
9 Levensvernieuwing van de To Pamona 
 
 
 

9.1 INLEIDING 
 
Hoofdstuk zeven behandelde de werkwijze van Kruyt in relatie tot de individuele en 
collectieve overgangen naar het christendom (conversio gentium). Hoofdstuk acht 
ging nader in op de praktijk van gemeentevorming en bijbelvertaling in relatie tot 
Kruyts visie op de volkskerstening (plantatio, collectio et constitutio ecclesiae). Dit 
hoofdstuk behandelt de vernieuwing van het leven bij de To Pamona. Gisbertus 
Voetius noemde de gloria et manifestatio gratiae divinae (de verheerlijking en de 
openbaarwording van de goddelijke genade) het hoogste doel van de zending.  

Anders dan in hoofdstuk zeven gaat het bij de behandeling van de levensver-
nieuwing niet om de overgangen naar het christendom, maar om de totstandkoming 
van een christelijke adat. In de beschrijving daarvan ligt het accent niet op de uiter-
lijke verschijningsvormen – daarover schreef Jan Kruyt uitvoerig in zijn studie Het 
zendingsveld Poso – maar op het beantwoorden van de vraag of en zo ja hoe Kruyts 
zendingstheoretische keuzen doorwerkten in de praktijk van het getransformeerde, 
‘vernieuwde leven’ van de To Pamona.  

Voor Kruyt was het doel van de zending, anders dan bij Voetius, het begeleiden 
van de mens op weg naar waarachtig geloofsvertrouwen. Uit het echte vertrouwen 
op God vloeide de vernieuwing van het volksleven voort. De behandeling van de 
vernieuwing van het leven valt in het hiernavolgende daarom uiteen in twee delen: 
de vernieuwing van de godsverering én de vernieuwing van het volksleven. 
 
 
9.2 VERNIEUWING VAN DE GODSVERERING 
 
God was voor Voetius niet alleen subject, maar ook object van de zending: zending 
is uit God en tot God. Kerkplanting had niet als doel de redding van de verlorenen, 
maar de eer van God.1 Paragraaf twee gaat na welke plaats het begrip ‘de eer van 
God’ had in de benadering van Kruyt en met welke namen God werd aangeroepen 
en geëerd in de getransformeerde levensgemeenschap van de To Pamona. 
 
9.2.1 De eer van God  
 
In zijn publicaties en dagboeken gebruikt Kruyt het begrip ‘de eer van God’ vrijwel 
niet. Eén van de weinige keren dat hij dit wel doet is in een dagboeknotitie van 
maart 1909. Hier gebruikt hij ‘de eer van God’ als synoniem voor ‘de macht van 
God’. De laatstgenoemde term benut Kruyt veelvuldig in verband met de genezings-
rituelen van de wurakes. Wanneer de To Pamona genezing toeschreven aan het werk 
van de priesters en niet aan de zegen van God, dan noemt Kruyt dit het roven van de 

                                                        
1  J.A.B. Jongeneel, ‘Voetius’ zendingstheologie, de eerste comprehensieve protestantse zendings-

theologie’, blz. 137. 
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macht van God.2 Zo schrijft hij naar aanleiding van een dreigende pokkenepidemie 
en op grote schaal uitgevoerde vaccinaties: 
 

Ik wees hen nu op den zegen, dien God gaf op onze pogingen, zoodat de ziekte tot nu toe 
niet verder is gekomen, dat wij dien zegen niet moesten bederven door heidensche 
praktijken, die de eer van God roofden. Want wanneer God werkelijk de ziekte van ons 
bleef afhouden, zou de heidensche priester later zeggen: ‘door mijn macht is de ziekte 
afgewend geworden.’3 

 
De uitwisselbaarheid van ‘macht’ en ‘eer’ bij Kruyt maakt duidelijk dat hij de eer van 
God verbond aan het goddelijk handelen in de wereld. Kruyt sprak niet over God in 
zijn hemelse glorie en heerlijkheid, maar over de handelende God wiens macht de 
heiden moest erkennen. Zijn preekschets over Naäman laat zien hoe hij deze thematiek 
uitwerkte: 
 

Laat ik u in het kort zeggen, wat het bij ons is: wij verzetten ons tegen God, zijn macht 
willen wij ons toeëigenen. Zie, wanneer wij de rijst hebben geplant, hebben wij niet 
anders te doen dan te wachten, want Gods macht doet de rijst groeien; wanneer God het 
niet doet, dan groeit de rijst niet. Maar wat doet gij nu: gij legt allerlei medicijn in de rijst, 
gij doet allerlei plechtigheden met de rijst, en dan zegt gij, dat dit alles de rijst doet 
groeien. Is dat niet de macht van God rooven, terwijl gij doet alsof gij de rijst doet 
groeien? – Ziekte en gezondheid, het is alles de macht van God, en nu gaat gij die macht 
rooven, en zegt: ‘N.N. heeft mij begoten, beblazen en bespuwd en daarom ben ik beter 
geworden’: terwijl het toch God is, die u heeft beter gemaakt, wij gebruiken alleen de 
geneesmiddelen die God voor ons heeft laten groeien. Wanneer wij nu alleen maar met 
menschen te doen hebben, dan is het zoo erg niet, maar laat ons niet probeeren de macht 
van God te rooven.4  

 
Deze oproep vormde een steeds terugkerend thema in het zendingswerk van Kruyt.5 
De wens om de macht van God te roven was volgens hem intrinsiek verbonden met 
een magisch levensbesef. De magie stelde de mens in staat controle op het leven uit 
te oefenen. Kruyt richtte zich erop het vertrouwen op de macht van de handelende 
God te doen toenemen en het levensbesef los te maken van de magie. Het erkennen 
van Gods eer – synoniem voor zijn macht – was voor Kruyt niet anders dan de 
erkenning dat alleen God schepper en bewaarder is van het leven. Deze denkwijze 
komen we ook tegen bij Adriani, die hierover schreef:  
  

Natuurlijk is aan de Toradjas nooit voorgehouden: ge moet uw voorouders loslaten. Maar 
wel is hun gepredikt: God is één en enig, zonder weerga of gelijke. Hij deelt zijn macht met 
niemand. Er kunnen dus geen godgelijke wezens nevens God bestaan. Eert uw vader en uw 
moeder, maar stelt niemand nevens God.6  

 
De erkenning van Gods macht zou moeten leiden tot de transformatie van het hart. 
In de keuze voor deze prediking zocht Kruyt dus geen nauwe aansluiting bij de 

                                                        
2  Zie ook blz. 270. 
3  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 6 maart 1909. 
4  ‘Preeken van Dr. Kruyt I’, zie bijlage 3, preekschets 4, blz. 512. 
5  Kruyt, ‘Het tweede gebod’, in: Th. Delleman, Sinaï en Ardjoeno, Het Indonesische volksleven in het 

licht der tien geboden, Aalten, 1946, blz. 67.  
6  N. Adriani, Het animistisch heidendom als godsdienst, blz. 65. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 367 

cultuur van de To Pamona, maar formuleerde hij de eis van het evangelie veeleer op 
antithetische wijze. Deze benadering had echter uitsluitend betrekking op de als 
magisch (dynamistisch) verstane genezingsrituelen van de wurakes.  
 
9.2.2 De verering van God 
 
Naast het uiterst spaarzame gebruik van de term ‘eer van God’ sprak Kruyt ook van 
de ‘verering van God’. Deze term komt aan de orde in een preekschets over het 
christelijke gebed, naar aanleiding van Mattheus 6:5-8.7 Hij gebruikt daar het woord 
‘verering’ vrijwel als synoniem voor het gebed. Ook in deze preekschets is het 
uitgangspunt, evenals bij de ‘eer van God’ in de dagboeken, dat het vereren van God 
niets te maken heeft met magie. Hij vergelijkt de vorm van de godsverering in de 
priesterlijke litanieën met een ruilhandel: de goedheid van de goden werd verwacht 
in ruil voor de offergaven. Echte verering van God veronderstelt volgens hem echter 
dat de mens God recht uit het hart iets vraagt, zonder ruilhandel te willen plegen. De 
mens kan Gods goedgezindheid niet afdwingen. In een kort bijschrift voegt Kruyt 
daaraan toe: ‘Voor Christenen wordt de toespraak net zoo gehouden, maar alles 
wordt in den verleden tijd geplaatst; want het vertrouwen op het mowoerake, en de 
neiging om ruilhandel met God te drijven, zijn er begrijpelijkerwijs bij deze jonge 
Christenen nog lang niet uit.’8 Het gebruik van het woord ‘vertrouwen’ is illustratief: 
Kruyt gaf aan deze term de voorkeur boven de term ‘vereren’. Het ging hem meer 
om het godsvertrouwen dan om de godsverering. 

Jan Kruyt wijdt in Het zendingsveld Poso geen afzonderlijke paragrafen aan de 
‘waarachtige godsverering’ en het gebed. Wel gaat hij nader in op het gebruik van 
de godsnamen.9 Ook in de beschrijving van de prediking, de sacramenten en de 
catechese stelt hij gebed en de godsverering niet afzonderlijk aan de orde.10 Dit is 
opmerkelijk, aangezien het spreken over waarachtige godsverering en gebed een 
rode draad was in het zendingswerk van zijn vader. In de laatste artikelen van Kruyt 
sr., gepubliceerd in 1946, komt de verering van God als de Heilige sterk naar 
voren.11 De verbinding van Gods heiligheid met de oproep tot verering bespreekt hij 
in het kader van de Tien Geboden. Gedurende zijn jaren in Midden-Celebes legde 
hij dit accent echter niet: het woord heiligheid werd door hem weinig gebruikt. Het 
ging hem om de drieslag macht van God, waarachtig gebed en geloofsvertrouwen.  

In de dagboeken van Kruyt komt het woord ‘gebed’ frequent voor in relatie tot 
het missionaire gesprek.12 ‘Gebed’ en het ‘eren van God’ fungeren bijna als syno-
niemen. Kruyt zag de godsverering als een groeiproces. Niet alleen voor de 
inwoners van Midden-Celebes, maar ook voor de zendelingen. Zo schrijft hij in een 
dagboekpassage dat de zendelingen meer aandacht moeten geven aan de gods-
verering in het gebed. Ook over het gehalte van de godsverering bij de To Pamona 
maakte hij zich zorgen: enkele jaren na de eerste overgangen naar het christelijk 
geloof constateerde hij stagnatie in de kwalitatieve groei van de gemeenten. Hij 

                                                        
7  ‘Preeken van Dr. Kruyt II’, zie bijlage 3, preekschets 10, blz. 526. 
8  ‘Preeken van Dr. Kruyt II’, blz. 526.  
9  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 80-82. 
10  Zie J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 269-286. 
11  Zie Kruyts behandeling van het tweede, derde, zesde, achtste en negende gebod in: Th. Delleman, 

Sinaï en Ardjoeno, blz. 47-94, 155-176, 207-266. 
12  Zie bijvoorbeeld Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 22 maart; 3 juni; ‘Dagboek 1894’, 11 maart; ‘Dagboek 

1897’, 5 maart; ‘Dagboek 1919’, naschrift ‘jaarverslag werkkring Pendolo in 1919’. 
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vreesde dat de kerstening van het volk niet doorzette en dat de vrucht van de 
hartsverandering te weinig zichtbaar was. Het christelijk geloof was nog te weinig 
tot persoonlijk eigendom geworden en de magie van de ‘ruilhandel’ maakte nog 
steeds onderdeel uit van de godsverering. Het christelijk geloof werd te ritualistisch 
beleefd. Hij concludeerde dan ook dat de To Pamona zich moesten oefenen in het 
voorgaan in de gemeenschappelijke gebeden. Dit moest als oefening gelden voor de 
verdieping van de persoonlijke godsverering: 
 

Het Christendom moet bij onze lieden meer persoonlijk eigendom worden. Daarvoor is het 
ook noodig, dat ze zich meer wennen aan het voorgaan in gebed. In deze aangelegenheid 
steunt men nog te veel op den zendeling en den onderwijzer. Wederom een overblijfsel uit 
het Heidendom, toen men meende dat alleen lieden, die door hun leeftijd of door een 
bizondere geschiktheid daartoe tot de goden mochten bidden.13 Het moet zelfs voorge-
komen zijn, dat een gedoopt landbouwpriester een christelijke gebed over akkers uitsprak, 
en daarvoor dezelfde belooning bedong, als hij dat eertijds in het Heidendom gewend was. 
Pogingen bij de ouderen aangewend om in de bijeenkomst voor te gaan in het gebed, zijn 
tot nu toe mislukt. Maar op het doop- en op het meergevorderd onderwijs laten we de 
jongere christenen de bijeenkomst sluiten.14 

 
Uit deze passage blijkt dat Kruyt de werkelijke, kwalitatieve groei van de gemeenten 
verwachtte van de jongere generatie die het onderwijs aan de zendingsschool had 
gevolgd. In het korte artikel ‘Ouderlingen in Midden-Celebes’ (1928) schreef hij dat 
onder de ouderen ‘maar zelden’ mensen te vinden waren die als ouderling konden 
optreden. Hij constateerde dat ook de gemeenteleden er zo over dachten: ‘De meeste 
gemeenten kiezen dan ook hun ouderling uit de jongeren, en velen hunner zijn 
oudleerlingen van de school.’15 De oudere generatie zat naar zijn idee nog zo vast in 
de levensbeschouwing van het heidendom dat persoonlijk geloof alleen bij de 
vromen kon worden verwacht:  
 

Men heeft van dat Christendom in zich opgenomen, wat men er van opnemen kon met de 
animistische denkbeelden, welke men van geslacht op geslacht had overgeërfd. Waar de 
persoonlijkheid van den Possoër nog zoo weinig ontwikkeld is, moeten we niet veel 
verwachten van persoonlijke uitingen van het Christelijk geloof, dat men heeft aange-
nomen. Ik geloof dat het zoeken naar en het steunen op zulke persoonlijke uitingen van 
geloof tot de meeste teleurstelling in de zending heeft geleid.16 

 
Kruyt wilde het oog gericht houden op de algemene invloed van het christendom op 
het volk. Hij hoopte dat zich in Midden-Celebes een ‘Christelijk openbare meening’ 
zou gaan vormen waaraan ook ‘de godsdienstig onverschilligen zich hebben te 
onderwerpen’.17 De stand van zaken in 1919 maakte hem echter niet erg optimis-
tisch. Hij geloofde in de opvoedende kracht van het evangelie, maar constateerde dat 
de ontwikkeling ‘heel langzaam’ ging en bovendien ‘vele zwenkingen’ maakte. Dit 
had volgens Kruyt te maken met het ontstaan van een beweging die probeerde 
animisme en christendom te vermengen. Deze zogenaamde meyapi-beweging, die 
onder leiding stond van Balamba uit het dorp Singkona, probeerde gedoopten in 

                                                        
13  Deze zin loopt niet goed, maar is conform het origineel van Kruyt.  
14  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, naschrift ‘jaarverslag werkkring Pendolo in 1919’. 
15  Kruyt, ‘Ouderlingen in Midden-Celebes’, blz. 168. 
16  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, naschrift ‘jaarverslag werkkring Pendolo in 1919’. 
17  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, naschrift ‘jaarverslag werkkring Pendolo in 1919’. 
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contact te brengen met hun overleden voorouders.18 Voor Kruyt leidde dit tot de 
conclusie dat niet alleen de ware godsverering nog te weinig diepgeworteld was, 
maar ook dat het protestantse christendom te weinig mystiek te bieden had. Volgens 
Kruyt hadden de To Pamona daaraan behoefte en daarom zocht hij naar ruimte voor 
mystiek binnen de kaders van de christelijke godsverering. De conclusie kan echter 
evenzeer luiden dat de To Pamona binnen de christelijke kaders niet zochten naar 
mystiek, maar naar een plaats voor de voorouders.  
 
9.2.3 Het aanroepen van God 
 
In al het missionair werk dat taalgrenzen overschrijdt is het kiezen van de godsnaam 
van groot belang. Het gaat bij deze keuze om het vinden van een begrip dat zo dicht 
mogelijk de christelijke inhoud van het woord ‘God’ nadert. De gekozen naam moet 
optimaal communiceren wat de bijbelse traditie aanreikt en wat de brenger van het 
evangelie wil overdragen. Het is daarbij mogelijk dat de hoorder iets anders verstaat 
dan de spreker bedoelde. Evenals zendelingen op andere zendingsterreinen heeft ook 
de zending in Midden-Celebes met deze vraag geworsteld, maar anders dan in 
Sumba leidde de vertaling van de godsnaam niet tot een conflict.19 Kruyt wilde 
aanvankelijk de godsnaam ontlenen aan de taal en de religie van de To Pamona. Dat 
zou uiteindelijk echter niet lukken. De naam Jezus moest ook een inheemse vorm 
krijgen. De vraag was daarbij of gebruik kon worden gemaakt van de Arabische 
naam Isa of dat de naam Jezus aangepast moest worden aan de Pamona-taal. 
 
Pue Lamoa en Pue Ala 
Adriani schreef in zijn artikel ‘Het christianiseeren eener taal’ (1916): ‘Bij de beoe-
fening der Bare’e-taal in den dienst der Zending is van den aanvang af het beginsel 
geweest, om geen vreemde woorden in te voeren waar dit niet volstrekt noodig was. 
(…) De eerste jaren van onzen taalarbeid waren een tijd van zoeken en tasten in alle 
opzichten.’20 Het ‘zoeken en tasten’ wordt duidelijk aan de hand van een passage uit 
Kruyts dagboek van 1892. Uit de weergave van een gesprek tussen Kruyt en 
kabosenya Garoeda blijkt dat de eerstgenoemde aanvankelijk koos voor het gebruik 
van de godsnaam Allah, maar daar uiteindelijk vanaf zag vanwege de mogelijke 
verwarring van Allah (God) en ala (rijstschuur).  

 
Ik: Ge moet me toch eens zeggen wat monoentoe betekent. 
Garoeda: Monoentoe betekent spreken, zooals u op Godsdag doet. 
Ik: Maar hoe komt het dan als ik zeg: Monoentoe engkari Allah (over God 

spreken) dan begint men te lachen. Is dat dan niet goed gezegd? 
Garoeda:  lacht ook en zegt: Ja, dat is goed gezegd, maar men kent hier de naam Allah 

zoo niet. Hier zegt men Lamoa. Ala betekent rijstschuurtje. 
Ik:  Dan zal ik voortaan over Lamoa spreken. Deze is toch dezelfde als Allah.21 

 

                                                        
18  Zie voor een beschrijving van dit fenomeen: Kruyt en N. Adriani, ‘De Godsdienstig-Politieke bewe-

ging “Mejapi” op Celebes’, BTLV, 1913 (67), blz. 135-151 en BrAKrVr, 1918 (41), blz. 3-9. 
19  Zie Th. van den End, Gereformeerde zending op Sumba, blz. 342-343. De missionair predikant P.J. 

Lambooij was niet gelukkig met de heidense voorstellingen die werden gekoppeld aan de godsnaam 
Allah en wilde aansluiten bij het in de gemeente opgekomen gebruik van de godsnaam Marapoe. 

20  N. Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 118-119. 
21  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 1 oktober. 
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Zeventien jaar later, in 1909, zou Kruyt in zijn dagboek schrijven dat ‘men tot een 
heidensch volk sprekend niet een hunner godennamen moet bezigen om hun iets bij 
te brengen van God’22 Hij kwam dus in de tussenliggende jaren tot de conclusie dat 
aan het gebruik van de godsnaam lamoa te veel bezwaren kleefden. Doorslaggevend 
in deze afweging was dat lamoa niet alleen verwees naar een godheid, maar dat de 
To Pamona deze uitdrukking ook gebruikten voor de voorouders. Kruyt achtte dit 
onwenselijk. Bovendien had hij gemerkt dat ook nog levende en geëerde – of 
gevreesde – mensen lamoa werden genoemd. Ook hemzelf overkwam dit in 1894, 
toen een priester uit Napu te kennen gaf dat de mensen lamoa Kruyt met rust 
moesten laten, omdat anders rampspoed over het land zou komen.23 De geschriften 
van Kruyt bevatten helaas weinig informatie over de geschiedenis achter de keuze 
voor de godsnaam. Adriani verschaft iets meer informatie. Zo schreef hij over het 
gebruik van de godsnaam lamoa:  
 

In den aanvang hebben wij wel getracht het woord lamoa voor ‘God’ te gebruiken. Maar 
het ging niet; het woord wordt meestal meervoudig opgevat. Het is geheel hetzelfde 
woord als ’t Maleise mojangda, ‘de vereerde Voorouders’. Toen dit woord uit den volks-
godsdienst onbruikbaar bleek, zochten wij naar den naam van den oppergod in het 
mythologisch systeem der priesteressen.24  

 
Deze zoektocht naar de naam van de oppergod stuitte eveneens op een probleem: in 
de mythologie van de To Pamona was geen sprake van één hoogste god, maar van 
een hoogste godenechtpaar: i Lai (‘de man’) en i Ndara (‘de maagd’).25 Adriani 
omschreef i Lai in zijn woordenboek in de volgende termen: ‘de hemel als god 
gedacht, de god der bovenwereld, Vader Hemel’.26 Deze de hemel besturende god27 
was gehuwd met i Ndara, die ‘onder in de aarde’ is. Zij droeg de aarde op haar 
hoofd.28 Kruyt noemde haar ‘Moeder aarde’.29 Adriani duidde haar in vergelijkbare 
termen aan: de ‘Aardgodin’ en ‘de Aarde als vrouwelijke godheid gedacht’.30 
Volgens Adriani stond i Lai bovenaan in de mythologie van de priesteressen.31 Dat 
bood in principe goede mogelijkheden deze godsnaam in de verkondiging te gebrui-
ken. Adriani formuleerde zijn argumentatie om i Lai niet als godsnaam te gebruiken 
erg kort en enigszins cryptisch: ‘Maar deze God is zoo goed als vergeten’.32 Kruyt 
onderschreef dit laatste, getuige zijn opmerking dat i Lai en zijn vrouw i Ndara 

                                                        
22  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 7 september 1909. Kruyt schreef over het gebruik van godsnamen in 

zijn artikel ‘Over eenige uitdrukkingen voor geestelijke begrippen bij de evangelieprediking in 
Indië’, MNZG, 1906 (50), blz. 365-380. Hij ging in dat artikel echter niet in op het gebruik van de 
godsnaam in het zendingswerk in Midden-Celebes. 

23  Zie Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 3 juli. Jan Kruyt verwijst in zijn bespreking van de godsnaam naar deze 
passage (Het zendingsveld Poso, blz. 81). 

24  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 120. 
25  R.E. Downs laat in zijn bespreking van de kosmologie het voorvoegsel ‘i’ weg (R.E. Downs, The 

religion of the Bare’e speaking Toradja of Central Celebes, ’s-Gravenhage, 1956, blz. 12vv. 
Adriani gebruikt het Bare’e-voorvoegsel meestal wel (‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 120). 

26  N. Adriani, Bare’e-Nederlandsch Woordenboek, blz. 329. 
27  Lai sindate mangkeni jangi, ‘Lai daarboven bestuurt de hemel’ (zie Kruyt, De Bare’e sprekende 

Toradjas van Midden-Celebes, II, Amsterdam, 1951, blz. 3). 
28  Kruyt, De Bare’e sprekende Toradjas van Midden-Celebes, II (1951), blz. 3. 
29  Kruyt, De Bare’e sprekende Toradjas van Midden-Celebes, I (1951), blz. 370. 
30  Adriani, Bare’e-Nederlandsch Woordenboek, blz. 455. 
31  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 120. 
32  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 120.  
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weliswaar de voornaamste oppergoden waren, maar dat zij toch ook de goden waren 
‘van wie men het minste weet te vertellen’.33 Het ontbreken van kennis over deze 
hoogste god zou juist de mogelijkheid hebben geboden deze godsnaam te vullen met 
betekenis vanuit de christelijke traditie. De zending in Midden-Celebes koos daar-
voor echter niet, waarschijnlijk vanwege het tweede door Adriani genoemde punt, 
namelijk dat i Lai steeds ‘met eene vrouwelijke wederhelft’ voorkomt.34 Kruyt en 
Adriani achtten het niet mogelijk het christelijke godsbegrip over te brengen met 
behulp van een godsnaam die steeds de associatie opriep met de godin van de aarde.  

Mogelijk hebben ook andere, door Kruyt en Adriani niet nader genoemde, over-
wegingen een rol gespeeld. Wellicht achtten zij het niet wenselijk de godsnaam i Lai 
te gebruiken, omdat deze niet alleen geassocieerd werd met de godin van de aarde, 
maar ook met de mythe van incest.35 Waarschijnlijker is echter dat een ander 
argument een rol speelde: de goden i Lai en i Ndara hadden in de mythologie van de 
Pamona-religie niet dezelfde exclusief hoge positie als de God van de bijbel. Pue 
mPalaburu (Schepper-God), zoon van het hoogste godenechtpaar, en Pue di Songi 
(Heer in het verborgene36) speelden in de priesterlijke rituelen een veel belangrijkere 
rol.  

Ondanks hun vertaaltheoretische en missionaire uitgangspunten kozen Kruyt en 
Adriani uiteindelijk voor de uitheemse godsnaam Ala (God), de Bare’e-vorm van het 
Arabische en Maleise Allah.37 Zij voegden daaraan toe het Bare’e-woord Pue (heer, 
meester, eigenaar, vorst, god).38 Volgens het Bare’e-woordenboek van Adriani is de 
woordvorm Ala in directe zin ontleend aan het Buginees, waar de aanduiding Ala 
ta’ala (God de verhevene) gangbaar was.39  

Adriani schrijft dat de zending de naam Pue mPalaburu (Heer Formeerder, 
Schepper-God) niet als godsnaam gebruikte. De zending maakte echter wel gebruik 
van priesterlijke litanieën waarin de eigenschappen van de god werden aangeduid.40 
Adriani illustreert dit met Handelingen 8:12, waar de namen Zeus en Hermes voor-
komen. In zijn voor het zendingswerk geschreven bijbelse geschiedenissen vertaalde 
hij Zeus met Pue mPalaburu en Hermes met Pue di Songi. Het gaat Adriani hier 
echter niet om het gebruik van de Pamona-godsnamen voor Griekse goden, maar om 
de eigenschappen die aan de goden werden toegedicht. In de parafrasering van 

                                                        
33  Kruyt, De Bare’e sprekende Toradjas van Midden-Celebes, II (1951), blz. 3. 
34  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 120. 
35  Kruyt, De Bare’e sprekende Toradjas van Midden-Celebes, II (1951), blz. 3-4; zie ook J. Kruyt, Het 

zendingsveld Poso, blz. 28. 
36  Volgens de mythologie woonde Pue di Songi in de hoogste, verborgen kamer van de hemel. Zie 

Kruyt, De Bare’e sprekende Toradjas van Midden-Celebes, II (1951), blz. 4; R.E. Downs, The 
religion of the Bare’e speaking Toradja of Central Celebes, blz. 12; N. Adriani, Bare’e-
Nederlandsch Woordenboek, blz. 763. 

37  Volgens Jan Kruyt kwamen zij ‘in onderling beraad’ tot deze conclusie (Het zendingsveld Poso, blz. 
81). Hij baseert zich mogelijk op gesprekken met zijn vader of op Adriani’s artikel ‘Het 
christianiseeren eener taal’ en diens gebruik van het woord ‘wij’ (blz. 120).  

38  Adriani, Bare’e-Nederlandsch Woordenboek, blz. 577. 
39  Adriani, Bare’e-Nederlandsch Woordenboek, blz. 10. F.H. van de Wetering wijst op een vergelijk-

bare keuze voor de godsnaam op Alor, waar de invloed van moslims aan de kust eveneens leidde tot 
het gebruiken van de naam Allah ta’ala (F.H. van de Wetering, ‘De Godsnaam op Alor’, TZM, 1927 
(71), blz. 135. 

40  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 120: ‘Wat wij wel konden overnemen uit den 
theologischen godsdienst der priesteressen, waren sommige epitheta der bij het volk bekende goden 
der Bovenwereld.’ 
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Handelingen 8 koppelde hij epitheta uit de priesterlitanieën, ter ere van Pue mPala-
buru en Pue di Songi, aan de Schepper-God van de bijbel:  

 
En als men nu offers wil brengen,41 wijzen zij dit alles af, met te zeggen dat men aan 
menschen geen goddelijke eer mag brengen, ’t zij ze levend zijn of dood, maar dat alle 
eer toekomt aan God. ‘Want Hij is het die onzen adem bezit, die den hemel en de aarde 
heeft geformeerd, de zee met al haren inhoud. Hij heeft ons lichaam gevormd; Hij heeft 
onze vingers gescheiden, zoodat wij er vingers aan hebben, Hij heeft onzen mond ge-
spleten, zoodat wij er een mond aan hebben, Hij heeft onze ooren doorboord en onzen 
neus doorstoken, Hij heeft onze oogen gespleten, en Hij is het die onzen kruin overwelft. 
Hij is het die zijnen adem in onze Voorouders heeft overgebracht, zoodat zij ademden en 
zoo is het dat ook wij, hunne nazaten, leven tot op dezen dag.’ Deze geheele zinsnede is 
overgebracht uit de taal der priesteressen; voor de Toradja’s zijn het alle bekende klan-
ken, waarnaar zij gaarne luisteren.42 

 
Kruyt waardeerde dit zoeken naar aansluiting als positief en noodzakelijk.43 De 
zending zocht zelf naar deze mogelijkheden, maar zij stond in principe ook niet 
afwijzend tegenover vergelijkbare ontwikkelingen van de zijde van de To Pamona, 
zoals het vervangen van de godennamen door de namen van God en Jezus tijdens de 
litanieën van de priesteressen. Kruyt waardeerde dit als een teken dat de To Pamona 
het christelijk geloof in de eigen kring trokken.44 Het omgekeerde, namelijk het 
overnemen van de inheemse godsnamen in het christendom, vond echter ook plaats. 
Uit interviews blijkt, in tegenstelling tot wat Adriani schrijft, dat christenen de 
godsnaam Pue mPalaburu in het gebed gebruikten. Zo wezen ds. Dj.M. Gandisi,45 
ds. B. Mokale,46 R. Oruwo-Monapa47 en D. Kawani48 op het gebruik van de naam 
Pue mPalaburu in de voorbeden en in het gebed van verootmoediging. De eerst- en 
laatstgenoemde vermeldden met name het gebruik van de formulering Boo Pue Ala 
papa Pue mPalaburu anu malaburu yangi pai lino (‘O Heer God, Vader, Heer 
Formeerder, die geschapen hebt de hemel en de wereld’). Bovendien wees Kawani 
erop dat de zendelingen dit gebed uit de inheemse religie voor kerkelijk gebruik 
overnamen, omdat zij het beschouwden als passende verheerlijking van God. 
 

                                                        
41  Aan Paulus en Barnabas. 
42  Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, blz. 122. 
43  GZB-zendeling A.A. van den Loosdrecht gebruikte direct na zijn aankomst in Rantepao (9 mei 

1914) de godsnamen Poeang Alla en Poeang Isa. Hij maakte deze keuze zeer waarschijnlijk onder 
invloed van zijn oriënterend verblijf in Poso (7 december 1913 tot half april 1914, zie N. Adriani, 
‘Ter herinnering aan Antonie Aris van de Loosdrecht’, VGA, III, blz. 296-297). Al snel zou hij 
echter kiezen voor de naam Poeang Matoea, de inheemse aanduiding voor de schepper-god. 
Zendeling P. Zijlstra wees in een brief van november 1925 op het ‘zeer gebrekkige beeld’ dat deze 
aanduiding van God geeft, maar hij beschouwde het toch als een gelukkige keuze (Zie Th. van den 
End, De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961, blz. 113, 217-218). B. Plaisier wijst erop dat het 
gebruik van de oude godsnaam volgens de evangelisten veel misverstanden opriep en dat het 
gebruik van de naam Puang Matua ertoe bijdroeg dat God als een God op grote afstand werd 
ervaren (B. Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 430-431).  

44  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 70-72. 
45  Interview Dj.M. Gandisi, 20 september, 5 oktober 1994. 
46  Interview B. Makale, oktober 1994. 
47  Interview R. Oruwo-Monapa, 22 oktober 1994. 
48  Interview D. Kawani, 23 en 26 oktober 1994. 
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Pue Isa en Pue Yesu 
Opmerkelijk is dat Jan Kruyt, in zijn bespreking van de godsnaam, niet ingaat op de 
mythologie van de To Pamona en de wijze waarop Kruyt en Adriani daarin aankno-
pingspunten probeerden te vinden voor de godsnaam. Het is niet duidelijk waarom hij 
dit achterwege laat. Hij besteedt uitsluitend aandacht aan de onmogelijkheid de term 
lamoa te gebruiken en bespreekt vervolgens de keuze voor de Bare’e-naam voor 
Jezus.49 Zijn opmerking dat Alb. Kruyt aanvankelijk, in aansluiting bij het islamitisch 
spraakgebruik, de naam Isa gebruikte en dat de zendelingen deze aanduiding pas in de 
jaren dertig vervingen door de naam Yesu is niet juist: het is een onvolledige en 
daardoor onjuiste weergave van de feiten.50 Uit dagboeknotities blijkt dat Kruyt 
aanvankelijk zowel de namen ‘Jesoe’ als ‘Jesoea’ gebruikte.51 Ook uit een brief aan 
Adriani, geschreven in maart 1900, blijkt dat Kruyt in het jaar 1900 de naam ‘Jesoe’ 
gebruikte.52 Rond die tijd was hij echter niet consequent in het gebruik van de naam 
voor Jezus, want een dagboeknotitie van februari 1897 maakt duidelijk dat, naast Pue 
Ala, ook de naam Pue Isa ingang gevonden had:  
 

Voortpratende met horten en stooten zeide Tampanambes broer: ‘Jullie zeggen dat we niet 
meer lamoa, maar Pue Allah moeten zeggen’. Ik: ‘Het komt er niet op aan, op de naam, 
maar jullie lamoa's zijn vele, en dat is eene fout, God is een.’ Tampanambe: ‘Maar jullie 
hebben toch twee goden, Pue Allah en Pue Isa?'53  

 
Pas na geruime tijd ging Kruyt geheel over tot het gebruik van de naam Pue Isa, 
waarschijnlijk omdat deze benaming bekender was bij de To Pamona door de om-
gang met islamitische kustbewoners. In de jaren dertig koos de Poso-zending echter, 
in aansluiting bij de Maleise bijbelvertaling en ter onderscheiding van de islam, voor 
de aanduiding Pue Yesu.54 
 
Inosa mPue Ala en tanoana 
Uit de bronnen over de zending in Midden-Celebes blijkt dat de discussie over de 
godsnaam beperkt bleef tot de aanduidingen voor God en voor Jezus. Over de ver-
taling van de naam voor de derde persoon van de triniteit, Heilige Geest, is kennelijk 
geen discussie gevoerd. In zijn artikelen en rondzendbrieven gaat Kruyt nauwelijks 
in op de Geest. In de titels van zijn publicaties komt bovendien het woord 
‘Pinksteren’ in het geheel niet voor (dit in tegenstelling tot de woorden ‘kerst’ en 
‘Pasen’).55 Deze constatering rechtvaardigt de vraag of in de missionaire benadering 
van Kruyt, zeker in de latere jaren van zijn werk in Midden-Celebes, er sprake was 
van een zekere ‘Geistvergessenheit’, ondanks zijn nadruk op de innerlijkheid van het 
geloof.  

Een van de weinige keren dat Kruyt expliciet schrijft over de Geest is in het 

                                                        
49  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 80-82. Deze bespreking staat in het kader van de vorm van de 

missionaire prediking (blz. 77-90). 
50  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 81-82. 
51  Zie bijvoorbeeld ‘Dagboek 1892’, 29-30 mei en 2 juni.  
52  Brief Kruyt aan Adriani, 26 (?) maart 1900 (ARvdZ 96A/1/4). 
53  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 2 februari. 
54  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 82.  
55  ‘Het Kerstfeest in Posso’, NZ, 1929 (12/12), blz. 181-182; BrAKrVr, 1910 (8), blz. 10-15: ‘De 

Kerstdagen te Kasigoentjoe’, 1911 (12) blz. 13-16: ‘Een nationaal Kerstfeest’; 1919 (48) blz. 3-9: 
‘Naar aanleiding van ons Kerstfeest’; ‘Paschen op het zendingsveld’, NZ, 1944 (27/3), blz. 17; 
‘Paschen in Posso’, in: Th. Delleman, In het licht van Zijn verrijzenis, Aalten 1946. 
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zeer korte artikel ‘De werking van den Heiligen Geest in de Possozending’ (1934).56 
Die tekst geeft echter geen informatie over de achtergronden van de vertaalkeuze. 
Uit het Nieuwe Testament in de Pamonataal blijkt dat de vertalers kozen voor het 
woord inosa.57 Dit woord, afgeleid van osa (adem), betekent levenskracht, levens-
duur, leven. Volgens Adriani beschouwden de To Pamona inosa als ‘de zichtbare 
vorm van het leven’.58 Zijn beschrijving bevat geen aanwijzingen dat aan inosa 
goddelijke kwaliteiten werden toegedacht. Evenmin geeft hij aan dat het begrip als 
synoniem werd gebruikt voor tanoana (levenskracht, ziel). Kruyt omschrijft de 
adem evenmin in termen die een verbinding met het goddelijke doen vermoeden: 
‘De adem, die uit het lichaam voortkomt, wordt door den Toradja beschouwd als een 
met levenskracht vervuld produkt van den mensch, op dezelfde wijze als hij dit het 
speeksel en de uitwerpselen doet’.59  

De vertalers kozen dus voor een neutrale omschrijving: adem, levenskracht. In 
het Nieuwe Testament in de Pamonataal wordt Inosa niet alleenstaand weergegeven, 
maar steeds in combinatie met Pue Ala. De vertaling van Geest of Heilige Geest 
wordt consequent weergegeven met Inosa mPue Ala (de Adem van de Heer God). 
Opmerkelijk is dat in Handelingen 8, in het verhaal van Simon de tovenaar, het 
woord inosa (adem, levensduur) voorkomt naast het door Kruyt veelvuldig bespro-
ken begrip tanoana (‘zielestof’, levenskracht). De vertaling gebruikt in vers 19 dit 
laatste woord als omschrijving van de bijzondere kracht die de apostelen volgens 
Simon hadden. De tekst roept dus de associatie op met het werk van de wurakes, de 
priesteressen, die opstegen naar de hemel om levenskracht (tanoana) te halen voor 
mensen in kwetsbare situaties. Kracht van de goddelijke Geest (inosa) kreeg daar-
door een plek tegenover magische kracht van de menselijke ziel (tanoana). 
 
9.2.4 Het dienen van God  
 
‘Men heeft van dat Christendom in zich opgenomen, wat men ervan opnemen kon met 
de animistische denkbeelden, welke men van geslacht op geslacht had overgeërfd’, 
schreef Kruyt in 1919.60 Het dienen van God ‘liet te wensen over’: vele recent gedoop-
ten waren onverschillig voor het christendom, sommigen kwamen in het geheel niet 
meer in de samenkomsten en afval van het geloof kwam voor. Kruyt was van mening 
dat dit samenhing met het nog ongeregelde van het gemeenteleven. Ouderlingen waren 
nog niet overal aangesteld en binnen gezinnen kwam het geregeld voor dat slechts één 
van de echtelieden was gedoopt.  

De gereformeerde zendeling D.K. Wielenga, in datzelfde jaar op bezoek in 
Midden-Celebes, plaatste eveneens kritische kanttekeningen bij het gemeenteleven. 
Zo merkte hij op dat de kerkdiensten te weinig ritueel hadden, terwijl dit voor de 
christenen wel belangrijk was. Kruyt schreef daarover in zijn dagboek: ‘Na het bij-
wonen van de godsdienstoefening maakte Wielenga de opmerking dat het wel goed 
zou zijn meer ritueel er bij te hebben, bijvoorbeeld bij het begin het gezamenlijk 
zingen van de geloofsbelijdenis. Ik voel er wel voor, maar ik geloof toch dat het 

                                                        
56  Kruyt, ‘De werking van den Heiligen Geest in de Possozending’, AWCC, 1934 (10/29). 
57  Zie bijvoorbeeld de vertaling van Mattheus 1:20 en Handelingen 1:8, Sura magali nuntu ngkatuwu. 

Sura mpojanji dawou, Jakarta, 1991. 
58  Adriani, Bare’e-Nederlandsch Woordenboek, blz. 530. 
59  Kruyt, De Bare’e sprekende Toradjas van Midden-Celebes, I (1951), blz. 427. 
60  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, naschrift ‘Werkkring Pendolo 1919’. 
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beter is daarmee nog een poos te wachten.’61 In deze passage weidde Kruyt niet 
verder uit over zijn opvattingen, maar duidelijk is dat hij aarzelde bij het invoeren 
van vaste, liturgische gebruiken in de kerkdienst. De vorm van de kerkdiensten 
kwam voort uit de informele samenkomsten op de veranda van de zendelings-
woning: de dienst was aanvankelijk een gesprek over een bijbelverhaal. Na het 
begin van de overgangen naar het christendom werden de samenkomsten verplaatst 
naar de schoolgebouwen. Daar groeiden de bijeenkomsten uit tot kerkdiensten 
waarin gezongen en gebeden werd.  

In 1912 had de Conferentie van Zendelingen besloten dat er meer structuur in 
de diensten moest worden aangebracht, maar ‘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’.62 De kerkdiensten vonden ’s 
morgens vroeg plaats, om half zeven of zeven uur. Door de ‘godsdienstoefening’ op 
dit vroege uur te houden werd tegemoet gekomen aan de To Pamona, die de zondag 
nog niet als rustdag beschouwden. Zodra de zondagsheiliging gemeengoed zou 
worden, kon het tijdstip van de kerkdienst ook later op de ochtend worden geplaatst. 
De Conferentie was van mening dat de samenkomst op enigerlei wijze ruimte moest 
bieden voor het gesprek, hetzij voorafgaand aan de preek, hetzij na de kerkdienst. 
De gespreksvorm verdween echter gaandeweg, omdat het aantal bezoekers steeds 
groter werd. Na 1925 verdween geleidelijk het gebruik van bijbelse platen als 
ondersteuning van de bijbelvertelling. In 1925 zou de Conferentie van Zendelingen 
nog een discussie wijden aan de vraag of deze ‘aanschouwing’ moest worden 
gehandhaafd. Jan Kruyt concludeert dat deze ‘naïeve wijze van werkelijkheid te 
beleven moest wegvallen’.63 Hij betreurt dit echter als een negatieve ontwikkeling: 
‘een stuk direkte aanspreekbaarheid’ verviel terwijl niet duidelijk was wat ervoor in 
de plaats kwam. Vragenderwijs stelt hij dat liturgie wellicht hiervoor in de plaats 
kwam. In de notulen van de Conferentie is overigens opgetekend dat J. Woensdregt 
pleitte voor het handhaven van het gebruik van de bijbelse platen en dat deze ook 
werden aangeschaft voor de ressorten waar nog geen platen in het bezit van de 
zendeling waren. 

De Conferentie van Zendelingen besloot in 1925, op voorstel van Kruyt, tot het 
invoeren van een eenvoudige orde van dienst. De zendelingen Woensdregt en A. 
Kooistra waren van mening dat in hun ressorten, respectievelijk Bada en Tentena, 
geen behoefte bestond aan een vaste orde van dienst. Kruyt antwoordde daarop: ‘een 
liturgie dient juist om bij een geestelijk weinig ontwikkeld volk meer behoefte aan 
geestelijke dingen te scheppen’.64 Woensdregt en Kooistra echter waren van mening 
dat het belangrijker was dat de christenen eerst zouden leren goed mee te zingen 
tijdens de dienst.65 Het werd aan het oordeel van de zendeling overgelaten of de 
gemeente toe was aan de invoering van liturgie. Volgens de notulen werden de tien 

                                                        
61  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 14 maart. 
62  NCvZ Midden-Celebes, 17 juni 1912 (ARvdZ 96A/4/1). A.M. van de Poll-Schuyt (1910-1998) 

schreef dat rond 1915 de diensten geen gespreksvorm meer hadden (brief aan de auteur, 9 september 
1994, privé-archief). 

63  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 271-272. 
64  NCvZ Midden-Celebes, 20 januari 1925, bijlage 4, overzicht blz. 13 (ARvdZ 96A/4/1). 
65  Het zingen van christelijke liederen werd op de scholen aangeleerd. De ouderen zagen het zingen 

aanvankelijk als iets dat bij het kind-zijn en het schoolgaan hoorde (J. Kruyt, Het zendingsveld 
Poso, blz. 273). 
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geboden en de geloofsbelijdenis afwisselend, om de week, gelezen. Op de zondag 
dat de wet gelezen werd, verving de voorganger de geloofsbelijdenis door het lezen 
van Johannes 3:16. Wanneer de geloofsbelijdenis werd gelezen, diende de voor-
ganger de lezing van de wet te vervangen door het lezen van Lukas 10:27.66 Jan 
Kruyt geeft geen nadere informatie over de opzet van de liturgie.  

Uit interviews blijkt dat aanvankelijk een zeer sobere orde van dienst werd 
gebruikt: zang, gebed, wet, geloofsbelijdenis, schriftlezing, preek, zang, gebed.67 
Kruyts artikel ‘Liturgie voor de Christelijke gemeenten in Midden-Celebes’ beves-
tigt dit beeld.68 In tegenstelling tot zijn opmerkingen naar aanleiding van het bezoek 
van Wielenga blijkt Kruyt in 1925 tot de conclusie te zijn gekomen ‘dat geestelijk 
weinig ontwikkelde volken behoefte hebben aan vaste vormen, waarin ze hun geloof 
willen uiten’.69 Hij erkende dat dit besef pas sinds ‘de laatste drie, vier jaren’ bij hem 
had postgevat. Wellicht heeft het bezoek van Wielenga hierin een rol gespeeld. Hij 
verwachtte veel moeilijkheden bij de invoering van de liturgie te zullen onder-
vinden, maar de mensen zouden gaandeweg gaan beseffen dat ‘een deel van de 
Christelijke godsvereering’ bestaat uit het meedoen van de liturgie. Kruyt liet het 
votum weg en verving dit door een korte bede om de aanwezigheid van de Geest. 
Hij achtte zelf het steeds opnieuw lezen van de tien geboden niet nodig. Dat hoorde 
volgens hem thuis in het dooponderricht. In plaats daarvan las hij de samenvatting 
van de wet, gevolgd door schuldbelijdenis en schuldvergeving. Zang had in de 
dienst een bescheiden plaats: liturgische responsies door de gemeente liet Kruyt niet 
uitspreken, maar zingen. Het ‘gewone’ zingen van vertaalde gezangen had alleen 
plaats in de vorm van de slotzang en eventueel voorafgaand aan de toespraak.70 

De geleidelijke groei van het liturgisch karakter van de samenkomsten stond op 
gespannen voet met de wens de communale eenheid te handhaven. In de eerste jaren 
na de kerstening woonden zowel gedoopten als ongedoopten de samenkomsten bij 
en voerden met elkaar het gesprek over de bijbelverhalen. In later jaren kregen de 
diensten echter een steeds kerkelijker karakter: de gedoopten namen deel aan de 
riten en de ongedoopten werden toeschouwers.71 Dit was met name aan de orde toen 
de viering werd ingevoerd: terwijl de doop een openbaar en getuigend karakter had, 
was het avondmaal als viering van het goddelijk mysterie gericht op de christelijke 
gemeenschap. De scheidslijn tussen lidmaten van de gemeente en ongedoopten werd 
daardoor duidelijk zichtbaar en de communale eenheid werd zo ongewild door-
broken. De zending probeerde dit te ondervangen door het houden van communale 
maaltijden na de avondmaalsviering. 

De Bare’e-sprekende christenen van Midden-Celebes vierden op 12 juni 1910 

                                                        
66  Helaas zijn de bijlagen, waarin volgens de agenda van de vergadering de orde van dienst was 

opgenomen, niet bij de archiefstukken gevoegd. Het om en om lezen van de tien geboden en de 
geloofsbelijdenis wordt bevestigd in een interview met M. Taiso en Y. Tongena, oktober 1994. 

67  Interviews met M.L. Penda, 2 september en 16 oktober 1994; K. Gundo, oktober 1994.  
68  Kruyt, ‘Liturgie voor de Christelijke gemeenten in Midden-Celebes’, TZM, 1925 (69), blz. 264-266. 
69  Kruyt, ‘Liturgie voor de Christelijke gemeenten’, blz. 264. 
70  Kruyt, ‘Liturgie voor de Christelijke gemeenten’, blz. 265-266. 
71  De kerkdiensten op het zendingsterrein van de GZB droegen vanaf het begin een ander karakter. 

Plaisier schrijft dat de kerkdiensten daar aanvankelijk in ‘het gebouw van de nieuwe beschaving, de 
school’ werden gehouden en dat daardoor de manier van samenkomen als vreemd ervaren werd. De 
diensten hadden niet zoals in Poso aanvankelijk de vorm van een gesprek, omdat de zendelingen 
bewust kozen voor een gereformeerd-protestantse vormgeving van de eredienst (B. Plaisier, Over 
bruggen en grenzen, blz. 492vv). 
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voor het eerst avondmaal.72 Dit vond plaats in de gemeente te Kasiguncu. Uiteraard 
was het niet de eerste avondmaalsviering in Poso, want in de Maleis-sprekende 
gemeente had zij al vele jaren plaats. In zijn dagboeken gaf Kruyt een beschrijving van 
de eerste viering. Deze vond plaats vier dagen voor de eerste begrafenis van een 
christen-geworden inwoner van Midden-Celebes. Kruyt bereidde deze viering goed 
voor tijdens het onderwijs aan de lidmaten en legde in zijn preek de nadruk op het 
avondmaal als viering van een nieuwe gemeenschap:  
 

In een voorwoord legde ik nog eens aan de menschen de beteekenis van het avondmaal uit 
naar aanleiding van de gelijkenis van den wijnstok. Aan de eerste tafel sprak ik over ‘Een 
nieuw gebod geef Ik u dat gij elkaar liefhebt, zooals Ik u heb liefgehad.’ Vroeger hebt gij 
alleen uw bloedverwanten liefgehad; nu door het avondmaal door ons geloof hebben wij 
allen het vleesch en het bloed van Jezus, en zijn wij dus werkelijk broers en zusters van 
elkaar.73  

 
Hij benutte het avondmaal dus als mogelijkheid om het ideaal van de communale 
eenheid te transformeren en te versterken: de christenen hadden een nieuwe verwant-
schap doordat zij hetzelfde bloed in de aderen hadden, namelijk het bloed van Jezus.74 
A. Gayumbo merkte op dat de zendelingen in de kerkdiensten de gemeenschap steeds 
weer centraal stelden: ‘In de kerkdiensten werd het voor de Pamona-cultuur karak-
teristieke mosintuwu steeds onderstreept, want mosintuwu gaf een beeld van wat het 
elkaar liefhebben inhield.’75  

De notulen van de Conferentie van Zendelingen van het jaar 1912 vermelden 
dat het avondmaal in 1912 gevierd werd, maar dat voor de viering nog geen vaste 
regeling bestond:  

 
Wij houden eene toespraak vooraf, waarin wij nog een keer op de beteekenis van het 
avondmaal wijzen; een formulier hebben wij niet; bij het overreiken van brood en wijn 
gebruiken wij dezelfde woorden als Jezus tot zijne discipelen richt bij de instelling van 
het heilig avondmaal. Voor de Toradja’s laten deze woorden niets te wenschen over aan 
duidelijkheid.76  

 
Kruyt voegt daaraan toe dat een vertaling van het Nederlandse avondmaalsformulier 
beslist onwenselijk was. Dat wil zeggen: hij beschouwde niet de vertáling van dit 
formulier als onwenselijk, maar het formulier zelf. Dit blijkt indirect uit hetgeen 
Kruyt in 1919 in zijn dagboek noteerde. Naar aanleiding van de avondmaalsviering 
in het dorp Bo’e, in het ressort Pendolo, merkt hij op dat het verreweg het beste was 
mensen vragenderwijs ‘een indruk te geven van den persoon van Jezus’. Deze 
mensen hadden ‘eigenlijk heelemaal nog geen geestelijke ervaring’ opgedaan en het 
had geen zin ‘te probeeren dingen uit hen te krijgen, die er nog niet in zijn’.77 Kruyt 
zag dus af van een leerstellige benadering middels tevoren vastgestelde vragen en 

                                                        
72  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 16 juni 1910.  
73  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 16 juni 1910. 
74  In 1936 schreef Kruyt dat inheemse christenen het avondmaal aanvankelijk alleen als een 

gemeenschapsoefening zagen (Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 107). Er was wellicht dus eerder 
sprake van omvorming (van de ‘heidense’ gemeenschapsbeleving naar een christelijke) dan van een 
versterking van de communale eenheid. 

75  Interview A. Gayumbo, oktober 1994. 
76  NCvZ Midden-Celebes, 17 juni 1912 (ARvdZ 96A/4/1). 
77  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 30 april. 
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antwoorden. Het ligt voor de hand dat Kruyt deze redenering ook volgde met betrek-
king tot het avondmaalsformulier.  

In 1927 was in deze situatie nog weinig verandering gekomen. Uit de notulen 
van de Conferentie van Zendelingen van 1927 blijkt dat Kruyt correspondeerde met 
de linguïst L. Onvlee (1893-1986), die sinds 1926 op Sumba werkte.78 De brief-
wisseling ging met name over de vertaalbaarheid van de Nederlandse doop- en 
avondmaalsformulieren. Onvlee schreef dat de missionaire predikanten van Sumba 
tot de conclusie gekomen waren dat een vertaling niet zou voldoen en dat iets geheel 
nieuws moest worden opgesteld. Hij vroeg Kruyt daarom inlichtingen te verstrekken 
over de werkwijze in Midden-Celebes. Deze antwoordde: 

 
(…) dat het proces van de verchristelijking der taal in Midden-Celebes nog niet vol-
doende voortgeschreden is, dan dat wij er aan konden denken denkbeelden omtrent doop 
en avondmaal in formulieren vast te leggen; dat voorloopig nog iedere zendeling op 
zichzelf zijn best moest doen om deze heilige handelingen aan de menschen te verklaren, 
en dat eerst later, wanneer de gemeenten tot een meer zelfstandig geestelijk leven waren 
gekomen, aan het opstellen van formulieren kon worden gedacht.79  

 
Kruyt blijkt de vertaalprincipes dus consequenter te hebben toegepast op de formu-
lieren dan op de bijbelvertaling. Terwijl hij van mening was dat de doopformulieren 
nog niet konden worden vertaald, uitte hij scherpe kritiek op Adriani omdat deze de 
vertaling van het Nieuwe Testament niet wilde bespoedigen.  

Kruyt legde er sterk de nadruk op dat het avondmaal een ‘genademiddel’ is, dat 
mensen in staat stelt nader tot de Heer te komen, en niet een plechtigheid voor hen 
die zondebesef hebben. De zending in Midden-Celebes nam deze gedachte over: de 
Conferentie van Zendelingen onderstreepte tijdens het overleg van 1926 dat het 
avondmaal niet moest worden gebruikt als middel voor de tuchtuitoefening.80 Ge-
meenteleden moesten niet worden uitgesloten van het avondmaal op grond van hun 
handel en wandel. Deelname aan het avondmaal zou de jonge gelovigen juist sterken 
in het geestelijk geloof. De opvoedende waarde achtte Kruyt hoger dan de heiligheid 
van het avondmaal.81 Om die reden was hij dan ook tegen de scheiding der sacra-
menten: hij wilde niet dat de christelijke To Pamona het avondmaal gingen beschou-
wen als een te behalen prijs voor goed christen zijn.82 Ook zendeling Woensdregt 
                                                        
78  Kruyt had Onvlee in 1923 leren kennen tijdens een NCSV-conferentie in Nunspeet. Kruyt raadde 

hem aan in het zendingswerk nooit gebruik te maken van het Maleis. Het succes van de zending op 
Sumba zou afhangen van het gebruik van de inheemse taal. De zending zou geheel op een verkeerd 
spoor terecht zijn gekomen doordat L.P. Krijger het Maleis voor de prediking gebruikte (brief Kruyt 
aan H. Kraemer, 22 augustus 1923, ARvdZ 90/1/10). Aan de opleidingsschool voor evangelisten te 
Karuni (Sumba), geopend in januari 1924, werd Maleis als voertaal gebruikt. Krijger was vanaf 
1922 belast met de voorbereiding van deze evangelistenopleiding en het opstellen van het leerplan. 
P.J. Lambooij spreekt er zijn spijt over uit dat in Payeti pas vanaf 1930 Sumbanees voor de 
prediking werd gebruikt: ‘Want behalve een groot aantal hoorders, die denken dat ze Maleisch 
kennen, maar er eigenlijk niet veel van begrijpen, verstaan velen nu beter den inhoud van de preek’ 
(Lambooij aan deputaten Sumba-zending, 7 mei 1930, in: Th. van den End, Gereformeerde Zending 
op Sumba, blz. 18, 325). 

79  NCvZ van Midden-Celebes, 2 februari 1927 (ARvdZ 96A/4/1). 
80  NCvZ Midden-Celebes, 2 februari 1926, Bijlage R (ARvdZ 96A/4/1); zie ook brief hoofdbestuur 

NZG aan CvZ te Poso, 3 juni 1926 (ARvdZ 96A/4/1). 
81  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 110. 
82  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 110-111. Zie ook J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 281. De 

GZB-zending in het Toraja-gebied wees de scheiding der sacramenten af als ongereformeerd en in 
strijd met artikel 59 van de Dordtse Kerkorde. Een uitzondering daarop vormde het ressort 
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was deze mening toegedaan. In een causerie over doop en avondmaal, gehouden 
tijdens de Conferentie van Zendelingen van 1926, zei hij dat wie gedoopt was en 
belijdenis had gedaan, direct tot het avondmaal kon worden toegelaten. Hij 
constateerde bovendien dat christenen in Bada zich nog niet echt christen voelden 
zolang zij het avondmaal nog niet konden meevieren.83 

Deze opstelling maakt duidelijk dat de zending in Midden-Celebes koos voor 
een ‘open gemeente’-model, waar mensen rondom woord en sacrament werden 
verzameld en waar de grens tussen gemeente en dorpssamenleving bewust open 
werd gehouden. Evenals het evangelie moest de gemeente de zuurdesem in de 
samenleving zijn: langzaamaan moest de desem de samenleving doordrenken van 
het christelijk gedachtegoed. De keuze voor het avondmaal als genademiddel kan 
worden verstaan als een nadere uitwerking van de zendingsmethodische keuze voor 
volkskerstening: het ging bij de bediening van de sacramenten vooral om het present 
stellen van het tastbare teken van Gods liefde, niet om de opbouw van een ‘zuivere’ 
gemeente van bekeerden.  

De keuze voor het avondmaal als genademiddel wil niet zeggen dat de zending 
in Poso lichtvaardig met het avondmaal omging. Elke avondmaalsviering werd 
voorafgegaan door een periode van onderzoek. Jan Kruyt wijst erop dat deze onder-
zoeken steeds leidden tot het bijleggen van onderlinge veten. Deze onderzoeken 
hadden vooral de vorm van de zelfbeproeving: mensen wogen zelf af of zij aan het 
avondmaal konden deelnemen. De Conferentie van Zendelingen zag vermaning als 
wenselijk, maar beschouwde uitsluiting van het avondmaal als onjuist.  

Het hoofdbestuur van het NZG schreef in 1926 een brief aan de Conferentie van 
Zendelingen over de instellingswoorden van het avondmaal.84 Blijkens de notulen 
had de Conferentie besloten dat het beter was niet ‘Dit is het lichaam van Jezus’ te 
zeggen, maar ‘Dit brood treedt in de plaats van het lichaam van Jezus’.85 Het bestuur 
beschouwde dit als de Zwingliaanse, symbolische opvatting van het avondmaal en 
uitte hierop kritiek: de bestuurders vroegen zich af of het sacramentele karakter van 
het avondmaal niet te zeer op de achtergrond kwam. Het bestuur beschouwde de 
Zwingliaanse interpretatie van het avondmaal als een westerse opvatting, die slecht 
aansluiting zou vinden bij de oosterling, die een sacramentele duiding veel beter zou 
begrijpen.86 In 1927 besloot de conferentie de aanbeveling van het bestuur te volgen. 

Wellicht speelde zendeling Woensdregt bij deze besluitvorming een rol. Hij wees 
er namelijk op dat de christenen in Midden-Celebes de viering van het avondmaal 
verstonden in magische termen, als een versterking van de levenskracht (tanoana) en 
van de gemeenschap. Hij schrijft: ‘Langzamerhand leert men wel onderscheiden en zal 
ook de beteekenis van het Avondmaal zich in de menschen verdiepen’. Dit optimisme 

                                                                                                                                  
Rongkong waar zendeling H.J. van Weerden een half jaar onderwijs gaf tussen doop en eerste 
avondmaal (zie Th. van den End, De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961, blz. 190; I.H. 
Enklaar, De scheiding der sacramenten op het zendingsveld, blz. 106-107; B. Plaisier, Over 
bruggen en grenzen, blz. 509-515). De zending van de Gereformeerde Kerken wees de scheiding 
der sacramenten af en legde evenals Kruyt de nadruk op een goed dooponderricht (I.H. Enklaar, De 
scheiding der sacramenten op het zendingsveld, blz. 112-113). Incidenteel kwam de scheiding der 
sacramenten in de gereformeerde zending echter wel voor (zie Th. van den End, Gereformeerde 
Zending op Sumba, blz. 157). Enklaar interviewde Kruyt persoonlijk m.b.t. de scheiding der 
sacramenten in Midden-Celebes (brief I.H. Enklaar aan de auteur, 27 augustus 1994, privé-archief). 

83  NCvZ Midden-Celebes, 2 februari 1926, Bijlage R (ARvdZ 96A/4/1).  
84  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 279. 
85  NCvZ Midden-Celebes, 2 februari 1926 (ARvdZ 96A/4/1). 
86  Brief hoofdbestuur NZG aan CvZ te Poso, 3 juni 1926 (ARvdZ 96A/4/1). 
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van Woensdregt was echter niet terecht, want christenen in Midden-Celebes hebben 
het avondmaal, dat slechts één maal per jaar met Pasen gevierd werd,87 niet uitsluitend 
verstaan als versterking van de tanoana: zij waren ook vaak bang om aan het ritueel 
deel te nemen.88 Niet zonder reden schrijft J.M. van ‘t Kruis dat het gebruik van 
brood en wijn – en niet de inheemse cassave en saguer (palmwijn) – het magisch 
begrip van het avondmaal nog heeft versterkt.89 

De zending wilde het magisch verstaan van het avondmaal tegengaan door voort-
durende uitleg van de eigenlijke betekenis van de viering. Tegelijkertijd stimuleerde de 
zending het houden van een communale maaltijd na het avondmaal (en ook na de 
doop). Met dit ‘flankerend beleid’ wilde de zending in Midden-Celebes tegenwicht 
bieden aan de scheidslijn tussen gedoopten en ongedoopten: het leven van de gemeen-
te moest ingebed zijn in het dagelijkse leven van de dorps- en volksgemeenschap.  

Ook de grote, regionale kerstvieringen stonden in dit perspectief van de com-
munale eenheid: de christenen kwamen op één plaats bijeen, op 24 december, en 
begonnen de viering met een gemeenschappelijke maaltijd en met traditionele dansen. 
Het grootse feest duurde tot de avond van de daaropvolgende dag. In 1936 besloot de 
Conferentie van Zendelingen evenwel tot afschaffing van de regionale feesten. Omdat 
de viering te zeer het karakter van een volksfeest had gekregen, met allerlei attracties, 
gaf zij de voorkeur aan de kerstviering in de eigen, lokale gemeente. Bovendien 
maakte de overheid van het grote feest gebruik om vergaderingen met aanwezige 
hoofden te beleggen en belastingen te innen.90 De viering in de eigen gemeente was 
geschikter om God te eren.  
 
 
9.3 VERNIEUWING VAN HET VOLKSLEVEN  
 
Het ‘geestelijke’ geloofsvertrouwen en de ware verering van God moesten volgens 
Kruyt leiden tot de vernieuwing van het volksleven. Hij sprak niet over de mani-
festatie van Gods genade in de samenleving of over de mens die leeft omwille van 
Gods eer of voor de dienst aan Hem.91 Hij schreef over dit laatste, afstand nemend 

                                                        
87  Interviews met A. Mambe (november 1994) en M.L. Penda (november 1994).  
88  Interviews met Dj.M. Gandisi (20 september 1994) en B. Mokale (oktober 1994). 
89  Zie J.M. van ‘t Kruis, De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en 

toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie, Zoetermeer, 
1998, blz. 219. Het magische begrip van het avondmaal leidde niet alleen tot vrees, maar ook tot de 
opvatting dat de sacramenten bescherming konden bieden. K. Gundo (interview oktober 1994) en B. 
Ranunto (interview 19 en 26 september 1994) wijzen erop dat de To Pamona de kerkelijke tucht, 
ondanks de terughoudendheid van de zendelingen, als streng ervaren hebben. Dit kan ook hebben 
bijgedragen aan de vrees om aan het avondmaal deel te nemen.  

90  J. Kruyt, Het zendingveld Poso, blz. 324. Hij verwijst hier naar de notulen van de CvZ Midden-
Celebes van 1936. Dit verslag is echter in dossier ARvdZ 96A/4/1 niet aangetroffen.  

91  Vergelijk ‘Zendingsbeginselen opgesteld op de Gereformeerde Synode van Middelburg’ (Acta van 
de synode), ZGKN100: ‘Ook het einddoel der zending mag uit dien hoofde niet anders verstaan, dan 
dat het gelegen is in haar bestemming om God te verheerlijken’ (blz. 179); ‘Is naar onze belijdenis 
geen ding in ’s menschen hand gesteld, dan opdat hij “daarin zijn God zou dienen” (…), zoo volgt 
hieruit, dat God hierin te dienen (…) de leidende gedachte bij heel dezen arbeid moet blijven’ (blz. 
179); ‘(…) dat de gezamenlijke kerken de openbaarmaking in Indië van de ware kerke Christi 
bevorderen’ (blz. 182); ‘…die overheid is dienaresse van dienzelfden God (…); en daarom heeft 
ook de zending in alle ding dat niet tegen Gods ordinantiën voor de kerk en hare zending ingaat, te 
gehoorzamen. (…) Onze Gereformeerde belijdenis kent geen scheiding tusschen religie en staats-
beleid’ (blz. 191). 
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van de klassiek-gereformeerde mensvisie: ‘(…) de Hollandsche Christenen hebben 
dit punt nog met de Heidenen gemeen, dat ze vasthouden aan de gedachte, dat we er 
zijn om God te dienen, in den zin, dat we hebben te doen wat we zeggen dat God heeft 
voorgeschreven, niet om onszelfswil, maar om Gods wil.’92  

Wel sprak hij keer op keer over de werking van de zuurdesem in de volks-
samenleving. De zending kon het doordesemen niet zelf bewerkstelligen, maar wel 
was zij in staat de bedding voor de transformatie in het perspectief van het evangelie 
te scheppen. Kruyt zag het als doel van de zending het gemeenschapsbesef, de ‘com-
munal unity’,93 te handhaven en in getransformeerde vorm deel laten worden van de 
vernieuwde christelijke dorps- en volksgemeenschap.94 

Volgens Kruyt had de zending daartoe bij uitstek de mogelijkheid: mensen van 
een natuurvolk voelen zich verwant aan elkaar. Het oude dorpsideaal zou nieuwe 
kracht kunnen putten uit het evangelie. De vernieuwde, dat wil zeggen gekerstende, 
communale eenheid zou met name zichtbaar moeten worden in het gezamenlijk vieren 
van de christelijke feesten. De zending had volgens Kruyt de kans de oorspronkelijke 
staat van het volk onaangetast te laten, vanuit het besef dat maatschappij en leefregel 
(adat) onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. In hoofdstuk acht werd al duidelijk 
dat de zending in deze opzet slechts ten dele slaagde. Kruyt besefte dit zelf maar al te 
goed. In 1934 concludeerde hij dat de communale gemeenschap snel uit elkaar viel en 
dat het belangeloos bijstaan van elkaar afnam: ‘door het ingrijpen van het westers gou-
vernement is de gemeenschap dezer natuurmensen door elkaar geworpen; aan het 
communistisch denken, voelen en handelen is een gevoelige slag toegebracht. De 
grenzen der gemeenschap worden opgeheven.’95  

Het uiteenvallen van de eenheid der gemeenschap werd concreet zichtbaar in de 
overheidsbepaling dat het bestuur van kerk en dorp niet bij dezelfde mensen mocht 
berusten: de kabosenya kon geen ouderling worden, omdat de overheid de scheiding 
van kerk en staat verlangde.96 Bovendien waren de zendelingen in Midden-Celebes tot 
de conclusie gekomen dat jongeren, die bij de zending naar school waren geweest, 
betere ouderlingen waren dan de ouderen, die leiding gaven aan de 
dorpsgemeenschap. De zendingsmethodische benadering van Kruyt faalde echter niet 
geheel: de zending zag op onderdelen kans de communale eenheid vast te houden. In 

                                                        
92  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 30 juli 1928 (ARvdZ 101A/6/3).  
93  Zie voor deze term: Kruyt, ‘Communal unity in Central Celebes’, World Dominion, 1936 (14), blz. 

242-252. 
94  P.J. Lambooij, gereformeerd zendeling op Sumba, was in 1932 minder hooggestemd: hij wilde niet 

spreken over de volkszeden als de invloedssfeer van de duivel, maar wilde die gebruiken evenmin 
heilig verklaren. Hij wilde niet meegaan in de tendens tot assimilatie, maar bepleitte vernieuwing in het 
perspectief van het evangelie. Zie Th. van den End, Gereformeerde zending op Sumba, 1859-1972, 
Alphen aan den Rijn, 1987, blz. 341. 

95  Kruyt, De zedelijkheid van een natuurvolk en de zending, Assen, 1934, blz. 9. 
96  Zie Kruyt, ‘De hoofden van Midden-Celebes onder het Nederlandsch-Indisch gouvernement’, KT, 

1924 (13), blz. 39-40. Volgens Kruyt waren de ambtenaren in Midden-Celebes ten onrechte bang 
voor gewetensdwang van de zijde van de christelijke kabosenya’s. Zij zouden mensen dwingen ter 
kerke te gaan en niet neutraal kunnen zijn door het samengaan van ‘geestelijke en wereldlijke 
macht’. Zie Kruyt, ‘Ouderlingen in Midden-Celebes’, NZ, 1928 (11/11), blz. 167-168. Kruyt was op 
dit punt idealistisch, want in het Toraja-gebied bleek dat zendelingen de christen-geworden priester 
Pong Lengko er steeds op moesten wijzen dat christianisatie geen zaak was die kon worden 
opgelegd door het gouvernement en bestuursambtenaar. H. van der Veen schreef daarover in 1922 
dat het voor Pong Lengko moeilijk te vatten was dat ‘ieder mensch uit eigen keuze tot God moet 
gaan en niet op bevel van hogerhand’ (Zie Th. van den End, De Gereformeerde Zendingsbond 
1901-1961, blz. 191).  
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het artikel ‘Communal unity in Central Celebes’ (1936) schreef hij, terugblikkend op 
zijn werk onder de To Pamona, optimistisch over het gekerstende volks- en 
gemeenteleven. Zo slaagde de zending naar zijn zeggen erin te voorkomen dat een 
uiterlijk onderscheid werd gemaakt tussen gedoopten en niet-gedoopten. De zending 
legde nadruk op uiterlijke continuïteit: inwoners van Midden-Celebes behoefden hun 
lange haren niet af te knippen om toegang te krijgen tot de doop, evenmin behoefden 
zij andere kleren te gaan dragen. Ook kreeg de dopeling geen andere naam.  

Kruyts benadering werd ook zichtbaar in de wijze waarop de zending omging met 
het bijwonen van de wekelijkse samenkomst der gemeente. Hij verwachtte niet alleen 
de gedoopten in de kerkdienst, maar iedereen. Kruyt wees er in 1936 op dat – als 
consequentie van die communale benadering – zowel gedoopten als nog niet-
bekeerden en nog niet-gedoopten de kerkdiensten bijwoonden.97 Door deze praktijk 
hoopte Kruyt een breuk in de gemeenschap te voorkomen en de ‘preservation of the 
civil unity’ te realiseren.98 Hij legde daarbij nadruk op de innerlijke kant van het 
christendom: ‘The missionaries endeavored in Central Celebes to introduce no change 
in the external customs of the community’.99 Als reden voor deze keuze geen veran-
deringen te willen introduceren, schreef hij kortweg: ‘there is no reason why old-
honoured customs and habits should be changed’.100 Hierachter gaat een visie op de 
adat schuil, waarop in het hiernavolgende wordt ingegaan. 

Kruyts inzet op continuïteit betekende dat ‘zwakke’ christenen zich gesteund 
konden weten door de gekerstende, civiele gemeenschap. Het uitgangspunt was dus 
dat de zendelingen in Midden-Celebes ‘retained as much as possible that solidarity 
which unites the heathen, whereby they form a unity, a tribe.’101 De doelstelling 
formuleerde hij als volgt: ‘The community is raised by the Gospel, becomes 
christianized and is powerful in the development of christian character.’102 De zending 
diende dus zowel de oude communale gemeenschap en de daaraan verbonden waarden 
te conserveren als deze ook te revitaliseren in het perspectief van het evangelie. In 
Zending en Volkskracht (1936) verwoordde hij dit als volgt: de Indonesische christen 
dient zich niet enerzijds te oriënteren op de voorouderlijke adat en anderzijds op de 
christelijke adat, maar ‘hij zal er één hebben, de Christelijk voorouderlijke’.103 
 
9.3.1 Christelijke adat  
 
Kruyt legde zijn streven naar het behoud van de communale eenheid uit als een 
zendingsmethodische keuze met een tweeledig doel. Ten eerste was de zending gericht 
op het creëren van optimale mogelijkheden om het gehele volk vanuit christelijk 
perspectief te beïnvloeden. De goddelijke eer en genade moesten, om de terminologie 
van Voetius te gebruiken, in de volkssamenleving manifest worden. Ten tweede wilde 
de zending de lokale adat niet ‘met ruwe hand afsnijden’,104 maar tegenover haar ‘een 
eerbiedige houding’ aannemen en zich naar haar schikken.105  

                                                        
97  Kruyt, ‘Communal unity’, blz. 247. 
98  Kruyt, ‘Communal unity’, blz. 248. 
99  Kruyt, ‘Communal unity’, blz. 248. 
100  Kruyt, ‘Communal unity’, blz. 248. 
101  Kruyt, ‘Communal unity’, blz. 252. 
102  Kruyt, ‘Communal unity’, blz. 252. 
103  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 56. 
104  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 45. 
105  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 43. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 383 

De houding van de Poso-zending ten opzichte van het communale denken staat niet 
los van het debat tussen overheid en zending over de codificatie van het adatrecht en 
de positie van de inlandse christenen.106 Kruyt was van deze discussies en de opge-
stelde adatregelingen ongetwijfeld goed op de hoogte. Zijn broer Arie was immers 
betrokken bij de in 1902 tot stand gekomen adatrechtregeling voor christenen in Oost-
Java (bekend als de Lajang Pranoto van Mojowarno), terwijl zendeling A. Hueting – 
met wie Alb. Kruyt correspondeerde – betrokken was bij het opstellen van een 
regeling voor inlandse christenen op Halmahera.107 Aangezien Kruyt ook De Gids las 
mag verondersteld worden dat hij bekend was met het daarin opgenomen artikel ‘De 
strijd om het adatrecht’ van C. van Vollenhoven (1914).108 Het Bataviaasch Genoot-
schap van Kunsten en Wetenschappen, waarvan Kruyt sinds 1898 buitengewoon lid 
was,109 stelde in 1909 een Commissie van bijstand in voor het adatrecht. In januari 
1910 wees zendingsconsul C.W.Th. baron Boetzelaer de zendelingen op het werk van 
deze commissie. Hij zond de zendelingen een circulaire en verzocht informatie over de 
lokale adat te verzamelen.110  

In zijn Zending en Volkskracht refereerde Kruyt aan de discussies over het adat-
recht. Hij juichte toe dat het gouvernement het bestuderen en beschrijven van de adat 
stimuleerde,111 maar schaarde zich tegelijkertijd aan de zijde van hen die waarschuw-
den tegen een statische opvatting van het gewoonterecht: hij beschouwde de adat als 
iets levends, dat zich vanzelf onder invloed van het goddelijke zuurdesem wijzigt en 
waarvan de groei niet mag worden belemmerd.112 Hij was niet gelukkig met de 
stroming die naar westers-christelijke maatstaf de huwelijksadat in Nederlands-Indië 
wilde unificeren en codificeren.113 Kruyt schreef dat dit zou leiden tot het verloren 
gaan van dingen ‘die van groote waarde zijn voor de geestelijke en moreele op-

                                                        
106  Zie voor de contouren van dit debat S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, 

I, blz. 264-288. Op blz. 273 geeft hij een beknopt literatuuroverzicht. Zie ook: L. Schreiner, Adat 
und Evangelium. Untersuchungen zur Bedeutung der altvölkischen Lebensordnungen für Kirche 
und Mission mit besonderer Berücksichtigung der Christianisierung in Nordsumatra, Heidelberg, 
1969, blz. 83-101. 

107  Zie S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, I, blz. 281-282, 287. 
108  Zie ook C. van Vollenhoven, De ontdekking van het adatrecht, Leiden, 1928; Het adatrecht van 

Nederlandsch-Indië, 3 dln., Leiden, 1918-1933. 
109  Zie hoofdstuk 2, blz. 60. 
110  S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, I, blz. 269. De publicatie van De 

Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes (1910-1914) kan niet worden beschouwd als een 
reactie op deze oproep: Kruyt was al in 1903 bezig met de voorstudie van dit werk (zie hoofdstuk 2, 
voetnoot 374).  

111  Vanaf 1910 verscheen een groot aantal publicaties over het adatrecht. Zie onder meer: Adatrech-
bundels bezorgd door de commissie voor het adatrecht, 45 dln., ’s-Gravenhage, 1910-1955; K.L.J. 
van Enthoven, Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie, 1849-1912, Leiden, 1927; J.C. van 
der Meulen, Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie, 1912-1923, Leiden, 1924; E.A. 
Boerenbeker, De vrouw in het Indonesisch adatrecht, ’s-Gravenhage, 1931. 

112  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 42. 
113  Zie S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, I, blz. 266-270: het NZG stond 

afwijzend tegenover de unificatie van het adatrecht, de NZV was positief. In overheidskringen 
bestonden eveneens verschillende meningen. L.W.C. van den Berg bepleitte eenvormige codificatie 
van het privaatrecht. J.C. Kielstra, adjunct-adviseur voor de bestuurszaken der buitenbezittingen en 
aangewezen om in overleg met de Conferenties der Zendelingen te komen tot codificatie van het 
adatrecht, was veel terughoudender. Forceren van het codificatieproces wees hij af als ongewenst. 
Hij bepleitte evenals Kruyt geleidelijke ‘groei en vorming’ van nieuw recht: waar de christelijke 
levensopvatting het gehele volksleven doordringt, zou de gewenste verandering als vanzelf tot stand 
komen. Zie J.C. Kielstra, ‘Zending en Adat’, TZM, 1932 (76), blz. 1-13. Kielstra verwijst in dit 
artikel diverse malen naar Kruyt en Adriani (blz. 2, 11-12). 
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voeding’.114 Deze waardevolle, oude leefregels (adat) moesten in interactie met de 
‘nieuwigheden van de zending’ uitgroeien tot christelijke adat. Deze kon niet worden 
gevormd door de zending, maar slechts door de christelijke To Pamona. Adriani 
spreekt in dat verband over de christelijke adat als ‘de door het Christendom zich 
hervormende adat van een volk (of een gedeelte daarvan) dat bezig is zich het Chris-
tendom eigen te maken’.115 Christelijke adat moest het resultaat zijn van de opvoeding 
die de zending aan het volk gaf. De zending mocht de veranderingen in de adat niet 
afdwingen, maar zij diende de publieke opinie te bewerken door prediking en 
onderwijs ‘zoodat wanneer de grond bij hen is veranderd, Christelijk geworden is, 
zij zelven hun adat wijzigen’.116 

Op grond van het voorgaande wekt het geen verbazing dat Adriani en Kruyt zich 
verzetten tegen het streven het adatrecht in Nederlands-Indië te unificeren en codifi-
ceren: zij achtten het niet wenselijk voor alle inheemse bevolkingsgroepen éénzelfde 
recht van toepassing te verklaren.117 Deze mening was een directe consequentie van 
hun opvatting dat adat recht is dat lokaal gegroeid is en daardoor gestalte krijgt in 
diverse verschijningsvormen.118 Het unificeren van de adat, bijvoorbeeld het vast-
stellen van een algemeen geldig huwelijksreglement voor de christenen, stond haaks 
op de visie en het beleid van de zendelingen van Midden-Celebes: adat zagen zij als 
het zich lokaal hervormende en vanuit de mensen, onder invloed van de zuurdesem, 
zelf opkomende gewoonterecht. Het was om die reden dat Kruyt zich uitsprak tegen 
‘de’ huwelijksregeling voor christenen in Midden-Celebes. Hij verlangde meer tijd 
voor het hervormingsproces van de oude, voorchristelijke adat. 

Kruyt onderscheidde tussen ‘adatrecht’ en de ‘adat van het dagelijksch leven’.119 
Onder het eerste verstond hij de ongeschreven regelgeving in de samenleving. Hij 
beschouwde het adatrecht als een onderdeel van de meeromvattender ‘adat van het 
dagelijks leven’, waarvan ook de religie onderdeel was. Tussen de regels door pleit hij 
hier voor de eenheid van (burgerlijk) recht en godsdienstig voorschrift en spreekt hij 
zich uit tegen de neiging van de overheid het adatrecht – als burgerlijk recht – te 
isoleren van het geheel van de adat, die zich echter ook uitspreekt over de religie. Ook 
Adriani had de eenheid van de adat op het oog toen hij schreef dat de oude adat 
gegrond is ‘op den volksgodsdienst, op den dienst der Voorouders’ en dat dit alles 
geheel ‘van de animistische beschouwing’ doortrokken was.120 De adat was volgens de 
To Pamona het door de vergoddelijkte voorouders ingestelde, onveranderlijke recht. 

                                                        
114  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 46. 
115  N. Adriani, ‘Christelijke adat’ (1912), VGA, I, blz. 363. Deze in 1912 op een conferentie van de 

Nederlandsch-Indische Zendingbond gehouden lezing stond geheel in het teken van het debat over 
het adatrecht. De aanleiding voor de lezing was dat gouverneur-generaal A.W.F. Idenburg het 
bestuur van deze bond gevraagd had op de conferentie aandacht te schenken aan de kwestie van de 
christelijke adat (S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, I, blz. 271, 278). 
C. van Vollenhoven verwijst naar deze lezing en het denken over de adat in zendingskringen in Het 
adatrecht van Nederlandsch-Indië, II, blz. 210; zie ook: ‘Adat-recht der Christen-Inlanders. 
(Verzameld uit Prof. Mr. C. van Vollenhoven: “Het adatrecht van Nederlandsch Indië”, twee deelen 
1918-1931). VI’, TZM, 1935 (79), blz. 3. Dit artikel gaat in TZM niet zonder reden direct vooraf aan 
het eerste deel van Kruyts Zending en Volkskracht, waarin hij met name adat en zending behandelt. 

116  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 48. 
117  Dit was volgens Van Randwijck met name zichtbaar in wetsontwerpen van minister A.W.F. 

Idenburg, die hij in 1904 indiende, en die ‘eenvormige codificatie’ voor ‘alle landaarden’ beoogden 
(zie S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, I, blz. 266-267). 

118  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 42; Adriani, ‘Christelijke adat’, blz. 383-369.  
119  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 42. 
120  Adriani, ‘Christelijke adat’, blz. 363. 
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De christelijke To Pamona daarentegen waren tot de erkenning gekomen dat de voor-
vaderen niet goddelijk waren en dat de adat daarom, als burgerlijk en niet-goddelijk 
recht, veranderlijk was.  

Deze door christenen als burgerlijk recht erkende adat onderscheidt Adriani van 
de godsdienstige adat (gewoonterecht met betrekking tot specifiek religieuze ge-
bruiken).121 Hij pleit er echter voor deze godsdienstige adat niet te verwarren met 
christelijke adat. Het geheel van de adat, de burgerlijke en de godsdienstige tezamen, 
beschouwt hij als de christelijke adat. De burgerlijke en godsdienstige adat mogen 
derhalve ook niet met elkaar strijdig zijn, omdat zij deel uitmaken van de eenheid die 
de christelijke adat vormt. De burgerlijke adat moet volgens Adriani dus evenzeer 
christelijke adat genoemd worden als de godsdienstige adat.122  

Deze visie, die zonder twijfel werd gedeeld door Kruyt, moest wel leiden tot 
competentiekwesties met het binnenlands bestuur. Door het geheel van de adat tot 
christelijk gewoonterecht te verklaren – niet zonder reden sprak Adriani over chris-
telijke adat als ‘adat van christenen’ – stelden zij in feite dat inlandse christenen (en 
niet het binnenlands bestuur) bevoegd waren tot het formuleren en vaststellen van het 
lokale recht. De kanttekening zij daarbij wel gemaakt dat Adriani aan de bevoegdheid 
van inlandse christenen grenzen stelde: de formulering van het lokale recht diende te 
gebeuren binnen de grenzen van ‘recht en billijkheid’. Tiranniek bestuur, onbil-
lijkheden en specifiek heidense elementen waren niet toelaatbaar. Zij waren volgens 
Adriani niet anders dan ‘verkromd gewoonterecht’.123  
 
9.3.2 Christelijke volksidentiteit 
 
Albert Schrauwers, opgegroeid in de Christian Reformed Church in Canada, stelt in 
zijn boek Colonial ‘Reformation’ in the Highlands of Central Sulawesi (2000) kriti-
sche vragen bij het beleid van de zending in Midden-Celebes. Kruyts antropologische 
analyse van de adat was volgens hem sterk ideologisch gekleurd. Hij plaatst het 
antropologische werk van Kruyt in de context van het hierboven beschreven debat 
over het adatrecht en typeert Kruyts werk vervolgens als adatrechtstudies die ten 
dienste stonden van de zending: het ging niet om een neutrale beschrijving van het 
volksleven, want Kruyt wilde de competenties van zending en staat vaststellen. Het 
onderstaande gaat hierop nader in.  

Schrauwers constateert een dubbele doelstelling in Kruyts antropologische werk. 
Ten eerste zou Kruyt de bevolking van Midden-Celebes op zodanige wijze hebben 
willen beschrijven, dat de culturele en etnische eenheid ervan zou worden erkend. 
Kruyt, die als adviseur van het gouvernement vergaande bemoeienis had met de 
incorporatie van de To Pamona in het koloniaal-administratieve stelsel, zou volgens 
Schrauwers op basis van een gecreëerde etnische eenheid hebben aangedrongen op 
maatregelen om Midden-Celebes bestuurlijk onder één gouverneur te brengen.124 
Schrauwers schrijft in dit verband dat Kruyt door zijn publicaties en adviezen een 
bewuste en belangwekkende bijdrage leverde aan de etnische identiteit van de To 
                                                        
121  Zie ook Th. van den End, Ragi Carita 2. Sejarah Gereja di Indonesia 1860–an-sekarang, Jakarta, 

1989, blz. 286-287. Hij schrijft dat de zending poogde te onderscheiden tussen gewoonten met een 
duidelijk religieus karakter en gewoonten met een sociaal karakter.  

122  N. Adriani, ‘Christelijke adat’, blz. 363. 
123  Adriani, ‘Christelijke adat’, blz. 365-367.  
124  Midden-Celebes viel tot de bestuurlijke herindeling van 1926 gedeeltelijk onder het gouvernement 

Celebes en Onderhoorigheden en gedeeltelijk onder het bestuur van de residentie Manado.  
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Pamona en, in het directe verlengde daarvan, aan ‘nation building’. Schrauwers 
problematiseert deze etnische identiteit vervolgens echter: hij ziet haar als een 
geconstrueerde eenheid die tot op heden verwarring schept.125 Ten tweede stelt hij 
dat Kruyt zich mengde in het grote debat over het adatrecht, met name door zijn 
analyse van het communale karakter van de samenleving. Hij toont dit niet aan vanuit 
de door hem genoemde bronnen, maar hij verwijst naar de in Kruyts tijd gevoerde 
debatten over de adat.126  

Uit Kruyts preekschetsen valt af te leiden dat hij zich in de verkondiging nooit 
richtte op één stam in het bijzonder, maar op het geheel van de Bare’e-sprekende 
stammen, die hij aanduidde als de ‘Toradja’s’. Daartoe behoorden niet alleen de To 
Pebato, maar bijvoorbeeld ook de To Lage, de To Wingke mPoso, de To Rano, de 
To Onda’e en de To Pu’umboto. Kruyt werkte onder al deze stammen, onderkende 
en beschreef culturele verschillen, maar hij beschouwde hen steeds meer als één 
volk. Kruyt heeft merkwaardigerwijs nooit gethematiseerd dat hij de stammen steeds 
meer als eenheid ging zien. Hij deed dat niet met betrekking tot de politiek-
bestuurlijke implicaties, maar evenmin in relatie tot de zendingsmethodische vragen 
(de verhouding van kerstening van de stam ten opzichte van kerstening van de 
bevolking van Midden-Celebes, het geheel van de Bare’e-sprekende stammen). Het 
lijkt erop dat stam en volk voor Kruyt zo sterk in elkaars verlengde lagen dat hij 
geen zendingsmethodisch onderscheid maakte. Toch is dit niet geheel juist, want 
Kruyt meende dat de To Pebato hoger ontwikkeld waren dan de To Lage127 en dit 
leidde er in de beginjaren toe dat Kruyt veel tijd investeerde in het werk onder de To 
Pebato. De vriendschap met Papa i Woente speelde daarin wellicht ook een rol. 

Schrauwers veronderstelt dat Kruyt dit onderscheid tussen de stammen niet 
maakte. Hij heeft daarin in zoverre gelijk dat Kruyt op goede gronden de slaven-
houdende To Lage anders had kunnen benaderen dan de To Pebato en To Wingke 
mPoso, die geen slaven hielden. Kruyt zag het vrijkopen van slaven echter niet als 
een goede zendingsmethode en hij ontwikkelde daarom geen zendingsmethodiek die 
specifiek op de To Lage gericht was.128 Kruyt zocht aansluiting bij de hoogst-
ontwikkelden. Jan Kruyt refereert zijdelings aan de mogelijkheid tot differentiatie 
per stam, maar schrijft dat de To Pamona een vergaande behoefte hadden aan het 
vinden van een gemeenschappelijke lijn. De communale samenleving – gedacht als 
het geheel van de stammen en niet de enkele stam – was erop gericht de ‘grote 
onderlinge samenhang’ in stand te houden.129 Kruyts zendingsmethodische keuze 
om zich toe te leggen op het geheel van het volk, bracht hem ertoe de leiding-
gevende, mannelijke, familie- en stamhoofden (kabosenya), ongeacht tot welke stam 
zij behoorden, te beschouwen als de primaire doelgroep. Deze keuze had tot gevolg 
dat hij zich niet specifiek heeft gericht op andere mogelijke doelgroepen: de afzon-
derlijke stammen, de slaven (watua), de priesteressen (wurake) en de vrouwen.130 In 
een rondzendbrief schreef Kruyt weliswaar dat ‘de heidensche godsdienst geheel in 
handen is van de vrouw’, maar zendingsmethodisch koos hij voor de bestrijding van 
de religiositeit van de priesteressen en niet voor de ‘verheffing’ ervan.  
                                                        
125  A. Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 62vv. 
126  Schrauwers verwijst met name naar de artikelen ‘Communal unity in Central Celebes’ (1936) en 

Zending en Volkskracht (1936). 
127  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 52. 
128  Zie blz. 248, voetnoot 342. 
129  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 73. 
130  BrAKrVr, 1908 (2), blz. 9.  
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Tegen deze achtergrond wekt het geen verbazing dat in de dagboeken en de publi-
caties van Kruyt gaandeweg een verschuiving optreedt: het vermelden van de stam 
waartoe iemand behoort verdwijnt naar de achtergrond. In plaats daarvan valt het 
accent op de landstreek waar iemand vandaan komt. Zo lezen we bij Kruyts 
verhuizing naar Pendolo (1909) niet over de To Pu’umboto, maar over de ‘zuidelijke 
Toradja’s’131 De vermelding van de streek zal uiteindelijk vrijwel samenvallen met 
de naamgeving in de koloniaal-bestuurlijke indeling van het landschap Poso.  

Schrauwers betoogt dat het etnologische werk van Kruyt niet alleen descriptief 
was – het standpunt van de meeste antropologen die over Kruyt hebben geschreven – 
maar ook prescriptief: de beschrijving had ten eerste als doel etnische identiteit te 
creëren en ten tweede de invloedssferen van kerk en staat af te bakenen. Het is niet 
zonder reden dat hij zegt: ‘Kruyt’s and Adriani’s work was intended to defend a 
particular definition of religion; a definition that had a great deal of practical 
importance for their missionary endeavors, as well as for how religion was conceived 
at home.’132 Schrauwers interpreteert de visie en de werkwijze van Kruyt in het kader 
van de verzuiling van de Nederlandse samenleving en de daarmee samenhangende 
gedachte van soevereiniteit in eigen kring, en hij plaatst vervolgens het gevecht om de 
competentiesferen in de Nederlandse samenleving in één overkoepelend kader met 
visie en beleid van de zending in Midden-Celebes. 

Schrauwers beschouwt Kruyt als de architect van een discours over religie ‘that 
has since infused, reorganized and rationalized a discursive realm they identified as 
“culture” (adat)’.133 Schrauwers ziet dit in het bredere kader van het koloniale beleid 
ten aanzien van de buitengewesten: de Nederlands-Indische overheid regeerde op 
indirecte wijze, enerzijds via het coöpteren van de inheemse elite in het bestuurlijk 
apparaat en anderzijds via de codificatie van adatrecht als wet. De zending poogde, 
naar het voorbeeld van de koloniale overheid, eveneens de lokale elite (de kabo-
senya’s) te incorporeren in de kerk.134 Ook de kerk probeerde te regeren via de adat, 
want op die wijze moest de doordeseming van de samenleving tot stand komen. 
Terwijl de staat ‘regeerde’ door de adat als wet te codificeren, ‘regeerde’ de kerk door 
omvorming van de adat tot een christelijke adat te bepleiten. Schrauwers komt tot de 
conclusie dat Kruyts pogingen de inheemse cultuur van Midden-Celebes te kerstenen 
in relatie staan tot ‘a colonially constituted adat discourse’ en dat het niet los van deze 
context mag worden gezien.135  

Zoals eerder in deze paragraaf reeds werd beschreven, kan op basis van het feite-
lijk verloop van de kerstening voor de juistheid van Schrauwers these geargumenteerd 
worden: Kruyt was met de overheid in een strijd verwikkeld over de kwestie of de 
wa’a ngkabosenya, de raad van hoofden, kon fungeren als kerkenraad. Kruyt pleitte 
met klem voor de ondeelbaarheid van het leiderschap en voor het recht van de zending 
kabosenya’s als ouderlingen aan te stellen, terwijl de overheid de scheiding van kerk 
en staat nastreefde en de hoofden juist wilde incorporeren in het administratief-
bestuurlijke stelsel. Zonder enige twijfel had Kruyt grote moeite met de scheiding van 
kerk en staat, want hij achtte deze opsplitsing uiterst schadelijk voor het ontstaan van 
een volkskerk en van een gekerstende volkssamenleving. Een scheiding betekende dat 

                                                        
131  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 30 oktober 1909. 
132  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 11. 
133  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 19. 
134  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 20.  
135  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 19.  
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de vernieuwing van het leven beperkt dreigde te worden tot de kerk en niet kon 
doorwerken in de volkssamenleving. Zijn pleidooi voor de ondeelbaarheid van de 
samenleving en van de adat staat in die zin inderdaad in de context van het vaststellen 
van de competentiesferen.  

Bij de these van Schrauwers kunnen echter ook grote vraagtekens worden gezet. 
Schrauwers beschouwt Kruyts zendingsmethodiek vooral als een herziening van de 
ethische zendingstheologie die tot stand zou zijn gekomen onder invloed van het 
denken over de Nederlandse ereschuld ten opzichte van Nederlands-Indië.136 Ter 
onderbouwing van deze stelling verwijst Schrauwers naar Van Randwijcks Hande-
len en denken in dienst der zending.137 Van Randwijck legt de verbinding tussen 
ethische politiek en ethische theologie echter niet op de wijze waarop Schrauwers dit 
doet. Wel zegt Van Randwijck dat de zending zonder de ethische politiek niet zo’n 
belangrijk aandeel had kunnen hebben in de ontwikkeling van medische zorg en 
onderwijs.138  

Fundamenteel voor Schrauwers’ these is dat hij de volkskersteningsgedachte van 
Kruyt plaatst in de context van de ethische politiek en het kuyperiaanse denken over de 
soevereiniteit in eigen kring. Dit is zeer opmerkelijk, omdat Kruyt daarmee als een 
volgeling van Kuyper wordt afgeschilderd, die zijn werk, bewust of onbewust, zou 
hebben vormgegeven vanuit de wijsbegeerte der wetsidee. Het is zeer onwaarschijnlijk 
dat Kruyt in zijn maatschappijvisie onder invloed stond van Kuyper.139 In zijn werk 
zijn daarvoor geen aanknopingspunten te vinden. Kruyts pleidooi om de lokale adat te 
respecteren en ruimte te geven voor groei naar ‘adat van christenen’ was niet geba-
seerd op een gereformeerde, antirevolutionaire maatschappijvisie – hij sympathiseerde 
in politiek opzicht met de sociaal-democratische beginselen140 – en is niet aantoonbaar 
te herleiden tot de invloed van het Nederlandse verzuilingsmodel.  

Het kuyperiaanse gedachtegoed werd wel aangetroffen bij sommige zendelingen 
van de Gereformeerde Zendingsbond. B. Plaisier wijst erop dat in die kring grote 
sympathie bestond voor Kuypers maatschappij-opvatting.141 Kruyts visie op de ver-
houding van kerk en volk staat veeleer in de lijn van de hervormde theocratische visie 
van de confessionele Ph.J. Hoedemaker (1839-1910).142 Deze was, in tegenstelling tot 
Kuyper, van mening dat de overheid niet neutraal kon zijn in levensbeschouwelijke 
zaken en dat de scheiding van kerk en staat slechts leidde tot ontkerstening van de 
samenleving: het ging hem om heel het volk en heel de kerk.143  

Het is zeer wel mogelijk om met Schrauwers de adatrechtstudies in de context van 

                                                        
136  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 34. 
137  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 34; S.C. Graaf van Randwijck, Handelen en denken in dienst 

der zending, I, blz. 146-148 en II, blz. 392-394. 
138  Van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, I, blz. 218. 
139  Schrauwers maakt geen onderscheid tussen het (hervormd) ethische en het gereformeerde denken over 

volk, maatschappij en zending. Hij ziet tevens, ten onrechte, ethische politiek en ethische theologie 
direct in elkaars verlengde (A. Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 34).  

140  Zie hoofdstuk 2, voetnoot 777. 
141  B. Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 338. De Utrechter hoogleraar J. Severijn (1883-1966), 

voorzitter van de Gereformeerde Bond (1940-1966), was lid van de ARP. 
142  Hoedemaker, afkomstig uit een gezin dat zich tot de afgescheidenen rekende, werd na een verblijf in 

de V.S. (1851-1862) hervormd predikant. Hij werkte mee aan de oprichting van de VU, maar 
verzette zich tegen de Doleantie. In 1887 kwam het tot een breuk met Kuyper. Hoedemaker was 
medeoprichter van de CHU (zie A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, blz. 
254-258). 

143  Zie G. Abma, J. de Bruijn (ed.), Hoedemaker herdacht, Baarn, 1989, blz. 25-26, 235-238, 261-280. 
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de ethische politiek te plaatsen, maar het is niet zonder meer juist Kruyts beschrijving 
van de adat als ‘state formation’ te interpreteren.144 De ‘state formation’ kan om-
schreven worden als gevolg, maar vanuit de bronnen zijn er te weinig argumenten om 
van een bewuste intentie te spreken. Kruyt stelt daarentegen dat hij de cultuur van 
Midden-Celebes, in al haar diversiteit, bestudeerde met het oog op het welslagen van 
de zending: zonder grondige kennis van de lokale cultuur konden zendelingen de ziel 
van de To Pamona niet begrijpen en het evangelie niet uitleggen. Dat Kruyts 
publicaties bijdroegen aan ‘state formation’ wordt hiermee niet ontkend. 

Plaisier wijst erop dat het onderscheid tussen adat (verstaan als culturele en 
sociale zeden) en aluk (verstaan als godsdienst) een kenmerk was van de ethische 
missiologie.145 Hij wijst daarbij ook op Kruyt, die van mening was dat de adat ‘met 
godsdienstige voorstellingen is verbonden, maar toch niet gerekend kan worden recht-
streeks tot den godsdienst te behoren’.146 Schrauwers heeft dit door Kruyt gemaakte 
onderscheid niet voldoende erkend. Laatstgenoemde poogde niet de gehele adat tot 
religie te verklaren147 teneinde de adat als competentiesfeer van de kerk te kunnen 
beschouwen, maar hij volgde de omgekeerde route: hij verwachtte dat het volk zelf die 
delen van de adat zou ‘uitzuiveren’ die in directe zin betrekking hadden op het heidens 
ritueel. Zowel kerk als staat dienden het geduld op te brengen een christelijke adat, en 
daarmee een christelijke identiteit, te laten groeien. Kruyt en de zending probeerden 
deze lijn consequent toe te passen, maar de vestiging van het binnenlands bestuur 
maakte dit niet altijd mogelijk. Het onderstaande gaat nader in op de totstandkoming 
van christelijke adat met betrekking tot huwelijk, begrafenis en landbouw. 
 
9.3.3 Huwelijk 
 
Jan Kruyt schrijft in zijn studie Het zendingsveld Poso uitvoerig over de kerstening 
van het volk en van velerlei culturele gebruiken.148 In het onderstaande wordt daarom 
niet uitvoerig nagegaan welke vorm het christendom in Midden-Celebes kreeg. Slechts 
drie aspecten van het volksleven worden nader toegelicht: het huwelijk, de begrafenis, 
en de rituelen rondom planten en oogst. Het gaat daarbij om de vraag in hoeverre 
Kruyt en de zending in staat bleken de zendingstheoretische uitgangspunten vast te 
houden in de praktijk van het werk. 

Over de huwelijksadat in Nederlands-Indië is veel geschreven, ook door Kruyt.149 
Hij wilde de vorm van de huwelijkssluitingen voor de christelijke To Pamona zo veel 

                                                        
144  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 41.  
145  Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 331. 
146  Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 334; Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 51. 
147  Adriani sprak in dit verband over het trekken van het burgerlijk recht binnen de godsdienst (Adriani, 

‘Christelijke adat’, blz. 369).  
148  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, met name blz. 287-330. 
149  Kruyt publiceerde vele, overwegend korte artikelen over het huwelijk en de zending: ‘Een 

huwelijksfeest te Gorontalo, een feest van het tandenvijlen te Buool, enz.’, MNZG, 1896 (40), blz. 
283-288; ‘Het huwelijksrecht in Posso en zijne ontwikkeling’, KT, 1924 (13), blz. 466-482; ‘De 
Indonesische bruidschat’, AWCC, 1926 (2/40); ‘De voordeelen van de huwelijksadat in Poso’, 
AWCC, 1926 (2/41); ‘De nadeelen van het Pososche huwelijksrecht’, AWCC, 1926 (2/44); ‘Het 
huwelijk bij de Possoërs, I’, Ons Possoblad, 1940 (28/10); ‘Het huwelijk bij de Possoërs, II’, Ons 
Possoblad, 1940 (28/11); ‘De Zending en het Indonesische Huwelijk’, De Opwekker, 1926, blz. 
151-154, en: AWCC, 1926 (2/15); ‘De huwelijksinzegening in Poso’, AWCC, 1928 (4/48); ‘Huwe-
lijken in Posso’, NZ, 1930 (13/9), blz. 139-140; ‘Het huwelijk voor onze Posso’sche christenen’, 
BrAKrVr, 1910 (10) 1-10. 
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mogelijk onveranderd laten en aansluiten bij de adat.150 Duidelijk was echter dat de 
zendeling en de guru een plek kregen in het zich ontwikkelende christelijke adat-
recht.151 Evenals in de tijd voor de kerstening bleef het huwelijk een zaak van de 
families, waarbij de adathoofden in de echt verbonden en de scheiding uitspraken.152 
De zending zegende daarna de huwelijken in. Kruyt was echter te optimistisch: hij 
wilde weliswaar niet ingrijpen in de oude, eerbiedwaardige gebruiken, maar de veran-
deringen waren veel groter dan hij inschatte.153 Zo werd bij de huwelijksinzegening 
aan het bruidspaar gevraagd of zij elkaar uit vrije wil huwden, terwijl het gearran-
geerde huwelijk – door Kruyt gedwongen huwelijk genoemd – bij de To Pamona heel 
gebruikelijk was. De zendelingen stelden deze vraag volgens Kruyt voordat het 
huwelijk werd ingezegend. Zij deden dit in verband met de gevolgen van gedwongen 
huwelijken: wanneer de echtelieden niet van toenadering tot elkaar wilden weten, 
eindigde het huwelijk meestal na enkele maanden in een scheiding. Kruyt zag de 
huwelijksinzegening en de daarbij gestelde vraag dus als een methode om het gedwon-
gen huwelijk en daaruit voortkomende scheidingen te voorkomen.154 Dit betekende 
echter wel een aanzienlijke verandering in de lokale gebruiken. 

In het jaar 1917 kwam op aandringen van de overheid de huwelijksregeling voor 
de christenen in Midden-Celebes tot stand.155 De Conferentie van Zendelingen in 
Midden-Celebes wilde terughoudend zijn in het kerstenen van de adat, maar de rege-
ling betekende wel verandering: polygamie was voor christenen niet toegestaan, 
terwijl ze met name in de berglandschappen frequent voorkwam.156 Deze opstelling 
ten opzichte van polygamie is in de dagboeken van Kruyt al terug te vinden in een 
gesprek met Ta nTeka uit het dorp Singkona, in het jaar 1910: 

 
Natuurlijk kwam het ook op het meerdere vrouwen hebben bij de Mohammedanen. Ik had 
het met den man al meer gehad over dit zwakke punt der Toradja’s; eene vorige maal had 
hij toen uitgeroepen: ‘ge moet dit woord aan de vrouwen verkondigen, dan worden ze 
dadelijk alle christen.’ Ditmaal vroeg hij aan mij of zij die twee vrouwen hadden (zooals hij) 
dan geen christen konden worden. Ik antwoordde hem: ‘wanneer gij als heiden twee 
vrouwen hebt en gij wilt werkelijk christen worden, dan eischen wij niet, dat gij scheidt, 
maar als christen moogt gij geen tweede vrouw nemen.’ ‘O’, was zijn conclusie, ‘dan zal ik 
tot de jongelui zeggen, dat zij eerst twee vrouwen nemen en zich dan laten dopen’.157 

 
In de Poso-zending was de visie op polygamie ten tijde van de huwelijksregeling van 
1917 dus al gevormd. Jan Kruyt tekent hierbij aan dat zijn vader van mening was dat 

                                                        
150  NCvZ, 17 juni 1912 (ARvdZ 96A/4/1).  
151  Voor een kort overzicht van de discussies rondom het huwelijksreglement in Nederlands-Indië, zie 

S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, I, blz. 279-288. Overigens stond de 
zending Minahasische gurus niet toe een Pososche vrouw te huwen (zie onder meer brief bestuur 
NZG aan Ten Kate, 26 februari 1915, ARvdZ 64/2). De argumentatie hiervoor was dat de guru te 
‘geheel door het familieverband wordt vastgelegd’ en zijn onafhankelijkheid als verkondiger van het 
evangelie dus niet zou kunnen bewaren.  

152  Kruyt, ‘Communal unity in Central Celebes’, blz. 248.  
153  Kruyt, ‘Communal unity in Central Celebes’, blz. 248. 
154  ‘Iets over de waarde van de Huwelijksinzegening voor de Possoërs’, BrAKrVr, 1916 (35), blz. 5-6). 

In zijn jaarverslag over 1925 gaat Kruyt uitvoerig in op echtscheiding bij christenen als teken van 
emancipatie (NCvZ Midden-Celebes, 20 januari 1925, Bijlage 23, ARvdZ 96A/1/4).  

155  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 302vv. 
156  Kruyt correspondeerde met D.K. Wielenga in deze periode over het huwelijk op Sumba (ongeda-

teerde brief Wielenga aan Kruyt; antwoord aan Wielenga gedateerd 1 april 1916, ARvdZ 101A/6/1). 
157  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 25 mei 1910. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 391 

toen de tijd voor het formuleren en vastleggen van een huwelijksregeling voor chris-
tenen ‘nog niet gekomen’ was, ‘omdat zich nog geen christelijk gewoonterecht 
gevormd had’.158 Hij doelt op het feit dat onder de christenen zelf – niet onder de 
zendelingen – op dit punt nog geen gewoonterecht (christelijke adat) was gevormd. De 
levensvernieuwing had nog niet geleid tot het ontstaan van een getransformeerde adat.  

Ook onder de zendelingen van Midden-Celebes bestond discussie over de vast te 
stellen huwelijksregeling. Sommigen, onder wie zendeling Woensdregt, wilden poly-
gamie onder christenen verbieden. Zij meenden dat de regeling daarin niet ver genoeg 
ging. Deze fungeerde na 1917 kennelijk niet als een vaststaand gebod, maar als een 
‘gegeven gedrags- en beoordelingspatroon, waaraan allen zich oriënteerden’.159 Jan 
Kruyt merkt daarbij op dat de totstandkoming van de regeling de schijn wekte alsof 
‘deze regel de christengemeenschap ertoe bracht het monogame huwelijk als norm te 
aanvaarden’.160 Dat was volgens hem niet het geval. De meerderheid van de Confe-
rentie van Zendelingen stelde dat het afkondigen van een verbod op polygamie, op 
plaatsen waar dit gebruik geaccepteerd was door de bevolking, niet zou leiden tot een 
oplossing. De mensen zouden er toch niet van afzien.  

Dit beleid van de Conferentie van Zendelingen toont aan dat de Poso-zending zo 
dicht mogelijk bij de gebruiken van het volk wilde blijven om op die wijze de eenheid 
van het volk te waarborgen en de zuurdesem zijn werk te kunnen laten doen in alle 
samenlevingsverbanden. De Conferentie van Zendelingen zou in februari 1926 speci-
fiek aandacht geven aan polygamie. Kruyt hield tijdens dit overleg een lezing, getiteld 
‘Polygamie bij onze Inlandsche Christenen’.161 Hij besprak daarin de mate waarin het 
‘dubbelhuwelijk’ in Midden-Celebes voorkwam, constateerde dat in de bergland-
schappen (Bada, Rampi, Besoa, Napu) het aantal vrouwen groter was dan het aantal 
mannen en dat het derhalve te begrijpen viel dat vrouwen toestemden in een dubbel-
huwelijk. Kruyt pleitte ervoor prudent om te gaan met deze situatie: ‘De weg, dien ik 
dus in dezen zou wenschen gevolgd te zien, is die van het dubbelhuwelijk onder 
protest te aanvaarden, nadat we eerst al onzen invloed hebben aangewend om de zaak 
te voorkomen.’162 Naar zijn mening accepteerde Paulus polygamie ook, maar stelde 
deze het monogame huwelijk als ideaal voor. Kruyt wilde geen mensen uitsluiten van 
de gemeente op basis van polygamie. Uitsluiting diende niet het belang van de 
zending. Het zou volgens Kruyt nog lange tijd duren voordat de To Pamona het ideaal 
van het monogame huwelijk algemeen zouden erkennen. De zending had daarmee te 
rekenen: ‘Zoolang de maatschappij nog is, zooals ze is, geve God ons wijsheid om in 
zake dubbelhuwelijken zoodanig te handelen, dat de menschen niet worden afge-
schrikt, maar dat zij zich met al hun afdwalingen altijd gedragen voelen door Gods 
zondaarsliefde in Jezus Christus’.163  

Een jaar later, in februari 1927, hield Kruyt op de Conferentie van Zendelingen 
een tweede lezing over polygamie.164 Hij onderstreepte daarin dat een straffe veroor-
deling van polygamie en een onvoorwaardelijke afsnijding van de gemeente funeste 

                                                        
158  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 302. 
159  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 304. 
160  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 304. 
161  De tekst van deze niet-gepubliceerde lezing (6 pagina’s) is als bijlage E toegevoegd aan de NCvZ in 

Midden-Celebes, februari 1926 (ARvdZ 96A/4/1).  
162  Kruyt, ‘Polygamie bij onze Inlandsche Christenen’ (ARvdZ 96A/4/1).  
163  Kruyt, ‘Polygamie bij onze Inlandsche Christenen’. 
164  Kruyt, ‘Nog eens: de polygamie in de Zending’, NCvZ in Midden-Celebes, Bijlage 1, februari 1927 

(ARvdZ 96A/4/1). 
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gevolgen had voor de zending. Hij lichtte dit toe aan de hand van het zendingswerk op 
Nias. Direct volgend op de opwekking van 1921 nam Barani Dakhi,165 wiens rol door 
Kruyt vergeleken werd met die van Papa i Woente, een tweede vrouw. De zending 
veroordeelde dit als een grote zonde en sloot hem uit van de gemeente. Het gevolg 
hiervan was dat veel doopkandidaten, waaronder ook diverse hoofden, zich terug-
trokken uit de doopcatechese. Th. Müller vermeldde in zijn studie over de opwekking 
in Nias dat de gemeenteregeling van 1911, waarin het monogame huwelijk bindend 
voor christenen werd verklaard, niet leidde tot afname van het dubbelhuwelijk. De 
monogamie werd als een westers juk ervaren. Ook de opwekking leidde bij de 
christenen niet tot het bewustzijn dat polygamie als zonde beschouwd diende te 
worden.166 Kruyt zag in deze ontwikkelingen een bewijs dat het niet in het belang van 
de zending is polygamie te verbieden en in voorkomende gevallen tucht uit te oefenen. 
Hij onderstreepte het betere beleid van de zending in Midden-Celebes: geen uit-
sluiting, maar het accentueren van monogame huwelijken als het christelijk ideaal. Zo 
zou de geleidelijke vernieuwing van mens en maatschappij beter gestalte kunnen 
krijgen. 

Het zendingsbestuur reageerde als volgt op de in 1926 genomen besluiten van de 
Conferentie van Zendelingen:  

 
De voorzichtige en van paedagogische tact getuigende inleiding, bespreking en besluiten 
aangaande deze zaak juichen wij van harte toe. Hoezeer heeft het waarlijk leeren verstaan 
van den Inlander U hier den juisten weg doen vinden, hoeveel moeilijkheden waren er 
waarschijnlijk aan een vroeger geslacht van zendelingen op andere arbeidsvelden bespaard 
gebleven en hoeveel minder zou toen misschien aan de Christianiseering in den weg gestaan 
hebben als men destijds over dezelfde ervaring had kunnen beschikken en tot dezen zelfden 
gedragslijn had kunnen komen.167  

 
Het bestuur stelde zich hier op een ander standpunt dan de gereformeerde deputaten 
voor de zending op Sumba: in geval een christen een tweede vrouw huwde moest deze 
naar het oordeel van de deputaten onder tucht worden gesteld en worden uitgesloten 
van het avondmaal. Wel vermeldde het visitatierapport van 1929 dat deze tucht-
maatregel gekenmerkt diende te zijn door tact en lankmoedigheid.168 Een aantal jaren 
later, in 1937, zou de gereformeerde zendeling W. van Dijk (1889-1978) twijfels uiten 
over deze tuchtpraktijk: ook hij constateerde dat de tuchtmaatregel niet leidde tot 
terugkeer naar de gemeente, maar tot het tegendeel, namelijk terugval in het heiden-
dom.169  

De zendelingen van de Gereformeerde Zendingsbond in Tanah Toraja volgden 
ten aanzien van polygamie eveneens een andere lijn dan de zending in Midden-

                                                        
165  Barani Dakhi was hoofdman van Hilisimaetanö, één van de machtscentra in zuidelijk Nias. Barani 

vond het christendom aantrekkelijk, maar wilde het met de adat verzoenen. Na zijn doop had hij 
daarover problemen met zendeling Heinrich Rabeneck (1875-1939), die eiste dat Barani afstand zou 
nemen van de adat. Door de tuchtmaatregelen tegen Barani stagneerde het zendingswerk jarenlang. Pas 
na het opheffen van deze tuchtmaatregelen werd weer vooruitgang geboekt. Zie over Barani Dakhi: 
Wolfgang R. Schmidt, Das unbeendete Gespräch, Wuppertal/Barmen, 1967. 

166  Th. Müller, Die ‘grosse Reue’ auf Nias, blz. 75.  
167  Brief hoofdbestuur NZG aan CvZ te Poso, 3 juni 1926 (ARvdZ 96A/4/1). 
168  ‘Visitatierapport van de zending op Sumba’ (1929), zie Th. van den End, Gereformeerde zending op 

Sumba, blz. 303. 
169  Verslag W. van Dijk over het ressort West-Sumba (1937), zie Van den End, Gereformeerde zending 

op Sumba, blz. 415. 
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Celebes. In de adatregeling voor de christenen van Tanah Toraja (1923) werd de 
volgende bepaling opgenomen: ‘Wil iemand reeds getrouwd zijnde met twee vrouwen 
christen worden, dan is het gewenscht één vrouw los te laten’.170 In geval van ernstige 
bezwaren tegen wegzending, bijvoorbeeld wanneer de gehuwden al op hoge leeftijd 
waren, dan was de polygamie geen bezwaar tegen de bediening van de doop. De 
zending in Tanah Toraja legde dus grote nadruk op de wenselijkheid van het mono-
game huwelijk en op de wenselijkheid in geval van een polygaam huwelijk van één of 
meerdere vrouwen te scheiden. In de praktijk werd vaak op deze wegzending aange-
drongen. In 1953 zou de kerk, zelfstandig sinds 1947, besluiten dat polygaam levenden 
niet konden toetreden tot de kerk.171 

De Poso-zending koos voor het monogame huwelijk, maar wilde tegelijkertijd 
dubbelgehuwden niet door tuchtprocedures van zich vervreemden. Het oogmerk was 
een geleidelijke beïnvloeding en verandering van de publieke opinie ten aanzien van 
het dubbelhuwelijk, zonder onnodige scheidslijnen in de samenleving te creëren.172 
 
9.3.4 Begrafenis 
 
In het reeds genoemde artikel ‘Communal unity in Central Celebes’ schrijft Kruyt dat 
de riten rondom de dood na de kerstening dezelfde bleven, maar dat een ‘spiritual 
value has been given to them which helps converts to look away from the material (…) 
to the life of the soul’. De vraag rijst hoe het mogelijk is dat hij tot deze uitspraak 
kwam.173 De veranderingen waren beslist groter dan hij hier aanduidt: de inhoud van 
het ritueel werd zelfs wezenlijk gewijzigd. Kruyt schrijft dat de veranderingen in de 
begrafenisriten niet direct na de kerstening, maar pas later plaatsvonden toen de 
christelijke gemeenschap afstand wilde nemen van duidelijk heidense elementen in de 
rituelen, zoals het aanroepen van de geesten van overledenen. Hij verzuimt echter 
daarbij te melden dat de eerste overgangen naar het christendom plaatsvonden in 1909, 
terwijl de overheid het verbod op de dodenfeesten al direct na de pacificatie in 1905 
afkondigde.174 Het oude ritueel kon dus niet standhouden. De doden mochten rond 
1910 weliswaar nog worden bijgezet in overhangende rotsen, maar het schoonmaken 
                                                        
170  Zie Th. van den End, De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961, blz. 208. 
171  Zie Van den End, De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961, blz. 189-190. B. Plaisier merkt op 

dat de tucht in Poso strenger was dan in Tanah Toraja. Zo zouden de zendelingen weinig nadruk 
hebben gelegd op de zondagsheiliging (zie ‘Enige opmerkingen t.a.v. de communicatie van het 
evangelie in het Torajagebied’, niet-gepubliceerde lezing van B. Plaisier tijdens symposium over 
zending in Torajaland, 1 december 1993, blz. 3). 

172  De invoering van deze huwelijksregeling had als gevolg dat de leiding van het christelijke volksdeel 
verschoof van de kabosenya’s naar de kerkenraad. De leidinggevende rol van de hoofden werd inge-
perkt: een deel van wat zich afspeelde in de christelijke gemeenschap onttrok zich langzaam maar 
zeker aan het besluitvormingsproces van de raad van hoofden. Jan Kruyt schrijft in 1931 over de 
verhouding van ouderling en hoofd: ‘De meening, als zou den ouderling een gezag zijn gegeven, dat 
van ongeveer denzelfden aard is als dat van het dorpshoofd, bestaat nog algemeen hier. Daartoe is 
ook wel aanleiding. In de eerste plaats kan men geestelijke en wereldlijke macht niet uiteen houden 
in de eigen aangelegenheden, waardoor niemand het ongepast vindt, dat een dorps- of districtshoofd 
zich met dingen inlaat, die naar onze opvatting ‘geestelijk’ zijn. En in de tweede plaats bestaat de 
m.i. betreurenswaardige bepaling, dat een ouderling van Gouvernementswege is vrijgesteld van 
heerendienst (…). Men ziet hierin een bewijs, dat er aan het ambt iets is van een Regeeringssanctie, 
ja, veelal voelt men er meer in: een bevestiging van het ambt, die geheel in dezelfde lijn ligt als die 
van dat van het dorpshoofd’. Zie J. Kruyt, ‘Jaarverslag over het jaar 1931 van het Zendingsressort 
Pendolo’ (ARvdZ 96A/4/2). 

173  Kruyt, ‘Communal unity in Central Celebes’, blz. 248-249. 
174  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 101.  
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van de beenderen was verboden. Elders zegt Kruyt dat dit verbod een grote klap was 
voor de vitaliteit van de heidense religie.175  

De zending liet de mensen, na het begin van de overgangen naar het christendom, 
de keuze maken de doden bij te zetten in de rotsen of te begraven in de aarde.176 De 
passages die Jan Kruyt wijdt aan het begraven van de doden en de dodenfeesten laten 
helaas aan duidelijkheid te wensen over.177 Hij constateert dat vrijwel overal de keuze 
viel op begraven in de grond, maar de redenen daarvoor weet hij niet te noemen. Ook 
Alb. Kruyt geeft geen redenen voor deze keuze aan. Jan Kruyt veronderstelt dat ‘voor 
de zojuist uit het heidendom overgekomen christenen het bijzetten in de rotsspleten 
zozeer geïntegreerd lag in een komplex van overgeleverde en emotioneel geladen 
handelingen, dat zij deze bijzetting onverenigbaar achtten met hun nieuwe geloofs-
overtuiging’.178 De nieuwe christenen zouden zich ervan bewust zijn geweest dat in 
geval van bijzetting in de rotsen de verleiding erg groot was om rituele handelingen uit 
te voeren met de beenderen. De keuze voor begraven zou volgens Jan Kruyt dus zijn 
gemaakt voorafgaand aan het, na 1910, uitgevaardigde gebod van de overheid dat 
zowel christenen als heidenen hun doden moesten begraven in de grond.179 Deze 
argumentatie is niet bevredigend: ze laat te zeer in het midden welke rol de eigen 
voorkeur van de zendelingen speelde in de keuze van de christelijke To Pamona. Dit 
valt echter niet meer na te gaan.  

Terwijl de keuze voor begraven of bijzetten slechts korte tijd bleef bestaan en de 
zending gedwongen werd zich te conformeren aan de besluitvorming van de overheid 
inzake het begraven van de doden, slaagde de zending er wel in het communale 
karakter van de dodenfeesten te bewaren. Dit gebeurde door de instelling van de 
herdenking van de doden op tweede paasdag. De zending bevorderde evenzeer dat de 
communale maaltijd na de begrafenis gehandhaafd bleef.180 Deze maaltijd bleef tot op 
heden gebruik. 
 
9.3.5 Landbouw  
 
Het streven van de zending om het communale aspect van het volksleven te 
waarborgen blijkt wellicht het duidelijkst uit de kerstening van de feesten die 
samenhingen met het planten en het oogsten van de rijst. Jan Kruyt beschouwt de 
landbouw van centrale betekenis voor het leven van de To Pamona en als ‘het grote 
cultuurgoed’.181 Juist bij deze feesten speelde het begrip posintuwu (samen leven, 
samen doen) en pesale (gezamenlijk verrichte arbeid) een grote rol. Merkwaardig is 
dat Jan Kruyt ondanks deze constatering weinig aandacht geeft aan de behandeling 
van de met de landbouw samenhangende posintuwu. In zijn hoofdstuk ‘De gemeente 
en haar tegenspelers’ concentreert hij zich op de viering van de zondag, het kerstfeest, 
                                                        
175  Zie hoofdstuk 2, blz. 79. 
176  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 16 juni 1910; zie ook J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 309. 

Volgens de genoemde dagboeknotitie vond de eerste begrafenis van een christen-Posoër plaats in 
juni 1910. Volgens een dagboeknotitie van 13 februari 1912 werd het dodenmaal snel gekerstend, 
omdat Papa i Woente geen geweeklaag meer wilde. Hij vond dat niet in overeenstemming met de 
hoop die een christen heeft.  

177  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 33-36; 101-102; 308-309.  
178  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 309.  
179  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 309. Jan Kruyt noemt geen jaartal. Adriani doet dit evenmin. 

Zie Posso (Midden-Celebes), blz. 219.    
180  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 16 juni 1910. 
181  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 42, 83.  
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het herdenken van de doden, het buffelfeest en de dans.182 Hij noemt de pesale (samen 
werken op de akker, ‘labour exchange’) slechts zijdelings met de kanttekening dat al 
het heidens ceremonieel daarbij moest vervallen, en wijdt geen enkel woord aan het 
plantfeest (polanggo) en het oogstfeest (padungku).183  

Deze klaarblijkelijk bewuste omissie van het plant- en oogstfeest – Jan Kruyt 
wilde alleen die feesten bespreken die ‘van heidense afkomst’ zijn184 – is merk-
waardig, aangezien hij de centrale rol van de landbouw in de Pamona-cultuur erkende. 
Ook A. Schrauwers gaat in zijn studie Colonial ‘Reformation’ in the Highlands of 
Central Sulawesi nauwelijks op deze feesten in, maar geeft wel veel aandacht aan de 
centrale betekenis van posintuwu en pesale in de Pamona-cultuur.185 Hij verwijt Alb. 
Kruyt de centraliteit van deze laatste twee begrippen niet goed te hebben doorzien.186 
Het is de vraag of deze kritiek juist is: Schrauwers constateert terecht dat Kruyt niet 
systematisch gereflecteerd heeft over de centrale rol van de genoemde begrippen in de 
cultuur van de To Pamona, maar zoals al werd gemeld in hoofdstuk negen blijkt uit 
interviews dat de zendelingen in de prediking veel aandacht schonken aan de 
posintuwu als concrete vorm van naastenliefde.187 De zendelingen zagen de posintuwu 
bij uitstek als een mogelijkheid om de communale eenheid ook na de kerstening in 
stand te houden.  

Kruyt beschrijft de voorchristelijke gebruiken rondom de landbouw uitvoerig in 
deel II van De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes (1914), maar gaat in 
andere publicaties niet of nauwelijks in op de kerstening van polanggo en 
padungku.188 Vanwege de centrale rol van de landbouw in de Pamona-cultuur geven 
we een nadere beschrijving van deze feesten. Na het schoonmaken van het land en het 
bouwen van een hut werd (en wordt) op de vooravond van het planten feest gevierd. 
Dit polanggo vond plaats op de akker. De hoofdbestanddelen van het feest waren de 
gezamenlijke maaltijd, het spel en de dans. Op de plantdag zelf offerden de To 
Pamona aan Pue mPalaburu en aan de bela, de bosgeesten. Na het brengen van deze 
offers werd een kip geslacht. Het bloed werd gesprenkeld over de rijst (radaasi inii) 
teneinde de tanoana, de levenskracht, over te brengen op de rijstkorrels. Het bewerken 
van de akkers op de plantdag gebeurt ook nu nog op vrijwel dezelfde wijze als door 
Kruyt werd opgetekend: de mannen prikken met lange stokken gaten in de grond 
(mompaho) onder het zingen van ‘hoo, hoo, hoo’ en de vrouwen lopen gebukt achter 
de mannen aan, terwijl zij de rijstkorrels in de gaatjes doen (mona’i). Adriani schreef 
kortweg over polanggo: ‘De offerplechtigheden bij het begin van het rijstplanten, nl. 
het feest dat den avond vóór den plantdag wordt gehouden, komt te vervallen, als 
zijnde geheel Heidensch van karakter; evenzoo de plechtigheden bij aanvang van den 
rijstoogst’.189 

Interviews met oudere inwoners van Midden-Sulawesi maken duidelijk dat de 
                                                        
182  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 319-331.  
183  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 320. 
184  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 320. 
185  A. Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, met name blz. 129-167. 
186  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 129-130, 250. Ditzelfde kan dan ook Jan Kruyt verweten 

worden, want deze besteedt relatief weinig aandacht aan de genoemde begrippen. Zie: J. Kruyt, het 
zendingsveld Poso, blz. 47-48, 60-61. 

187  Zie blz. 377. 
188  Hoofdstuk 23, blz. 229-298. Het polanggo is beschreven op blz. 248-251. Zie ook Adriani, Bare’e-

Nederlandsch woordenboek, blz. 342, onder ‘langgo’. De oorspronkelijke betekenis van het woord 
is niet bekend. 

189  N. Adriani, ‘Christelijke adat’ (1912), VGA, I, blz. 367. 
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houding van zending en kerk ten opzichte van het polanggo niet helder was. Een deel 
van de geïnterviewden geeft aan dat het feest niet werd gekerstend, omdat de zende-
lingen het als heidens afwezen. Zo merkt K. Gundo op dat het feest veel heidense 
elementen bevatte die de zendelingen afwezen, maar dat zij wel veel waarde hechtten 
aan de pesale.190 Anderen merken op dat het feest geen religieus karakter had en 
derhalve niet hoefde te worden gekerstend.191 Het feest zou niet anders zijn dan een 
neutrale, culturele gewoonte: het ontvangen van de mensen die kwamen helpen bij het 
werk op de akker (pesale). Weer anderen spreken van een feest dat wel degelijk werd 
gekerstend, maar dat minder de kerk werd ‘ingebracht’. Zij beschouwen het als een 
feest waaraan de zending ‘richting gaf’: de zendelingen leerden de mensen dat aan elk 
werk gebed verbonden hoort te zijn. Zo was het voor de zendelingen vanzelfsprekend 
dat voorafgaand aan het planten Gods zegen werd afgesmeekt.192 Tot slot wijzen 
geïnterviewden nog op een ander element: het feest zou door de zendelingen niet zijn 
gekerstend, omdat de communale maaltijden de mensen te veel geld zouden kosten. 
Daarnaast zou polanggo leiden tot ongewenst gedrag: mannen gingen van feest naar 
feest en dronken te veel.193 

Jan Kruyt schrijft dat bij de activiteiten in het kader van pesale – dus ook bij het 
polanggo – het heidense ceremonieel ‘moest vervallen’. In de praktijk verviel het 
heidens ceremonieel echter niet altijd, maar werd het zonder goedkeuring van zending 
en kerk gekerstend. Tijdens een plantfeest in Tentena, in 1994, bleek het slachten van 
een kip en het besprenkelen van de rijst met het bloed nog steeds plaats te vinden. Het 
karakter van het ritueel was echter inhoudelijk gewijzigd. Niet de eigenares van de 
akker slachtte de kip,194 maar de oudste aanwezige vrouw. In tegenstelling tot het 
brengen van een offer aan Pue mPalaburu, zoals in het pre-missionaire tijdvak, werd 
nu gebeden tot God en Christus. Tijdens het gebed om vruchtbaarheid, uitgesproken 
door de ouderling van de wijkgemeente, knielden de aanwezige vrouwen op de 
akker.195 Deze praktijk werd echter niet gebillijkt door de toenmalige vice-voorzitter 
van de synode van de GKST, ds. H. Ruagadi.196 De afwijzing van deze – volgens de 
zending en de kerk – niet met het christendom verenigbare religieuze handelingen en 
het verzuim het feest ‘in de kerk te brengen’ leidde dus tot een niet-erkend gekerstend 
ritueel. 

Het huidige plantfeest vindt evenals vroeger plaats op de akkers, en niet in het 
dorp. Dit is anders bij het oogstfeest. Terwijl padungku197 in vroegere tijden uitsluitend 
gevierd werd op de akker, of buiten het dorp, is het tegenwoordig vooral een feest dat 
mensen vieren in de kerk en aan huis.198 De vorm van het oogstfeest werd veel 
ingrijpender gewijzigd dan die van het plantfeest, waarschijnlijk vooral omdat de 
zending het feest de vorm van de dankdag voor het gewas wilde geven. In de tijd vóór 

                                                        
190  Interview met K. Gundo, 9-11 oktober 1994. 
191  Interviews met A. Mambe (november 1994); S. Soande (8 oktober 1994); B. Ranunto (19, 26 

september 1994); A. Rombot (18 september 1994); P. Sepatondu (10 september 1994); Y. Rundo-
belo (8 oktober 1994). 

192  Interview met H. Labiro (november 1994); S. Biloe (27, 29 oktober 1994). 
193  Interview met M. Taiso (november 1994), Y. Tongena (november 1994).  
194  Kruyt, De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes, II, blz. 250. Uit de tekst valt niet met 

zekerheid af te leiden dat het de eigenares was, die de kip slachtte. 
195  Videoregistratie maart 1994 (privé-archief van de auteur).  
196  Gesprek van de auteur met H. Ruagadi, maart 1994.  
197  De eigenlijke betekenis van padungku is ‘het aan het eind gekomene’, d.w.z. het aan het eind 

gekomen landbouwseizoen (Adriani, Bare’e-Nederlandsch woordenboek, blz. 132, zie ‘doengkoe’). 
198  Het feest werd ook wel mangkoni ri jaya genoemd: ‘eten op weg’, oftewel: buiten het dorp. 
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de kerstening bouwden de To Pamona voor het feest kleine hutjes waar zij rijstmanden 
van de verschillende akkers samenbrachten. Tijdens het feest spraken zij de rijst-
geesten toe en slachtten een varken en een kip. Tot slot gebruikten de dorpsbewoners 
gezamenlijk de maaltijd.199 De oude rituelen zijn geheel vervangen door nieuwe, 
christelijke vormen: tegenwoordig brengt elke familie een deel van de geoogste rijst 
als gave van dankbaarheid naar de kerk, waar de zakken in het liturgisch centrum 
worden neergelegd. Na de dankdienst voor het gewas staat in elk christelijk gezin van 
het dorp de tafel gedekt. Het is de gewoonte dat mensen bij elkaar langs gaan en steeds 
opnieuw aanschuiven om de oogst gezamenlijk te vieren.  

Met name in de vormgeving van het christelijke oogstfeest is zichtbaar dat de 
zending het communale karakter van de samenleving wilde vasthouden. Schrauwers 
concludeert op grond van zijn antropologisch onderzoek terecht dat zij daarin 
uiteindelijk toch gefaald heeft: de feesten worden weliswaar op dorpsniveau gevierd, 
maar inmiddels is een sterke individualisering opgetreden. Terwijl in het verleden het 
feest door de hele gemeenschap buiten het dorp werd gevierd, is het nu geworden tot 
‘rotating home visitations’: ‘the individualization of the harvest festival, as other 
communal feasts, has transformed it from a village-wide into a kindred-centered feast 
in which patron-client relations are solidified’.200 Het gaat dus volgens hem bij het 
feest niet meer om de dorpsgemeenschap als geheel, maar om de familieverbanden en 
om het bepalen van de individuele status door het geven en ontvangen van posintuwu. 
Hierin speelt niet alleen een rol dat het inwoneraantal van de dorpen in Midden-
Sulawesi is gegroeid, maar ook dat zij multireligieus en multi-etnisch zijn geworden: 
de transmigratie en de aanleg van goede verbindingswegen naar de havenplaats Poso 
en het zuidelijke, aan de baai van Bone gelegen Palopo leidden tot veranderingen in de 
samenstelling van de bevolking.  
 
 
9.4 CONCLUSIE 
 
De gloria Dei (de verheerlijking, de eer van God), in de zin van Gisbertus Voetius, 
speelde in het werk van Kruyt geen rol van betekenis. Nadruk op Gods heiligheid 
treffen we in feite slechts aan in zijn laatste, naoorlogse, artikelen. Het ging Kruyt in 
de verkondiging niet om de eer van God als zodanig, maar om de kwalitatieve groei 
van de persoonlijke godsverering. Kruyt concludeerde dat deze ontwikkeling geremd 
werd doordat de To Pamona te weinig mystiek aantroffen in de protestantse vorm van 
het christendom. Deze opvatting is echter aanvechtbaar: Kruyts verwijzing naar de 
meyapi-beweging roept niet zozeer de vraag op of het protestantisme wel mystiek kon 
bieden, maar leidt tot de conclusie dat de zending moeite had een functioneel equi-
valent te bieden voor de verering van de voorouders. Dit werd pas geboden toen de 
zending het herdenken van de doden op tweede paasdag instelde.  

De argumentatie van Adriani en Kruyt om de godsnaam i Lai niet te gebruiken is 
onduidelijk en daarmee onbevredigend. Juist de geringe kennis van deze verre hemel-
god bood de zending de gelegenheid deze naam met christelijke inhoud te vullen. De 
keuze tegen het gebruik van de naam i Lai was waarschijnlijk een gevolg van de 
mogelijke associatie met i Ndara, de godin van de aarde. Het is in dit verband 
opmerkelijk dat Kruyt niet alleen stelling nam tegen de religie van de priesteressen (de 
                                                        
199  Kruyt, De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes, II, blz. 289-291. 
200  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 193-194.  
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wurakes), maar zich ook uitsprak tegen het gebruik van een godsnaam die de 
associatie met een vrouwelijke godin opriep. Bij de naam voor de Geest bleken 
eveneens de mogelijke associaties met de inheemse religie van belang. Hoewel Kruyt 
en Adriani niet publiceerden over de gemaakte keuze valt aan te nemen dat zij bewust 
opteerden voor een neutraal begrip dat tegenover de term tanoana gesteld kon worden.  

In hoofdstuk vijf luidde één van de conclusies dat Kruyt in theologisch opzicht 
opschoof van een christocentrische naar een theocentrische benadering. Dat hing 
samen met de ontwikkeling van zijn visie op het theïsme en het zich ontwikkelende 
godsgeloof in het animisme. Al eerder werd geconcludeerd dat hij in de loop van zijn 
leven steeds minder aandacht gaf aan de pneumatologie. De publicaties van Kruyt en 
de aandacht die Kruyt gaf aan de gekozen godsnamen in de vertaling van de bijbel, 
onderstrepen dit opnieuw: terwijl in de bronnen veel informatie is te vinden over de 
namen voor God en Jezus, is dit niet het geval met de Geest.  

Naarmate de gemeenten groeiden, werd de scheidslijn tussen gedoopten en 
ongedoopten steeds duidelijker zichtbaar. Kruyt slaagde er niet in de open en commu-
nale vorm van de kerkdiensten vast te houden en hij probeerde daarom een functioneel 
equivalent voor de communale eenheid te construeren door gezamenlijke maaltijden te 
organiseren na avondmaal en bediening van de doop. De conclusie is gerechtvaardigd 
dat de zending in Midden-Celebes koos voor een open-gemeente model, waarin de 
grens tussen gemeente en dorpssamenleving bewust zo vloeiend mogelijk werd 
gehouden: de kerstening van de samenleving had hogere prioriteit dan het tot stand 
brengen van een ‘zuivere gemeente’. De communale maaltijden vervullen ook nu nog 
een belangrijke rol in de samenleving van Midden-Sulawesi: ze vinden niet alleen 
plaats bij doop, huwelijk en begrafenis, maar ook wanneer een gemeentelid een 
bijzondere reden tot dank heeft. Ze hebben dan de vorm van een pengucapan syukur 
(dankzegging, dankdienst) en een daarmee verbonden acara makan (gezamenlijke 
maaltijd). 

Schrauwers stelling dat Kruyts studie van de adat niet alleen descriptief, maar ook 
prescriptief was, heeft vergaande implicaties voor de evaluatie van zijn invloed. 
Antropologen beschouwen Kruyts adatbeschrijvingen over het algemeen als geda-
teerde catalogi. Dat Kruyt met zijn adatbeschrijvingen de intentie had volksidentiteit 
tot stand te brengen kan niet voldoende worden onderbouwd op basis van de bronnen. 
Het is wel mogelijk te spreken van een gevolg: zijn werk heeft aan de identiteits-
vorming van de To Pamona een grote impuls gegeven.  

Kruyts pleidooi voor uitstel van de huwelijksregeling voor christenen in Midden-
Celebes maakt duidelijk dat hij vasthield aan zijn methodische uitgangspunten. Hij 
faalde echter in zijn opzet het gewoonterecht te laten groeien en pas tot vaststelling 
van een reglement over te gaan nadat het gewoonterecht zich had gevormd. Zijn 
houding met betrekking tot de tucht toont aan dat hij consequent de principes van de 
volkskersteningsgedachte toepaste: hij wilde de grenzen van de christelijke gemeente 
zo open mogelijk houden en geen harde scheidslijn aanbrengen. De bevolking moest 
via de geleidelijke groei van een christelijke publieke opinie toegroeien naar de ideale 
christelijke maatstaven en de beoogde levensvernieuwing. Strenge tucht had in deze 
benadering geen plaats.    

In de vormgeving van de begrafenis heeft Kruyt zijn zendingsmethodische lijn ten 
dele vast kunnen houden: bijzetting in de rotsen beschouwde hij als een goede keuze, 
die een scheidslijn tussen christenen en ‘heidenen’ zou voorkomen. Dat dit niet 
gebeurde had deels te maken met het ingrijpen van de overheid: ze had aanvankelijk 
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het schoonmaken van de beenderen verboden en later gebood ze de doden te begraven 
in de aarde. De christenen bleken echter ook voorkeur te hebben voor het begraven in 
de aarde. Kruyt slaagde er wel in het communale karakter van de dodenfeesten te 
bewaren door de gezamenlijke maaltijden bij rouw en begrafenis te handhaven.  

De plant- en oogstfeesten maken duidelijk dat de zending niet steeds dezelfde 
weg bewandelde. Het oogstfeest kreeg een functioneel equivalent in de dankdag 
voor het gewas en het communale karakter van het feest bleef gehandhaafd. De 
zending had klaarblijkelijk minder belang bij de kerstening van het plantfeest. Het 
beleid van de zending wekt de indruk dat de volkskersteningsgedachte hier een 
minder grote rol gespeeld heeft: het accent lag op de verwijdering van de heidense 
elementen uit dit feest. Functioneel equivalenten bood de zending echter niet. Haar 
keuze om het plantfeest niet te kerstenen leidde ertoe dat een nieuw ritueel ontstond 
buiten zending en kerk om. In zekere zin kan dit beschouwd worden als de groei van 
‘adat van christenen’, dat wil zeggen adat die uit de christenen zelf opkwam. Deze 
vermenging van religieuze elementen was echter zonder enige twijfel iets anders dan 
wat de zending in gedachten had.  


