Geheel in lijn met de visie van 
Kruyt zag Adriani de taal als iets dat zich kon ontwikkelen tot een hoger niveau. De 
taal van de laagontwikkelde To Pamona bevatte allerlei begrippen ‘die verder 
kunnen worden doordacht dan hare huidige beteekenis gaat en die dus in het 
Christelijk spraakgebruik meer perspectief krijgen dan zij totnogtoe hebben 
gehad’.45 Kruyt en Adriani wilden de taal geen geweld aandoen, maar zij wilden wel 
meewerken aan deze ontwikkeling naar christelijke perspectieven in de taal.  
 
8.2.3 Vertaling van de bijbel  
 
In het werk van Kruyt stond transformatie van het hart en van de volkssamenleving 
centraal. Het werk van de bijbelvertaling moest daarin een plaats krijgen. Zowel in 

                                                        
39  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 112-132. Oorspronkelijk gepubliceerd in Eltheto, 

1916 (71/3), blz. 102-120. 
40  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 114-115. 
41  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 115. 
42  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 115. 
43  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 118. 
44  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 130-131. 
45  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 132. 
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de missionaire prediking als in de vertaling werd daarom gezocht naar een zo nauw 
mogelijke aansluiting bij de lokale cultuur. Het eigenlijke vertaalwerk werd door 
Adriani om die reden lange tijd uitgesteld. In augustus 1895, vijf maanden nadat 
Adriani aankwam in Poso, stuurde hij een brief aan P.D. Chantepie de la Saussaye, 
voorzitter van het NBG, waarin hij schreef dat een bijbelvertaling in Midden-Celebes 
nog geen recht van bestaan had. Kruyt was het daar volledig mee eens.46 Hij achtte 
de kerstening noodzakelijk voordat Adriani met de bijbelvertaling kon beginnen. 
Het bleek in de praktijk van het zendingswerk echter niet mogelijk aan dit zendings-
theoretische uitgangspunt vast te houden. De zendelingen hadden dringend behoefte 
aan vertalingen van de bijbelboeken en Kruyt oefende na de eerste overgangen naar 
het christelijk geloof in toenemende mate druk uit op Adriani om vertalingen af te 
ronden.47 Deze verzette zich echter tegen elke pressie en wilde lang de tijd nemen. 
De redenen daarvoor zijn niet geheel met zekerheid aan te geven. Volgens Kruyt 
miskende Adriani zijn eigenlijke opdracht en verloor hij zichzelf telkens in allerlei 
minder belangrijke zaken. In hoofdstuk twee werd al duidelijk dat dit in de jaren 
twintig leidde tot een grote verwijdering tussen hen beiden.48 J.L. Swellengrebel 
verklaart deze neiging tot uitstel uit Adriani’s karakter. Laatstgenoemde zou niet 
hebben geloofd in ‘klaar zijn’. Met iets ‘klaar zijn’ zou stilstand betekenen. Het 
blijvend werken aan iets betekende daarentegen voor hem een voortgaande gees-
telijke ontwikkeling. Zowel in het werk als in het geestelijk leven kwam het erop 
aan in beweging te blijven. Adriani zocht volgens Swellengrebel geen betekenis in 
de voltooiing van het werk, maar ‘in hetgeen we bezig zijn te worden’.49 Het ligt 
voor de hand dat Adriani’s visie op de kerstening van de taal hem parten heeft 
gespeeld. Wie van mening is dat de kerstening van de taal eeuwen nodig heeft, dat 
de lokale taal door het ontstaan van een christelijk begrippenkader moet worden tot 
een waardig voertuig voor de christelijke boodschap, en dat het onderzoek altijd 
verder moet gaan, zal niet snel overgaan tot het maken en afronden van vertalingen.  

In zijn lezing ‘Eenige principes bij het vertalen van den Bijbel’ (1900),50 
gehouden op de Tiende Zendingsconferentie in Depok en Buitenzorg, noemt Adriani 
een zestal uitgangspunten voor het vertaalwerk. In dit artikel pleit hij voor het 
overnemen van leenwoorden uit andere, reeds gekerstende talen wanneer de doeltaal 
geen geschikt woord kent.51 We zagen al eerder in dit hoofdstuk dat hij twee jaar 
later, in 1902, op dit punt echter zeer terughoudend was: de bevolking moest gele-
genheid worden gegeven zelf met omschrijvingen te komen en leenwoorden dienden 
zoveel mogelijk te worden vermeden.52 Opmerkelijk is dat hij in de uitweiding over 
het vijfde uitgangspunt reeds aangaf dat een bijbelvertaling niet het werk van één 
persoon moest zijn, maar ‘gemeente-werk’ en.53  

Adriani was van mening dat de zending in eerste instantie moest volstaan met 
                                                        
46  Zie Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 11 augustus. 
47  Zie brief N. Adriani aan de CvZ, 30 oktober 1910 (ARvdZ 101A/3/1), waarin hij toezegt enkele 

brieven uit het Nieuwe Testament te zullen vertalen. Op 7 mei 1924 schreef hij aan Kruyt de 
noodzaak van een voltooide vertaling van het Nieuwe Testament in te zien, maar niet te willen dat 
zijn vertalingen zouden worden gedrukt. De CvZ zou eerst de bruikbaarheid grondig moeten 
beproeven (ARvdZ 101A/3/1). 

48  Zie hoofdstuk 2, blz. 96vv.  
49  J.L. Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 52.  
50  N. Adriani, ‘Eenige principes bij het vertalen van den Bijbel’, VGA, I, blz. 1-9.  
51  Adriani, ‘Eenige principes’, blz. 4-5. 
52  Zie blz. 342. 
53  Adriani, ‘Eenige principes’, blz. 8. 
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bijbelse leesboeken. Deze leesboeken moesten dienen om ‘de lieden naar den Bijbel 
te leeren verlangen en eerst dan is het ware oogenblik voor de Bijbelvertaling geko-
men.’54 Met het oog op het onderwijs aan de scholen schreef hij, terzijde gestaan 
door de Minahasische gurus H. Kolondam en W. Tawaloejan, twee leesboeken, één 
over het Oude Testament (1907) en één over het Nieuwe Testament (1903).55 Zowel 
gurus als zendelingen maakten daarvan veelvuldig gebruik. Uit preekschetsen van 
Kruyt blijkt, dat ook hij van deze boeken gebruik maakte.56 Adriani beschouwde 
deze leesboeken, waarin een vrije verhaaltrant werd gehanteerd, als een voor-
bereiding op de eigenlijke bijbelvertaling.57 Hij schreef hierover: ‘Het samenstellen 
van Bijbelsche Leesboeken ten dienste van het godsdienstonderwijs en de Evan-
gelieprediking aan een volk dat nog bezig is zich tot het Christendom te bekeeren, of 
dat eerst kort geleden het Christendom heeft aangenomen, is van tweeledig nut, 
namelijk voor het volk zelf en voor den Bijbelvertaler’.58  

Adriani beschouwde het samenstellen van bijbelse leesboeken als de beste 
vertaaloefening. Het stramien van de vertelling lag vast, maar er was veel variatie-
mogelijkheid door vrijheid van stijl en taal. Adriani was van mening dat ook deze 
bijbelse leesboeken niet mochten voortkomen uit de studeerkamer van de linguïst: 
‘de gemeente moet daaraan medehelpen’.59 Deze hoge eis van medewerking van de 
gemeente bleef in de zendingspraktijk van Midden-Celebes slechts een ideaalbeeld, 
want de leesboeken werden al in 1903 en 1907 gedrukt, voorafgaand aan de eerste 
overgangen naar het christendom in 1909. Zolang de schoolkinderen en de nog niet 
volwassen oudleerlingen de ontwikkelden in de gemeente waren, achtte Adriani een 
bijbels leesboek voldoende.60 Een bijbelvertaling was nog niet nodig.  

Kruyt was het met deze opstelling niet eens. De vertaling van de bijbelboeken 
ging hem veel te langzaam. In 1922 had Adriani na overleg met Kruyt het vaste 
voornemen de vertaling in 1925 gereed te hebben.61 Toen in 1925 nog steeds niet 
                                                        
54  Adriani, ‘Eenige principes’, blz. 9. 
55  Zie de ‘Lijst van de Geschriften van Dr. N. Adriani’, in: N. Adriani, VGA, III, blz. 409. Jan Kruyt 

wekt de indruk dat de leesboeken werden gedrukt in 1902 en 1906 (Het zendingsveld Poso, blz. 76). 
Hij verwijst daarvoor naar de Verzamelde Geschriften van Adriani. De jaren die J. Kruyt vermeldt 
zijn echter die waarin de manuscripten gereedkwamen. Pas een jaar later werden de leesboeken 
gedrukt. Zie N. Adriani, ‘Overzicht van mijn werk in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenoot-
schap’ (1907), VGA, I, blz. 278: ‘In 1902 heb ik een Bijbelsch Leesboek van het Nieuwe Testament 
samengesteld, dat in het volgende jaar te Menado is gedrukt en terstond daarop in gebruik is 
genomen.’ Op blz. 285 meldt hij dat het leesboek van het Oude Testament nog niet gedrukt is. Beide 
leesboeken werden gedrukt door het NBG (Haarlem). 

56  Zie ‘Toespraken van Dr. Kruyt’, I en II, Bijlage 5, preekschets 10. 
57  Adriani verschaft een goede indruk van dit leesboek in zijn artikel ‘Overzicht van mijn werk in 

dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap’ (1907), VGA, I, blz. 279-284. Op deze pagina’s 
geeft hij een woordelijke weergave van de Bare’e-vertelling over de arbeiders in de wijngaard 
(Mattheus 20:1-16) en van het huwelijk van Isaäk (Genesis 24:1-67). 

58  Adriani, ‘De uitgave van Bijbelsche Leesboeken’, blz. 413. 
59  Adriani, ‘De uitgave van Bijbelsche Leesboeken’, blz. 414. 
60  Adriani, ‘De uitgave van Bijbelsche Leesboeken’, blz. 414. Het gebruik van de leesboeken werd 

ondersteund door het benutten van ‘platen’, getekende voorstellingen over de Bijbelverhalen (zie 
onder meer Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 7 augustus). Deze werden gebruikt om de voorstelling m.b.t. 
het Bijbelverhaal de goede kant op te leiden. Bij feestelijke gelegenheden en op feestdagen werd om 
dezelfde reden gebruik gemaakt van de toverlantaarn. M. Adriani-Gunning schrijft dat de 
toverlantaarn bij de driedaagse kerstviering standaard werd benut op de eerste avond: ‘dat is de 
lichtbeelden-avond, waar men zich tijden tevoren op verheugt’ (brief M. Adriani-Gunning aan jkvr. 
A. Repelaer, 22 april 1922, privé-archief van de auteur).  

61  Brieven N. Adriani aan jkvr. A. Repelaer, 1 februari 1922 en 30 maart 1924 (privé-archief van de 
schrijver). 
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meer dan het evangelie naar Lukas, als losse uitgave, beschikbaar was62 drong hij bij 
Adriani met grote klem aan op spoedige afronding van de vertaling van het Nieuwe 
Testament. De praktijk van het werk leidde hier tot een uiteenlopen van de visie van 
Kruyt en Adriani. Laatstgenoemde hield vast aan het theoretische uitgangspunt: de 
kerstening van de taal diende de bijbelvertaling vooraf te gaan. Kruyt liet dat 
uitgangspunt los, omdat hij inzag dat de gurus de beschikking over een vertaling 
moesten hebben. Tevens voorzag hij dat bij een eventueel vroegtijdig overlijden van 
Adriani, hetgeen niet denkbeeldig was gezien zijn zwakke gezondheid, niemand zijn 
werk met dezelfde kennis van zaken zou kunnen voortzetten. Het uiteengroeien van 
vertaalprincipes en zendingspraktijk leidde bij Adriani tot teleurstelling. Hij had de 
indruk dat zijn brede opvatting van zijn taak onvoldoende werd gewaardeerd en dat 
het effect van een bijbelvertaling in de nog laagontwikkelde Pamona-samenleving 
gering zou zijn. Hij schreef in verband tot zijn eventuele opvolging, daarmee niet 
alleen zijn eigen werk relativerend maar ook impliciet kritiek uitoefenend op de 
zendelingen:  

 
(…) en zoo ziet er de toekomst op ’t oogenblik niet helder uit voor taalkundigen steun 
aan de Zending. Nu, het kan ook wel zonder zoo iets; de meeste zendelingen redden zich 
zonder menschen van onze soort. Het voornaamste is maar voor mij, dat ik ten volle 
besef, gemist te kunnen worden en niet tegenover God het liedje van verlangen te zingen. 
Het is een onbegrijpelijk nuttige oefening, dit af te leeren; het is werkelijk een bevrijding 
als het mag lukken, en het moet gelukken, want het is geen tirannie of wanbeleid in het 
Godsbestuur, maar pure wijsheid, waarvan ik ook mijn deel moet zien deelachtig te 
worden. Dat zal veel tot mijn innerlijken vrede bijdragen en daar verlang ik hartelijk 
naar.63  

  
Na Adriani’s overlijden, in 1926, moest de vertaling van de brieven van Paulus (uit-
gezonderd de Romeinenbrief) en de Openbaring van Johannes nog geheel ter hand 
moest worden genomen. Aanvankelijk zou Mia Adriani-Gunning de vertaling vol-
tooien, maar zij zag daarvan af omdat zij meende dat dit uitsluitend kon worden 
gedaan door iemand die woonde in Midden-Celebes en die lokale taalhelpers kon 
inschakelen.64 De vertaling zou uiteindelijk worden afgemaakt door Kruyt, die 
daartoe in 1929 opdracht kreeg van de Conferentie van Zendelingen in Midden-
Celebes. S.J. Esser (1900-1944) trad op als taalconsulent.65  

Kruyt onderstreepte tijdens het vertaalwerk dat Paulus schreef aan mensen die 
evenmin als de To Pamona op een hoog geestelijk peil van ontwikkeling stonden.66 
De grond van het geestelijk denken en voelen kon de heiden niet goed bevatten. Dit 

                                                        
62  Gedrukt in 1907. Tweede druk in 1922. Een gestencilde versie van het boek Handelingen was 

eveneens beschikbaar. 
63  Brief N. Adriani aan jkvr. A. Repelaer, 25 januari 1925 (privé-archief van de auteur). 
64  Mia Adriani-Gunning was inhoudelijk zeer betrokken bij het werk van haar man en van de zending. 

Zo publiceerde zij samen met haar man de Hoofdstukken uit de spraakkunst van het Tontemboansch 
(KITLV, 1908). Op verzoek van Kruyt maakte zij een verkorte vertaling van het boek I Celebes 
obygder (Stockholm, 1921) van de Zweedse etnoloog W. Kaudern (brief M. Adriani-Gunning aan 
jkvr. A. Repelaer, 6 maart 1925, privé-archief van de schrijver). Deze getypte vertaling kwam 
uiteindelijk in het bezit van de zendingsbibliotheek van de NZS te Oegstgeest. 

65  Esser zou aanvankelijk door het NBG worden uitgezonden naar Midden-Celebes, maar dit vond 
geen doorgang. Reden daarvoor was waarschijnlijk zijn huwelijk met een Minahasische hulp van de 
familie Adriani, en zijn kritische karakter. Zie brief N. Adriani aan jkvr. A. Repelaer, 25 januari 
1925 (privé-archief van de schrijver); Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 69, 75. 

66  Kruyt, BrAKrVr, 1931 (90), blz. 5-6. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 348 

maakte het vertalen tot een moeilijke opdracht. Kruyt ging er dan ook van uit dat 
alleen de gurus en de zendelingen nut van de vertaling zouden hebben. Desalniet-
temin was hij van mening dat het belangrijk was dat de vertaling gereed zou komen: 
‘deze taal is een christelijke taal geworden, en het bezit van het Nieuwe Testament 
in die spraak, is de waarborg, dat het Pososch als kerk- en gemeentetaal zal blijven 
voortbestaan.’67 De vertaling van het gehele Nieuwe Testament werd in 1933 
gedrukt. Dit leidt tot de conclusie dat de praktijk in zekere zin sterker was dan de 
leer. Kruyt wilde het werk van de bijbelvertaling afronden. Het zuurdeeg van het 
evangelie had naar zijn mening reeds lang genoeg in taal en samenleving gewerkt 
om een vertaling te rechtvaardigen. De taal was volgens hem reeds gekerstend. 

Na het verschijnen van de vertaling kwam er spoedig kritiek. Kruyt en Adriani 
waren geen van beiden academisch gevormd theoloog en dat was volgens Jan Kruyt 
(evenmin theoloog) aan de vertaling te zien.68 Hij wees met name op de sporen van 
Adriani’s spiritualiteit in de vertaling. Adriani was onder invloed van de ethische 
theologie sterk gericht op het innerlijk en zag de dood als de bevrijding van de 
geestelijke kern van de mens.69 Het ging in het leven van de mens om de gemeen-
schap met God. Uit deze gemeenschap van God en mens vloeide de liefde tot de 
naaste voort.70 De nadruk op het innerlijk en het geestelijk leven leidde in de 
vertaling volgens Jan Kruyt tot een eenzijdig accent op het ‘hart’. Dit resulteerde in 
een aantal ernstige ontsporingen, zoals de vertaling van Johannes 4:23-24 waarin 
Adriani de uitdrukking ‘in geest en waarheid’ vertaalde als ‘in het innerlijk en in 
volledige aanbidding’ en ‘God is geest’ als ‘De Here God woont in ons hart’. De 
tendens naar verinnerlijking is wellicht ook zichtbaar in de vertaling van ‘des lichts’ 
(Lukas 16:8) als ‘zij die God zoeken’.71 Ook Swellengrebel refereert kritisch aan 
Adriani’s vertaling van Johannes 4. Hij wijdt de gebrekkige vertaling echter niet aan 
een spiritualiteitstype of een theologische visie, maar aan een tekortschieten in de 
exegese.72  

Jan Kruyt zou zelfs uitgesproken hebben dat de vertaling ‘onbruikbaar’ was: zij 
was meer parafrase dan een nauwkeurige overzetting vanuit de grondtalen.73 
Swellengrebel gaat niet zo ver. Hij spreekt van een vertaaltrant die meer aandacht 
schonk aan de betekeniseenheid van een woordgroep dan aan de inhoud van 
afzonderlijke woorden.74 Adriani koos dus voor een dynamisch-equivalente in plaats 
van een concordante vertaalmethode. In het bewaren van de balans zou hij echter 

                                                        
67  Kruyt, BrAKrVr, 1931 (90), blz. 8 
68  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 267-268. 
69  Brieven N. Adriani aan Kruyt, 8 augustus 1905, 8 november 1906, 18 februari 1923 (ARvdZ 

96A/1/4, 101A/8/1). 
70  Zie hiervoor ook: I.P.C. van ’t Hof, ‘De missiologie van dr. Adriani (1865-1926)’, blz. 269-271. 
71  Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 63. Zie ter vergelijking ook een brief van N. 

Adriani aan jkvr. A. Repelaer: ‘Onze zekerheid rust toch alleen in God, Die voor ons toch ook 
weder ondoorgrondelijk is, zonder dat dit ons verontrust. God houdt ons aan het zoeken naar Hem 
en als wij zoo gelukkig zijn een der sferen van Zijn wezen te doordringen, dan mogen we aan eene 
nieuwe beginnen en in die telkens herhaalde beweging zit onze rust. (…) …wat is het heerlijk, dat 
in dit alles de mogelijkheid besloten ligt van te worden wat het wezen moet, wat toch geheel als 
onzekerheid aandoet’ (2 juli 1922, privé-archief van de schrijver).  

72  Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 64. Zie voor een bespreking van Adriani’s vertaling 
de bladzijden 61-65. 

73  Zie Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 245, 328. Swellengrebel ontleent deze 
informatie aan een brief van J.J. Kijne aan G.P. Khouw (6 juni 1953), waarin eerstgenoemde een 
weergave biedt van een gesprek met Kruyt jr. 

74  Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 62. 
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‘nogal eens tekort zijn geschoten’.75 Dat Adriani, evenals Kruyt, zeer nauw wilde 
aansluiten bij de Pamona-cultuur leidde ertoe dat ook begrippen als angga (ziel) in 
de vertaling werden gebruikt (Lukas 16:22). Jan Kruyt acht dat ontoelaatbaar. Te 
geringe theologische scholing resulteerde volgens hem in een gebrek aan ‘bijbels 
georiënteerd onderscheidingsvermogen’.76  

In 1939 besloten de zendelingen in Midden-Celebes tot een revisie van de 
vertaling, omdat deze te zeer neigde tot verinnerlijking en te sterk moraliseerde.77 
Zendeling H. Perdok begon in datzelfde jaar met de herziening van de vertaling. Hij 
werd daarin bijgestaan door Talungkea Magido, die in 1919 was afgestudeerd aan de 
kweekschool te Pendolo. De oorlog zou de voortgang van het werk echter verhin-
deren. In 1954 was de revisie gereed en vond de uitgave ervan plaats. Swellengrebel 
omschrijft deze gereviseerde uitgave als een geheel nieuwe vertaling, gekenmerkt 
door een hogere moeilijkheidsgraad. De gemeenten hadden in de loop der jaren een 
veel groter begrip van het evangelie gekregen. Daarom werd de hogere moeilijk-
heidsgraad als een logische keuze voor de vertaalwijze gezien.78  
 
 
8.3 KERKPLANTING 
 
De bestuurders van het NZG maakten in een schrijven aan de Conferentie van 
Zendelingen in Midden-Celebes (1910) een onderscheid tussen ‘evangelisatie’ en 
‘christianisatie’. Zij waren van mening dat in het ressort Poso, na het vertrek van 
Hofman, de meeste nadruk zou moeten liggen op de christianisatie en niet op de 
evangelisatie. Zij achtten het daarom verstandig Kruyt niet aan te wijzen als 
Hofmans vervanger, want hij was namelijk meer gericht op het pionierswerk 
(evangelisatie) dan op de kerkopbouw (christianisatie).79 Kruyt zou in Pendolo 
moeten beginnen met evangelisatie.  

Kruyt speelde een grote rol in de planting van de kerk. Gustav Warneck had 
kerkplanting omschreven als zendingsactiviteiten die specifiek zijn gericht op het 
stichten én organiseren van een lokale kerk.80 Door Kruyts werk als evangelist 
ontstond in Midden-Celebes een kerk, en als voorzitter van de Conferentie van 
Zendelingen droeg hij bij aan de kerkopbouw. Johannes Warneck zag Kruyts rol 
aanvankelijk anders: hij vreesde dat de planting van de kerk in Midden-Celebes 
werd verhinderd doordat Kruyt te sterk vasthield aan de gedachte dat het volk als 
geheel moest worden gekerstend en dat de enkeling niet mocht worden gedoopt. In 
zijn dagboek van 1909 noteerde Kruyt daarover:  
 

                                                        
75  Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 63. 
76  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 268. 
77  Deze tweede generatie zendelingen noemt Swellengrebel ‘exegetisch en theologisch beter 

onderlegd’ dan Kruyt en Adriani (In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 245). Zie ook: J. Kruyt, Het 
zendingsveld Poso, blz. 267. 

78  Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 248-251. 
79  Brief bestuur NZG aan de CvZ Midden-Celebes, 30 maart 1910 (ARvdZ 96A/4/1).  
80  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, I, blz. 1, 7 en III.3, blz. 21. In zijn behandeling van de 

verhouding van kerk en zending bij G. Warneck noemt G.J. van der Kolm zending een 
‘overgangsstadium’. Hij omschrijft Warnecks visie op de wordende gemeente als ‘een verzameling 
bekeerden die opgevoed moet worden’. Dit is echter geen juiste weergave van Warnecks visie: hij 
bepleit opvoeding met het oog op bekering (zie G.J. van der Kolm, De verbeelding van de kerk. Op 
zoek naar een nieuw-missionaire ecclesiologie, Zoetermeer, 2001, blz. 102-105). 
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Van Warneck een brief, waarin hij mij als het ware smeekt om toch mijn standpunt te laten 
varen om op den grooten hoop te wachten en eenlingen te doopen. Ook hij begrijpt dus niets 
van onze bedoelingen, net alsof wij niet gaarne eenlingen zouden dopen, als ze kwamen.81  

 
Kruyt zou zijn lijn vasthouden en koos consequent voor kerstening van het gehele 
volk. Hij meende zelf niet de juiste man te zijn om de opbouw van de volkskerk ter 
hand te nemen: hij zag zichzelf vooral als de pionier die het evangelisatiewerk deed, 
terwijl andere zendelingen daarop voortbouwden. In de praktijk leverde hij echter 
ook een grote rol aan de kerkopbouw, onder meer door het leiden van de kweek-
school in Pendolo. 
 
8.3.1 Gemeentevorming van Maleissprekenden 
 
Kort na Kruyts aankomst in Midden-Celebes ontstond te Poso een Maleissprekende 
gemeente. De proto-vorm van deze gemeente was Kruyts wekelijkse godsdienst-
oefening met zijn Minahasische gurus, murids en hulpen. In november 1892, een 
half jaar na zijn aankomst in Midden-Celebes, ontdekte Kruyt in Mapane enkele 
christenen van Sangir-Talaud, die werkten bij een Chinese handelaar. Kruyt zocht 
gelegenheid om met deze christenen geregeld uit het Nieuwe Testament te lezen.82 
In diezelfde maand noteerde Kruyt dat hij op zondag een huiselijke godsdienst-
oefening hield.83 Hij deed dit samen met zijn Minahasische hulp Dirk. Het dagboek 
over 1893 is verloren gegaan, maar uit een artikeltje in de Maandberichten blijkt dat 
hij in datzelfde jaar de godsdienstoefeningen voortzette en uitbreidde naar een 
dagelijks terugkerend moment van bijbellezing en gebed met de murids.84  

In 1894 ontstond een patroon: op de zondagen vond ’s morgens om half acht de 
godsdienstoefening plaats voor de Maleissprekenden. Het aantal bezoekers van deze 
diensten groeide: naast bedienden van een Chinese handelaar85 kwamen ook de murids 
en de huishoudelijke hulpen van Kruyt.86 De godsdienstoefening voor de Maleis-
sprekenden had de vorm van een kerkdienst: bijbellezing en gebed hadden een vaste 
plaats in de liturgie. Kruyt begeleidde de zang op het orgel87 en hij preekte. Na deze 
bijeenkomst liet Kruyt rond negen uur de klok luiden voor de bijeenkomst van Bare’e-
sprekenden.88 

In februari 1894 sprak Kruyt voor het eerst van de ‘Maleise godsdienstoefening’.89 
De teksten die Kruyt voor de prediking koos vallen op doordat ze, geheel anders dan de 
tekstkeuze in de Bare’e-samenkomsten, weinig ruimte bieden voor een verhalende 
prediking. Zo preekte hij over de teksten ‘Wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën’ 

                                                        
81  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 6 maart 1909. 
82  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 1 november 1892. 
83  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 13 november 1892. 
84  ‘Hoe Br. Alb.C. Kruijt de toestanden in Posso vond’, MndNZG, 1894 (96/5), blz. 74. Zie ook Kruyt, 

‘Dagboek 1894’, 8 januari. 
85  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 27 januari. Deze bedienden zijn mogelijk niet dezelfden als de al genoemde 

christenen uit Sangir-Talaud die te Mapane woonden. 
86  Zie onder meer Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 29 april en 25 september, waar sprake is van ‘moerids’, een 

‘baboe’ en ‘koelies’. Van de murids zijn naast Dirk ook de namen Aristarchus, Amos, Aris, Joost, 
Willem, Liasi en Nathanael bekend (‘Dagboek 1894’, 9 juni, 26 juli, 7 augustus, 11 september, 2 
november). 

87  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 27 mei. 
88  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 7, 14, 21, 28 januari. 
89  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 11 februari. 
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(Mattheus 16:6),90 ‘God wil dat alle mensen zalig worden en tot erkentenis der 
waarheid komen’ (1 Timotheus 2:4)91 en ‘Want het woord des kruises is wel voor hen, 
die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een 
kracht Gods’ (1 Kor. 1:18). Voor zover valt na te gaan werd door de Maleissprekenden 
in Poso op 23 maart 1894 (Goede Vrijdag) voor het eerst avondmaal gevierd.92 In een 
dagboekaantekening van mei 1894 sprak Kruyt voor het eerst van de Maleise ‘kerk’.93 
In augustus van dat jaar begon Kruyt aan een doorlopende lezing en uitleg van de 
bijbel.94  

De omvang van de gemeente nam in maart 1895 fors toe doordat controleur 
G.T.M. Liebert zich in Poso vestigde. Hij had, in tegenstelling tot controleur F. 
Varkevisser die van 1894 tot 1895 daar had gewerkt, de beschikking gekregen over een 
klein politiekorps, bestaande uit tien personen.95 De leden van dit korps, afkomstig uit 
de Minahasa en Sangir-Talaud, brachten hun gezinnen mee en gingen deel uitmaken 
van de Maleissprekende gemeente.96 Deze groei van het aantal gemeenteleden leidde 
ertoe dat Kruyt naast het voorgaan in de kerkdiensten ook geregeld catechisaties gaf.97  

Uit het jaarverslag over 1896 blijkt dat het aantal Minahasers, Sangirezen en 
Talaurezen in Poso circa zeventig zielen bedroeg.98 Kruyt nam nieuwe lidmaten aan en 
bediende de sacramenten.99 Zo lezen we in het dagboek dat Kruyt op 4 mei 1895 voor 
het eerst lidmaten aannam: Njora Kaligis en de murids Joost en Nathanael, die Kruyt 
vervolgens op 12 mei doopte.100 Adriani en zijn vrouw maakten na hun komst in maart 
1895 aanvankelijk ook deel uit van de Maleise gemeente, totdat ze in november 1898 
verhuisden naar het dorp Panta. Bij ziekte of afwezigheid van Kruyt gingen Adriani of 
guru M. Kalengkongan voor in de kerkdienst.101 In de loop van de jaren zou het aantal 
gemeenteleden verder toenemen. Zo bestond de gemeente in 1900 uit 120 personen, 
waarvan 33 kinderen.102 Hiervan namen er 26 deel aan de avondmaalsvieringen. 
Verdere groei van de gemeente had onder meer te maken met de uitbreiding van het 
politiekorps. Dit was met name het geval na de benoeming van A.J.N. Engelenberg tot 
controleur van Poso (1901). 

In 1895 leidde de uitbreiding van het aantal Maleissprekenden, naast een ‘Maleise 
kerk’, ook tot een Maleise school.103 Terwijl de scholen in Panta, Buyu mBayau en 
Tomasa geleid werden door de Minahasische gurus H. Kolondam, J. Sekeh en M. 
Kalengkongan, stond de school in Poso onder directe leiding van Kruyt. Hij werd in het 
werk aan deze Maleistalige school terzijde gestaan door twee murids, die op termijn 

                                                        
90  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 7 januari. 
91  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 21 januari. 
92  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 23 maart. 
93  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 13 mei. 
94  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 26 augustus, 2 en 9 september. 
95  J.A. Arts, ‘Zending en bestuur op Midden-Celebes tussen 1890 en 1920’, blz. 96-97. 
96  De Minahasische gurus brachten ook murids mee, maar deze woonden met het gezin van de guru in 

het binnenland en maakten dus geen deel uit van de Maleise gemeente. 
97  Zie bijvoorbeeld Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 21 en 27 februari, 4 en 11 april, 6 juni. 
98  Kruyt, ‘Verslag van de zending te Posso over 1896’, MNZG, 1898 (42), blz. 180. 
99  Kruyt, ‘Verslag 1897’, blz. 274. Het is de auteur niet bekend of Kruyt dit deed in overleg met de 

Indische Kerk. 
100  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 29 april en 4 mei. Op 26 juli 1896 doopte Kruyt Petrus en Filippus, twee 

Talaurese pleegkinderen van de familie Adriani (Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 26 juli-1 augustus). 
101  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 19 mei, 9 december. 
102  Kruyt, ‘Staat der gemeenten en scholen in den werkkring, 1900’, december 1899 (ARvdZ 65/4). 
103  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 5 januari. 
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deze taak van Kruyt moesten overnemen.104 In het dagboek van 1899 lezen we echter 
dat hij nog steeds lessen aan de school verzorgde.105 

Kruyt droeg de verantwoording voor de Maleise diensten te Poso in 1904 over 
aan zendeling Hofman, die in dat jaar het ressort Kasiguncu toegewezen kreeg. Jan 
Kruyt schreef dat Poso sterk bleef groeien sinds het door de vestiging van een 
controleur onderafdelingshoofdplaats werd.106 Onder degenen die zich in Poso 
vestigden bevonden zich relatief veel christenen. Dit leidde tot de totstandkoming 
van een ‘aanzienlijke gemeente’, waarbinnen de Minahasers een forse meerderheid 
vormden. Na de overgangen van Bare’e-sprekenden tot het christendom bestond de 
gemeente in feite uit twee delen, die respectievelijk Maleis en Bare’e als voertaal 
hadden. Uiteindelijk leidde dit tot het voornemen de gemeente in Poso in tweeën te 
splitsen, waarbij elke gemeente een eigen kerkenraad, eigen financieel beheer en een 
eigen voorganger zou worden gegeven. In 1938 besloot de zending voor de Maleise 
gemeente in Poso een inlands leraar van de Protestantse Kerk in Nederlands-Indië te 
zoeken. Deze zou kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan een goed ge-
schoolde voorganger, die voor het gemeentewerk was vrijgesteld. De guru kon dan 
worden ontheven van zijn dubbelfunctie als onderwijzer en voorganger.107 Doordat 
de financiën ontbraken kon echter pas na de oorlog een Minahasische predikant 
worden aangesteld. In 1947, ten tijde van de instituering van de Christelijke Kerk 
van Midden-Sulawesi (GKST), bleef de Maleis-sprekende gemeente niet als een 
zelfstandige gemeente voortbestaan, maar werd zij onderdeel van de GKST. 
 
8.3.2 Gemeentevorming van Bare’e-sprekenden 
 
In de jaren dat Kruyt voor Maleis- en Bare’e-sprekenden aparte kerkdiensten hield, 
was het aantal bezoekers van de To Pebato- en To Lage-stam gering. De dagboeken 
laten zien dat in de eerste jaren, tot 1895, dikwijls in het geheel geen bezoekers naar 
deze ‘Alfoerse’ of ‘Pososche’ diensten kwamen. Terwijl de kerkdiensten voor de 
Maleissprekenden in de vormgeving sterk aansloten bij hetgeen in de Minahasa 
gebruikelijk was, kenmerkten die voor de To Pamona zich door een zoeken naar een 
vorm. In de eerste jaren was geen sprake van een eigenlijke kerkdienst. Kruyt 
nodigde mensen uit op zondagmorgen naar de vertelling van de bijbelverhalen te 
komen luisteren. In feite gebeurde hetzelfde op meer informele wijze tijdens zijn 
bezoeken aan de omliggende dorpen.  

Naarmate de invloed van het christendom en van het gouvernement toenam, 
groeide het aantal bezoekers bij de Bare’e-bijeenkomsten, zowel in het gebied van 
de To Pebato als in andere delen van Midden-Celebes. Dit betekende dat de bijeen-
komsten zelden meer aan huis konden worden gehouden en zich verplaatsten naar de 
schoolgebouwen. Het karakter van de bijeenkomsten veranderde hierdoor: door de 
grotere aantallen bezoekers verschoof het accent gaandeweg van gesprek naar 
prediking. In 1912 discussieerde de Conferentie van Zendelingen uitvoerig over de 
vraag in hoeverre een vorm van gesprek in deze bijeenkomsten bewaard kon 
blijven.108 In 1917 hadden de godsdienstoefeningen echter het karakter van een 

                                                        
104  Zie Kruyt, ‘Dagboek 1895’, appendix getiteld ‘Schoolrapport over 1895’. 
105  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 28 november, 30 november-3 december. 
106  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 133. 
107  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 134-135. 
108  NCvZ Midden-Celebes, 17 juni 1912, (ARvdZ 96A/4/1).  
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reguliere kerkdienst gekregen. In een visitatierapport over het zendingswerk in Napu 
en Bada is te lezen dat de zendeling en de gurus op de zondag in alle dorpen voor-
gingen en dat de godsdienstoefeningen op gelijke wijze waren ingericht: ‘Ze worden 
geopend met gezang, waarna gebed. Hierop volgt een toespraak, naar aanleiding van 
een Bijbelsch verhaal, waarbij in Napoe de Bijbelsche platen van Callenbach 
worden gebruikt. Er wordt geëindigd met gezang en gebed.’109 

Jan Kruyt schenkt in Het zendingsveld Poso relatief weinig aandacht aan de 
toetreding van de To Pamona tot het christelijk geloof. Hij bespreekt de overgangen 
in een paragraaf van het hoofdstuk getiteld ‘overgangsperiode’.110 Meer aandacht 
geeft hij aan de vorming en de opbouw van de gemeenten. Hij doet dit vooral in het 
deel getiteld ‘Ontwikkelingen in de gemeenten’.111 Hier volstaat het de vraag te 
beantwoorden of en zo ja in hoeverre Kruyt de zendingstheoretische uitgangspunten 
over de kerstening van het volk heeft vastgehouden in de praktijk van het zendings-
werk.  

Voor de zending in Midden-Celebes is kenmerkend de openheid om de vormen 
voor het gemeenteleven optimaal te laten aansluiten bij de cultuur van de To 
Pamona. Niet alles stond tevoren vast. Illustratief is een passage in het artikel 
‘Posso-zending. Een en ander over gemeenteregeling’ (1912),112 waarin de redactie 
van de Mededeelingen de notulen van de Conferentie van Zendelingen in Midden-
Celebes citeert: ‘Onze gemeenten in het Possosche zijn nog te jong om reeds eene 
vaste regeling voor haar te kunnen vaststellen; wij zendelingen zijn bij den groei 
onzer gemeenten nog aan het toekijken, wat ten opzichte van verschillende punten 
de beste weg is. Wij nemen in menig opzicht nog proeven om te zien, welken weg 
wij hebben te volgen.’113 Zo werd vastgesteld dat de zondagse kerkdiensten zouden 
plaatsvinden om half zeven ’s morgens. Kruyt wilde voorkomen dat de mensen het 
kerkbezoek zouden verzuimen in verband met het werk dat zij op de tuinen wilden 
doen. Zondagsheiliging wilde Kruyt niet afdwingen. De tijd was volgens hem nog 
niet gekomen om de kerkdienst op een later tijdstip te houden. Op den duur zou dat 
wel kunnen, maar ‘een maatregel die dienen moest om de heidenen te bewegen tot 
komen’ moest niet worden afgeschaft voordat de christenen de meerderheid van het 
volk zouden vormen.114 Dan zou de kerstening van het volk leiden tot het heiligen 
van de zondag en mocht deelname aan de kerkdiensten ook op een later tijdstip 
verwacht worden. 

Ondanks het beproeven van verschillende wegen in de gemeentevorming zocht 
Kruyt mogelijkheden om tot regulering te komen. De zending moest in heel 
Midden-Celebes met één gezicht de samenleving tegemoet treden en geen 
onderlinge verschillen tussen de gemeenten laten ontstaan. Kruyt was zich er goed 
van bewust dat het een groeiproces betrof en dat de zendingspraktijk tot nieuwe 
inzichten kon leiden. Hij was daarom bereid tot bijstelling op basis van de 

                                                        
109   ‘Rapport van de visitatie van den zendingsarbeid in de ressorten Napoe en Bada gehouden van 28 

Sept. tot 19 Oct. 1917’ (ARvdZ 96A/4/1). 
110  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 106-118. 
111  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 269-346. 
112  ‘Posso-zending. Een en ander over gemeenteregeling’, MNZG, 1912 (56), blz. 242-255. In de 

inhoudsopgave kreeg dit artikel de ondertitel ‘bespreking over Gemeentevorming’. Het artikel is 
door de redactie grotendeels ontleend aan de NCvZ Midden-Celebes, 17 juni 1912, (ARvdZ 
96A/4/1). 

113  ‘Posso-zending’, blz. 242. 
114  ‘Posso-zending’, blz. 242. 
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praktijkervaringen. Een voorbeeld van een dergelijke correctie op de gegroeide 
praktijk is waar te nemen in de houding ten opzichte van de kinderkerk. In Midden-
Celebes was de gewoonte ontstaan dat de gurus naast de godsdienstoefening voor de 
volwassenen ook kinderkerk hielden. Het ontstaan van deze kinderkerken hing 
samen met Kruyts grote zendingsmethodische nadruk op het belang van de scholen, 
die hij beschouwde als een van de belangrijkste middelen om het volk op te voeden 
tot de kennis van Christus. De school werd allengs een plek waar door de guru en de 
kinderen de christelijke godsdienst werd beoefend. Op de zondagen ontstonden, 
mede door de dubbelrol van de guru als onderwijzer en als gemeentevoorganger, 
reeds kort na de eerste overgangen naar het christendom aparte bijeenkomsten voor 
de kinderen. Kruyt was daarmee echter niet blij. Hij vreesde dat, evenals in de 
Minahasa, de kinderen na het verlaten van de school niet meer in de kinderkerk 
zouden komen.115 Bovendien kenden de kinderen door het onderwijs aan de scholen 
de christelijke liederen en konden zij daardoor de gemeentezang ondersteunen.116  

Kruyt hanteert echter ook een ander argument tegen aparte samenkomsten voor 
de kinderen, namelijk: ‘de schoolkinderen zijn onze beste hoorders’.117 De kinderen 
stonden jarenlang onder invloed van het christelijk onderwijs en Kruyt argumenteert 
dat zij daardoor op een hogere trede van ontwikkeling terecht waren gekomen. Hij 
wilde de kinderen in de samenkomsten daarom niet missen: zij waren al gewend aan 
‘geregeld luisteren en nadenken’ en ze begrepen daarom meer van de preken dan de 
ouders. Kruyt besloot daarom de kinderen uit de hoogste schoolklas in Pendolo de 
toepassing in zijn zondagse preken te laten opschrijven, want op die wijze kon hij 
controleren of zijn prediking voor de hoorders begrijpelijk was.118 Kruyt wilde de 
kinderkerk niet helemaal afschaffen, maar hij stelde voor de kinderkerk slechts te 
houden ten behoeve van de schoolkinderen in de lagere klassen. De oudere kinderen 
dienden naar de bijeenkomst voor de volwassenen te gaan.  

Het hierboven genoemde artikel over de ‘gemeente-regeling’ wijdt een alinea 
aan het aanstellen van ouderlingen. Terwijl Kruyts visie op de kinderkerk laat zien 
dat hij dacht in termen van geestesontwikkeling, toont zijn visie op het ambt van 
ouderling aan dat hij het missiologische concept van de volkskerstening consistent 
wilde doorvoeren in de opbouw van de gemeenten. Maatregelen van de overheid 
maakten het uiteindelijk echter onmogelijk aan deze uitgangspunten vast te houden. 
In een dagboeknotitie van 1911 vermeldde Kruyt voor het eerst ‘gebruik’ te hebben 
gemaakt van een kerkenraad.119 Hij sprak Papa i Woente en de wijkhoofden van het 

                                                        
115  ‘Wanneer ik mij niet vergis worden op alle plaatsen waar onderwijzers gevestigd zijn kinderkerken 

gehouden. In het stadium, waarin ons werk te Posso verkeert ben ik niet voor kinderkerken. Er is 
namelijk een groot gevaar aan verbonden. Een gevaar, waarover in de Minahassa ook nu en dan 
wordt geklaagd: zoolang de kinderen op school gaan, bezoeken zij de kinderkerk. Zijn zij echter van 
school af, dan wordt ook de kinderkerk niet meer bezocht, maar evenmin de gewone 
godsdienstoefening’ (NCvZ Midden-Celebes, 17 juni 1912, ARvdZ 96A/4/1).  

116  In 1912 werd op voorstel van Kruyt besloten tot het samenstellen van een gezangbundel met circa 
40 liederen (NCvZ Midden-Celebes, 17 juni 1912, ARvdZ 96A/4/1; Kruyt, ‘Dagboek 1912’, 17 
juli). 

117  ‘Posso-zending’, blz. 243. In Napu en Bada werd tijdens de godsdienstoefening gevraagd wat de 
kinderen zich herinnerden van de toespraak (preek) van de voorgaande week: ‘Er wordt nog niet op 
methodische wijze nagegaan in hoeverre de prediking, in het byzonder door de ouderen, wordt 
verstaan.’ (‘Rapport van de visitatie van den zendingsarbeid in de ressorten Napoe en Bada 
gehouden van 28 Sept. tot 19 Oct. 1917’, ARvdZ 96A/4/1). 

118  ‘Posso-zending’, blz. 243. 
119  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 1 augustus 1911. 
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dorp Kasiguncu aan op hun verantwoordelijkheid ‘voor het zieleheil van hunne 
onderhoorigen’. Kruyt verzocht hen daarom aanwezig te zijn bij het dooponderzoek, 
dat hij vooraf deed gaan aan de bediening van de doop.120 Hij wilde samen met de 
hoofden beoordelen of de doopkandidaten ‘voldoende waren toegerust om in de 
gemeente te worden opgenomen’. Kruyt benaderde de hoofden dus als ouderlingen. 
Hij was zich daar goed van bewust en sprak van de ‘hoofden alias kerkeraads-
leden’.121 De hoofden waren echter niet in het ambt van ouderling bevestigd.  

Kruyt liet dus de maatschappelijke rol van de hoofden op organische wijze 
samenvallen met de rol van de ouderling. Het concept van de volkskerstening 
maakte dit tot een voor de hand liggende keuze: het ging Kruyt niet om de individu-
ele gelovigen, maar om de Christusbelijdende dorpsgemeenschap. In 1912 besprak 
hij met de andere zendelingen of ouderlingen ‘opzettelijk’ moesten worden aan-
gesteld.122 Hij had in de praktijk van het gemeentewerk inmiddels geconstateerd dat 
de hoofden als vanzelfsprekend de rol van ouderling op zich namen. Hij kwam op 
grond daarvan tot de conclusie dat de instelling van een officieel ambt niet wenselijk 
was. Het aanstellen van ouderlingen zou er slechts toe leiden dat sommige hoofden 
het toezicht op de gemeente zouden overlaten aan de daartoe officieel aangestelde 
ouderlingen. Hij achtte dat niet wenselijk, omdat hij de hoofden voluit betrokken 
wilde houden bij het besturen van de gemeenten. Volk en kerk moesten zo veel 
mogelijk samenvallen. Hij voorzag echter dat de groei van de To Pamona naar 
grotere individualiteit uiteindelijk zou leiden tot een uitholling van de communale 
samenlevingsvorm en het communale denken. Op dat moment zou hij over willen 
gaan tot het aanstellen van ouderlingen. 

Enkele jaren later veranderde Kruyts werkwijze echter, onder druk van de 
richtlijnen van controleur Ph.J. van der Meulen, die vanaf 1918 in Poso werkzaam 
was. Van der Meulen was niet gelukkig met de door hem gesignaleerde belangen-
verstrengeling. Kerk en staat dienden strikt gescheiden te worden en hoofden 
mochten niet in de rol van ouderling mensen oproepen ter kerke te gaan. We zagen 
reeds in hoofdstuk twee dat dit leidde tot ernstige spanningen tussen zending en 
gouvernement.123 In 1919 noteerde Kruyt over deze kwestie in zijn dagboek:  

 
Vanmorgen heb ik een lang gesprek met hem [controleur Van der Meulen] gehad over het 
aandeel dat hoofden mogen hebben in het aanmoedigen der mensen om ter kerk te gaan. Hij 
wilde maar dat zij zich daarmee heelemaal niet bemoeiden, wat een zot idee is. Ik zei dat de 
meeste hoofden ouderlingen waren, en dat ze als zoodanig wel degelijk gerechtigd waren de 
menschen aan te moedigen in de kerk te komen. In dit opzicht dreigt deze Controleur door 
zijne groote neutraliteit juist onneutraal te zullen worden.124 

 
In de maand december van datzelfde jaar lezen we dat de richtlijnen van de controleur 

                                                        
120   In de ressorten Bada en Napu werd het dooponderricht één maal per week gegeven, gedurende een 

periode van anderhalf tot twee jaar (‘Rapport van de visitatie’). 
121  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 1 augustus 1911. Kruyt liet de beoordeling van de doopkandidaten 

over aan de hoofden. Zij kwamen tot de conclusie dat de dopelingen nog onvoldoende kennis 
hadden en dat zij nog langer het dooponderricht moesten volgen. 

122  NCvZ Midden-Celebes, 17 juni 1912 (ARvdZ 96A/4/1). 
123  Zie blz. 78vv. Zie ook S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, I, blz. 319-

332, waar ook ingegaan wordt op het zendingswerk in Midden-Celebes.  
124  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 28 februari. Kruyt behandelt de rol van de hoofden en de relatie tot bestuur 

en zending in het artikel ‘De hoofden in Midden Celebes onder het Nederlandsch-Indisch gouver-
nement’, KT, 1924 (13), blz. 23-44. Voor de hoofden in de rol van ouderling, zie blz. 39-40.  
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tot regelgeving waren geworden en dat dit Kruyt dwong af te zien van zijn streven de 
eenheid van volk, religie en bestuur in het proces van volkskerstening te handhaven: 
  

In de week die verloopen is sedert ik het verslag opstelde, heeft de Controleur van Posso mij 
door zijn optreden gedwongen in iedere gemeente een ouderling aan te stellen. De Heer van 
der Meulen heeft namelijk verboden, dat de dorpshoofden in eenige aangelegenheid de 
Christelijke gemeente betreffende, iets zullen regelen. Zoo in dezen tijd ten opzichte van de 
viering van het Kerstfeest. Onze controleur is een hyper-neutraal man, en tevens iemand, 
die niet het minste begrip heeft wat Heidendom en een communistische maatschappij is. De 
hoofden moeten ook neutrale mensen zijn, die alleen de bevelen van het Gouvernement 
mogen uitvoeren. Tot ouderlingen der Christelijke gemeenten mogen ze niet worden aange-
wezen; ze mogen niet opwekken tot kerkbezoek, want alles wat zij in deze richting zeggen, 
wordt (naar de meening van den Heer Van der Meulen) als een bevel opgevat en dit is dus 
niet-neutraal. Het zijn dezelfde moeilijkheden die we met zijn voorganger, den Heer 
Karthaus125 hebben gehad, maar de tegenwoordige Controleur gaat daarin nog verder. Nu is 
vlak voor de viering van het Kerstfeest het verbod gekomen, dat de hoofden eenige 
bemoeienis met dit feest mogen hebben. De gewoonte was, dat elk dorp onderling over-
eenkwam, wat de gemeenschap tot het feest zou bijdragen. Dit ging onder leiding van het 
dorpshoofd. Allen onderwierpen zich aan hetgeen bij deze bespreking werd besloten; 
niemand dacht er aan zich te onttrekken, al voelden sommigen persoonlijk niets voor het 
feest. Dit mag nu niet meer. Met een toestand als de tot nu toe bestaande kan men alleen 
vrede hebben, wanneer men de Possosche maatschappij kent. Alle Europeesche ambte-
naren, tot den Resident toe, zien in de wijze waarop de viering van het Kerstfeest tot stand 
komt, een ongeoorloofden dwang van de hoofden. Op den duur, bij meerdere ontwikkeling 
van het persoonlijkheidsgevoel der menschen, zou hierin vanzelf verandering komen. Maar 
nu de controleur deze verandering forceert, begrijpt men niets van dit streven, en de 
menschen kunnen er niet anders in zien, dan dat de Controleur het Christendom vijandig 
gezind is.126  

 
Uit deze passage wordt duidelijk dat Kruyt de scheiding van kerk en staat in Midden-
Celebes als dwaasheid van de hand wees, omdat ze in het geheel niet zou passen bij de 
communale samenlevingsvorm van de To Pamona, waarin individualiteit nog niet tot 
ontwikkeling was gekomen. Heel Kruyts streven was er juist op gericht het commu-
nale samenlevingsverband ten volle te benutten om kerstening van het volk mogelijk te 
maken en de transformatie van de samenleving niet te laten ontaarden in desintegratie 
en chaos. Dit zou het gevolg kunnen zijn van het doorbreken van het isolement waarin 
de To Pamona tot aan de vestiging van het gouvernementsgezag hadden geleefd: 
‘Zoolang de Posoërs van de buitenwereld waren afgesloten, vonden ze kracht in hunne 
gemeenschap’, maar ‘nu dat gemeenschapsgevoel hoe langer hoe meer verloren gaat, 
zouden wij graag onze gemeenten willen afsluiten van de buitenwereld, om ze eerst op 
te voeden tot meer innerlijke kracht, zooals we het kind trachten te vrijwaren voor 
invloeden van buiten, die schadelijk kunnen werken op zijne geestelijke ontwik-
keling.’127 Kruyt richtte zich consequent op de instandhouding van het communale 
samenlevingsverband. Dit was onlosmakelijk verbonden met zijn zendingsmethodiek. 
Zonder het communale samenlevingsverband kwam ook de methodiek in het gedrang: 
 

                                                        
125  P. Karthaus, van 1914 tot 1918 controleur te Poso. 
126  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 27 december 1919, opgenomen in: Kruyt, ‘Dagboek 1919’. Zie ook J. 

Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 312-315. 
127  Kruyt, BrAKrVr, 1927 (74), blz. 3. 
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Wij zendelingen in Posso hebben de communistische eenheid trachten te gebruiken om het 
volk in zijn geheel tot het Christendom te brengen. In uiterlijke dingen hebben we nooit 
onderscheid gemaakt tusschen gedoopten en ongedoopten; tot het bezoeken der bijeen-
komsten, het bijwonen der feesten door de christelijke gemeenten georganiseerd, worden 
steeds ook de heidenen uitgenoodigd. In de bijeenkomsten worden de vragen ook tot de 
heidenen gericht, en vele geven goed antwoord. Van dwang in den zin waarin wij dit 
verstaan en afkeuren, is nooit sprake geweest. Op den duur zou er een toestand geschapen 
zijn van een gemeenschap van nominale christenen, misschien enigszins te vergelijken met 
de Gereformeerde Kerk in Nederland in de 17e en 18e eeuw, een kerk waarvan het 
meerendeel der bevolking lid was, al voelden sommigen weinig of niets van het Christelijk 
geloof.128  

 
Hieruit blijkt dat kerkplanting voor Kruyt het tot stand komen van een volkskerk bete-
kende. Hij zocht in nauwe aansluiting bij zijn zendingstheoretische uitgangspunten een 
vorm die zo veel mogelijk ruimte bood aan het samenleven van heidenen en 
christenen. Het samenvallen van volk en kerk leidde ertoe dat hij de heidenen in feite 
zag als deel van deze volkskerk: zij namen deel aan de kerkdiensten, waren als getuige 
aanwezig bij het dopen en het aannemen van lidmaten en waren partners in het 
geloofsgesprek tijdens de diensten.129 In deze dagboeknotitie wordt dus bij uitstek dui-
delijk dat hij, geheel anders dan zendelingen in de negentiende eeuw en in onderscheid 
van veel collega’s tot 1942, een Auswahlgemeinde en het daarmee verbonden 
maatschappelijk isolement van de gelovigen wilde voorkomen. Kruyt erkende dat dit 
samenvallen van volk en kerk leidde tot een nominale vorm van christen-zijn. Hij 
hoopte echter dat de werking van het evangelie zou leiden tot persoonlijk geloof en 
groei van individualiteit: 
 

In zulk een bodem kan het Evangelie doorwerken, en persoonlijk geloof doen ontstaan, 
waar de mensch zich hoe langer hoe meer als zelfstandig individu gaat gevoelen. Door de 
maatregelen van den Controleur zou hij dus menschen willen dwingen een persoonlijke 
overtuiging te hebben, waar men zich zelfs in uiterlijke en dagelijksche aangelegenheden 
nog zoo zeer op elkaar aangewezen voelt. Voor de Possoër geldt het nog: of gezamenlijk, of 
niet. De controleur wil dus nu reeds bij de geringe geestelijke ontwikkeling onzer Chris-
tenen niet alleen scheiding brengen tusschen gedoopten en ongedoopten, maar zelfs 
tusschen nominale en werkelijk overtuigde Christenen. Dit ‘neutrale’ streven zou heel 
gevaarlijk kunnen worden voor den voortgang van het zendingswerk en de doorwerking van 
het Evangelie. Maar ook in deze is al meer dan eens gebleken, dat de natuur sterker is dan 
de voorschriften. Nu bevoorbeeld ten opzichte van de viering van het Kerstfeest. Aan ieder 
gezinshoofd wordt nu afgevraagd, of hij wil mosintoewoe (samenleven met de anderen, in 
de beteekenis van: een van zin en wille zijn). Niet te willen mosintoewoe is voor den 
Possoër een lelijke ondeugd, en er zullen maar weinigen zijn, die weigeren. Het volgende 
jaar wordt het weer als een min of meer van zelf sprekende zaak opgevat, en de dingen gaan 
weer hun gewonen gang als tot nu toe, alleen wordt de naam van het hoofd er niet bij 
genoemd, en de ambtenaar is tevreden. De Possoërs zijn als kinderen, zegt de Controleur, en 
ze volgen alles wat zendelingen, gurus en op hun verzoek de hoofden zeggen. Daarom 
moeten ze beschermd worden tegen dwang. Maar tegelijkertijd schrijft de Controleur aan 

                                                        
128  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 27 december. 
129  Zie ook BrAKrVr, 1926 (71), blz. 6-7. In 1926 waren in het district Pendolo van de 3661 inwoners 

reeds 1830 personen christen geworden. Gemiddeld bezochten 1178 personen per zondag de 
kerkdienst, van wie er ongeveer 200 geen christen waren. 
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deze menschen al een eigen overtuiging, een eigen wil toe, die nooit of zelden bij kinderen 
wordt aangetroffen. En dit alles om ‘neutraal’ te wezen.130 

    
Jan Kruyt gaat eveneens in op de ontwikkelingen rondom het ambt van ouderling. Hij 
wijst erop dat zijn vader in 1917 waarschuwde tegen een overhaaste besluitvorming 
met betrekking tot de instelling van kerkenraden, omdat de wa’a ngkabosenya (raad 
van hoofden) deze functie in feite vervulde: ‘wij moesten dit laten groeien en niet te 
snel bepaalde vormen willen vastleggen’.131 De presbyteriale kerkvorm was voor 
Kruyt dus niet de norm. Jan Kruyt plaatst zijn vaders waarschuwing niet in het 
verband van diens visie op volkskerstening.132 Kruyt jr. beoordeelt het conflict met het 
gouvernement anders dan zijn vader en heeft meer oog voor de onontkoombaarheid 
van de wrijving: het gouvernement incorporeerde Midden-Celebes in het koloniaal 
bestel en was genoodzaakt een bestuurlijk apparaat op te bouwen. Het ligt volgens 
Kruyt jr. voor de hand dat het gouvernement zou kiezen voor de dorpshoofden als 
verlengstuk van het bestuurlijk gezag. Hij beschouwt de wens van zijn vader om de 
hoofden blijvend als ouderling te laten fungeren daarom als een onmogelijkheid.133 
Het gouvernement ging zich steeds intensiever met het dorpsleven bemoeien en het 
dorpshoofd werd daardoor een ambtenaar, die het beleid van de overheid diende te 
gehoorzamen en uit te voeren. Het dorpshoofd werd zodoende tot een functionaris die 
opdrachten verstrekte.  

Deze ontwikkeling verdroeg zich volgens Jan Kruyt niet met hetgeen zijn vader 
nastreefde: het dorpshoofd was niet meer raadgever en bemiddelaar, maar vertegen-
woordiger van het overheidsgezag. Hij kon daarom niet langer de rollen van ouderling 
en hoofd als vanzelfsprekend in zichzelf verenigen. Het werd noodzakelijk deze rollen 
te onderscheiden.134 In 1921 had elke gemeente een ouderling aangesteld. Kruyt sr. 
constateerde in 1926 dat in vier van de acht gemeenten in het ressort Pendolo de 
ouderlingen een belangrijke bijdrage leverden aan de kwaliteit van de gemeente, 
terwijl dat in de andere vier gemeenten veel minder het geval was. De ouderlingen in 
die gemeenten waren volgens hem slechts ouderling geworden omdat ze daarmee 
vrijgesteld waren van de herendiensten.135 De Conferentie van Zendelingen besloot in 
1926 dat per gemeente niet meer dan één ouderling zou worden aangesteld, terwijl 
er voordien vaak twee ouderlingen in een gemeente waren. De notulen geven geen 
duidelijke reden aan voor dit besluit, maar de tekst wijst erop dat de Conferentie van 
Zendelingen de ouderling een rol wilde geven die vergelijkbaar was met die van het 
dorpshoofd: de ouderling bestuurde in kerkelijke zaken, het dorpshoofd in over-
heidszaken.136 

Uiteindelijk besloot de Conferentie van Zendelingen in 1936, vier jaar na de 
repatriëring van Kruyt, tot de instelling van kerkenraden met gekozen ouderlingen. De 
plaatselijke guru werd aangewezen als het hoofd van de kerkenraad. Deze positie van 
de guru maakt duidelijk dat de Conferentie van Zendelingen het bestuur van de 
gemeenten niet strikt conform het synodaal-presbyteriale model regelde. Er liep 
namelijk een hiërarchische lijn van de Conferentie van Zendelingen via de guru naar 

                                                        
130  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 27 december. 
131  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 312. 
132  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 312-315. 
133  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 312-313. 
134  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 313.  
135  BrAKrVr, 1926 (71), blz. 13-14. 
136  NCvZ Midden-Celebes, februari 1926, blz. 3 (ARvdZ 94A/4/1). 
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de kerkenraad. Deze verhoudingen duiden op de invoering van een kerkmodel met 
hiërarchische kenmerken.137 

De beslissing de guru aan te wijzen als hoofd van de kerkenraad marginaliseerde 
in feite de rol van de dorpshoofden, want in de christelijke gemeente kreeg de guru een 
hogere positie dan het eventueel tot ouderling gekozen dorps- of familiehoofd.138 
Zijdelings werd hierdoor de invloed van de in Midden-Celebes werkende Minaha-
sische gurus bestendigd.  

Kruyt signaleerde reeds in 1928 dat de verhouding van de guru tot de gemeente in 
wezen problematisch was: ‘Deze vreemdelingen voelen zich weinig aan de gemeente 
verbonden. Zij doen hun werk, maar dragen de gemeente niet. Dit kan ons niet 
verwonderen als wij weten welk een kloof Minahassers en Possoërs naar hun eigen 
gevoel scheidt.’139 Deze situatie bleef echter bestaan: anders dan de zendelingen 
repatrieerden deze ‘vreemdelingen’ meestal niet, maar bleven zij wonen in Midden-
Celebes. In hun rol van leidinggevende van de kerkenraad, onder directe leiding van 
de zendelingen, hadden zij meer zeggenschap in de gemeente dan de plaatselijke 
hoofden van de To Pamona. Dit probleem werd gesignaleerd, maar oplossingen 
werden niet gecreëerd. Dat hing zonder twijfel samen met de gedachte dat de To 
Pamona opgevoed moesten worden en dat de vreemdelingen, zowel zendelingen als 
gurus, nog lange tijd nodig zouden zijn.  
 
8.3.3 Gemeentevorming en de rol van de gurus 
 
Het voorafgaande roept de vraag op welke rol de gurus in het zendingswerk in 
Midden-Celebes speelden en welke invloed zij uitoefenden. De gurus hadden een 
dubbele rol: zij waren dorpsonderwijzer én gemeentevoorganger. In de verslagen van 
het zendingswerk, geschreven voor de kerkelijke achterban in Nederland, blijft de rol 
van de gurus onderbelicht. Deze publicaties richten de aandacht sterk op het werk van 
de zendelingen, terwijl de gurus onderbelicht blijven. Opmerkelijk is dat niet alleen 
hun namen vaak onvermeld blijven, maar dat de zendelingen in hun verslagen en 
geschriften ook weinig schrijven over hun werk. Dit is niet alleen aan de orde in 
publicaties voor 1940, maar ook in Jan Kruyts Het zendingsveld Poso (1970) dat de 
pagina’s 199 tot 229 wijdt aan de positie van de gurus en aan hun opleiding. Het is 
zeer opmerkelijk dat in deze dertig pagina’s geen enkele guru bij name genoemd 
wordt, terwijl die van de zendelingen wel worden vermeld.140 Jan Kruyt spreekt in 
relatie tot het evangelisatiewerk op bladzijde 230 slechts over ‘deze evangelisten’ en 
niet nader genoemde ‘twee gezinnen’. Geargumenteerd kan worden dat hij zich met 
zijn boek vooral richtte tot het Nederlands publiek, maar het niet noemen van de gurus 
valt toch te beschouwen als een pijnlijke omissie omdat aan hun werk geen recht 
wordt gedaan. Jan Kruyt was zich er van bewust dat de houding van de zendelingen 

                                                        
137  Ook na de instituering van de GKST zou dit zichtbaar blijven in het bestuur van kerk, classis en 

gemeente.  
138  Het ambt van diaken werd niet ingesteld, omdat daaraan volgens de zendelingen geen behoefte 

bestond: het communale samenlevingsverband beschikte over eigen mechanismen om situaties van 
armoede op te vangen. Na de zelfstandigwording van de GKST zou het ambt van diaken echter alsnog 
worden ingesteld. Zie Dj. Kambodji, ‘GKST dan pelayanan diakonia’, Wajah GKST. Buku kenangan 
100 tahun injil masuk Tana Poso, Malang, 1992, blz. 239-256.  

139  Kruyt, ‘Ouderlingen in Midden-Celebes’, NZ, 1928 (11/11), blz. 168. 
140  Zie blz. 205 (vermelding A. Kielstra), 208 (H.J. Wesseldijk en S.S. de Vries), 210 (Alb. Kruyt en 

Ph. Hofman), 220 (H. Perdok). 
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ten opzichte van de gurus patriarchaal van aard was.141 De relatie omschreef hij als in 
principe gelijk, maar in de praktijk gekenmerkt door onzekerheid tegenover elkaar. Er 
was weliswaar een onderling vrije omgang met elkaar, de zendelingen sliepen tijdens 
hun rondgang door het ressort in het huis van de guru, maar tegelijkertijd speelde de 
koloniale verhouding een grote rol in de relatie van de zendeling tot de guru. De 
verschillen waren niet in de laatste plaats zichtbaar in het verstrekte salaris en de 
pensioenregelingen.142 

De aandacht die Alb. Kruyt aan guru Herman Kolondam gaf, vormt een uitzonde-
ring. Over Kolondam, van 1894 tot 1910 werkzaam in Poso en Mapane en daardoor 
medegrondlegger van de kerk van Midden-Celebes, is meer bekend dan van andere 
gurus, doordat Kruyt een fragment uit zijn dagboeken voor publicatie bewerkte en in 
1910 een artikel schreef over zijn werk.143 Kolondam vertaalde in 1912 tevens het 
Maleise geschrift Boenga rampai (1880) van J. Habbema in het Bare’e.144 Het 
genoemde dagboekfragment, daterend van juli tot december 1895, geeft redelijk in-
zicht in het werk dat de gurus deden: de moeizame pogingen om een school op te 
zetten, de ontmoetingen met mensen uit het dorp en de vertellingen over het evan-
gelie. Zo lezen we in de aantekeningen van 12 augustus: 
 

Vanmorgen kwamen drie lieden. Terwijl ik over de ongehoorzaamheid van Adam en Eva 
sprak zeide een: ‘Mogen wij niet aan God (…) vragen, dat wij niet sterven?’ ’s Middags 
kwamen 5 Tonapoe Alfoeren, onder welk een hoofd; dat hoofd had mij reeds 
verscheidene malen van Jezus hooren vertellen. Hij vroeg: ‘Waar is de trap, waarlangs de 
zielen der gestorvenen naar den hemel gaan?’ Voorts zeide hij: ‘wanneer men u geen 
kwaad doet (in den zin van ‘wegjagen’), zullen zeker vele Tonapoe u over verschillende 
dingen komen ondervragen.’ Toen deze lieden weg waren, kwamen nog vier menschen 
uit de kampong met de kabosenja Tawilingi om te vragen: wat moeten wij doen, opdat 
het ophoude met regenen.145 

 
Dit citaat maakt zonder meer duidelijk dat de gurus, evenals de zendelingen, een 
belangrijke rol speelden in het missionaire werk en dat hun bijdrage niet beperkt bleef 
tot het geven van onderwijs aan de scholen. De gurus fungeerden bovendien ook als 
adviseur in geval van problemen. Zo nodigden de kabosenya’s Kolondam uit om in de 
vergadering van hoofden te luisteren naar gerezen problemen en daarover te adviseren: 
‘’s Avonds kwam Taoerana, en toen ik hem verteld had over de Wijzen uit het Oosten, 
zeide hij: “Goeroe, wij zitten in moeielijkheid en daarom verzoek ik u morgen met ons 

                                                        
141  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 204. 
142  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 201, 204. 
143  Kruyt, ‘Uit het Dagboek van goeroe H. Kolondam te Panta (Topebato)’, MNZG 1895 (39), blz. 77-

81, 203-207. Het dagboek van Kolondam is voor zover bekend niet bewaard gebleven. Kruyt, 
‘Herman Kolondam, een stukje geschiedenis van de Posso-Zending’, MndNZG van het 
Nederlandsch Zendelinggenootschap, 1910 (12), blz. 205-212. Vergelijk A. Hoekema, Denken in 
dynamisch evenwicht, blz, 42-43. Overigens vermeldt Hoekema uitsluitend H. Kolondam en A. 
Kaligis, maar niet de gepubliceerde dagboekfragmenten van M. Kalengkongan en J. Sekeh (zie 
voetnoot 150). GZB-zendeling J. Belksma schonk evenals Kruyt aandacht aan dagboekaante-
keningen van gurus. Zie Th. van den End, De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961, blz. 263-
267 (J. Belksma, ‘Iets uit het dagboek van den goeroe van Baloesoe’). Zie blz. 417-420  voor een 
werkverslag van evangelist A. Betteng.   

144  H. Kolondam, Soera se’i banganinja Laolita anoe re’e katoedoenja. Oengka ri basa malajoe 
nalimba ri basa bare’e, Batavia, 1912. Habbema publiceerde zijn boek Boenga rampai, jaitu 
berbagai-bagai tjeritera in 1880. Herdrukken verschenen in 1893 en 1897. 

145  Kruyt, ‘Uit het Dagboek van goeroe H. Kolondam te Panta (Topebato)’, blz. 78-79. 
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mede te gaan vergaderen te Toini, dan kunt gij zelf hooren, hoe men over ulieden 
spreekt.”’146  

Uit het dagboek blijkt dat de gurus evenals de zendelingen medicijnen verstrekten 
aan de zieken. Dit maakt duidelijk dat zij op een groot aantal onderdelen dezelfde 
werkzaamheden verrichtten als de zendelingen, met dien verstande dat zij meestal 
werkzaam waren in een of twee dorpen en het geven van onderwijs aan de school 
hoofdtaak was. Zeker in de beginjaren van de zending in Midden-Celebes functio-
neerden deze scholen echter uiterst moeizaam en de gurus waren sterk gericht op de 
missionaire taken. Dit blijkt ook uit Kruyts publicatie van enkele fragmenten uit de 
dagboeken van guru A. Kaligis, die van 1894 tot 1897 in Kaligoa (Tomasa) werkte.147 
In de dagboekaantekeningen van 8 tot en met 25 november schrijft Kaligis over het 
verstrekken van medicijnen aan zieken, het onderwijs aan kinderen en volwassenen en 
het vertellen van de evangelieverhalen: ‘Dien avond vertelde ik de geschiedenis van 
Adam en Eva, over de zonden der menschen; over de verlossing van de heerschappij 
der zonde. Toen ik verteld had, verhaalde Tampanambe, hoe de eerste menschen 
waren geschapen naar de voorstelling der Alfoeren.’148 Kruyts artikel over het 
dagboek eindigt met de notitie dat Kaligis’ aantekeningen na 25 november 1895 ‘niets 
bijzonders’ bevatten vanwege ‘dagelijks toenemende ziekte’.149 In het jaar 1897 zou 
de gezondheidssituatie van Kaligis leiden tot ontslag uit zendingsdienst. 

In 1894 werkte Kruyt samen met de twee hierboven genoemde Minahasische 
gurus, Kolondam en A. Kaligis. Dit aantal zou tussen 1894 en 1932, het jaar dat Kruyt 
naar Nederland terugkeerde, snel toenemen. In 1895 vestigden Jorgen Sekeh en 
Markus Kalengkongan, beiden afkomstig uit de Minahasa, zich in Midden-Celebes. 
Sekeh ging werken in Buyu mBayau en Kalengkongan in Poso. Ook uit de dagboeken 
van deze twee gurus publiceerde Kruyt enkele fragmenten.150 In 1896 begon Anton 
Loloetong151 zijn werk als hulponderwijzer te Posso en in 1897 verving de nieuw 
aangekomen J. Kaligis152 guru Kolondam in Panta. De reeks van eerste gurus in 
Midden-Celebes kan worden afgesloten met W. Tawaloejan, die zich in 1898 in Poso 
vestigde en jaren in Midden-Celebes zou werken, en Koemowal,153 die in hetzelfde 
jaar zijn werkzaamheden in Buyu mBayau aanvatte.154  
                                                        
146  Kruyt, ‘Uit het Dagboek van goeroe H. Kolondam’, blz. 81. Kolondam refereert hier aan het bevel 

van de raja van Sigi dat Hollanders niet in Midden-Celebes mochten wonen (zie blz. 203, aanteke-
ning 29 oktober 1895). 

147  Kruyt, ‘Uit het dagboek van goeroe A. Kaligis te Kalingoa (Tomasa)’, MNZG 1895 (39), blz. 208-
212. De voornaam van A. Kaligis is onbekend. 

148  Kruyt, ‘Uit het dagboek van goeroe A. Kaligis te Kalingoa (Tomasa)’, blz. 211. 
149  Kruyt, ‘Uit het dagboek van goeroe A. Kaligis’, blz. 212. 
150  Beide fragmenten werden gepubliceerd in Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderd-

jarig bestaan van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, Rotterdam, 1897: ‘Goeroe J. Sekeh te 
Boejoembajau, stam der Topebato’ (blz. 169-174) en ‘Bericht van Tomasa (Kalingoa)’, blz. 175. 
Onder het eerstgenoemde artikel staat geen auteursnaam. Onder het tweede artikel is de naam van 
M. Kalengkongan vermeld. Beide artikelen werden door Kruyt vertaald en bewerkt.  

151  Zie Extract-Acten NZG, 25 september 1901, blz. 165. 
152  De voornaam van Kaligis was waarschijnlijk Johannes. 
153  De voornaam van Koemowal is onbekend. 
154  Gegevens over de gurus en hun plaatsing benevens statistische overzichten zijn te vinden in de dag-

boeken van Kruyt (met name 1894-1900), ‘Staat der gemeenten en scholen’ van de zendings-
ressorten in Midden-Celebes, jaren 1899-1903; 1910-1920; 1924-1930 (ARvdZ 28/23; 28/28; 
38/16; 52/8; 65/4; 96A/4/1; 96A/4/2); Statistisch overzicht Kasiguncu 1925 (zonder titel, ARvdZ 
96A/5/1); NCvZ 1912 (ARvdZ 96A/4/1); ‘Ressort Tentena verslagjaar 1925’ (ARvdZ 96A/5/1); J. 
Kruyt, Overzicht plaatsing van gurus 1916-1920 (zonder titel, ARvdZ 96A/5/1); J.W. Wesseldijk, 
‘Overdracht van het zendingsressort Watoetaoe November-December 1936’ (ARvdZ 96A/4/2); 
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De zendelingen fungeerden, zeker na de eerste overgangen naar het christendom in het 
jaar 1909, in toenemende mate als toezichthouders op het werk in het zendingsressort, 
terwijl de gurus de functies van voorzitter van de kerkenraad, voorganger en onder-
wijzer in zich verenigden. In de overdrachtsacte van het zendingsressort Watutau, 
geschreven door zendeling J.W. Wesseldijk, staat daarover: ‘De verzorging der ge-
meenten berust in hoofdzaak bij de goeroes en ouderlingen. De zendeling gaat op 
geregelde tijden de gemeenten door.’155 Het werk van de zendeling bestond voor een 
niet gering deel uit het bezoeken van en overleggen met de gurus, het voorgaan in de 
godsdienstoefening, het dopen van kinderen en het bedienen van het avondmaal. Voor 
volwassenen was er eens per jaar de gelegenheid te worden gedoopt. Het waren echter 
de gurus die het handwerk in de christelijke gemeenten deden: de catechese, de predi-
king, het pastoraat, de gemeente-opbouw in algemene zin.  

De invloed van de gurus op de vorming van de gemeenten kan nauwelijks worden 
overschat, zeker wanneer in ogenschouw genomen wordt dat sommigen zeer lang in 
een dorp werkten. Dit laatste was bijvoorbeeld het geval bij Pentjali Sigilipoe, de 
pleegzoon van Kruyt, die van 1910 tot 1925 als guru in Tentena werkte. In de statis-
tische overzichten tot 1930 is zichtbaar dat velen een langdurig werkverband hadden: 
J. Karwur werkte van 1912 tot 1930 in Po’entju, T. Nggaoe van 1917 tot 1919 in Rato-
dena en van 1920 tot 1930 in Kuku. K. Pangkeni was van 1917 tot 1930 werkzaam in 
Buyu mPendoli. Met name moet hier genoemd worden de Minahasische guru C. 
Poluan, die vanaf 1911 werkzaam was in het ressort Pendolo en later docent werd aan 
de kweekschool. Met Kruyt had hij daardoor een belangrijke positie in de opleiding 
van gurus uit Midden-Celebes. De rol van Minahasische gurus was aanvankelijk zeer 
groot. Pentjali Sigilipoe was de eerste van de To Pamona die als guru ging werken. 
Daarna zouden velen volgen, zoals T. Kereboenggoe, die vanaf 1920 werkte in 
Wayura, in het ressort Pendolo.  

De statistische gegevens van de scholen en gemeenten in Midden-Celebes maken 
duidelijk dat de gurus van groot belang waren voor het zendingswerk: niet alleen 
vanwege de lengte van hun verblijf in een dorp of streek, maar ook door hun grote 
aantal. Tussen 1915 en 1920 bedroeg het aantal gurus, verspreid over de verschillende 
ressorten, ongeveer tachtig. Dit betekent dat het aantal gurus in deze periode circa acht 
maal zo groot was als het aantal zendelingen. In 1925 bedroeg het aantal gurus 92, 
terwijl het aantal leden van de gemeenten in geheel Midden-Celebes 15.894 bedroeg. 
De gurus gaven dus geestelijke leiding aan kleine gemeenten (gemiddeld 172 zielen) 
en konden daardoor individuele gemeenteleden goed leren kennen en in pastorale zin 
begeleiden. Met name vanaf 1930 wordt duidelijk dat de gurus een steeds grotere rol 
gaan spelen: de zendelingen stelden naast gemeente-gurus ook gurus aan met een 
speciale opdracht voor evangelisatie. In het verslag van de Generale Kas over het jaar 
1936 worden in verband met het werk van zendeling Perdok bij de To Wana de namen 
van P. Possumah, M. Meringgi, T. Sepatondoe en G. Tamauka als evangelisten 
genoemd.156 De drie eerstgenoemden hadden toen reeds ruime ervaring opgedaan als 

                                                                                                                                  
‘Verslagjaar 1940’ (ARvdZ 96A/4/2); ‘Kweekschool Pendolo Alb.C. Kruyt’ (ARvdZ, niet 
geïnventariseerd financieel archief 1914-1930, geen nummer); ‘Ressort Mori, verslagjaar 1927’ 
(ARvdZ 96A/5/1); verslag generale kas 1936 (ARvdZ 96A/4/2); ‘Verslag van de Evangelisten over 
het jaar 1937-1938’ (ARvdZ 96A/4/2); ‘Overdracht Zendingsressort Bomba 1940 (ARvdZ 
96A/4/2). 

155  J.W. Wesseldijk, ‘Overdracht van het Zendingsressort Watoetaoe, November-December 1936’ 
(ARvdZ 96A/4/2). 

156  Verslag Generale Kas en NCvZ Midden-Celebes 1936 (ARvdZ 96A/4/2) en ‘Verslag van de 
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gemeente-guru.157 Gedurende de Tweede Wereldoorlog zou de positie van de gurus 
ingrijpend veranderen door de internering van de Nederlandse zendelingen. Vanaf dat 
moment kregen zij een positie als eindverantwoordelijke voor het gemeentewerk, met 
de daaraan verbonden beleidsverantwoordelijkheid voor het missionaire werk in 
Midden-Celebes. Zo kregen de classes permanente voorzitters die uit de kring der 
gurus werden gerekruteerd.158 De korte periode na de oorlog tot aan de instituering van 
de Christelijke Kerk van Midden-Sulawesi, waarin de zending de eindverantwoorde-
lijkheid weer terugnam, was niet meer dan een intermezzo. Nieuwe verhoudingen 
tussen Indonesiërs en Nederlanders waren al ontstaan. 
 
 
8.4 CONCLUSIE 
 
Het voorafgaande leidt tot de conclusie dat Kruyt niet strak vasthield aan zijn 
zendingstheoretische uitgangspunt dat de kerstening aan de bijbelvertaling vooraf 
diende te gaan. Hij bleef wel vasthouden aan zijn uitgangspunten met betrekking tot 
de planting en de opbouw van een volkskerk. Dit hoeft geen verbazing te wekken, 
aangezien zijn visie op de kerstening van het volk ontstond in de praktijk van het 
werk, namelijk in de confrontatie met het communale denken van de To Pamona. 
Kruyts visie op de bijbelvertaling, die onder invloed van Adriani ontstond, is daar-
entegen veeleer te beschouwen als een concept dat tot stand kwam vanuit de theorie: 
het volk en de taal zouden nog te weinig ontwikkeld zijn om een vertaling te recht-
vaardigen. Terwijl de praktijk van het missionaire werk aantoonde dat individuele 
bekeringen zich niet zouden voordoen vanwege het communale karakter van de 
samenleving, bewees de praktijk van het bijbelvertaalwerk niet dat vertalen werke-
lijk onmogelijk was zolang het volk en de taal nog niet gekerstend waren. Dit werd 
onder meer duidelijk door de totstandkoming van de bijbelse leesboeken en de veel 
gebruikte vertalingen van Lukas en Handelingen. Wellicht heeft Kruyt aangevoeld 
dat de methodiek van volkskerstening niet zonder meer een parallel had in de kerste-
ning van de volkstaal. In ieder geval is een feit dat Kruyt steeds opnieuw aandrong 
op een spoedige afronding van de vertaling. Hij maakte zich daarbij geen zorgen dat 
dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van de vertaling.  

De door het gouvernement afgedwongen scheiding van kerk en staat bracht 
Kruyt niet tot een herziening van zijn visie op de eenheid van religie en samenleving 
in Midden-Celebes. Strikt genomen had hij daarin gelijk, want hij kende de samen-
leving veel beter dan de ambtenaren van het gouvernement en wilde dicht bij de 

                                                                                                                                  
Evangelisten over het jaar 1937-1938’ (ARvdZ 96A/4/2). De eerste evangelisten werden aangesteld 
in 1933 (zie J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 229). 

157  Zie de statistische overzichten. 
158  Zie de volgende artikelen en rapporten voor de veranderingen in het kerkelijk leven gedurende de 

oorlogsjaren: M. Tamauka, ‘Pekerjaan Zending di Tana Poso sekitar 1941-1945’, niet-gepubliceerd 
manuscript, 1976 (bibliotheek STT-GKST, Tentena); H. Perdok, ‘De Kerk van Midden-Celebes’, 
Ons Possoblad, 1947 (31/9), ‘De Gemeenten in oorlogstijd’, Ons Possoblad, 1947 (29/1; 30/2 en 
31/3); J. Kruyt, ‘Verslag van het gebeurde in de Onderafdeeling Poso gedurende de afwezigheid der 
Europeesche zendelingen, van April 1942 tot December 1945’ (ARvdZ 96A/1/2, zie ook 96A/2/4). 
J. Kruyt stuurde op 16 maart 1942, een maand voordat de Japanners Midden-Celebes bezetten, een 
brief aan de CvZ waarin hij aandrong op het aanstellen van zelfstandige voorgangers met 
sacramentsbevoegdheid. M. Hegeners boek Guerilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op 
Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog (Amsterdam, 1990) gaat niet in op het kerkelijk leven, 
maar de auteur maakt wel veel gebruik van de zendingsarchieven. 
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cultuureigen vormen blijven. Hij zag wel in dat de samenleving snel veranderde en 
dat daardoor ook de rol van de hoofden anders werd,159 maar hij realiseerde zich 
onvoldoende dat het ingrijpen van de overheid in korte tijd leidde tot een proces van 
individualisering. De instelling van persoonlijke belastingen, persoonsgebonden 
sancties van de overheid en het aanstellen van districtshoofden op basis van capa-
citeiten en niet op basis van afkomst leidden tot een onomkeerbaar proces waarin het 
individu, de individuele overtuiging en capaciteit, steeds meer een rol speelden. 
Kruyt bleef omzien naar de tijd voordat het gouvernement ingreep in Midden-
Celebes en bleef hopen op een cultuureigen ontwikkeling van het christendom 
waarin de eenheid van religie en staat gewaarborgd kon blijven. De Conferentie van 
Zendelingen sloeg na zijn repatriëring een andere weg in, die meer op de toekomst 
gericht was en meer rekening hield met de realiteit van het gevestigde koloniale 
bestuur. Zo werd besloten tot het instellen van kerkenraden met gekozen ouderlin-
gen, waardoor de eenheid van maatschappelijk en kerkelijk bestuur definitief werd 
opgegeven. Het aanwijzen van de guru als hoofd van de kerkenraad betekende 
echter dat de opbouw en het bestuur van de gemeenten langer dan noodzakelijk 
afhankelijk bleef van de zending. 
 
 

                                                        
159  Kruyt, ‘Ouderlingen in Midden-Celebes’, NZ, 1928 (11/11), blz. 168. 


