
10 De invloed van Kruyt op zending en kerk 
 
 
 
10.1 INLEIDING 
 
Dit vierde en laatste deel beschrijft hoe Kruyts visie doorwerkte. Hoofdstuk 10 
schetst zijn invloed op zending en kerk en hoofdstuk 11 onderzoekt hoe zijn visie 
inwerkte op de theologie en de culturele antropologie. De paragrafen 10.2 en 10.3 
van dit hoofdstuk geven een beeld van Kruyts invloed op zending en kerk in 
Indonesië. De daarop volgende paragraaf 10.4 brengt in kaart hoe zijn gedachtegoed 
het zendingsdenken buiten Indonesië beïnvloedde.  
 
 
10.2 ZENDING EN KERK IN INDONESIË 
 
Lothar Schreiner schrijft over de invloed van Kruyt: ‘Das Werk von N. Adriani und 
A.C. Kruyt ist für das Verständnis der Adat der geschlossenen Stammeskulturen 
epochemachend und wegweisend weit über den Rahmen ihres Tätigkeitsfeldes 
Celebes hinaus’.1 Steven C. van Randwijck omschrijft Kruyt als een ‘baanbreker’: 
door zijn vernieuwing van de zendingsmethodiek en door zijn inzet om de mens in 
zijn stamreligie beter te verstaan had hij in zendingskringen een onaangevochten 
gezag gekregen.2  

Van den End wijst eveneens op de grote invloed van Kruyt. In Ragi Carita, een 
leesboek Indonesische kerkgeschiedenis voor de theologische opleidingen, bespreekt 
hij de visie van Kruyt in twee algemene beschouwingen over de zendings- en 
kerkgeschiedenis van Indonesië.3 De eerste beschouwing – over de zendelingen en 
het zendingsbeleid – behandelt de opkomst van het evolutionaire denken en de 
invloed daarvan op het missionaire denken over religie en cultuur.4 Van den End 
noemt Kruyts invloed op de zendingsmethodiek groot, maar vermeldt tegelijkertijd 
dat de gereformeerde en de evangelicale zending zijn evolutionaire visie afwezen. 
Dat is een terechte constatering, maar ook in hervormde kring werden Kruyts 
evolutionaire denkbeelden lang niet door iedereen gedeeld.5  

De drie genoemde auteurs maken duidelijk dat Kruyt zijn spoor in de geschie-
denis van de zending trok en dat hem aanzienlijke invloed wordt toegeschreven. In 
de volgende paragraaf wordt in groter detail nagegaan hoe zijn visie doorwerkte, 
allereerst gedurende de jaren dat hij in Celebes werkte, vervolgens in de periode 
vanaf zijn repatriëring tot aan de Tweede Wereldoorlog, en tot slot in de tijd daarna. 

                                                        
1  L. Schreiner, Adat und Evangelium, blz. 92. Overigens verwijst hij in de bibliografie uitsluitend 

naar Kruyts Van Heiden tot Christen en Zending en Volkskracht. Op blz. 105 refereert hij echter aan 
Kruyts De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes. 

2  S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, II, blz. 392-395 en 410-416. 
3  Th. van den End, Ragi Carita 2, blz. 280-320. 
4  Van den End, Ragi Carita 2, blz. 285-286. 
5  Zie onder meer de correspondentie tussen Kruyt en A.M. Brouwer (hoofdstuk 6). 
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10.2.1 Kruyts invloed in Midden-Celebes 
 
Periode 1892-1932 
Gedurende de veertig jaren dat Kruyt in Midden-Celebes werkzaam was (1892-
1932), drukte hij een groot stempel op het transformatieproces van de samenleving. 
Als eerste van de zendelingen in Poso bouwde hij een enorme voorsprong aan 
kennis en ervaring op. Niet alleen kende hij taal en cultuur door jarenlange, grondige 
studie, maar ook bleef hij van het begin tot het einde rechtstreeks betrokken bij het 
primaire missionaire werk. Zo investeerde hij van 1912 tot 1922 veel tijd in het 
directoraat van de kweekschool, maar tegelijkertijd was hij de eerstverantwoorde-
lijke voor het pionierswerk in het ressort Pendolo. Hij introduceerde elke nieuwe 
zendeling in het werk en gaf de noodzakelijke begeleiding.  

Als oudste en eerste van de zendelingen en als voorzitter van de Conferentie 
van Zendelingen had hij grote invloed op zijn collega’s. Zendelingen die een eigen 
koers wilden uitzetten, zoals Schuyt, zochten elders hun heil. De aanwezigheid van 
Adriani versterkte zelfs de invloed van Kruyt, doordat eerstgenoemde niet alleen de 
taal onderwees, maar ook zendelingen inleidde in de principes van de taalkerstening 
en de noodzaak van cultuurstudie onderstreepte. Ook de aanwezigheid van zoon Jan 
Kruyt droeg ertoe bij dat de invloed van Alb. Kruyt groot was, en ook bleef na zijn 
vertrek. Kruyt bouwde gedurende de jaren van zijn verblijf in Midden-Celebes ook 
uitstekende relaties op met het gouvernement en hij beïnvloedde als regerings-
adviseur het overheidsbeleid. Al in 1901 schreef J.W. Gunning daarover: ‘Meer en 
meer blijkt dat deze Zending zeer in de gunst deelt der Regeering, dat Adriani en 
Kruyt het vertrouwen hebben van de autoriteiten te Batavia en voortdurend door 
dezen worden geconsulteerd.’6 In zendingskringen werden Kruyts grote invloed en 
dominantie alom erkend. M.E. Duyverman schreef daarover: ‘Allen die na hem 
[Kruyt] kwamen, behalve Schuyt, hebben zich aan zijn gezag gewonnen moeten 
geven.’7  
 
Periode 1932-1947 
Kruyts invloed bleef ook in de jaren na zijn repatriëring groot. Zoon Jan werkte 
verder in de lijn van zijn vader. Van 1922 tot 1939, met een intermezzo voor verdere 
opleiding in Nederland (1924-1929), was hij directeur van de kweekschool in 
Pendolo en in 1929 werd hij ook voorzitter van de Conferentie van Zendelingen. Na 
Kruyts vertrek wijzigde het beleid van de Conferentie van Zendelingen zich niet 
ingrijpend: de zending bleef zich tot aan de oorlog in beleid en praktijk richten op de 
volkskerstening en de opvoeding van het volk. De zending werkte nauwelijks aan de 
zelfstandigwording van de kerk, want dat moment lag volgens de zendelingen nog 
ver in de toekomst: de gemeenten werden voorbereid op zelfonderhoud, maar waren 
voor zelfstandigheid nog niet rijp. Weliswaar ging de zending er in 1936 toe over 
kerkenraden in te stellen met gekozen ouderlingen, maar aan de vorming van een 
presbyteriaal-synodale kerkstructuur en het opstellen van een kerkorde werd geen 
prioriteit gegeven.  

                                                        
6  J.W. Gunning, Dagboek, deel V, blz. 27 (ARvdZ 53/5). 
7  Brief M.E. Duyverman aan de auteur, 25 mei 1994 (privé-archief). Vergelijk ook A.M. van de Poll-

Schuyt (dochter van zendeling Schuyt): ‘Kruyt was een dominerende figuur (…), die steeds gelijk 
wilde hebben, en die moeilijk kon delegeren’. Hij had enige ‘autoritaire trekjes’ (brief Van de Poll-
Schuyt aan de auteur, 9 september 1994, privé-archief). 
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In deze jaren tekende zich in zendingskringen echter een verandering af. Dit zou ook 
voor het zendingswerk in Midden-Celebes consequenties hebben. De invloed van 
Karl Barth nam toe. De invloed van de pedagogische opvatting van zending nam 
omgekeerd evenredig langzaam af. Door de ervaringen van de Eerste Wereldoorlog 
ging men, meer dan voorheen, beseffen dat Gods werk en koloniaal bewind niet in 
elkaars verlengde liggen en dat God en natie niet samenvallen. J.W. Gunning 
verwoordde dit in 1921, tijdens een conferentie in Bremen, als volgt: ‘Gott arbeitet 
an Seinem Reich, und am Königreich Niederlandes nur soweit, als es das Reich 
Gottes fördert’.8 De ervaring van de oorlog leidde tot een hernieuwde discussie over 
de verhouding van zending en overheid: de ethische politiek streefde niet vanzelf-
sprekend dezelfde doelen na als de zending. Het ging in de zending om het werk van 
Godswege en niet om het menselijk handelen.  

Deze omslag in het missiologische denken voltrok zich niet snel. De ervaringen 
van de Eerste Wereldoorlog ten spijt schreef Julius Richter (1862-1940)9 in 1924 
nog zonder terughoudendheid over de ‘überlegene Kultur’ van de christelijke Euro-
pese volken die aan de ‘kulturarmen, primitiven Menschen’ werd gebracht: ‘Die 
moderne Entwicklung hat es mit sich gebracht, dass die sogenannten christlichen 
Völker, die Herrenvölker der Erde, der gesammten nichtchristlichen Welt als die 
Lehrmeister gegenüberstehen’. Het christendom, de ‘Träger der Gottesbotschaft’, en 
de cultuur van het avondland beschouwde hij als de grote leermeesters van de 
mensheid. De niet-westerse volkeren waren de leerlingen. De zending diende zich, 
in samenwerking met de koloniale overheid, te richten op ‘Welterziehung’. Voor de 
zending dienden vooral de scholen daarin een belangrijke rol te spelen.10 Dat deze 
gedachtegang in de kring van de Nederlandse zending relevant werd geacht, blijkt 
wel uit het feit dat het betreffende artikel werd gepubliceerd in Tijdschrift voor 
Zendingswetenschap ‘Mededeelingen’ van 1924, direct voorafgaand aan het eerste 
deel van Kruyts artikelenreeks ‘Van Heiden tot Christen’. 

In de theologische benadering van Karl Hartenstein (1894-1952)11 en Karl Barth 
(1886-1968) werd een nieuw missionair paradigma steeds duidelijker: het falen van 
het christelijke westen, zichtbaar in de Eerste Wereldoorlog, leidde ertoe dat in het 
missiologische discours gezocht werd naar de zending als ‘zending van God’. Op 
die wijze kon het missionaire werk losgemaakt worden van menselijke instituties en 
van het falen van de mens. Hartensteins Was hat die Theologie Karl Barths der 
Mission zu sagen? (1928)12 markeert het begin van de omslag in het missiologische 
denken: een cultuurpessimistische ondertoon kwam in de plaats van het 
optimistische en eurocentrische wereldbeeld van de gezaghebbende negentiende-
eeuwse missioloog F. Fabri (1824-1895).13 Hoekendijk schrijft hierover: ‘De over-
bewuste Europeaan is door de verbijstering van de wereldoorlog heengegaan en 

                                                        
8  J.W. Gunning, ‘Regierung und Mission’, AMZ, 1921, blz. 136. 
9  Julius Richter was van 1914 tot 1930 hoogleraar missiologie in Berlijn. Hij kreeg vooral bekendheid 

als zendingshistoricus en voorzitter van de Brandenburger Missionskonferenz. 
10  J. Richter, ‘Welterziehungsfragen und Mission’, TZM, 1924 (68), blz. 224-225. 
11  Hartenstein was vanaf 1926 Missionsdirektor van de Basler Mission. Vanaf 1933 was hij werkzaam 

als docent godsdienst- en zendingswetenschappen aan de universiteit van Bazel. Hij woonde de 
zendingsconferenties in Tambaram (1939), Whitby (1947) en Willingen (1952) bij. 

12  K. Hartenstein, Was hat die Theologie Karl Barth der Mission zu sagen?, München, 1928. 
13  Zie J.C. Hoekendijk, Kerk en Volk in de Duitse Zendingswetenschap, blz. 205. Friedrich Fabri was 

van 1857 tot 1884 inspecteur van de RMG. In 1889 werd hij benoemd tot Honorarprofessor in 
Bonn.  
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heeft zijn geestelijke onttroning moeten ervaren.’14 Kerk en zending zochten naar 
nieuwe ankers temidden van het ‘ontredderd leven’.15 Hartenstein, directeur van de 
Basler Missionsgesellschaft, legde er de nadruk op dat in de bijbel niet volk en kerk 
samenvallen, maar volk en heidendom. Het heidendom doortrekt elke vezel van het 
volksbestaan. God openbaarde zichzelf uitsluitend in Christus. De religies 
daarentegen – ‘Unglaube’ volgens Barth – kenden de Godsopenbaring niet. Dat 
betekende dat het geen zin had op zoek te gaan naar de hoogste waarden in andere 
religies, want zij waren noch teken van Gods openbaring noch aanknopingspunt 
voor de verkondiging.16 De zending kon niet anders dan de enkelingen in de 
gemeente vergaderen. Pas op de jongste dag mocht de kerstening van het volk 
worden verwacht. Hartenstein wilde de distantie tussen volk en kerk waarborgen om 
plaats te kunnen houden voor de crisis: het oordeel van God over al het ongeloof.17  

Vier jaar later zou de omslag in het missiologisch denken duidelijker worden 
tijdens een zendingsconferentie in Brandenburg, waar Barth een invloedrijke lezing 
hield getiteld ‘Die Theologie und die Mission in der Gegenwart’ (1932).18 
Hartenstein promoveerde in het daaropvolgende jaar op zijn studie Die Mission als 
theologisches Problem (1933)19 waarin hij evenals Barth de zending omschreef als 
het werk van God zelf, en niet van mensen en zendingsorganisaties. Voor de 
theologie van de godsdiensten betekende dit een nadruk op de discontinuïteit van het 
christelijk geloof en de religies: Gods openbaring in Christus was de ‘crisis’, het 
oordeel over de menselijke religie. ‘Nicht die Religionen und nicht das Christentum, 
sondern die Offenbarung des lebendigen Gottes ist die eine grosse Sache, die die 
Mission im Zentrum zu rücken hat’, schreef Hartenstein.20 Deze barthiaanse inzet 
betekende een breuk met de godsdiensthistorische benadering van Ernst Troeltsch 
(1865-1923), die de nadruk legde op een religieus evolutieproces.21 In 1938 ver-
scheen Kraemers The Christian Message in a Non-Christian World.22 De titel maakt 
duidelijk dat het in de zending niet ging om christendom, christelijke cultuur en 
christianisatie, maar om het radicale evangelie in de wereld.23 De zendingsconfe-
rentie in Tambaram, waar Kraemers boek een belangrijke rol speelde, betekende de 
doorbraak van Barths ideeën in het missiologisch discours.24 

De zendingstheologie van Barth oefende invloed uit op F.J. Fokkema, een 

                                                        
14  Hoekendijk, Kerk en Volk in de Duitse Zendingswetenschap, blz. 205. 
15  Hoekendijk, Kerk en Volk in de Duitse Zendingswetenschap, blz. 205. 
16  Zie A. Wind, Zending en oecumene in de twintigste eeuw, I, Kampen, 1984, blz. 118-122.  
17  Zie Hoekendijk, Kerk en Volk in de Duitse Zendingswetenschap, blz. 205-211. 
18  K. Barth, ‘Die Theologie und die Mission in der Gegenwart’, Zwischen den Zeiten, 1932 (3).  
19  K. Hartenstein, Die Mission als theologisches Problem, Berlijn, 1933. 
20  K. Hartenstein, Was hat die Theologie Karl Barth der Mission zu sagen?, blz. 26. 
21  Zie Wind, Zending en oecumene in de twintigste eeuw, I, blz. 118-120. 
22  H. Kraemer,  The Christian Message in a Non-Christian World, London, 1938. 
23  Zie voor deze omslag in het missiologisch denken: J.M. Vlijm, Het religiebegrip van Karl Barth. 

Een onderzoek naar de betekenis van Barths religie-begrip voor de discussie over de niet-
christelijke godsdiensten in de protestantse zending, ’s-Gravenhage, 1956 (blz. 5-29); D.J. Bosch, 
Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, New York, 1991, blz. 389-391; F. 
Petter, Profanum et Promissio. Het begrip wereld in de missionaire ecclesiologieën van Hans 
Hoekendijk, Hans Jochem Margull en Ernst Lange, Zoetermeer, 2002, blz. 57-60; I.P.C. van ’t Hof, 
Op zoek naar het geheim van de zending. In dialoog met de Wereldzendingsconferenties 1910-1963, 
Wageningen, 1972, blz. 65, 73. 

24  Zie J.M. Vlijm, Het religiebegrip van Karl Barth, blz. 14. Hallencreutz wijst erop dat K.J. Brouwer 
in de jaren dertig het gedachtegoed van Hartenstein in Nederlandse zendingskringen introduceerde 
(Kraemer towards Tambaram, blz. 218). 
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ethisch theoloog van de tweede generatie. Dit wordt onder meer duidelijk uit zijn 
artikel ‘Zendingsmotieven en Zendingsmethoden’ (1935): de hierin gebruikte defi-
nitie van georganiseerde zending ontleende hij aan Barths artikel ‘Die Theologie 
und die Mission in der Gegenwart’.25 Uit Fokkema’s artikel blijkt echter ook zijn 
distantie ten opzichte van Barths theologie van de religies. Hij sympathiseerde 
namelijk met de gedachte dat religies hun voltooiing vinden in het christelijk geloof. 
Fokkema bepleit in het genoemde artikel het opnemen van de ‘inheemse geestes-
cultuur’ in het christendom en het voltooien van deze geestescultuur in christelijk 
perspectief. Hij ontleende deze gedachte aan het werk van de godsdienstweten-
schapper Friedrich Heiler (1892-1967). Het nieuwtestamentisch christendom – en 
daarmee de zendingsgemeenten – moest zich volgens Fokkema ontdoen van alle 
‘Europeesche omkleedsels en uitwassen’. Dan kon een synthese plaatsvinden met ‘al 
het groote en heilige’ dat bij de inheemse cultuur aanwezig was.26 

De gedachte van voltooiing was uiteraard niet nieuw: rond 1930 beschouwde de 
zending niet-christelijke religies vaak als praeparatio evangelica, ‘als een groote 
voorbereidingsschool tot het volle heil in Christus’.27 De contouren van deze 
zendingsmethodische verandering zijn bij Fokkema nog niet duidelijk, maar de 
maatschappelijke veranderingen noopten hem, en de zending, tot een ‘louterend 
kruisvuur van vragen’.28 Hij bepleitte dus in lijn met de ethische theologie respect 
voor (niet-westerse) cultuur en religie, hij onderstreepte als naoorlogs zendingsman 
de noodzaak van een vergaand onderscheid van christelijk geloof en westerse cul-
tuur, maar tegelijkertijd argumenteerde hij, contra Barth, voor zending als voltooiing 
van alle religiositeit. Fokkema profileerde zich met zijn visie als een zendingsman, 
die een positie innam tussen ethische en barthiaanse theologie. 

Zendeling H. Perdok (1908-1979), die van januari 1934 tot 1951 werkzaam was 
in Midden-Celebes, kwam tijdens zijn opleiding aan de zendingsschool door de 
lessen van Fokkema onder invloed van het barthiaanse denken.29 Perdok koos, radi-
caler dan Fokkema, in godsdienst-theologisch opzicht voor de positie van Barth.30 
Volgens Duyverman, die van 1947 tot 1949 in Midden-Celebes werkte en Perdok 
persoonlijk kende, was laatstgenoemde de enige zendeling in Midden-Celebes die 
nadrukkelijk afstand nam van Kruyts visie op het animisme.31 Perdok legde, in 

                                                        
25  F.J. Fokkema, ‘Zendingsmotieven en Zendingsmethoden’, TZM, 1935 (79), blz. 141. 
26  Fokkema, ‘Zendingsmotieven en Zendingsmethoden’, blz. 143-144. Volgens M.E. Duyverman had 

Fokkema door deze denkbeelden affiniteit met Kruyts zendingsmethodische benadering, ook al 
plaatste hij op basis van dogmatische argumenten kritische kanttekeningen bij het gedenken van de 
doden in Midden-Celebes. Zie hoofdstuk 5, blz. 301. 

27  Julius Richter op de zendingsconferentie in Le Zoute, september 1926, geciteerd naar J. 
Woensdregt, ‘De opbouw der heiden-christelijke gemeente’, blz. 334. 

28  Fokkema, ‘Zendingsmotieven en Zendingsmethoden’, blz. 146. Mogelijk brachten deze vragen 
Fokkema ertoe aan I.P.C. van ’t Hof studieverlof te verlenen teneinde een publicatie voor te 
bereiden over het zendingsbegrip van Karl Barth (I.P.C. van ’t Hof, Het Zendingsbegrip van Karl 
Barth, Hoenderloo, 1946). Dit boek is opgedragen aan Fokkema. 

29  Brieven M.E. Duyverman aan de auteur, 2 juli en 8 oktober 1994 (privé-archief) en M.E. 
Duyverman, ‘Pekabaran injil di Wana sampai Perang Dunia II’, Doorwerth, 1992, blz. 6-7 (niet-
gepubliceerd artikel, privé-archief van de auteur). Duyverman kreeg de informatie over de invloed 
van Barth op Fokkema van I.P.C. van ’t Hof (geboren 1919, theologisch docent in Tomohon van 
1946 tot 1950). Van ‘t Hof was een van Fokkema’s laatste leerlingen.  

30  Duyverman vermoedt dat Perdok theologisch instemde met de Zwitserse zendeling Hans Schärer, 
die schreef dat hij slechts op basis van Barths opvatting over religie goed zending kon bedrijven 
onder de Ngaju Dayaks (brief Duyverman aan de auteur, 8 oktober 1994, privé-archief). 

31  Brief Duyverman aan auteur, 2 juli 1994 (privé-archief). 
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tegenstelling tot Adriani en Kruyt, niet de nadruk op de groei van magie naar waar-
achtig godsgeloof, maar op de discontinuïteit van christelijke en voorchristelijke 
religie. Zijn werkwijze kenmerkte zich door het benoemen van de verschillen en het 
voorkómen van syncretisme.32 

In 1939 nam Perdok de revisie van de bijbelvertaling ter hand. De Conferentie 
van Zendelingen was tot de slotsom gekomen dat de vertaling van Adriani en Kruyt 
te sterk moraliseerde en te zeer gericht was op verinnerlijking.33 Het kan nauwelijks 
toeval zijn dat de bezwaren tegen de bijbelvertaling van Adriani en Kruyt opkwa-
men in een tijd dat Barths antithetische visie op de verhouding van het christelijk 
geloof en de religies aan invloed won in de zending. De publicatie van Kraemers 
The Christian Message in a Non-Christian World, gepubliceerd met het oog op de – 
ook door Jan Kruyt bijgewoonde – zendingsconferentie in Tambaram, speelde hierin 
een grote rol. Het accent op religies als praeparatio evangelica en het ‘coördinerend 
“en” tussen de boodschap van Christus en de niet-christelijke godsdiensten’ ver-
schoof naar het onderstrepen van het tegenover van christelijke en niet-christelijke 
wereld.34  

Deze ontwikkeling leidde ertoe dat het door Kruyt (en Adriani) uitgedragen 
evolutionistische concept van religie als de weg van magie naar christelijk geloof 
kwam te staan tegenover Perdoks barthiaanse opvatting die alle religie als ongeloof 
aanmerkte. Het zoeken naar aansluiting bij het geestesleven van de To Pamona 
stuitte op het uitgangspunt dat de zending slechts kan aansluiten bij God en zijn 
genade en niet bij zich baanbrekend godsgeloof in het heidendom. Dit betekende 
ook dat de ethische nadruk op het innerlijk, op het geestelijke karakter van het 
geloof, kwam te staan tegenover de nadruk op het in Jezus Christus geopenbaarde 
Woord. Het valt aan te nemen dat Perdoks barthiaanse visie, via zijn docentschap 
aan de theologische opleiding in Pamona,35 van invloed is geweest op de predi-
kanten van de GKST. Zij ontwikkelden een overwegend antithetische houding ten 
opzichte van de niet-christelijke religies in het algemeen en de stamgodsdienst van 
Midden-Celebes in het bijzonder. 

 
Periode na 1947  
In 1947 werd de GKST geïnstitueerd. De Tweede Wereldoorlog leidde tot een 
ingrijpende verandering in de verhouding tussen zending en gurus: voorafgaand aan de 
Japanse bezetting van Midden-Celebes stelden de zendelingen classes in en elke 
gemeente kreeg een kerkenraad. Toen de zendelingen werden geïnterneerd in Manado 
(1942) namen de gurus de rol van de zendelingen over.36 Na de oorlog volgde de 
onafhankelijkheid van de kerk snel. De zending kreeg daarmee vanaf 1947 definitief 
een andere positie: de synode bepaalde het beleid en de zending kreeg steeds meer een 
ondersteunende rol.  

Het is moeilijk aan te tonen dat het denken van Kruyt nog invloed heeft op de 
kerk in Midden-Sulawesi. Gebruiken als het schoonmaken van de graven op tweede 
paasdag hebben een direct verband met het werk van Kruyt, zoals in hoofdstuk zes 

                                                        
32  Zie J.L. Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 247. 
33  Zie blz. 348. 
34  J.M. Vlijm, Het religie-begrip van Karl Barth, blz. 14-15. 
35  Brief M.E. Duyverman aan de auteur, 2 juli 1994 (privé-archief).  
36  Zie H. Meranga, ‘Jemaat kristen di Tana Poso pada masa pendudukan Jepang’, Wajah GKST, blz. 

30-37. Zie ook: M. Tamauka, ‘Pekerjaan Zending di Tana Poso sekitar 1941-1945’. 
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werd aangetoond. Het aantonen van een rechtstreeks verband met de gebruiken 
rondom oogstfeest en rouw is lastiger. Zonder enige twijfel is Kruyts methodiek 
bepalend geweest voor het beleid van de Conferentie van Zendelingen, maar de 
huidige gebruiken kunnen niet exclusief worden toegeschreven aan zijn visie. Dat zou 
andere zendelingen tekort doen. 

In 1992 vierde de GKST op grootse wijze feest: honderd jaar daarvoor werd het 
evangelie voor het eerst in Midden-Celebes verkondigd.37 Op velerlei wijzen herdacht 
en eerde de kerk Kruyt als de bapak gereja, de kerkvader van de GKST. De kerk 
publiceerde in het kader van de feestelijkheden een boek over de geschiedenis en de 
toekomst van de GKST, waaraan diverse auteurs een bijdrage leverden.38 Vooral de 
artikelen van J. Melaha, J.P. Lagarense, Dj. Tanggerahi en H. Gundo zijn in het kader 
van dit hoofdstuk relevant. Melaha beschrijft in zijn artikel de ontwikkeling van de  
tussen 1947 en 1970. De vraag hoe de nalatenschap van veertig jaar Kruyt en vijftig 
jaar zending doorwerkte komt echter niet aan de orde.39 Datzelfde geldt voor het 
artikel van Lagarense, dat de periode van 1970 tot 1992 beschrijft.40 Tanggerahi 
schreef voor dit boek een artikel over Kruyt. Hij maakte daarbij goed gebruik van de 
beschikbare Indonesische bronnen, maar de ontoegankelijkheid van de Nederlandse 
bronnen is in het artikel duidelijk vaststelbaar.41 Tanggerahi kon slechts secundaire en 
tertiaire bronnen raadplegen, met uitzondering van de Indonesische vertaling van 
Kruyts Van Heiden tot Christen.42 Een gevolg hiervan is dat hij Kruyt omschrijft als 
een zendeling met een ‘piëtistische en beperkte visie’.43  

Tanggerahi licht toe hoe Kruyts zendingsmethodiek tot op de huidige dag door-
werkt in de GKST: Kruyt richtte zich met name op de kabosenya, de vooraanstaanden 
van het volk. Voor de watua, de slaven, had hij echter weinig aandacht. Zij werden pas 
vanaf 1937 toegelaten tot de kweekschool in Pendolo, nadat voormalige watua bij de 
zendelingen hadden geprotesteerd tegen het beleid van de Conferentie van 
Zendelingen.44 De Poso-zending had op dit punt een ander beleid dan de zending van 
de GZB in Tana Toraja. De gereformeerde zendeling-onderwijzer J. Belksma (1884-
1942), zoon van een Friese landarbeider, poogde de klasseverschillen op het zendings-
terrein van de GZB juist te doorbreken: hij liet jongens van adellijke huize werk doen 
dat niet bij hun stand paste en liet kinderen van slaven tot de guru-opleiding toe.45 
Tanggerahi, zelf een nakomeling van watua, stelt vragenderwijs dat deze werkwijze 
grote invloed heeft gehad op de huidige verdeling van de macht in de GKST: de 
nakomelingen van de kabosenya’s verkrijgen gemakkelijker hoge posities in de kerke-
lijke hiërarchie. Van de samenwerking tussen Kruyt en het koloniaal bestuur noemt 

                                                        
37  Perayaan seratus tahun injil masuk Tana Poso, 18 februari 1992. 
38  Wajah GKST, Buku kenangan 100 Tahun Injil Masuk Tana Poso, s.n., Malang, 1992. 
39  J. Melaha, ‘Gereja yang bergumul, tumbuh dan bersaksi: GKST dari 1947 sampai dengan 1970’, 

Wajah GKST, blz. 41-66.  
40  J.P. Lagarense, ‘Menjadi saksi dan terus berusaha melayani GKST dari 1971 sampai dengan 1992’, 

Wajah GKST, blz. 67-82. 
41  Dj. Tanggerahi, ‘Albert Christiaan Kruyt dan pelayanannya di Tana Poso’, Wajah GKST, blz. 1-16.  
42  Keluar dari agama suku masuk ke agama Kristen, Jakarta, 1976. 
43  Zie Tanggerahi, ‘Albert Christiaan Kruyt’, blz. 15. 
44  Zie J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 216. 
45  Zie hierover ook Th. van den End, ‘Een taalgeleerde onder de zendeling-leraren: Dr. H. van der 

Veen in Tana Toraja’, in: H.A. Poeze en P. Schoorl (red.), Excursies in Midden-Celebes. Een bundel 
bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het KITLV, Leiden, 1991, 
blz. 233-249 en Th. van den End, ‘Tweehonderd jaar Nederlandse zending: een overzicht’, in: Twee 
eeuwen Nederlandse zending, 1797-1997: Twaalf opstellen, Zoetermeer, 1997, blz. 14.  
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Tanggerahi uitsluitend de goede resultaten: ze leidde volgens hem tot een verhoging 
van de levensstandaard en de ontsluiting van het geïsoleerde Midden-Celebes.46  

In zijn artikel over het evangelisatiewerk van de GKST schrijft Gundo dat de visie 
van de GKST direct voortvloeit uit de visie van het NZG. Hij werkt die gedachte helaas 
niet uit en spreekt daarbij evenmin over Kruyt, die de belangrijkste verbindende 
schakel tussen het NZG en Midden-Celebes was.47 Hij spreekt de hoop uit dat het werk 
onder de To Wana, een in isolement levende bevolkingsgroep in het oosten van de 
provincie Midden-Sulawesi, zal leiden tot een ‘fundamentele verandering overeen-
komstig de bedoeling en de doelstelling van het evangelisatiewerk’.48 Met het accent 
op het getuigenis en de gemeenschap staat de GKST in de traditie van het zendingswerk 
in Midden-Celebes, maar het is niet mogelijk op basis van het geschrevene te 
concluderen dat de vorm van het huidige missionaire werk het gevolg is van Kruyts 
invloed. Het artikel leidt eerder tot de conclusie dat Gundo, evenals vele anderen die 
aan het boek bijdroegen, het denken van Kruyt niet goed kende. Ook in algemene zin 
kan worden gesteld: Kruyt wordt in de GKST geëerd, maar niet gekend. Interviews met 
predikanten van de GKST tonen aan dat zij weinig feitelijke kennis hebben van de 
werkwijze en de visie van Kruyt. Zo veronderstellen velen dat hij per definitie ‘het 
heidendom’ heeft afgewezen. In deze opvatting lijkt eerder de theologische lijn van 
Perdok dan die van Kruyt door te werken. Uit dit gegeven blijkt eveneens dat de 
beschikbaarheid van de Indonesische vertalingen van het boek Van Heiden tot 
Christen en van Jan Kruyts Het zendingsveld Poso49 niet betekent dat de kennis van 
Kruyts zendingsmethodiek bij de jonge generatie predikanten op het wenselijke peil is.  

Een ander punt verdient in dit verband nog de aandacht: de GKST wil de kerk zijn 
van de gehele provincie Midden-Sulawesi. Niet alleen de bewoners van de districten 
Pamona-Noord en Pamona-Zuid zijn in de kerk opgenomen, maar evenzeer de 
christelijke bewoners van bijvoorbeeld Poso, Rampi en Malili. Juist in de geografische 
spreiding van de kerk is de invloed van Kruyt zichtbaar: hij beschreef de volken van 
Midden-Celebes in al hun verscheidenheid toch als één etnische entiteit, als ‘de 
Toraja’s’. In het proces van de kerkvorming, vanaf circa 1935, speelde Kruyts visie op 
de samenhang van de volken van Midden-Celebes een belangrijke rol. Het was 
vanzelfsprekend dat ‘de Toraja’s’ zich zouden verenigen in één volkskerk, die in haar 
geografische begrenzing direct aansloot bij de gewestelijke indeling van de overheid. 
Deze gewestelijke indeling was, zoals reeds eerder beschreven, onder invloed van 
Kruyts adviezen tot stand gekomen. De eenheid van de multi-etnische kerk in 
Midden-Celebes is niet houdbaar gebleken: zo scheidden gemeenten in het oostelijk 
deel van de provincie zich in 1966 af en vormden de Christelijke Kerk van Luwuk-

                                                        
46  Tanggerahi, ‘Albert Christiaan Kruyt’, blz. 14. Het huidige moderamen van de GKST-synode is 

echter van mening dat de zending christenen in Midden-Celebes nooit leerde de rijkdom van het 
land op goede wijze te exploiteren: ‘Nederland gaf ons een kerk en een rijk gebied, maar de 
middelen om de rijkdom te ontginnen zijn niet gegeven.’ Zie B. Plaisier, H. Feenstra, J. Slob, 
‘Kerkelijk gesprek met kerken op een kruispunt. Bezoek van de Protestantse Kerk in Nederland aan 
Indonesische partnerkerken in Jakarta, Palu en Jayapura, 28 november-10 december 2005, niet-
gepubliceerd reisrapport, blz. 14. 

47  H. Gundo, ‘Pekabaran Injil di wilayah pelayanan GKST’, Wajah GKST, blz. 84-85. 
48  Gundo, ‘Pekabaran Injil di wilayah pelayanan GKST’, blz. 96. 
49  J. Kruyt, Kabar Keselamatan di Poso, Jakarta, 1977. Th. van de End nam het initiatief tot het 

vertalen van dit boek in het Indonesisch. J.A.B. Jongeneel nam het initiatief Van Heiden tot 
Christen te vertalen (Keluar dari agama suku masuk ke agama kristen, serie Gereja, agama dan 
kebudayaan di Indonesia, I, Jakarta, 1976). Een geheel nieuwe vertaling, van de hand van Th. van 
de End, is persklaar.  
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Banggai (GKLB), en in het westelijk deel ontstond de Protestantse Kerk van Indo-
nesië te Donggala (GPID). Recent staat het etnisch amalgaam van Midden-Celebes 
opnieuw onder druk. De interne kerkelijke spanningen die volgden op ernstige con-
flicten tussen moslims en christenen in Midden-Sulawesi (vanaf 1998) brengen de 
geconstrueerde, kunstmatige eenheid van de kerk aan het licht: het uiteenvallen van de 
kerk in meerdere etnische delen is niet denkbeeldig.  
 
10.2.2 Kruyts invloed in Nederlands-Indië 
 
Kruyts invloed bleef niet beperkt tot Midden-Celebes. Door zijn publicaties, corres-
pondentie en reizen stond hij in contact met zendelingen en zendingsbestuurders. 
M.C. Jongeling noemt Alb.C. Kruyt slechts één maal in haar studie Het Zendings-
consulaat in Nederlands-Indië 1906-1942. De conclusie ligt daarom voor de hand 
dat Kruyt weinig invloed heeft gehad op het zendingsconsulaat. Toch is dit niet 
geheel juist. Tussen 1907 en 1931 correspondeerde hij geregeld met het consulaat en 
stelde hij steeds beleidskwesties aan de orde.50  

Jongelings enige vermelding van Kruyt houdt verband met de reis die J.W. 
Gunning in 1900 door Nederlands-Indië maakte. Adriani trad op als Gunnings 
begeleider. Jongeling vermeldt dat Gunning de zending zag als de ‘dienende macht’ 
van een christelijke regering. Hij had geconstateerd dat de regering bereid was tot 
samenwerking met de zending maar stuitte op het gebrek aan samenhang in het 
zendingsbeleid. De ontmoeting van Gunning met de zendelingen I.L. Nommensen 
(1834-1918) en Kruyt openden hem de ogen voor de mogelijkheden ‘die er voor 
uitbreiding van het zendingswerk in regeringssteun lagen’.51 De mogelijkheden en 
de argumenten die zij vanuit hun kennis van volk en adat aanreikten brachten 
Gunning ertoe plannen voor het opzetten van een zendingsconsulaat aan de orde te 
stellen.52 Het tijdstip van Gunnings reis maakt duidelijk dat zijn bezoek aan Kruyt 
samenviel met de periode waarin laatstgenoemde regeringssteun verwierf voor het 
inperken van de macht van Luwu, zodat hij zendingsscholen kon openen.53 Het 
bovenstaande rechtvaardigt de conclusie dat Kruyts contacten met Gunning deze 
sterkten in de overtuiging dat de totstandkoming van het zendingsconsulaat van 
eminent belang was voor het welslagen van de zending in Nederlands-Indië. 
 
De hervormde zending buiten Midden-Celebes 
Kruyt oefende zowel direct als indirect invloed uit op diverse andere zendings-
terreinen. Dit gebeurde indirect doordat Gunning zendelingen voortdurend het 

                                                        
50  Zie ARvdZ 101A/1/5, 101A/2/2 en 101A/6/4. 
51  M.C. Jongeling, Het Zendingsconsulaat in Nederlands-Indië 1906-1942, Arnhem, 1966, blz. 34. 
52  Jongeling, Het Zendingsconsulaat in Nederlands-Indië. Ze vermeldt hier geen bron, maar citeert 

vervolgens uit Gunnings reisdagboek (zie voetnoot 42, blz. 300). De verwijzing naar deze passage 
uit Gunnings dagboek, deel II, blz. 29-32 (ARvdZ 53/5), is in dit verband enigszins misleidend: de 
genoemde pagina’s beschrijven dat Gunning met J. Kruyt sr. en met Arie Kruyt – niet met Alb.C. 
Kruyt – zijn plan voor het opzetten van een zendingsconsulaat besprak. De ontmoeting met 
Nommensen komt aan de orde in Dagboek III, blz. 23-25. De notities over het bezoek aan Midden-
Celebes zijn te vinden in Dagboek V, blz. 15-29.  

53  Jongeling noemt J. Kruyt en N. Adriani vaker dan Alb.C. Kruyt. Het is opmerkelijk dat zij Adriani 
wel, maar Alb.C. Kruyt niet noemt in haar behandeling van de verhouding van zending en Indische 
Kerk in Midden-Celebes. Kruyt correspondeerde met R.W.F. Kijftenbelt over de betreffende 
kwestie. Jongeling noemt J. Kruyt met name in relatie tot de kwestie van zendingsscholen en 
overheidssubsidie.  
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voorbeeld van de zending in Midden-Celebes voorhield.54 Daarnaast gebruikte 
Gunning Kruyts artikelen over het animisme als lesmateriaal op de NZS. Kweke-
lingen die werden opgeleid tijdens het directoraat van Gunning of in de periode 
daarna waren dus geschoold in de zendingsmethodiek van Kruyt. Door zijn corres-
pondentie en reizen oefende Kruyt ook rechtstreeks invloed uit op de hervormde 
zendelingen, met name in die gebieden waar de zending werkte temidden van tribale 
godsdiensten. Met zendelingen op Java, werkend temidden van moslims, corres-
pondeerde Kruyt aanmerkelijk minder. Wel schreef hij van 1922 tot 1935 intensief 
met H. Kraemer. Daarnaast correspondeerde hij uiteraard met zijn vader en broer in 
Mojowarno en, van 1900 tot 1912, met zijn oom C. Albers.55  

Naast zijn intensieve correspondentie met zendelingen in Midden-Celebes had 
Kruyt vooral veel schriftelijke contacten met zendelingen in Halmahera. Hij schreef 
incidenteel met A. Hueting (1905-1914), J.A.F. Schut (1900-1901)56 en J. Fortgens 
(1904-1914). Van beïnvloeding kan op basis van deze brieven niet gesproken 
worden. Dit is echter wel het geval voor de intensieve correspondentie die Kruyt 
voerde met de zendelingen G. Maan (1899-1915) en M.J. van Baarda (1899-1914). 
De correspondentie met Maan kwam al in een eerder hoofdstuk aan de orde.57 Met 
Van Baarda (1854-1940) wisselde Kruyt eveneens van gedachten over zendings-
methodische en etnologische kwesties. Een brief uit 1907, geschreven door Van 
Baarda, maakt duidelijk dat Kruyt invloed uitoefende op eerstgenoemde: 

 
Met zeer veel belangstelling heb ik voortdurend kennis genomen van de verschillende 
voordrachten en lezingen door U in het Vaderland gehouden, voor zoover die mij onder ’t 
oog zijn gekomen. Ik heb daar steeds veel uit mogen leeren; uw ruimen blik, van veel 
studie en zaakkennis getuigend, geeft steeds gezichtspunten aan, die verrassen, door 
klaarheid en waarheid van gevolgtrekking; uw indringen in den gedachtenkring van de 
natuurvolken, uw helder inzicht in de maatschappelijke verhoudingen die onder hen 
bestaan, maken Uw zendingstheorieën actueel en logisch. Zoodat ik U gaarne als gids en 
raadsman op dit gebied volg.58 

 
In 1913 zond Kruyt aan Van Baarda een exemplaar van zijn werk De Bare’e-
sprekende Toradja’s van Midden-Celebes, dat door hem grondig werd bestudeerd.59 
Ook stuurde Kruyt hem overdrukken van zijn gepubliceerde artikelen.60 Nadat Van 
Baarda zelf in 1913 een artikel had gepubliceerd over de Galelarese visie op de 
doden, stuurde hij het Kruyt toe in de hoop dat deze met hem een inhoudelijke dis-
cussie wilde aangaan, met het doel zijn blikveld te verruimen.61 Hij zond dit artikel 
aan Kruyt met de verzuchting dat hij nu ook eindelijk eens een schrijfsel kon 
opsturen. Van Baarda publiceerde niet veel gedurende de jaren dat hij in Halmahera 
werkte (1881-1917). De verschijningsdata van de artikelen doen vermoeden dat de 

                                                        
54  UZV-zendeling D.B. Starrenburg (van 1906 tot 1939 werkzaam in Nieuw-Guinea) uitte in een brief 

aan Kruyt zijn onvrede hierover (zie ‘Dagboek 1915-1917’, 8 februari 1916).  
55  Brieven Kruyt aan zijn vader, 1901-1915 (ARvdZ 106A/5/3-4; 106A/6/1-3); brieven aan C. Albers 

(ARvdZ 106A/7/2). 
56  Zendeling Schut werkte toen nog in Zuid-Celebes. In 1902 werd hij overgeplaatst naar Halmahera. 
57  Zie hoofdstuk 5. 
58  Brief Van Baarda aan Kruyt, 30 mei 1907 (ARvdZ 106A/7/2). 
59  Brief Van Baarda aan Kruyt, 29 oktober 1913 (ARvdZ 106A/7/2). 
60  Brief Van Baarda aan Kruyt, 18 februari 1914 (ARvdZ 106A/7/2). 
61  M.J. van Baarda, ‘Een apologie voor de dooden: bijdrage tot de kennis van het Galelareesche volk’, 

BTLV, 1913 (69), blz. 52-89; brief Van Baarda aan Kruyt, 18 februari 1914 (ARvdZ 106A/7/2). 
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correspondentie met Kruyt hem stimuleerde tot het doen van onderzoek. Zo 
publiceerde Van Baarda in 1891 en 1895 twee linguïstische artikelen.62 In 1906 
verschenen opnieuw twee etnologische artikelen.63 Het ligt voor de hand dat Kruyts 
onderzoek naar het animisme op Halmahera, in januari 1905, en de daaruit voort-
vloeiende contacten met de UZV-zendelingen van invloed zijn geweest op de 
totstandkoming van Van Baarda’s artikelen. Het einde van de correspondentie 
tussen Kruyt en Van Baarda, in 1914, betekende ook een voorlopig einde aan diens 
publicaties. Pas na zijn repatriëring, in 1917, zou hij opnieuw enkele artikelen publi-
ceren, waaronder één van etnologische aard.64 

Kruyt correspondeerde ook met zendelingen die in Sumatra werkten. In het 
Kruyt-archief bevinden zich brieven van W.H.Th. van Hasselt (1905-1906),65 E.J. 
van den Berg (1906-1908, 1924),66 J.H. Meerwaldt (1906-1916)67 en J.H. Neumann 
(1902-1908).68 De correspondentie met Van Hasselt en Van den Berg was van korte 
duur. De brieven stonden in het kader van Kruyts onderzoek naar het animisme en 
zijn bezoek aan de zendingsterreinen in Sumatra (1905). Dat neemt echter niet weg 
dat Van den Berg in 1906 aan Kruyt schreef dat hij zeer onder de indruk was van het 
artikel ‘De inlandsche staat en de zending’.69 De lezing maakte hem veel duidelijk, 
‘als trokken er nevels op’. De brief maakt duidelijk dat hij van Kruyt Het Animisme 
in den Indischen Archipel had ontvangen en dat hij dit boek van hoge waarde 
achtte.70 Hoe groot de invloed van deze publicaties op Van den Berg was, laat zich 
niet nader vaststellen. Uit 1924 is een korte briefwisseling bewaard gebleven, 
waaruit blijkt dat Kruyt tijdens zijn verlof een bezoek bracht aan Van den Berg.71 
Deze vroeg Kruyt om advies met betrekking tot het evangelisatiewerk. Kruyt advi-
seerde hem met elk van de evangelisten om beurten twee weken op pad te gaan, 
evenals dit in Poso gebruikelijk was. Op die wijze kon de zendeling het evangeli-
satiewerk voordoen: ‘Dan hoort de man hoe hy moet propaganda maken, en zal over 
de meesten ook de geest komen.’72  

Met de zending in Nieuw-Guinea had Kruyt eveneens contact. In het Kruyt-
archief bevinden zich onder meer brieven van F.J.F. van Hasselt (1900-1918).73 
Deze correspondentie is interessant, omdat Van Hasselt de essentie van Kruyts 
zendingsmethode afwees. Van Hasselt richtte zich niet op de kerstening van het 
volk, maar op de bekering van het individu.74 Het verschil van inzicht nam echter 

                                                        
62  M.J. van Baarda, Beknopte Spraakkunst der Galelareesche Taal, Utrecht, 1891 en Galelareesch-

Hollandsche Woordenlijst, ’s-Gravenhage, 1895. 
63  M.J. van Baarda, ‘Nog iets aangaande “Heer Pokken” op Halmaheira’, BTLV, 1906 (67), blz. 58-72 

en ‘Hebben wij voor de woorden Geest, Ziel, Hart, woorden van gelijke beteekenis in de 
Galélareesche woorden Gurumi, Njawa, Goma, Sininga?’, MNZG, 1906 (50), blz. 189-213. 

64  M.J. van Baarda, ‘Over het geloof der Galela’s’, TZM, 1927 (71), blz. 250-279, 305-331. 
65  Van Hasselt werkte in Padang Sidempuan en Simatorkis (1898-1917), op het zendingsterrein 

Angkola (Java Comité).  
66  Van der Berg werkte in Deli (1903-1935), op het zendingsterrein Karo-Batakland (NZG). 
67  Meerwaldt, een Nederlandse onderwijzer, werkte in dienst van de RMG in de Toba-Bataklanden. 
68  Neumann was in dienst van de RMG (Toba-Bataklanden). De correspondentie met de vier 

genoemde zendingsmensen bevindt zich in ARvdZ 106A/7/2 en 101A/6/2. 
69  Kruyt, ‘De Inlandsche staat en de zending’, blz. 79-109. 
70  Brief E.J. van den Berg aan Kruyt, 30 december 1906 (ARvdZ 106A/7/2). 
71  Brief E.J. van den Berg aan Kruyt, 16 maart 1924 (ARvdZ 101A/6/2). 
72  Brief Kruyt aan Van den Berg, 4 april 1924 (ARvdZ 101A/6/2). 
73  De correspondentie van de hier genoemde zendelingen is te vinden in ARvdZ 106A/7/2. 
74  Zie F.C. Kamma, ‘Dit Wonderlijke Werk’, III, blz. 600-601. K.J. Brouwer wijst erop dat R.W.F. 

Kijftenbelt, predikant van de Indische Kerk in Makassar, eveneens met Kruyt van mening 
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niet weg dat de laatstgenoemde in 1908 aan Kruyt schreef: ‘Gij Possoërs maakt de 
geesten wel wakker’.75 Hij doelde daarmee op de stroom publicaties van Kruyt en 
Adriani en in het bijzonder op een artikel van laatstgenoemde over de zending onder 
moslims.76 Klaarblijkelijk zag Van Hasselt het belang in van de zendingsmethodiek 
die in Midden-Celebes werd ontwikkeld. Tevens schreef hij ‘verbazend veel profijt’ 
te hebben gehad van Kruyts boek over het animisme. Hoe ver Kruyts invloed reikte 
is niet vast te stellen, want een groot deel van de aan hem gerichte brieven is vrijwel 
onleesbaar door verkleuring van het papier en het doorslaan van de inkt.  
 
De Gereformeerde Zendingsbond 
In zijn studie Over bruggen en grenzen schrijft Plaisier uitvoerig over Kruyts 
opmerkelijke invloed op het werk van de GZB. Het is daarom niet nodig er hier gede-
tailleerd op in te gaan.77 Plaisier wijst er op dat de GZB in deze periode nog geen 
eigen zendingsmethodische visie had ontwikkeld en dat Kruyt vaak instemmend 
werd geciteerd in het blad Alle den Volcke. Voorts constateert hij dat de invloed van 
Kruyt op het onderwijs aan de NZS ‘zeer groot’ was.78 Dit had uiteraard conse-
quenties voor de opleiding van -zendelingen, die eveneens aan de NZS hun scholing 
ontvingen.  

A.A. van de Loosdrecht (1885-1917)79 was de eerste GZB-zendeling die aan de 
zendingsschool zijn opleiding ontving. Hij bestudeerde voorafgaand aan zijn vertrek 
naar Celebes de publicaties van Kruyt en Adriani zorgvuldig. In 1913 trad Van de 
Loosdrecht op aanraden van J.W. Gunning en A.M. Brouwer schriftelijk in contact 
met Kruyt. Hij schreef: ‘Gaarne had ik reeds eerder met U willen kennis maken in 
de overtuiging, dat ik van U als man van kennis en jarenlange ervaring zeer veel zal 
kunnen leeren. Na al hetgeen ik van U gehoord en gelezen heb twijfel ik er dan ook 
niet aan of U zult mij in dezen wel terzijde willen staan.’80 Van de Loosdrecht had al 
contact gehad met Adriani in verband met de noodzakelijke taalstudie, maar hij 
hoopte dat Kruyt hem in het dienstwerk kon inleiden. Tevens stelde hij aan Kruyt de 
vraag welke zendingsliteratuur hij het beste kon lezen om op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen en zijn geestelijk leven op peil te kunnen houden.  

Van de Loosdrecht en zijn vrouw verbleven in het voorjaar van 1914 geruime 
tijd in Midden-Celebes. Het verblijf van een week in Pendolo leidde tot een hechte 
relatie tussen de families Kruyt en Van de Loosdrecht. Het is niet zonder reden dat 
Plaisier spreekt van intimiteit in deze contacten.81 Dit blijkt onder meer uit de brief 
die Ida van de Loosdrecht-Sizoo aan Kruyt schreef, naar aanleiding van de moord op 
haar man (26 juli 1917) en haar zwangerschap.82 Ook A.M. Brouwer wees na de 

                                                                                                                                  
verschilde over de kersteningsmethodiek. Kijftenbelt was van mening dat een kort, individueel 
dooponderricht in het Maleis voldoende was. Kruyt legde het accent op langdurige, collectieve 
voorbereiding in de landstaal (K.J. Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, blz. 119). 

75  Brief F.J. van Hasselt aan Kruyt, 18 juli 1908 (ARvdZ 106A/7/2).  
76  N. Adriani, ‘Het mohammedaanse gedeelte van Nederlandsch-Indië als zendingsgebied’, VGA I, 

blz. 160-170. 
77  Zie B. Plaisier, Over bruggen en grenzen, onder meer blz. 63-65; 108-109; 305-314; 335-340. Zie 

ook Th. van den End, H. van ’t Veld, Met het Woord in de wereld. De Gereformeerde Zendingsbond 
van 1901-2001, Zoetermeer, 2001, blz. 41-44, 65-67.  

78  B. Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 61. 
79  Voor een levensbeschrijving van Van de Loosdrecht zie: VGA, III, blz. 294-298. 
80  Brief A.A. van de Loosdrecht aan Kruyt, 26 april 1913 (ARvdZ 101A/6/2). 
81  Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 64, voetnoot 106. 
82  Brief A.P. van de Loosdrecht-Sizoo aan Kruyt, 12 oktober 1917 (ARvdZ 101A/6/2). 
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dood van Van de Loosdrecht op de vriendschappelijke contacten tussen hem en de 
Poso-zending: hij had nuttig gebruik gemaakt van de leiding van Adriani en Kruyt.83  

Kruyt was overigens van mening dat Van de Loosdrechts handelwijze afweek 
van de manier waarop de Poso-zending werkte: terwijl Kruyt de nadruk legde op 
respect voor de adat en op de weg van de geleidelijkheid, zou Van de Loosdrecht bij 
de bevolking de indruk hebben gewekt dat hij de adat wilde aantasten. Bovendien 
zou hij schoolbezoek hebben afgedwongen.84 Kruyt meende na de moord dat Van de 
Loosdrecht te hard van stapel was gelopen. Niet alleen zou hij te weinig aandacht 
gegeven hebben aan het opbouwen van een vertrouwensband met de bevolking, 
maar tevens zou hij de dodenfeesten hebben willen afschaffen, terwijl de tijd daar-
voor niet rijp was.85 Volgens Kruyt zou hij hierbij de ontwikkelingen in Midden-
Celebes in gedachten hebben gehad, maar hebben vergeten dat dit bij de To Pamona 
een gevolg was van een jarenlange ontwikkeling en dat de feesten bij de To Mori 
nog steeds bestonden. Th. van den End is het met Kruyts oordeel over Van de 
Loosdrecht niet eens: hij was niet te hard van stapel gelopen, maar waarnemend 
assistent-resident Nobele zou omwille van zijn carrièreperspectieven de schuld voor 
de dramatische gebeurtenissen hebben willen afschuiven.86 

Van 7 tot 20 juni 1918, een jaar na de dood van Van de Loosdrecht, bracht 
Kruyt samen met zendingsconsul D. Crommelin een bezoek aan het zendingsterrein 
van de GZB. Zij voerden overleg met de Conferentie van Zendelingen over een te 
volgen nieuwe koers waarbij de zending onafhankelijker zou moeten staan ten 
opzichte van het gouvernement.87 Op advies van Kruyt en Crommelin besloot de 
conferentie uiterst terughoudend te zijn met het inroepen van de hulp van de 
overheid. Het doel daarvan was de werkwijze van de zending zuiverder te maken en 
aan de bevolking duidelijk te maken dat regering en zending niet hetzelfde waren.88  

Minder bekend is dat Kruyt ook correspondeerde met GZB-zendeling D.C. Prins 
(1888-1945). Deze zoon van een buitenkerkelijke makelaar uit Amersfoort had eerst 
voor de UZV in Halmahera gewerkt, maar stapte in 1915 over naar de GZB.89 Uit een 
brief van Prins aan Kruyt, daterend van april 1916, blijkt dat de correspondentie al 
voor die tijd een aanvang nam. Prins was geïnteresseerd in de werkwijze van de 
Poso-zending. Dit blijkt uit zijn vraag om inzage in een (niet-gepubliceerd) opstel 
van Kruyt over de uitleg van het Nieuwe Testament aan christenen in Midden-
Celebes die in dooponderricht waren.90 Prins had deze stof tijdens zijn opleiding aan 
de zendingsschool als dictaat gehad, maar hij beschikte niet meer over de tekst.91 In 
                                                        
83  Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 64, voetnoot 105. 
84  Zie rapport van waarnemend assistent-resident E.A.J. Nobele en de daarin opgenomen ‘Verklaring 

van P. Masangke’, de leider van de groep die Van de Loosdrecht vermoordde (ARvdZ 101A/6/2). 
85  Brief Kruyt aan J. Belksma, 26 december 1917 (ARvdZ 101A/6/2). Zie ook het rapport van 

waarnemend assistent-resident E.A.J. Nobele (ARvdZ 101A/6/2): ‘Op de doodenfeesten en bij 
evangeliepredikingen spraken ze geregeld hunne scherpe afkeuring uit over verschillende volks-
gebruiken, welke hetzij eene diepe godsdienstige beteekenis hebben of waaraan het volk hartstoch-
telijk gehecht is’.  

86  Brief Van den End aan de auteur, mei 2005. 
87  Zie ook ‘Rapport over het bezoek aan het Zendingsterrein van den Gereformeerden Zendingsbond 

in Rante Pao en Makale, in Juni 1918’, van D. Crommelin (ARvdZ 101A/6/2), met een naschrift 
van Kruyt. 

88  Zie verslag J. Belksma over het ressort Rantepao in 1918, gedeeltelijk opgenomen in Th. van den 
End, De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961, blz. 166-167. 

89  Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 151-152. 
90  Brief D.C. Prins aan Kruyt, 20 april 1916 (ARvdZ 101A/6/2). 
91  Het betreffende opstel is door de auteur niet teruggevonden in het archief. 
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een volgende brief vroeg hij inzage in de lesroosters die de Poso-zending gebruikte 
voor de zendingsscholen.92 Hij hoopte dat de daarin vervatte kennis zou leiden tot 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs in zijn ressort Makale.  

De contacten tussen Kruyt en Prins betekenden echter niet dat laatstgenoemde 
de zendingsmethodiek van Midden-Celebes hanteerde. Prins ging niet uit van een 
geleidelijke ontwikkeling van het geestelijk geloof van het volk, maar hij propa-
geerde dat het gouvernement de bekering van de mensen verlangde.93 Na de moord 
op Van de Loosdrecht erkende hij echter dat de zending wellicht ‘grove fouten’ had 
gemaakt en hij schreef aan Kruyt: ‘Hoe ontbreekt het mij thans aan ene goeden 
raadsman, iemand die ervaring en juist inzicht heeft. (…) Hoe zouden wij ons ver-
blijden indien U bereid gevonden werd eens over te komen om ons raad te geven in 
deze moeilijke periode. U zoudt ons en onzen arbeid een grooten dienst bewijzen, 
door ons met Uw raad bij te staan.’94  

Kruyt zou deze rol van raadsman in 1918 op zich nemen, toen hij samen met 
zendingsconsul D. Crommelin pastorale en zendingsmethodische gesprekken voerde 
met de Conferentie van Zendelingen in Tanah Toraja. Dat de GZB-zendelingen na de 
moord op Van de Loosdrecht christen-Toraja’s vrijheid gaven om ten aanzien van de 
voorouderlijke adat zelf hun standpunt te bepalen, onder voorwaarde dat ‘ontoelaat-
bare heidense gebruiken’ werden vermeden, is ongetwijfeld mede het gevolg 
geweest van Kruyts invloed. Na de moord lieten de zendelingen hun verzet tegen de 
dodenfeesten varen en gingen daarin, volgens Th. van den End, nog verder dan 
Kruyt.95 

 
De gereformeerde zending  
Kruyt verschilde met zendingsmensen uit hervormde kring soms van mening over de 
verhouding van godsdienst en zending. Met name zijn evolutionaire benadering leidde 
tot misverstanden en soms ook onbegrip. Dit gold te meer voor collega’s uit gerefor-
meerde kring. Daar was de antithese van zending en godsdienst uitgangspunt voor het 
werk, zoals vastgelegd in de besluiten van de gereformeerde synode van Middelburg 
(1896): het vijfde zendingsbeginsel stelt dat de christelijke religie de enig ware religie 
is en dat de andere religies te beschouwen zijn als vervalsingen van Gods openbaring 
en zijn ordinanties. De zending moet deze religies, verstaan als bijgeloof en afgoderij, 
in hun beginselen aantasten en bestrijden.96  

Abr. Kuyper ging in de beoordeling van het heidendom uit van Romeinen 1, 
waarvan vers 26 spreekt over het ‘overgeven’ van de heidenen aan hun eigen lusten. 
Dit bijbelvers maakte voor hem duidelijk dat de evolutionaire concepten van de 
godsdienstgeschiedenis, die uitgingen van het opklimmen tot ‘eenigszins zuiverder 

                                                        
92  Brief D.C. Prins aan Kruyt, 25 april 1917 (ARvdZ 101A/6/2). 
93  Zie rapport van waarnemend assistent-resident E.A.J. Nobele (ARvdZ 101A/6/2).  
94  Brief D.C. Prins aan Kruyt, 7 augustus 1917 (ARvdZ 101A/6/2). Kruyt correspondeerde overigens 

ook met de ethische taalgeleerde H. van der Veen, die voor de GZB in Rantepao werkte. 
95  Th. van den End, ‘De GZB in Indonesië (1913-1961)’, in: Th. van den End, H. van ’t Veld, Met het 

Woord in de wereld, blz. 66-67. 
96  ‘Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Middelburg’, 

1896, art. 116 (blz. 73). Zie ook: H. Reenders, ‘Zending voor de oorlog: de periode 1881-1942’, in: 
W.B. van Halsema, De zending voorbij, blz. 7; H. Reenders, ‘Reformatie van de zending naar 
Calvinistisch model. De Gereformeerde Synode van Middelburg 1896’, in: ZGKN100, blz. 20. 
Vergelijk Abr. Kuyper, E voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus, II, 
Kampen, s.a., blz. 18-19 en P.J. Visser, Bemoeienis en getuigenis. Het leven en de missionaire 
theologie van Johan H. Bavinck, Zoetermeer, 1997, blz. 155-156, 226-235. 
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godsdienstvorm’, niet valide waren: de Schrift sprak namelijk niet van vooruitgang 
maar van achteruitgang.97 Deze teruggang betekende de vervalsing van de verhouding 
tot God, tot elkaar en tot zichzelf. Het leidde tot een vervalste en verdonkerde religie.98 
Slechts de kerstening van de Germanen voorkwam dat deze volken in de diepte der 
boosheid zouden afglijden.99 De ontwikkeling tot een hoger ‘standpunt’ kwam volgens 
Kuyper alleen daar tot stand waar de andere religies wegvielen en waar de particuliere 
genade in Christus inwerkte op de gemene gratie. Uitsluitend daar waar de christelijke 
kerk onder de naties werkte kon ‘’wezenlijke, duurzame, volslagen ontwikkeling’ 
plaatsvinden.100  

Kuyper verweet de ethischen dat zij ‘theologische mestizzen’ waren: zij kwamen 
voort uit een vermenging van de orthodoxe en de moderne beschouwing van het 
christendom. De halfslachtigheid betekende voor hem dat zij ‘afgedoolden’ waren, die 
of moesten terugkeren of geheel afdwalen. De ethischen gebruikten weliswaar ortho-
doxe termen en uitdrukkingen, maar ze gaven er ‘een plooi en wending aan, die 
feitelijk hun theologie in onklare philosophie deed opgaan’.101 Onder ethischen zag hij 
mensen die nog een band met Jezus hadden, maar wier blik op de heiland toch was 
verduisterd. Anderen uit deze richting waren geheel op de lijn van de modernen terecht 
gekomen.102 Hij schreef daarover: ‘Reeds nu is er bijna niets meer prijs te geven, wat 
niet door hen prijsgegeven is.’103 Hij verwachtte dat de ethischen met de modernen 
zouden overglijden ‘in de verleidelijke wateren der Evolutie’.104  

Het hiernavolgende beschrijft hoe Kruyts denkbeelden werden gerecipieerd in 
de kring van de gereformeerde zendelingen. Aanvankelijk was hun houding mild. 
De publicatie van het boek Van Heiden tot Christen, waarin de ‘wateren der 
Evolutie’ zichtbaar werden, bracht hierin verandering. De duidelijk evolutionaire 
visie op de godsdiensten en de daarover gevoerde polemiek bracht een verwijdering 
tot stand tussen hervormde voorstanders van het volkskersteningsmodel en gere-
formeerde pleitbezorgers van individuele bekering en levensheiliging. Dit is vooral 
zichtbaar in het werk van P.J. Lambooij en L.P. Krijger, gereformeerde zendings-
predikanten op Sumba die Kruyts denkbeelden bestreden, maar die voor zover 
bekend geen correspondentie met hem voerden. Kruyts invloed op de missionaire 
methodiek in de gereformeerde zending is mede door deze polemiek beperkt 
gebleven. De eerdere, milde houding ten opzichte van Kruyt, kan goed worden 
geïllustreerd aan de hand van Kruyts contacten met D.K. Wielenga. Daarna schetsen 
we de receptie van Kruyt bij Lambooij en Krijger. 

Kruyt kende Wielenga (1880-1979) persoonlijk doordat zij elkaar over en weer 
bezochten in Midden-Celebes en Sumba. Al in 1914, jaren voordat zij elkaar 
persoonlijk leerden kennen, schrijft Wielenga dat het succes van de Poso-zending te 
danken is aan het ‘degelijke werk’ van Kruyt, die in wetenschap en vrucht van zijn 
werk niet onder Adriani mag worden gesteld.105 Wielenga, redactielid van De Mace-

                                                        
97  A. Kuyper, De Gemeene Gratie, I, Leiden, 1902, blz. 418-419.  
98  Kuyper, De Gemeene Gratie, II, blz. 671. 
99  Kuyper, De Gemeene Gratie, I, blz. 421. Kuyper koppelt in dit verband de Descendenz-theorie van 

de volken aan de degeneratie van de godsdiensten (blz. 422). 
100  Kuyper, De Gemeene Gratie, II, blz. 674. 
101  Kuyper, De Gemeene Gratie, II, blz. 246-247. 
102  Kuyper, De Gemeene Gratie, II, blz. 247. 
103  Kuyper, De Gemeene Gratie, II, blz. 343. 
104  Kuyper, De Gemeene Gratie, II, blz. 343. 
105  D.K. Wielenga, ‘Uit mijn camera’, De Macedoniër, 1914 (18), blz. 218. 
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doniër, blijkt al vroeg op de hoogte te zijn geweest van Kruyts publicaties. In zijn 
artikel ‘Soemba. Animisme en Spiritisme’ (1909)106 kiest hij zijn uitgangspunt in de 
analyse van Kruyt dat het begrip ‘ziel’ moet worden onderscheiden van ‘zielestof’. 
Voor de definiëring van die begrippen gebruikt hij Kruyts vocabulaire. Ditzelfde 
kunnen we ook constateren in Wielenga’s artikel ‘Soemba. Marapoe, Karanggoe, 
Watoe’ (1911).107 Met name in zijn beschrijving van de, in het Sumbanese ani-
misme, gevoelde verwantschap tussen mens en aap verwijst hij frequent naar Kruyt, 
die de hieraan gerelateerde verering van dieren koppelt aan de opvatting dat deze 
dieren in feite voorouders zijn.108 Wielenga neemt deze gedachte over.  

De artikelenreeks ‘De houding van den animist tegenover de prediking des 
evangelies’ (1914)109 verwijst slechts een enkele maal naar Kruyt,110 maar zijn 
denkbeelden treffen we wel aan. Zo doet de beschrijving van de verhouding van de 
zendingsmethodiek van Paulus onder de Joden met die onder een animistisch volk 
sterk denken aan Kruyts lezing ‘Het karakter der Heiden-zending in onze Oost’, met 
name voor wat betreft de verwijzing naar de Noordwest-Europese kerstenings-
geschiedenis, de godsdienst als een volkszaak, de verwijzing naar de zuurdesem en 
het animisme als een op aardse schatten gerichte religie.111 Dat Wielenga bekend 
was met Kruyts boek over het animisme hoeft overigens geen verbazing te wekken, 
aangezien de Sumba-deputaten in 1907 hadden besloten deze publicatie aan de 
zendingspredikanten te doen toekomen.112 

In een eerder hoofdstuk is al beschreven dat Wielenga in 1919 een bezoek 
bracht aan Kruyt. Th. van den End veronderstelt dat de contacten met Kruyt van 
invloed waren op de veranderende houding van Wielenga ten opzichte van de stam-
godsdienst.113 Hij constateert dit met name in het artikel ‘Van de prediking des 
Evangelies’ (1923),114 waarin Wielenga er voor pleitte in de prediking meer aan te 
sluiten bij de voorstellingswereld van de Sumbanees. Van den End tekent daar bij 
aan dat deze zienswijze meer zegt over hoe Wielenga had wíllen prediken dan hoe 
hij hád gepreekt, want in 1921 keerde hij van Sumba naar Nederland terug.115 Het is 
waarschijnlijk dat de contacten met Kruyt Wielenga inderdaad brachten tot een 
opener opstelling, die hem aanleiding gaven aansluiting te zoeken bij voorstellingen 
uit de stamreligie. Daarmee is echter niet gezegd dat Wielenga afstand zou hebben 
genomen van een antithetische opstelling.  

De milde opstelling ten opzichte van Kruyt veranderde echter in het begin van 
de jaren dertig. Het ligt voor de hand dat de publicatie van het boek Van Heiden tot 
Christen in deze veranderde opstelling een rol heeft gespeeld, omdat daarin duidelijk 
werd hoezeer Kruyt afstand nam van de gereformeerde visie op de verhouding van 

                                                        
106  D.K. Wielenga, ‘Soemba. Animisme en Spiritisme’, De Macedoniër, 1909 (13), blz. 332-340. 
107  Wielenga, ‘Soemba. Marapoe, Karanggoe, Watoe’, De Macedoniër, 1911 (15), blz. 97-111. 
108  Kruyt, Het Animisme in den Indischen Archipel, blz. 187. 
109  D.K. Wielenga, ‘De houding van den animist tegenover de prediking des evangelies’, De Mace-

doniër, 1914 (18), blz. 43-52, 76-88; 138-148. 
110  Wielenga, ‘De houding van den animist tegenover de prediking des evangelies’, blz. 83. 
111  Wielenga, ‘De houding van den animist’, blz. 143-146. 
112  Zie Van den End, Gereformeerde Zending op Sumba, blz. 40. 
113  Th. van den End, ‘Enkele opmerkingen betreffende de Sumba-zending der Gereformeerde Kerken 

in Nederland en haar archief’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift, 1988 (3), blz. 181. Zie voor de 
invloed van Kruyt op Wielenga ook Th. van den End, ‘De Gereformeerde Zending en de anderen’, 
in: P.N. Holtrop (ed.), ZGKN100, blz. 79-80. 

114  D.K. Wielenga, ‘Van de prediking des Evangelies’, De Macedoniër, 1923 (27), blz. 33v. 
115  Th. van den End, ‘Enkele opmerkingen betreffende de Sumba-zending’, blz. 176. 
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godsdienst en zending. De gereformeerde zendingspredikant P.J. Lambooij (1896-
1983),116 die onder zijn collega’s op Sumba bekend stond om zijn openheid voor 
andere opvattingen,117 was aanmerkelijk minder waarderend voor het werk van 
Kruyt dan Wielenga. Zijn duidelijk gereformeerde stellingname blijkt onder meer uit 
zijn artikel ‘Evangelie-prediking in oosterschen vorm’ (1932),118 waarin hij aangeeft 
dat er geen ‘bepaald Oostersche of Westersche mensch’ bestaat en dat daarom de 
prediking van het evangelie aan alle mensen dezelfde moet zijn, namelijk de verkon-
diging van vergeving van zonden in Jezus Christus.119 Godsdienst dient nauw bij het 
woord van God aan te sluiten om niet het risico te lopen te ‘verheidensen’. De 
‘veiligste’ prediking aan de oosterling is volgens hem een verkondiging die ook in 
de vorm aansluit bij de Schrift. Hij acht het gevaarlijk de vorm te minachten en zich 
te richten op een innerlijk licht, dat dan het geestelijke genoemd wordt. Al te snel 
wordt dan afgeweken van de openbaring.  

Zonder expliciete verwijzing naar Kruyt schrijft Lambooij vervolgens: ‘Het ver-
schil van onze methode van Evangelieprediking met die van vele anderen, is dat die 
anderen Gods Woord willen vervormen tot het aanpast aan de ziel van de menschen, 
terwijl wij de ziel van de menschen willen vervormen naar Gods Woord, dat 
onveranderlijk vast en zeker is.’120 Hij ontkent daarmee niet dat de lokale cultuur 
grondige bestudering verdient, maar het Woord moet worden gebracht.121 Het kan 
niet zo zijn dat volksgewoonten worden afgeschaft en dat een vormloos, christelijk 
stadium ontstaat. Afgezien van het feit dat dit een onmogelijkheid is, vervolgt hij, 
zou dit vacuüm bovendien slechts leiden tot de minst gewenste praktijken. De 
zending moet met de nieuwe christenen intensief spreken over de invulling van dit 
stadium. Hij constateert daarbij twee mogelijke gevaren: aan de ene kant dat te veel 
volksgewoonten blijven bestaan en aan de andere kant dat de zending tevoren al 
bepaalt hoe het wel en hoe het niet moet.122 Hij voegt daar nog een derde risico aan 
toe, waardoor duidelijk wordt hoe hij denkt over Kruyts visie op de verhouding van 
zending en godsdienst: de ethische richting zou het aan de mensen zelf overlaten om 
de invulling van het nieuwe stadium te bepalen. Ethische zendelingen zouden tegen 
de nieuwe christenen zeggen: ‘wij moeten alleen het principe brengen. De rest komt 
vanzelf wel terecht. Die wordt vanzelf wel in de praktijk uitgewerkt.’123 Lambooij 
meent dat de zending op deze wijze een vacuüm laat bestaan dat gevaarlijk is. De 
gekerstenden zouden afgaan op iets geestelijks dat nog geen vorm heeft en dat daar-
om gemakkelijk kan ontaarden in terugval in het heidendom of in het vertrouwen op 
eigen inzicht.  

In een ander artikel, getiteld ‘Zending en volksgewoonten op Soemba’ 
(1932),124 gaat Lambooij in op de verhouding van zending en volksleven.125 Hij 

                                                        
116  Lambooij studeerde theologie aan de VU en werd in 1923 bevestigd als predikant. In februari 1924 

kwam hij op Sumba aan en was daar van 1924 tot 1940 en van 1946 tot 1948 werkzaam als 
missionair predikant. Van 1948 tot 1950 werkte hij als docent in Timor en Karuni (W.B. van 
Halsema, De zending voorbij, blz. 257). 

117  Zie H. Reenders, ‘Zending voor de oorlog’, blz. 21. 
118  P.J. Lambooij, ‘Evangelie-prediking in oosterschen vorm’, De Macedoniër, 1932 (36), blz. 72-83, 

134-144. 
119  Lambooij, ‘Evangelie-prediking’, blz. 134. 
120  Lambooij, ‘Evangelie-prediking’, blz. 134. 
121  Lambooij, ‘Evangelie-prediking’, blz. 135, 137. 
122  Lambooij, ‘Evangelie-prediking’, blz. 138. 
123  Lambooij, ‘Evangelie-prediking’, blz. 138. 
124  P.J. Lambooij, ‘Zending en volksgewoonten op Soemba’, De Macedoniër, 1932 (36), blz. 243-251. 
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refereert daarbij aan de grote aandacht die opkwam voor de bestudering van de 
menselijke psyche. Uitgaande van de gevolgen van de zondeval argumenteert hij dat 
de mens weliswaar zondig is, maar dat deze geen duivel is geworden. Niet alles in 
de mens en in de schepping is zondig. Hij beschouwt het als de taak van de zending 
uit te zoeken welke elementen nu even goed zijn als direct na de schepping. Deze 
elementen, die slechts onder invloed van de zonde gekomen zijn, moeten onder de 
vernieuwende adem van het evangelie worden gebracht.126 Lambooij volgt hier 
waarschijnlijk de argumentatie van Kuyper, die betoogde dat zending slechts denk-
baar is door de aanwezigheid van aanrakingspunten voor de verkondiging van het 
evangelie, in de vorm van nog bestaande, zij het ‘ingekrimpte’, algemene genade.127 
Lambooij stelt zich vervolgens de vraag of Jezus zich accommodeerde aan het volk 
en hoe de zending zich, in navolging van Jezus, kan opstellen ten aanzien van het 
gebruik van gewoonten en voorstellingen. Hij wijst de roomse methode – het chris-
tendom als vernis – af. Tegelijkertijd erkent hij dat het belang is de volksgewoonten 
onder ogen te zien. Wie alle inheemse gebruiken als duivels aanmerkt, zorgt er 
slechts voor dat het heidendom in het geheim blijft voortbestaan. De zending moet 
zich niet accommoderen, maar dient de strijd met het heidendom aan te gaan. Het is 
nodig zich met het heidendom ‘auseinander zu setzen’.128  

Hij lijkt hier de positie van Kruyt dicht te naderen, zeker wanneer hij zegt dat de 
kerk niet bang behoort te zijn voor syncretisme.129 Bij nader inzien blijkt dat toch 
niet het geval, aangezien Lambooij uiteindelijk het syncretisme totaal verwerpelijk 
acht: het heidense moet totaal worden uitgezuiverd. Zending die ruimte geeft voor 
een ‘vormloos stadium’, een denkbeeld dat hij toeschrijft aan de ethische zendings-
methodiek, betekent volgens Lambooij de ondergang van het werk.130 De enig juiste 
benadering is die van de recreatie, die uitgaand van de norm van de Schrift het 
heidendom uitzuivert en de cultuur nieuw leven inblaast.  

Lambooij werkt zijn visie op de verhouding van godsdienst en zending verder 
uit in het in twee delen gepubliceerde artikel ‘De verhouding van Heidendom tot 
Christendom volgens Dr. A.C. Kruyt’ (1935 en 1936).131 Hij constateert daarin dat 
het praktische zendingswerk onder grote invloed staat van de verhouding die de 
zending ziet tussen godsdienst en zending en vervolgt dat Kruyt dit debat voor een 
groot gedeelte beheerst.132 Hij bewondert Kruyt om zijn grote kennis en zijn 
verdiensten, maar hij constateert ook een diepgaand verschil. Dit verschil van 
inzicht herleidt Lambooij met name tot Kruyts artikelenreeks ‘Van Heiden tot 
Christen’ en de serie ‘Zending en Volkskracht’. Lambooij heeft vooral bezwaar 
tegen de evolutionistische visie op de geschiedenis der godsdiensten.133 Hij verwijt 
Kruyt dat deze, in tegenstelling tot diens eigen uitspraak in het voorwoord van Het 
Animisme in den Indischen Archipel, het christendom voorstelt als iets dat zich uit 
het heidendom ontwikkelt. Kruyt zou in de valkuil zijn gevallen te denken dat hij 

                                                                                                                                  
125  Zie ook: P.J. Lambooij, De Macedoniër, ‘Zending en volksleven’, 1934 (38), blz. 199-204. 
126  Lambooij, ‘Zending en volksgewoonten op Soemba’, blz. 244. 
127  Kuyper, De Gemeene Gratie, I, blz. 426. 
128  Lambooij, ‘Zending en volksgewoonten op Soemba’, blz. 250-251. 
129  Lambooij, ‘Zending en volksgewoonten op Soemba’, blz. 275. 
130  Lambooij, ‘Zending en volksgewoonten op Soemba’, blz. 277. 
131  P.J. Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom volgens Dr. A.C. Kruyt’, De Mace-

doniër, 1935 (39), blz. 369-374; 1936 (40), blz. 10-16. 
132  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, 1935 (39), blz. 369. 
133  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, blz. 370. 
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zijn wetenschappelijk denken kon scheiden van zijn denken als christen en 
zendeling. Een neutraal standpunt bestaat volgens Lambooij niet: de mens staat 
altijd ergens. Hij voegt daar aan toe dat de Schrift de enige plaats is die openbaart 
wat heidendom is. Wie de Schrift niet als norm neemt kan niet anders dan op een 
dwaalweg komen. Lambooij meent dat Kruyt teveel meegaat met allerlei wind van 
leer. Hij ging mee in de ‘magische storm’ rond 1910 en ging ondanks zichzelf mee 
met de evolutionistische visie.134  

Lambooij plaatst vraagtekens bij de indeling van de godsdienstige ontwikkeling 
in een dynamistisch, animistisch en theïstisch stadium. Zijn grootste bezwaar daar-
tegen is dat het onpersoonlijk gedachte (de zielestof) zich niet op eigen kracht kan 
ontwikkelen tot het geloof in persoonlijke goden. Geest kan niet uit stof worden 
verklaard.135 Hij constateert dat Kruyt bij de evolutie van de godsdienst meer nadruk 
legt op de exogene dan op de endogene factoren. Volgens Lambooij relativeert 
Kruyt daarmee zijn eigen visie.136 Laatstgenoemde zou veel te weinig oog hebben 
voor de hoge cultuur van de oude volken en in theologische zin zou hij de fout 
maken te zeggen dat laagstaande volken het evangelie van Christus niet kúnnen be-
vatten.137 Het is volgens Lambooij andersom: de mens kende God als zijn Schepper, 
maar door de zonde is hij Hem vergeten.138 

Magie is voor Lambooij dan ook niet, zoals bij Kruyt, ‘het geloof in een onper-
soonlijke, alom-tegenwoordige kracht’, maar het roven van Gods macht.139 Het is de 
corruptie van de oorspronkelijke relatie van de mens tot God, die de werking van 
God miskent en deze toerekent aan geesten en goden. Tegenover Kruyt stelt hij dat 
in de geschiedenis de ontwikkeling van laag naar hoog lang niet altijd zichtbaar is. 
Rome noemt hij daarvan als voorbeeld.140 Evenmin is volgens hem uit de geschie-
denis te bewijzen dat hoogstaande culturen het evangelie gemakkelijker aanvaarden 
dan laagstaande. De Chinezen noemt hij als illustratie daarvan. Kruyts these dat de 
zendeling moet aansluiten bij het aanwezige godsgeloof in het heidendom bestrijdt 
Lambooij fel: het gaat niet om het aanknopen bij het heidendom, maar om het aan-
sluiten bij de in de schepping overgebleven restanten van Godskennis. Als restant 
daarvan ziet Lambooij een hoog ethisch besef, ook bij volken die Kruyt omschrijft 
als laagontwikkeld. Kruyts ontkenning van het ethisch-zedelijke beginsel bij de 
primitieve volken brengt Lambooij tot de uitspraak dat elk zondebesef dan zou zijn 
ontstaan uit een fictie: ‘Geen nieuwe mens wordt door de Zending gekweekt, maar 
de oude zondaar wordt door Gods Geest herschapen naar Zijn beeld.141 Dit leidt 
ertoe dat Lambooij optimistisch kijkt naar de bekeringsmogelijkheid van de heiden. 
Hij verwijt Kruyt dat deze teveel beïnvloed is door E. Durkheim (in relatie tot zijn 
nadruk op zending als individualisatie) en L. Lévy-Bruhl (in relatie tot de nadruk op 
het pre-logische denken).142  

Lambooij stelt dat Kruyts keuze om het christendom omlaag te laten trekken in 
de kring van de heiden slechts kan leiden tot een halfslachtig christendom. Het is 

                                                        
134  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, blz. 369-370.  
135  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, blz. 371. 
136  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, blz. 372. 
137  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, blz. 373. 
138  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, blz. 374. 
139  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, 1936 (40), blz. 11. 
140  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom, blz. 12. 
141  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, blz. 13. Cursivering van Lambooij. 
142  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, blz. 14. 
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beter de eis van het evangelie hoog te stellen dan de weg van het syncretisme te 
gaan. Het is beter in te zetten op een christelijke gemeenschap die werkelijk 
gemeente van Christus is.143 Tucht is nodig: wanneer een gemeentelid over het 
avondmaal magische of dynamistische denkbeelden blijkt te koesteren, dient dit lid 
te worden uitgesloten van deelname. Hij spreekt zich in dit verband ook krachtig uit 
tegen het schoonmaken van de graven door de christenen in Midden-Celebes. Dat is 
geen piëteit, zoals Kruyt wil, maar bijgeloof en mensenverering. Alleen het eisen 
van gehoorzaamheid aan de Schrift zal het kaf van het koren, de magie van het 
geloof, scheiden. Kruyt schildert de heiden te donker af: hij is geen mens van een 
duistere, dynamistische oorsprong, maar – en hier ontleent hij zijn taalgebruik aan 
Abr. Kuyper – de mens is ‘een afgevallen schepsel van hooge adel’.144 De magie 
daarentegen is niets anders dan de werking van de duivel.145 

Op grond van het voorgaande wekt het geen verwondering dat Lambooij in zijn 
artikel ‘Het ontstaan van het polytheïsme’ (1937)146 tot de conclusie komt dat in de 
betreffende religies overblijfselen van Godskennis te vinden zijn, maar dat deze 
godsdiensten uiteindelijk toch het ‘heidendom van andere goden’ zijn.147 Zich 
verzettend tegen het evolutionaire denken en redenerend vanuit het degeneratie-
model van de godsdiensten148 schrijft hij: ‘Deze goden zijn niet later ontstane goden 
uit Mana-begrippen, of uit droom en gedachten over den dood, zooals de moderne 
Godsdienstgeschiedkundigen probeeren te verdedigen, maar zijn afsplitsingen van 
den Eenen Waren God.’149 De kennis van de ware God is verloren gegaan en slechts 
restanten zijn daarvan bewaard gebleven. Voor het uitwerken van deze argumentatie 
maakt hij onder meer gebruik van het boek Der Ursprung der Gottesidee van W. 
Schmidt,150 een boek dat Kruyt geenszins tot zijn favorieten rekende.  

L.P. Krijger (1884-1977)151 was evenals Wielenga en Lambooij werkzaam voor 
de gereformeerde zending op Sumba. Zijn visie op de verhouding van godsdienst en 
zending werkte hij met name uit in het artikel ‘De zending en de godsdienst der 
heidenen’ (1932).152 In het vijfde deel van dit artikel komt hij tot een beoordeling 
van de godsdiensten in het licht van de openbaring en gaat hij de discussie met 
Kruyt aan. Krijger neemt principieel stelling en beoordeelt de religie van Sumba als 
een van de meest ontaarde ter wereld, die als zodanig ver van het christendom 
afstaat.153 In de eerste twee pagina’s van zijn artikel verwijst hij twee maal naar 
Kuyper en schrijft dat hij als gereformeerde nadruk moet leggen op de principiële 

                                                        
143  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, blz. 15-16. Zie ook P.J. Lambooij, 

‘Zending en volksleven’, De Macedoniër, 1934 (38), blz. 199-20, 232-237, 266-270, 296-305. 
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145  Lambooij, ‘De verhouding van Heidendom tot Christendom’, blz. 16. 
146  P.J. Lambooij, ‘Het ontstaan van het polytheïsme’, De Macedoniër, 1937 (41), blz. 150-156, 161-

169, 203-209, 233-237, 289-295. 
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tegenstelling tussen de ‘Christelijke religie en de godsdiensten der heidenen’.154 Hij 
verzet zich in dit verband niet zo zeer tegen mensen die alle godsdiensten voor gelijk 
houden, maar tegen christenen en zendelingen die de tegenstelling in de praktijk af-
zwakken en onder invloed daarvan tot een andere zendingsmethodiek komen. Op dit 
punt gaat hij in op het werk van Kruyt, wiens benadering hij, in tegenstelling tot zijn 
eigen antithetische stellingname, omschrijft als een ‘sympathetisch standpunt’ ten 
opzichte van de godsdienst.155 Hij beschouwt Kruyt, en met hem A.M. Brouwer, als 
de belangrijkste exponenten van deze visie. Krijger ziet Brouwers Hoe te prediken 
voor Heiden en Mohammedaan? als de theologische uitwerking van wat Kruyt op 
etnologisch gebied als zienswijze ontwikkelde.  

Krijgers voornaamste bezwaar is dat Kruyt het heidendom niet wil bestrijden, 
maar dat hij opvoedend te werk gaat door aansluiting te zoeken ‘bij het principieel 
goede of de goede kern, die volgens hen in het heidendom nog aanwezig is’.156 
Krijger herleidt het ‘sympathetische’ standpunt tot de ethische theologie in het 
algemeen en haar Schriftbeschouwing in het bijzonder: Brouwer zou in zijn theo-
logisch ontwerp geen plaats bieden aan een oorspronkelijke Godsopenbaring, 
doordat hij godsdienst definieert als iets dat tot het wezen van de mens behoort en 
dat voortkomt uit het verlangen van de mens om een relatie met zijn schepper te 
hebben. Brouwer zou in oorsprong weliswaar een kinderlijke gemeenschap met God 
veronderstellen, maar vervolgens aannemen dat de hoogmoed van de mens de zui-
vere godsdienst overwoekerde en hij daardoor tot magie verviel. Krijger ziet gods-
dienst daarentegen als oorspronkelijke openbaring van God en als Zijn instelling 
voor de mens. Hij meent dat het ontbreken van erkenning van deze oorspronkelijke 
openbaring leidt tot een miskenning van de ernst van de ongehoorzaamheid: heiden-
dom is ‘gruwelijke zonde en ongerechtigheid jegens God’.157 Op gereformeerde 
gronden is volgens hem de gedachte van enig goed in het heidendom niet te 
aanvaarden. 

De consequentie van het voorgaande is dat Krijger niet mee kan gaan met Kruyt 
wanneer deze spreekt over het ‘innige geloof’ van de heiden waarbij de zending 
dient aan te sluiten. Hij constateert dat dit ‘geloof’ niet verbonden is aan Jezus, maar 
aan de goden en geesten. Het kan daarom niet anders zijn dan ongeloof, dat de 
mensen niet met God maar met de afgoden verbindt. Hij verwijt Kruyt dat deze 
teveel van het religieus besef van de heiden verwacht: juist het collectieve van de 
heidense religie maakt het onmogelijk dat groei plaatsvindt naar een persoonlijk 
geestelijk leven.158 Hij zegt dan ook:  
 

De taak van de zending kan niet zijn, om op den grondslag van het bestaande, de onzui-
vere geloofsinhoud te vervangen door een zuivere, Christelijke religie, maar haar taak is, 
de heidenen van hun dwaling en wangeloof te verlossen en op den grondslag van de 
bekeering van de afgoden tot den Eenigen Waren God, een geheel nieuw religieus leven 
in de gemeenschap met Christus op te bouwen. En dit kan m.i. alleen goed bereikt 
worden door de antithetische methode.159 

 

                                                        
154  Krijger, ‘De zending en de godsdienst der heidenen’, blz. 152. 
155  Krijger, ‘De zending en de godsdienst der heidenen’, blz. 152. 
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Het hanteren van de antithetische methode betekent voor Krijger dat volkskerstening 
geen doelstelling in het zendingswerk kan zijn. Het moet gaan om de individuele 
bekering en een duidelijke breuk met het heidendom. Volkskerstening is dus niet 
wenselijk: deze benadering heeft te weinig diepgang en te weinig kracht tot een 
levend christendom. Het gebruik van christenen in Midden-Celebes om de graven 
schoon te maken noemt hij in het bijzonder als een voorbeeld hoe het niet moet. Hij 
ziet dit als een schrede op de weg naar syncretisme.160 De zending moet accepteren 
dat de sociaal-gestructureerde adatreligie niet geschikt is om te vullen met de inhoud 
van de christelijke godsdienst, omdat het christendom de ‘godsdienst der persoon-
lijkheid' is.161 Werkelijke geestelijke groei kan pas plaatsvinden wanneer de nieuwe 
christenen beslist en getrouw met het heidendom breken. Hij verzet zich in dat 
verband tegen een collectieve toeëigening van het christendom, omdat zij slechts 
leidt tot een naar beneden trekken van het christelijk geloof. Kruyts opvatting dat dit 
neertrekken een noodzakelijke ontwikkelingsfase is en dat vervolgens de opheffing 
tot God kan plaatsvinden, acht Krijger een fatale misvatting. Kruyt zou moeten leren 
inzien dat het anders kan dan hij voorstelt, wanneer hij in zijn visie op de godsdienst 
uitgaat van God, en niet van de mens. Het gaat hem daarbij om de eis van God. 
Tegenover de godsdienst hoort de zending te onderstrepen dat God de mens oproept 
tot bekering en geloof.162 

In het voorgaande is beschreven dat de positie van Lambooij op onderdelen die 
van Kruyt dicht naderde. De afstand tussen Krijger en Kruyt is aanmerkelijk groter. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat tussen Lambooij en Krijger verschil van in-
zicht ontstond met betrekking tot het benutten van heidense ‘geestelijk-religieuze 
gebruiken’.163 Aanleiding daartoe vormde de publicatie van Lambooijs artikel ‘Zen-
ding en volksgewoonten op Soemba’ (1932). In mei 1933 diende Krijger bij de 
Bijzondere Vergadering van Missionaire Dienaren des Woords een bezwaarschrift in 
tegen de zendingsmethodiek van Lambooij. Hij zou aanmoedigen tot het eten van 
offervlees. De leden van de vergadering onderstreepten het gereformeerde standpunt 
dat de zending antithetisch tegenover de religie te staan had en aansluiting bij hei-
dense gebruiken derhalve geen begaanbare weg was. De vergadering werkte echter 
een onderscheid uit tussen vormen die in wezen heidens en vormen die in essentie 
natuurlijk waren, dat wil zeggen neutraal maar met het heidendom ‘besmet’. Bij dit 
laatste werd gedacht aan gebruiken bij huwelijk en begrafenis. Kerstening was 
toegestaan in het geval van de natuurlijke gebruiken, maar niet in het geval van in 
wezen heidense gebruiken. De vergadering probeerde een scherp onderscheid aan te 
brengen: het voorlopig laten bestaan van gebruiken waaraan veel heidense ge-
dachten waren verbonden, in de hoop op de reinigende werking van het evangelie, 
werd niet toegestaan. Op die wijze zou het heidendom de gemeente binnen gedragen 
worden.164 Lambooij weigerde enerzijds om een veroordeling van zijn artikel te 
accepteren en verklaarde anderzijds in te stemmen met de richtlijnen van de verga-
dering. Zo bleef de deur geopend voor een verdere gedachtevorming over de 
zendingsmethodiek van Kruyt.165 
                                                        
160  Krijger, ‘De zending en de godsdienst der heidenen’, blz. 157-158. 
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De Duitse zendingsgenootschappen 
Kruyt had veel contacten met de Duitse zendelingen. Niet alleen correspondeerde hij 
met hen, maar ook bezocht hij diverse zendingsterreinen van de Rheinische Mis-
sions Gesellschaft (RMG). Tijdens zijn eerste verlof in Nederland bracht hij een 
bezoek aan Johannes Warneck in Duitsland. De hoofdstukken vijf en zes behan-
delden reeds de contacten tussen Kruyt en J. Warneck. Het is duidelijk dat de Duitse 
zending invloed uitoefende op Kruyt. Het omgekeerde is echter ook het geval. Met 
name zijn vriendschap met J. Warneck speelde hierin een rol. Zo berichtte Warneck 
jr. geregeld over de Poso-zending in de periodiek Die Allgemeine Missions Zeit-
schrift.  

Kruyt voerde tussen 1907 en 1914 ook een geregelde correspondentie met de 
Duitse arts Johannes (Hans) Winkler (1874-1958) die in Pae Raja op Sumatra 
werkte. Dit contact is illustratief voor de invloed die Kruyt uitoefende. Winkler, aan 
wie een ‘profunde Kenntnis über Batak, ihre Religion, Adat und Heilkunst’ 
toegeschreven wordt,166 stuurde ter becommentariëring concepten van artikelen aan 
zijn ‘waarde vriend en broeder’ Kruyt.167 Deze schroomde niet om kritiek te leveren. 
Winkler vroeg Kruyt diverse van zijn artikelen ter inzage, waaronder ‘Het wezen des 
heidendoms’. Bovendien vroeg hij hem om hulp bij verscheidene etnologische en 
taalkundige kwesties. Winklers brief van augustus 1911 gaat uitvoerig in op de 
wereldbeschouwing van de Bataks. Hij legde deze gedachten niet aan Kruyt voor 
omdat het wellicht nieuw voor hem zou zijn, maar omdat hij ‘bitten möchte, mir 
Deine Auffassung mitzuteilen. An Deiner Kritik ist mir sehr viel gelegen, und ich 
bin Dir nur dankbar für die Aussprache Deiner eventuellen gegenteiligen oder ab-
weichenden Meinung’.168 

Naast contacten met zendelingen in Sumatra had Kruyt ook contact met Duitse 
zendelingen op – het door hem nooit bezochte – Nias, zoals Otto Kübler en Eduard 
Fries. Laatstgenoemden schreven hun brieven in het Duits, terwijl Kruyt in het 
Nederlands antwoordde. Met name de contacten met Fries, tussen 1906 en 1923, 
tonen aan dat Duitse zendelingen Kruyts publicaties ijverig bestudeerden. Dit geldt 
in het bijzonder voor de zendingsterreinen waar het werk plaatsvond in de context 
van tribale religies. De Duitse zendelingen deelden Kruyts analyse en methode niet 
altijd, maar ze gingen er wel mee in discussie. Fries is daarvan een goed voorbeeld: 
hij was geen voorstander van Kruyts zendingsmethodiek, maar jarenlang bleef hij 
met hem corresponderen over ervaringen in het werk in Midden-Celebes en op 
Nias.169 Kruyt had door zijn publicaties en persoonlijke contacten dus invloed op 
sleutelfiguren in de Duitse zending. Dit leidde er niet toe dat zijn methodiek werd 
overgenomen, maar wel fungeerde Kruyt door zijn grote zendingervaring en etnolo-
gische kennis steeds weer als kritische partner in zendingsmethodische discussies.  
 

                                                                                                                                  
zijdelings worden gewezen op het boek Pergilah kamoe! Gaat dan heen! Geschiedenis van de bui-
tenlandse zending der Christelijke Gereformeerde Zending in Nederland, tot 1959 [s.a., Dordrecht, 
1960]. Het etnologische artikel van A.C. Noort, ‘De Mamasa-Toradja’s’ (blz. 58-72) laat sterke 
afhankelijkheid van Kruyt zien en verwijst naar de artikelen ‘Een reis onder de Toradja’s van 
Sa’dan en Mamasa’ (TKNAG, 1922 (39/6), blz. 678-716) en ‘De Toradja’s van Sa’dan-, Masoepoe- 
en Mamasa-rivieren’ (TvhBG, 1923, (63), blz. 81-175, 259-401).  

166  G. Menzel, Die Rheinische Mission, blz. 416. 
167  Brief J. Winkler aan Kruyt, 29 januari 1910 (ARvdZ 106A/7/2). 
168  Brief J. Winkler aan Kruyt, 18 augustus 1911 (ARvdZ 106A/7/2). 
169  Zie hoofdstuk 5, blz. 274.  
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10.3 ZENDING EN KERK BUITEN NEDERLANDS-INDIË 
 
De invloed van Kruyt op zending en kerk buiten Nederlands-Indië was niet groot. 
Zijn correspondentie beperkte zich tot zendingsvrienden in Nederland, de in 
Nederlands-Indië werkzame zendelingen (met inbegrip van de Duitse zendelingen) 
en het zendingsbestuur. Met zendelingen of zendingsbesturen buiten deze kring had 
hij voor zover bekend geen contact. Een uitzondering daarop vormt een marginale 
‘briefwisseling’ met John Mott, die betrekking had op de zendingsconferentie in 
Edinburgh. De toen aan Kruyt gezonden enquête over zendingsmethodiek ging 
vergezeld van een persoonlijk nawoord van Mott.170  
 
10.3.1 Duitsland 
 
Door zijn contacten met de RMG raakte Kruyts naam wel bekend en gerespecteerd in 
Duitse zendingskringen. Kruyts invloed op zending en kerk buiten Indonesië is 
vooral aanwijsbaar in J. Warnecks boek Die Lebenskräfte des Evangeliums (en in de 
Engelse vertaling daarvan). De gedachtegang in dit boek werd mede gevormd door de 
discussie die Warneck en Kruyt schriftelijk voerden. Laatstgenoemde wordt in het 
boek zeer frequent geciteerd. Dat wil echter niet zeggen dat Warneck een volgeling 
van Kruyt was. Warneck deelde Kruyts visie op de volkskerstening, maar niet zijn 
evolutionaire visie op de godsdiensten. Het volgende hoofdstuk gaat nader in op de 
invloed van Kruyt op de missiologie. Hier beperken we ons tot de invloed van Kruyt 
op kerk en zending. 
 
10.3.2 Nederland 
 
Kruyt had groot gezag in zendingskringen in Nederland. Zijn invloed op het 
kerkelijk leven in Nederland was daarentegen gering. Hij was een gevierd zendings-
man en zijn eredoctoraat werd beschouwd als een blijk van respect voor het werk dat 
de zending deed. Ido H. Enklaar meldt dat het werk van de Poso-zending bij hem de 
liefde voor de zending deed ontkiemen. Het was echter niet de ontmoeting met 
Kruyt, maar met zendeling Ph. Hofman die tot Enklaars liefde voor de zending 
leidde. Hofmans dochters Ko en Willy gaven Enklaar in 1920 zondagsschoolles en 
verhaalden daarbij ook over Papa i Woente.171 Hans L.J. Keijzer, oud-algemeen 
secretaris van de Evangelische Zendings Alliantie, besloot eveneens onder invloed 
van de Poso-zending zich beroepshalve op de zending te richten.172 Ook bij hem 
hield dit evenwel geen verband met Kruyt, maar met zendeling E. Dijkhuis.173 
Laatstgenoemde kwam na zijn repatriëring geregeld als huisvriend op bezoek bij de 
familie Keijzer. 

De invloed van Kruyt op het kerkelijk leven in Nederland is niet vergelijkbaar 
met die van Kraemer. Laatstgenoemde werd de voortrekker van een invloedrijke 
vernieuwingsbeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk, in de periode van de 
‘Gemeente-opbouw’.174 Kruyt richtte zich na zijn terugkeer in Nederland niet op de 

                                                        
170  Zie ARvdZ 101A/6/1. 
171  Brief I.H. Enklaar aan de auteur, 27 augustus 1994 (privé-archief). 
172  Brief H.L.J. Keijzer aan de auteur, 27 december 2003 (privé-archief). 
173  E. Dijkhuis was van 1931 tot 1950 werkzaam in Midden-Celebes. 
174  Zie hiervoor J. Bruin, Kerkvernieuwing. Een  praktisch-ecclesiologisch onderzoek naar de betekenis 
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vernieuwing van de kerk, maar op lesgeven en publiceren. De kerk als instituut had 
zijn belangstelling niet.  

Kruyts invloed op het beleid van de zending had groter kunnen zijn. Volgens 
M.E. Duyverman kreeg Kruyt na zijn repatriëring een benoeming tot secretaris van 
de Oegstgeester zending aangeboden. Hij zou dit echter hebben geweigerd, omdat 
hij ‘met zijn gezag de mensen te velde niet wilde dwarszitten’.175 In plaats daarvan 
besloot hij op iets grotere afstand van de praktijk deel te nemen aan de bestuurlijke 
activiteiten van de zending en zich beschikbaar te stellen voor het onderwijs aan de 
zendingsschool. Het hiernavolgende beschrijft welke invloed Kruyt had op het 
onderwijs aan de NZS en welke rol hij speelde in de Nederlandse zendingsliteratuur.  
 
De Nederlandse Zendingsschool 
De Indonesische theoloog C.T. Hartono wijst in zijn dissertatie ‘Teologi etis dan 
pekabaran Injil’ (1989) op de grote invloed die Kruyt uitoefende op het onderwijs 
aan de NZS.176 B. Plaisier spreekt zelfs van een zeer grote invloed van Kruyt op deze 
school. De onderbouwing van deze op zich juiste bewering ontbreekt echter.177 C.F. 
Hallencreutz noemt Kruyt een autoriteit in ‘the Dutch missionary debate’ en wijst 
met name op zijn invloed op J.W. Gunning en A.M. Brouwer.178 Hij onderbouwt dit 
onder meer door te wijzen op Kruyts publicaties, het gezag van Kruyts 
‘sociologische methode’179 en de lessen die laatstgenoemde tijdens het rectoraat van 
Gunning (1905–1913) zou hebben gegeven. Hallencreutz wekt de indruk dat Kruyt 
in deze jaren veel lessen aan de NZS verzorgde. Dat is echter niet juist. Kruyt deed 
dit uitsluitend van februari 1906 tot mei 1907, tijdens zijn verlof in Nederland. In 
deze periode kwam Kruyts publicatie Het Animisme in den Indischen Archipel 
gereed en zijn lessen over het animisme stonden in het teken van de gegevens die hij 
tijdens zijn etnologisch onderzoek op het spoor was gekomen.180  

Kruyts invloed op de zendingsschool is reeds voorafgaand aan zijn eerste verlof 
aantoonbaar: J.W. Gunning bleek zeer ontvankelijk voor de visie van Kruyt en 
maakte in ruime mate gebruik van zijn inzichten. Zo benutte Gunning sinds 1902 
een conceptartikel van Kruyt om les te geven over het animisme.181 Kruyts invloed 
reikte echter verder dan dit conceptartikel. Gunnings artikel ‘Evangelisatie of 
Christianisatie’ (1901) kwam ongetwijfeld tot stand als gevolg van zijn bezoek aan 
Midden-Celebes.182 In het betreffende artikel pleit Gunning voor een zendings-
methodiek die de kerstening van het gehele volksverband op het oog heeft en niet de 
bekering van de enkeling. Onderstaande citaten maken duidelijk met hoeveel respect 

                                                                                                                                  
van ‘Gemeenteopbouw’ voor de Nederlandse Hervormde Kerk, Zoetermeer, 1992, met name blz. 
17-62. 

175  Brief M.E. Duyverman aan de auteur, 25 mei 1994 (privé-archief).  
176  C.T. Hartono, ‘Teologi etis dan pekabaran Injil. Suatu studi tentang pengaruh teologi etis Belanda 

atas pekabaran Injil Belanda yang bekerja di Hindia Belanda pada 1900-1925’ (Vertaling: ‘Ethische 
theologie en Zending. Een studie over de invloed van de Nederlandse ethische theologie op de 
Nederlandse verkondiging van het evangelie bij hen die in Nederlands-Indië werkten tussen 1900 en 
1925’), niet-gepubliceerde dissertatie SEAGST, 1989, blz. 257vv.  

177  Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 61. 
178  C.F. Hallencreutz, Kraemer towards Tambaram, blz. 40. 
179  Hallencreutz, Kraemer towards Tambaram, blz. 42. 
180  Hallencreutz veronderstelt ten onrechte dat Kruyts publicatie over het animisme tot stand kwam op 

basis van lesmateriaal voor de NZS (blz. 47).  
181  Zie eerdere opmerkingen hierover in hoofdstuk 2 (blz. 64) en 3 (blz. 177) . 
182  J.W. Gunning, ‘Evangelisatie of Christianisatie’, MNZG, 1901 (45), blz. 297-344.  
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en bewondering Gunning oordeelde over het werk in Poso. In een brief aan de leden 
van het hoofdbestuur van het NZG schrijft hij:  
 

Ik zie in het werk hier [Midden-Celebes] de zuiverste uitdrukking van het werk der 
nieuwere zending, die ik ooit aanschouwde. Hier zijn twee eminente mannen in de meest 
broederlijke verhouding, die zich denken laat, aan den arbeid. Geen middel wordt 
onbeproefd gelaten om te komen tot het gewenschte doel. Hier wordt nu eens niet, zooals 
helaas zoo menigmaal is geschied, het minste, maar het beste, men mag veilig zeggen het 
allerbeste, ter beschikking van het Koninkrijk Gods gesteld.183 

 
Het dagboek van Gunning gaat uitvoerig in op het bezoek dat hij van 21 februari tot 
5 maart 1901 aan Midden-Celebes bracht.184 Na een korte beschrijving van Kruyts 
werkwijze en een verslag van bezoeken aan de diverse zendingsposten, komt hij tot 
een evaluatie van het zendingswerk in Poso: ‘Kruyt heeft de onder zendelingen 
helaas zoo zeldzame gave om elke poging om domineetje te spelen te laten varen, en 
geheel als zendeling uit te gaan. Aan den anderen kant begrijpt hij met een juisten 
tact dat hij den heidenen dadelijk zekeren vormen moet laten zien, waarin het 
Christendom (…) hun voor ogen treedt.185 Toen Gunning uit Midden-Celebes ver-
trok concludeerde hij dat de zendingsmethodiek in Poso de juiste was en dat Kruyts 
werkwijze zich in zeer positieve zin onderscheidde van de manier van werken 
elders:  
 

Wanneer ik bijvoorbeeld deze missie vergelijk met andere, waar het succes lang op zich 
liet wachten (bijvoorbeeld Nieuw Guinea en Duma op Halmahera) dan valt de verge-
lijking zeer beslist ten voordeele van Posso uit. En wel voornamelijk omdat men hier zoo 
diep in het volksleven is doorgedrongen en men met juisten tact dat ook weet te pakken 
in zijn meer kwetsbare zijde. Er is hier niets van een overplanten van ons Protestantsche 
Christendom op dezen zoo heel verschillenden bodem. Natuurlijk predikt men ook hier 
met groote beslistheid de eeuwige waarheden des Evangelies, maar overigens laat men 
wat vormen aangaat alles over aan den tijd die leeren zal welke de hier meest bruikbare 
vormen zijn. Natuurlijk is deze weg de lange. Het is wel gemakkelijk het Evangelie er 
buiten op te plakken, zooals beslist in de Minahassa is geschied waar het gebruik van het 
Maleisch den zendelingen elke gelegenheid om het volk waarlijk te leeren kennen 
ontnam. Maar deze langere weg is ongetwijfeld de juiste, en de eenige waardoor het 
Evangelie waarlijk in het hart des volks post vatten kan.186  

 
Gunning schreef evaluerend dat Kruyt het vertrouwen van het volk had veroverd en 
dat hij daardoor grote invloed op de mensen uitoefende. Hij waardeerde Kruyt dan 
ook als ‘echte zendeling buitengewoon hoog’.187 Het is enigszins bevreemdend dat 
Gunning hem toen al, in 1901, aanduidde als een geleerde die grote faam had 
verworven en die niet zonder reden lid was van het Bataviaasch Genootschap. De 
bewondering voor Kruyts geleerdheid kan na 1901 slechts toegenomen zijn, want de 
jaren 1905 tot 1925 waren in wetenschappelijk opzicht zijn vruchtbaarste periode. 
Gunning sloot zijn verslag af met de hartenkreet: ‘Nog nooit verliet ik een zendings-

                                                        
183  J.W. Gunning, ‘Aan de Leden van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Zendelinggenootschap’, 

confidentiële nota, 1901 (ARvdZ 53/5). 
184  Zie J.W. Gunning, Dagboek, deel V, blz. 15-28 (ARvdZ 53/5). 
185  Gunning, Dagboek, deel V, blz. 22 (ARvdZ 53/5). 
186  Gunning, Dagboek, deel V, blz. 28 (ARvdZ 53/5). 
187  Gunning, Dagboek, deel V, blz. 29 (ARvdZ 53/5). 
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post met zooveel leedwezen. Ik zou hier nog gaarne maandenlang zijn gebleven, 
want ik had hier nog heel veel kunnen leeren.’188 Bovenstaande citaten maken 
duidelijk dat Kruyt grote invloed uitoefende op Gunning. Hierdoor kon Kruyts visie 
doorwerken in het beleid van de zending ten aanzien van de zendingsmethodiek, 
zoals ook blijkt uit het werk van A.M. Brouwer.  

Brouwers boek Hoe te Prediken voor Heiden en Mohammedaan maakt structu-
reel gebruik van de door Kruyt ontwikkelde visie. In het voorwoord noemt Brouwer 
vele mensen door wie hij zich liet onderwijzen. Naast de namen van vader en zoon 
Warneck, noemt hij N. Adriani, J.C. Neurdenburg en F.C. Daubanton. Na deze 
namenreeks noemt hij ‘onze eigen zendeling-leeraren, onder wie allereerst en 
allermeest Dr. Alb.C. Kruyt: Niet alleen zijne gedrukte publicaties maar ook eene 
uitvoerige correspondentie gaf tal van opmerkingen aan de hand’.189 Bijna eindeloos 
is het aantal voorbeelden dat Brouwer ontleent aan het werk van de Poso-zending. 
Hij verwijst niet alleen talloze malen instemmend naar de zendingspraktijk in 
Midden-Celebes, maar ook naar het missiologisch en etnologisch denken van Kruyt. 
In het eerste hoofdstuk, over het onderscheid tussen de predikant en de zendeling-
leraar, verwijst Brouwer naar Kruyt en schrijft: ‘Voor alle prediking onder Indone-
siërs blijft een diepgaande studie van den heiden-inlander steeds dringend noodig, 
zal er waarlijk opvoedende kracht van uitgaan.’ In alle prediking moet de zendeling 
‘rekening houden met de heidensch-animistische gedachtenwereld’.190 Naast de 
invloed van Kruyt moet eveneens de rol van Adriani worden genoemd. Brouwer 
verwijst geregeld naar laatstgenoemde, onder meer wanneer hij schrijft: ‘De zende-
ling moet de taal, den godsdienst, de gewoonten en het denken van den inlander 
verstaan.’191  

Brouwers boek werd, evenals Kruyts Het Animisme in den Indischen Archipel, 
jarenlang als lesboek aan de NZS gebruikt.192 Ook het gebruik van J. Warnecks Die 
Lebenskräfte des Evangeliums onderstreept zijdelings Kruyts gezag, omdat laatst-
genoemde in dit boek veelvuldig wordt geciteerd. Tevens maakte de NZS voor het 
homiletisch onderwijs gebruik van Kruyts preekschetsen. Hartono wijst daar in zijn 
studie eveneens op, maar merkt op dat niet duidelijk is op welke preekschetsen dit 
betrekking heeft. Waarschijnlijk betreft het de preekschetsen die in deze studie zijn 
opgenomen als Bijlage 3. Uit het lesplan van 1922-1923 blijkt dat ook artikelen over 
de Poso-zending een rol speelden in het onderwijs. Zo hoorde Fokkema’s artikel 
‘Het feestelijk schoonmaken der graven in Posso’ tot de lesstof.193  

Tijdens zijn verlofperioden en na zijn repatriëring gaf Kruyt les aan de NZS. Zo 
verzorgde hij tijdens zijn verlof in 1906 lessen over de zendingsmethodiek en het 
animisme. Na zijn repatriëring kreeg hij een vaste aanstelling als docent en ver-
zorgde hij de vakken etnologie en toegepaste zendingspraktijk. In zijn boekje De 

                                                        
188  Gunning, Dagboek, deel V, blz. 29. 
189  A.M. Brouwer, ‘Hoe te Prediken voor Heiden en Mohammedaan?’, MNZG, 1913, inleiding. 
190  Brouwer, ‘Hoe te Prediken’, 1913, blz. 308-309. 
191  Brouwer, ‘Hoe te Prediken’, 1913, blz. 323. 
192  Zie bijvoorbeeld Extract-Acten NZG, 14 juni 1906, blz. 114 (‘Vermelding verdient, dat een 

verhandeling van Br. Alb.C. Kruijt over het Animisme voor rekening der N.Z.S. is gedrukt. Zij is 
niet in den handel, doch kan voor onze opleiding uitnemend als hulpmiddel bij de studie dienst 
doen.’) en Maandblad der Samenwerkende Zendingscorporaties, 1920, blz. 172. Voor een 
uitvoeriger bespreking van het leerplan van de NZS, zie S.C. van Randwijck, Handelen en denken in 
dienst der zending, II, blz. 680-683 en C.T. Hartono, Teologi etis dan pekabaran Injil, blz. 251-264. 

193  F.J. Fokkema, ‘Het feestelijk schoonmaken der graven in Posso’, MNZG, 1915 (59), blz. 208-212.  
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Nederlandsche Zendingsschool 1905-1915 noemt H.M. van Nes Kruyt niet.194 Dit is 
echter wel het geval in het verslag over de NZS in de periode 1925-1935. 
Argumenterend voor de uitnemende kwaliteit van het onderwijs aan de NZS wijst 
Van Nes op de deelname van de rectoren aan het onderwijs en op het onderwijs van 
oud-zendeling Kruyt die de ‘jongelui’ wegwijs maakte. Kruyt wordt hier in één 
adem genoemd met Kraemer, die als gast voordrachten verzorgde.195 Ook J.A. 
Cramers verslag over de NZS in de periode 1935 tot 1945 noemt Kruyt, in één adem 
met andere docenten etnologie, namelijk J.J.L. Duyvendak, J.P.B. de Josselin de 
Jong, W.H. Rassers en E. Gobée. Van Kruyt wordt vermeld dat hij ‘uit zijn volheid’ 
meedeelde over volkenkunde en zendingspraktijk.196 Deze nevenschikking is illu-
stratief voor de veranderende visies in zendingskringen. In de tweede helft van de 
jaren dertig nam de invloed van Kruyt af, met betrekking tot zijn etnologische 
benadering als ook inzake zijn zendingsmethode. Het eerste had te maken met 
opkomende, nieuwe visies op relevante etnologische onderzoeksdoelstellingen; het 
tweede had te maken met het toenemend accent op de zelfstandigwording van de 
Indonesische christelijke gemeenten en de doorbraak van het barthiaanse denken in 
de missiologie. 

In 1955 beschrijft E. Jansen Schoonhoven, rector van de NZS, deze verandering. 
Bij de opening van het nieuwe cursusjaar van de Zendingshogeschool verwijst hij 
naar A.M. Brouwers geschrift De Opleiding onzer Zendelingen (1911). Deze 
pennenvrucht onderstreept dat de eigenlijke zendingsschool pas op het zendingsveld 
begint. De zendeling moet daar het wezen van het heidendom leren doorgronden en 
eerbied leren voor het volks- en zielenleven.197 Jansen Schoonhoven wijst er terecht 
op dat bij Brouwer de echo van Kruyts opvattingen doorklinkt.198 De opleiding van 
voor en na de Tweede Wereldoorlog vergelijkend, typeert hij de periode 1905-1940 
als de tijd van de pedagogische zendingsmethode, ‘waarin het als taak der zending 
werd gezien het volksleven geleidelijk te kerstenen en daardoor in een lang opvoe-
dingsproces de Christenen op een zelfstandig kerkelijk leven voor te bereiden’.199 
Jansen Schoonhoven sprak hier vanuit het hervormde, Oegstgeester perspectief: de 
gereformeerde zending kan niet op deze wijze worden getypeerd, want zij legde de 
nadruk op kerkvorming.  

Door de ontwikkeling van de theologie en de opkomst van het Aziatische natio-
nalisme zou volgens Jansen Schoonhoven niets van de pedagogische methode zijn 
overgebleven. Het ging nu om nieuwe kernwoorden: ‘getuigenis’ en ‘dienst’. Jansen 
Schoonhoven noemt Kruyt in dit verband niet, maar duidelijk is dat de hierboven 
geciteerde definitie van de pedagogische methode van de zending grotendeels met 
hem verbonden was.  

M.E. Duyverman, die in de tweede helft van de jaren dertig in Utrecht theologie 
studeerde en in de oorlogsjaren, van 1941 tot februari 1942,200 de opleiding aan de 
zendingshogeschool volgde, memoreert dat Kruyts etnologische methode reeds in 
deze jaren als verouderd werd beschouwd. In zijn ‘rustige, niet levendige’ lessen lag 

                                                        
194  H.M. van Nes, De Nederlandsche Zendingsschool 1905-1915, s.a., s.l.. 
195  H.M. van Nes, De Nederlandsche Zendingsschool 1925-1935, s.a., s.l., blz. 21. 
196  J.A. Cramer, De Nederlandsche Zendingsschool 1935-1945, s.a., s.l., blz. 13-14.  
197  A.M. Brouwer, De Opleiding onzer Zendelingen, Rotterdam, 1911, blz. 47. 
198  E. Jansen Schoonhoven, 50 jaar zendingsopleiding, s.a., s.l., blz. 11. 
199  Jansen Schoonhoven, 50 jaar zendingsopleiding, blz. 17. 
200  In 1942 werd de opleiding tijdelijk gesloten aangezien diverse docenten waren geïnterneerd in 

Vught. 
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het accent te zeer op de evolutionistische ontwikkeling van de godsdienst. De cur-
sisten hechtten over het algemeen meer waarde aan de lessen van J.P.B. de Josselin 
de Jong en W.H. Rassers (directeur van het volkenkundig museum in Leiden). Deze 
Leidse etnologen hadden het onderzoek naar de wordingsgeschiedenis van religies 
achter zich gelaten en richtten zich op het onderzoek naar de functie van 
maatschappelijke gebruiken.201  
 
Nederlandse zendingsliteratuur  
Zowel gedurende de jaren dat Kruyt in Midden-Celebes werkte (1892-1932) als ook 
in de jaren daarna was er een veelheid aan propagandistische zendingslectuur die 
aan de Poso-zending aandacht schonk. Kruyt kreeg reeds een eervolle plaats in het 
gedenkboek dat het NZG uitgaf ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het 
genootschap (1897): de redactie plaatste vier korte artikelen van zijn hand.202 Hij 
leverde daarmee meer materiaal dan andere, ervaren zendelingen. Waarschijnlijk 
zegt dit iets over de verwachtingen die het genootschap van hem had. In 1897 had 
hij al een reeks artikelen gepubliceerd over zending en etnologie. De ruime plaats 
voor het werk van Kruyt is des te opmerkelijker omdat de zending in Midden-
Celebes nog geen successen had geboekt. 

Jarenlang ondersteunde het zendingsbureau de uitgave van periodieken zoals 
Koekoe (jaargangen 1911-1940), Ons Possoblad (1913-1954), De Bada-bode (1916-
1955) en Stemmen uit Posso (1917-1941). Ook stimuleerde men de uitgave van 
brochures over de Poso-zending. Zo schreef Kruyt met het oog op de achterban van 
de zending Papa i Woente (1910), Ta Lasa (1913) en Pendolo (1910). Adriani publi-
ceerde de brochure Korte schets van het Toradja-volk in Midden-Celebes (1920).203 
De periodieken en brochures zorgden voor een grote naamsbekendheid van Kruyt.204 
Ook de zendingsdirectie droeg daaraan bij, onder meer door de publicatie van J. 
Rauws’ brochure Midden-Celebes (1919).205 Rauws plaatste de Poso-zending in het 
perspectief van de motto’s van de zendingsconferentie in Edinburgh: de Poso-
zending richtte zich op het ‘ontwaken van volksstammen, een opengaan van lang 
gesloten deuren’. De animistische stammen ontwaakten en begeerden onderwijs en 
prediking.206 Ook de kleine brochure Een godgewijd leven,207 over het leven van 
Adriani, droeg bij aan de bekendheid van de Poso-zending. Hoewel het niet in de 
strikte zin van het woord ‘zendingsliteratuur’ is, noemen we in dit kader ook het 
boek Uit het land van Kruyt (1933) van de journalist L.H.C. Horsting.208 Dit boek 
                                                        
201  Brieven M.E. Duyverman aan de auteur, 25 mei 1994 en 8 oktober 1994 (privé-archief). 
202  De betreffende artikelen werden gepubliceerd in het Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 

honderdjarig bestaan van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, Rotterdam, 1897. Het gaat om 
de volgende artikelen: ‘Posso Tomasa’, blz. 161-163; ‘Pintjali’, blz. 164-166; ‘Bijbelvertaling’, blz. 
167-168; ‘Verklaring over het houden van den rustdag onder de heidenen te Panta’, blz. 176-177. 
Tevens plaatste de redactie drie door Kruyt bewerkte artikelen van de goeroes H. Kolondam, J. 
Sekeh en M. Kalengkongan (zie Bibliografie). 

203  Adriani publiceerde ook De Zending in Midden-Celebes (1919, oorspronkelijk gepubliceerd in Onze 
Eeuw, 1908) en het boek Posso(Midden-Celebes) [1919] dat een uitvoeriger geschiedenis van de 
Poso-zending biedt. 

204  Ons Possoblad, gepubliceerd voor geïnteresseerden in de Poso-zending en voor de Poso-
commissies in de afdelingen Onderdendam en Appingedam, had in 1914 (tweede jaargang) circa 
1800 abonnees (zie Ons Possoblad, 1914, 2/1, blz. 1).  

205  J. Rauws, Midden-Celebes, Oegstgeest, 1919. 
206  Rauws, Midden-Celebes, blz. 5. 
207  L. van der Veen-Spieth, Een godgewijd leven, s.l., s.a. 
208  L.H.C. Horsting, Uit het land van Kruyt. Wat Midden-Celebes ons Hollanders leeren kan, Bandung, 
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over de Poso-zending bevat een tweetal hoofdstukken waarin de auteur de ‘methode 
Kruyt’ op een sterk vereenvoudigde – en onbevredigende – wijze voor de lezer 
beschrijft.209  

In het zendingstijdschrift De Macedoniër valt op dat ook in de Gereformeerde 
Kerken ruime aandacht aan Kruyts werk werd gegeven. In de jaargangen 1909-1916 
wordt Kruyt frequent geciteerd, met name zijn werk Het Animisme in den Indischen 
Archipel. Ook bevatten de jaargangen verslagen van zijn werk in Midden-
Celebes.210 De toon over Kruyt was in deze jaren zeer waarderend.211 In een bijdrage 
van redactielid H. Dijkstra, getiteld ‘De Posso-Missie’ (1911),212 komt een 
opmerkelijke passage voor over een ‘eigenaardige klacht’ van Kruyt: de 
Minahasische gurus zouden meer aanleg hebben voor het afbreken van het 
heidendom dan voor het opbouwen in het christelijk geloof.213 Dijkstra kwam tot de 
conclusie dat deze klacht goed te begrijpen was. Zendeling Kruyt zou zeer goed 
weten dat ‘afbreken door opbouwen’ de taak van de zending was. Juist op dit punt 
had het voor de hand gelegen dat de antithetisch georiënteerde gereformeerde 
zending kritiek had uitgeoefend op Kruyt, omdat deze niet zozeer het accent legde 
op het afbreken van het heidendom, als wel op het versterken en uitzuiveren van het 
geloof. Tot deze slotsom kwam Dijkstra echter niet. In 1914 vermeldde dezelfde 
schrijver het eredoctoraat van Kruyt en merkte daarbij op dit niet alleen een eer was 
voor de nieuwe doctor honoris causa, maar dat het evenzeer een eer was voor de 
universiteit Utrecht die hem het doctoraat verleende.214 Dit wil echter nog niet 
zeggen dat hij ook invloed uitoefende op de gereformeerde zending, zoals we 
hierboven reeds zagen. 

In Het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland plaatste een 
niet met name genoemd redactielid kritische kanttekeningen bij Kruyts Het Ani-
misme in den Indischen Archipel. Deze kritiek had echter geen betrekking op de 
onderliggende visie van het boek. De publicatie bevatte volgens de recensent een 
‘overstelpende massa afzonderlijke voorbeelden’. Hij verzuchtte: ‘Ik zou wel wen-
schen dat hij enkele honderden voorbeelden minder gegeven had en de stof wat meer 
verwerkt’.215 Hij legde daarmee de vinger op een zere plek, want dat zou later een 

                                                                                                                                  
[1933]. Het voorwoord is geschreven door H. Kraemer. Terzijde wijzen we op een uitgave over 
Nederlands-Indië van N.V. Droste’s Cacao en Chocoladefabrieken waarin Kruyt ook wordt ge-
noemd. Het betreffende album, waarvoor de lezer circa 150 plaatjes diende te verzamelen, meldt in 
het voorwoord: ‘(…) er moest meermalen geput worden uit de groote menigte van standaardwerken, 
handboeken en tijdschriftartikelen, die over het hier behandelde onderwerp zijn verschenen. En wij 
denken hierbij aan den verdienstelijken arbeid van mannen als Snouck Hurgronje, Adriani, Kruijt, 
Veth, Van Eerde, Nieuwenhuis (…)’ Zie J.C. Lamster, “Indië” gevende eene beschrijving van de 
inheemse bevolking van Nederlandsch-Indië en van hare beschaving, Haarlem, 1928, blz. 9. Het 
boek bevat impliciete verwijzingen naar Kruyts etnologisch onderzoek (zie onder meer blz. 86-87).   

209  Horsting, Uit het land van Kruyt, blz. 140-160.  
210  Zie De Macedoniër, 1909 (13), blz. 11, 325, 332; 1910 (14), blz. 210-212; 1911 (15), blz. 8, 109, 

257-259; 1913 (17), blz. 23, 26, 247, 252, 281; 1914 (18), blz. 63, 108, 218; 1915 (19), blz. 89, 93, 
214-218, 368, 369; 1916 (20), blz. 96, 190. 

211  Zie voor de gereformeerde waardering voor Kruyt ook: Van den End, Gereformeerde Zending op 
Sumba, blz. 39. 

212  H. Dijkstra, ‘De Posso-Missie’, De Macedoniër, 1909 (13), blz. 257-265. 
213  Dijkstra, ‘De Posso-Missie’, blz. 259. 
214  H. Dijkstra, ‘Uit mijn camera’, De Macedoniër, 1914 (18), blz. 63-64. 
215  Het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 1907 (2), blz. 36. Kruyt wordt in een 

latere jaargang (1916/12) nog een keer ter sprake gebracht door J. Hania, in relatie tot de publicatie 
van H. ten Kate’s Psychologie en ethnologie in de Koloniale Politiek (1916).  
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fundamentele kritiek op Kruyt blijven: hij catalogiseerde, maar systematiseerde niet. 
Van een andere orde is het boek Vijftig jaren zending ‘Oegstgeest’ (1948)216 van 
H.M. van Nes (1862-1946).217 Dit boek over de Oegstgeester zending maakt duide-
lijk hoe groot Kruyts rol was in de vooroorlogse zending.218 Van Nes noemt zijn 
naam zeer frequent.219 Hij wijst op de relatie tussen Gunnings denken over de volks-
kerstening en Kruyts zendingsmethodiek. Gunning zou zijn visie op zending voor 
een groot deel echter niet aan Kruyt, maar aan Adriani te danken hebben gehad.220 
Hij citeert in dat verband C.W.Th van Boetzelaer, die evenals Adriani met Gunning 
meereisde door Nederlands-Indië. Eerstgenoemde meldde aan Van Nes dat 
Gunning, Adriani, Kruyt en hijzelf diepgaand spraken over de zendingsmethodiek 
en dat deze gesprekken ‘stellig grote invloed uitoefenden op director Gunning’.221 
De gesprekken met Adriani zouden Gunning tot de overtuiging hebben gebracht dat 
de in Midden-Celebes gevolgde zendingsmethodiek de juiste was.222 Het valt niet 
goed na te gaan wie meer invloed op Gunning uitoefende: Adriani of Kruyt.  

Na Kruyts overlijden, in 1949, verschenen twee biografieën. De levensschets 
van M.C. Capelle, Dr. Albert C. Kruyt, pionier van Poso (1951), is niet meer dan 
een korte, gemakkelijk leesbare, beschrijving van Kruyts werk.223 Voor de kennis 
van Kruyt en zijn missionaire benadering is het boekje niet van belang. Capelle 
maakt vooral gebruik van de rondzendbrieven van het echtpaar Kruyt. Het enig 
opmerkelijke aan het geschrift is dat de auteur relatief veel aandacht besteedt aan de 
rol van Kruyts echtgenote Johanna Kruyt-Moulijn. Hij verwijst daarbij met name – 
overigens zonder bronvermelding – naar rondzendbrief 58 (1922), waarin Kruyt zich 
richt tot zijn vrouw en omschrijft wat zij voor hem in het werk betekent.224  

Eveneens in het jaar 1951 verscheen K.J. Brouwers Dr. A.C. Kruyt, dienaar der 
Toradja’s (1951).225 Deze biografie is veel uitvoeriger en bespreekt het leven en het 
werk van Kruyt op zorgvuldige wijze. Het plan voor het schrijven van deze studie 
ontstond nog tijdens het leven van Kruyt. Deze ondersteunde Brouwer bij het verza-

                                                        
216  Postume uitgave. 
217  Van Nes was de eerste rector van de Zendingsschool (1905-1907) en gaf vooral exegese Nieuwe 

Testament. In 1907 werd hij kerkelijk hoogleraar in Leiden, maar hij bleef jarenlang aan de NZS 
verbonden als voorzitter van het bestuur. De ethische Van Nes noemde P.D. Chantepie de la 
Saussaye en J.H. Gunning zijn geestelijke vaders. Zie F.J. Fokkema’s levensbericht in: Jaarboek 
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1946-1947, Leiden, 1948, blz. 95-102. 

218  H.M. van Nes, Vijftig jaren zending ‘Oegstgeest’, 1897-1947, Den Haag, s.a.. 
219  Van Nes, Vijftig jaren zending ‘Oegstgeest’, onder meer blz. 12-14, 23-25, 93-94, 105-106. 
220  Van Nes, Vijftig jaren zending ‘Oegstgeest’, blz. 23. 
221  Van Nes, Vijftig jaren zending ‘Oegstgeest’, blz. 23. 
222  Van Nes, Vijftig jaren zending ‘Oegstgeest’, blz. 24-25. Adriani zou volgens Van Boetzelaer 

gesproken hebben over de noodzaak het intieme wezen van de ‘inlander’ te leren kennen en het 
Europese gewaad van de verkondiging af te leggen. Van Nes wijst tevens op een brief van J.W. 
Gunning aan zijn neef Andrew de Graaf, waarin Gunning schrijft hoe node hij tijdens zijn bezoek 
aan Halmahera de begeleiding van Adriani miste. Hij beschouwde Adriani als een groot voorvechter 
van de ‘inlander’ en van de noodzaak het evangelie te verkondigen in de inheemse taal. Het eerbie-
digen van de inheemse taal stond gelijk aan het eerbiedigen van het karakter en de geschiedenis van 
het inheemse volk. 

223  M.C. Capelle, Dr. Albert C. Kruyt, pionier van Poso, Den Haag, 1951. Uitgegeven in de reeks 
Lichtstralen op de akker der wereld, 1951 (52/1). 

224  BrAKrVr, 1922 (58), blz. 2-12: ‘Aan mijne vrouw’. Zie voor een artikel over Jo Kruyt-Moulijn als 
zendingsvrouw: C.R. Rijnders, H.A. Wiersinga, Zij gingen vooraan, levensbeschrijvingen van 
baanbreeksters uit de zendingswereld en het leven der jonge kerken, Amsterdam, 1955.  

225  Brouwer schreef in 1949 ook een in memoriam over Kruyt: ‘Dr. Alb.C. Kruyt’, NZ, 1949 (33/2), 
blz. 171-172. 
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melen van gegevens. Zo zond Brouwer hem een uitgebreide vragenlijst, die Kruyt 
schriftelijk beantwoordde. De biografie laat duidelijk zien dat Brouwer veel gebruik 
maakte van het beschikbare archiefmateriaal. Niet alleen citeerde hij frequent uit 
dagboeken en rapporten van Kruyt, maar tevens benutte hij de archieven van het 
zendingsbestuur. Brouwers bibliografisch overzicht van Kruyts werk is gebaseerd op 
overzichten die laatstgenoemde zelf had gemaakt, maar hij vulde de lijst echter aan 
met vele artikelen, die Kruyt in zijn eigen overzichten niet had opgenomen.226 
Brouwer schreef in het voorwoord niet geheel ten onrechte, dat zijn boek het midden 
hield tussen een biografie en een autobiografie: Kruyt corrigeerde zelf de eerste 
hoofdstukken. Bovendien namen zijn vrouw en zijn zoon het hele concept door.227 
Desondanks heeft Brouwers biografie enkele beperkingen: de auteur schreef het boek 
vanuit een grote bewondering voor Kruyt. Daardoor ontbreekt het de schrijver soms 
aan de nodige distantie. Dit blijkt onder meer uit de beschrijving van Kruyts persoon-
lijkheid. Het hoofdstuk ‘Verhoudingen’ maakt de indruk van een apologie: collegiale 
kritiek op Kruyt was ‘even begrijpelijk als ongegrond’228 en het verwijt van dictato-
riale trekken was ‘beslist onjuist’.229  

Uiteraard betekende de publicatie van Jan Kruyts boek Het zendingsveld Poso 
(1970) hernieuwde aandacht voor het werk van Alb.C. Kruyt.230 Over dit boek is 
elders in deze studie voldoende gezegd. De ondertitel, namelijk Geschiedenis van 
een konfrontatie, maakt duidelijk dat Kruyt sr. tot een voorbijgegane tijd behoorde. 
Jan Kruyt gaat niet in op de relevantie van zijn vaders methodiek voor het missio-
naire werk na de Tweede Wereldoorlog. De zending stelde inmiddels andere vragen 
centraal, zoals de zoektocht naar wederzijdse assistentie en de gelijkwaardigheid van 
de kerken in Nederland en de voormalige zendingskerken. Ook kwam steeds sterker 
de vraag op naar de missionaire kwaliteit van het kerk-zijn in Nederland.231 In 1982 
gaf Fiep Kruyt – dochter van Arie Kruyt en Anna Pijsel en een nicht van Albert C. 
Kruyt – De Kruyten van Mojowarno uit, een gestencilde uitgave waarin zij de 
betrokkenheid van de familie Kruyt bij het werk van de zending illustreert op basis 
van de familieverhalen.232 Het boekje vol ‘dierbare herinneringen’ gaat met name in 
op de Kruyten die in Mojowarno (Java) werkzaam waren, maar ook het werk van 
Alb.C. Kruyt komt aan de orde. De gestencilde uitgave beleefde drie drukken. 

J.L. Swellengrebels boek In Leijdeckers voetspoor (1978) is al eerder genoemd 
in hoofdstuk acht. Het tweede deel van deze publicatie wijdt een hoofdstuk aan 
leven en werk van Adriani. Kruyt wordt op deze bladzijden echter zo vaak ter sprake 
gebracht dat het wenselijk is deze uitgave hier eveneens te vermelden. Het 

                                                        
226  Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, blz. 171-185. Vergelijk ‘Lijst van Geschriften van Dr. Alb.C. Kruyt’ 

(ARvdZ 96A/1/2, 111A.3/2.1). Zie Bibliografie (inleidende tekst). 
227  Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, zie ‘Ten geleide’. 
228  Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, blz. 161. 
229  Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, blz. 162. 
230  In het kader van publicaties over Kruyt moet ook worden vermeld: P.A. de Rover, De kerk op mars. 

Vertel- en voorleesboek van de geschiedenis van de zending, Den Haag, s.a. [eerste druk 1958], blz. 
260-268. 

231  E. Jansen Schoonhoven, Wederkerige Assistentie van Kerken in Missionair Perspectief. Samen-
vatting en evaluatie van een studie-projekt van het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en 
Oecumenica, afdeling Missiologie, 1970-1976, Leiden, 1977; ‘Verslagboek “Zending in Neder-
land”’, Wereld en Zending, 1978 (7/1). 

232  F. Kruyt, De Kruyten van Mojowarno, Oegstgeest/Surabaya, 1982. In 1984 verscheen de derde en 
laatste editie. 
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hoofdstuk maakt duidelijk hoe Kruyt bij Adriani’s werk betrokken was: als 
zendeling én als vertaler.233 

I.H. Enklaar noemt Kruyt zijdelings in zijn boekje De geschiedenis van het 
Zendingshuis der Nederlandse Hervormde Kerk (1985). Hij typeert hem als de ‘zen-
dingsveteraan’ die als docent aan de zendingsschool verbonden was.234 Het blijft bij 
deze korte opmerking. Hij behandelt het werk van Kruyt echter uitvoeriger in zijn 
boek Kom over en help ons! (1981).235 Het daarin opgenomen hoofdstuk over Kruyt 
vormt de bewerkte versie van de lezing die Enklaar hield bij het aanvaarden van het 
rectoraat aan de zendingshogeschool (1969). Kenmerkend is dat de rede aanvan-
kelijk de titel ‘Zendingsarbeider vroeger en nu’ meekreeg en dat dit in de publicatie 
van 1981 werd tot ‘Een zendeling van vroeger’. Enklaar voert Kruyt op als het best 
mogelijke voorbeeld van een zendeling uit vroegere tijden.236 Zijn ‘exemplarische’ 
benaderingswijze van het volk ten spijt komt hij tot de conclusie dat het bij Kruyt 
gaat om een ‘overleefd verleden’: voor de zending is een geheel andere periode 
aangebroken.237 De relevantie van Kruyt voor de periode na de oorlog zag hij vooral 
in zijn grote engagement, zijn wetenschappelijke speurzin en zijn spiritualiteit.238  

Recent lijkt er in zendingskringen een kleine opleving van belangstelling voor 
Kruyt plaats te vinden. Behalve aan publicaties van schrijver dezes239 moet hierbij 
gedacht worden aan een drietal artikelen over de zending in Poso van J. van 
Slageren (2004, 2005).240 Hij gaf daarin bijzondere aandacht aan Kruyt, maar helaas 
is het geschetste beeld niet altijd correct, mede doordat hij geen gebruik maakte van 
relevant archiefmateriaal.241 Ook H. Lems gaf in twee publicaties over zending en 
fondswerving aandacht aan Kruyts werk, maar de zending in Poso vormt daarin niet 
het eigenlijke thema.242  
 
 

                                                        
233  J.L. Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 28-67.  
234  I.H. Enklaar, De geschiedenis van het Zendingshuis der Nederlandse Hervormde Kerk, Oegstgeest, 

1985, blz. 25. 
235  I.H. Enklaar, Kom over en help ons! Twaalf opstellen over de Nederlandse zending in de negen-

tiende eeuw, ’s-Gravenhage, 1981, blz. 156-165. 
236  Enklaar, Kom over en help ons!, blz. 156. 
237  Enklaar, Kom over en help ons!, blz. 161-164. 
238  Enklaar, Kom over en help ons!, blz. 164-165. 
239  G. Noort, ‘Albert Christiaan Kruyt (1869-1949): schets van een missionaire benadering’, Kerk en 

Theologie, 1995 (46/2), blz. 120-136; ‘De inculturatie van het evangelie in Midden-Sulawesi: 
confrontatie of contextualisatie?’, Soteria, 1994 (11/4), blz. 13-25; ‘Kruyt’, in: G. Anderson (ed.), 
Biographical Dictionary on Christian Missions, New York, 1998, blz. 376-377; ‘Bibliografisch 
overzicht van het werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar van het NZG in Midden-
Celebes’, Documentatieblad voor de geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese 
Kerken, 2002 (9) 1, blz. 19-49. 

240  J. van Slageren, ‘De zendelingen A.C. Kruyt en N. Adriani’, Wereld en Zending, 2003 (32) 4, blz. 
62-74; ‘Les missionnaires néerlandais Kruyt en Adriani aux Célèbes Centrales (Sulawesi), 
Anthropologie et missiologie xixe–xxe siècle. Entre connivence et rivalité. Actes du colloque conjoint 
du CREDIC et de l’AFOM, Parijs, 2003, blz. 199-210; ‘A.C. Kruyt en de Verlichting, respec-
tievelijk de Groninger Theologie’, in: Chr.G.F. de Jong (ed.), Een vakkracht in het Koninkrijk. 
Kerk- en zendingshistorische opstellen, Heerenveen, 2005, blz. 257-270.  

241  Zie ook blz. 215. 
242  H. Lems, Het goede doel. Wegwijs in de sector van de filantropie, Zoetermeer, 2004, zie blz. 122-125; 

‘Intercultural Giving for Mission’, in: M. Frederiks, M. Dijkstra, A. Houtepen. Towards an Intercultural 
Theology. Essays in honour of J.A.B. Jongeneel, IIMO research publications 61, Zoetermeer, 2003, blz. 
153-165.  
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10.4 CONCLUSIE 
 
Het is terecht dat S.C. van Randwijck en L. Schreiner Kruyts zendingsmethodiek 
omschrijven als baanbrekend. Hij was de eerste Nederlandse zendeling die het con-
cept van de volkskerstening consequent uitwerkte in een model dat radicaal uitging 
van de communaliteit van de tribale samenleving. Het decennialange werken in 
Midden-Celebes, vrijwel zonder onderbreking, het inwerken van elke nieuwe 
zendeling, de lange reeks publicaties over zijn zendingsmethodiek en zijn correspon-
dentie met zendelingen op andere zendingsterreinen maakten hem tot een invloedrijk 
man in de zending van Nederlands-Indië. Hij versterkte zijn invloed door zijn ver-
mogen het inhoudelijk gesprek te zoeken met hooggeplaatsten bij de overheid en het 
bestuur van de zending. Zo speelden zijn contacten met J.W. Gunning een rol in de 
totstandkoming van het zendingsconsulaat.  

Kruyts grote invloed op J.W. Gunning en A.M. Brouwer zorgde ervoor dat zijn 
visie een centrale plaats kreeg in het curriculum van de NZS. Dit is aantoonbaar 
vanaf het jaar 1902. Gunning was overtuigd van de juistheid van Kruyts zendings-
methodiek en propageerde zijn aanpak. Brouwer was eveneens diepgaand beïnvloed 
door Kruyt. In zijn publicatie Hoe te prediken voor Heiden en Mohammedaan be-
toonde hij zich Kruyts leerling. Laatstgenoemde had ook rechtstreekse contacten 
met de kwekelingen aan de NZS: hij doceerde tijdens zijn verlofperioden en na zijn 
repatriëring de vakken zendingsmethodiek, animisme en volkenkunde.  

Uit de correspondentie met zendelingen blijkt dat Kruyt met velen van gedach-
ten wisselde over ervaringen in het zendingswerk. Zo stimuleerde hij UZV-zendeling 
M.J. van Baarda tot het doen van etnologisch onderzoek en het publiceren over zijn 
bevindingen. GZB-zendeling A.A. van de Loosdrecht verbleef enkele maanden in 
Poso als voorbereiding op het werk in Rantepao en kwam sterk onder invloed te 
staan van Kruyts zendingsmethodiek. Voor D.C. Prins werd Kruyt tot raadsman in 
de moeilijke periode rondom de moord op Van de Loosdrecht. Ook met gerefor-
meerde zendelingen onderhield Kruyt contacten. Zij bestudeerden zijn publicaties, 
omdat Kruyt, ook volgens zijn tegenstanders, het debat over de verhouding van 
zending en cultuur beheerste. D.K. Wielenga zag in Kruyts publicaties aanleiding tot 
het doen van eigen etnologisch onderzoek. Tegelijkertijd namen gereformeerde 
zendelingen met nadruk afstand van Kruyts evolutionistische visie op de religies en 
zijn zendingsmethodische keuze voor de volkskerstening. Dit was met name het 
geval na de publicatie van de artikelenreeks ‘Van Heiden tot Christen’.  

Het denken van Kruyt had eveneens invloed in de kring van de Duitse zending. 
Zo had hij intensieve contacten met J. Warneck, met de zendingsarts J. Winkler en 
met de zendelingen O. Kübler en E. Fries. Zij deelden Kruyts denkbeelden niet 
altijd, maar wel waren zij met hem in gesprek over hun ervaringen in het werk. Ook 
na Kruyts repatriëring bleef zijn invloed groot: zijn zendingsmethodische en 
etnologische publicaties waren gezaghebbend. Ook in Midden-Celebes bleef zijn 
gezag groot: het beleid van de Conferentie van Zendelingen bleef op hoofdlijnen 
ongewijzigd. Zoon Jan Kruyt werkte in de lijn van zijn vader en de zendelingen 
waren tijdens hun opleiding geschoold in de ‘methode Kruyt’. Pas met de komst van 
zendeling Perdok zou dit veranderen. 

In de periode 1900-1930 was Kruyts gezag in de kring van de hervormde 
zending vrijwel onaantastbaar, maar dit veranderde echter in de jaren dertig. De 
toenemende kritiek op Kruyts zendingsmethodiek was het gevolg van de opkomst 
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van het barthiaanse denken én van de snelle veroudering van zijn etnologische 
benadering. Hierin werd ook de zwakte zichtbaar van de koppeling van Kruyts 
etnologisch-evolutionistische analyse aan zijn zendingsmethodiek.  

De verschuiving van de aandacht voor de volkskerstening naar de zelfstandig-
wording van de kerken speelde eveneens een rol in de afnemende invloed van Kruyt. 
De nadruk op de zendingspedagogiek nam snel af, ten gunste van de inzet voor 
kerkvorming. Het opkomend nationalisme in Indonesië leidde ook tot nieuwe 
vragen: de verhouding van zendende kerk en zendingskerk kwam aan de orde, 
evenals de relatie van de zendeling tot het opgeleide kader. Zoals de Tweede 
Wereldoorlog een breuklijn vormde in de relatie van Nederland met Nederlands-
Indië en een inleiding betekende tot het uitroepen van de zelfstandige Indonesische 
staat, zo schiep de oorlog eveneens een breuklijn tussen Kruyts pedagogische 
zendingsmethodiek en de instituering van de zelfstandige kerk van Midden-
Sulawesi. Spoedig na de oorlog werd Kruyt dan ook tot een man van het verleden. 
Hij werd in zendingskringen en in de GKST geëerd, maar in de tweede helft van de 
jaren vijftig gold hij als iemand behorend tot een voorbijgegane periode. Dit gold 
niet alleen voor de ontstane kerk, die in het postkoloniale tijdperk de blik wilde 
richten op de toekomst en die wilde participeren in de nationale opbouw van 
Indonesië, maar evenzeer voor de zending in Nederland, die zocht naar een nieuwe 
rol als partnerkerk.  

Het wegebben van Kruyts invloed had ook te maken met zijn primaire interesse 
voor zending in het buitenland. Terwijl de jongere Kraemer tijdens en na de oorlog 
volop participeerde in het kerkelijk en missionair debat, was Kruyt in 1945 de 
vijfenzeventigjarige leeftijd gepasseerd en nam hij niet meer deel aan het debat over 
de missionaire beleidsvorming. Terwijl Kraemer gedreven bleek om de vernieuwing 
van de kerk in Nederland aan de orde te stellen, was Kruyts interesse na zijn 
repatriëring blijvend verbonden met het missionaire werk temidden van animistische 
volken en het antropologisch onderzoek naar hun gebruiken.  

Het verschuiven van de aandacht naar de zelfstandigwording van de zendings-
kerken neemt niet weg dat Kruyt zich bezighield met zeer relevante missionaire en 
ecclesiologische kwesties: de jonge kerken staan nog steeds, en wellicht in toene-
mende mate, voor de vraag hoe zij omgaan met de traditionele cultuur. Zo wordt de 
GKST door de grote etnische en religieuze spanningen sinds kerst 1998 geconfron-
teerd met de revitalisering van oude magische gebruiken, zoals het koppensnellen. 
In de magie wordt nieuwe veiligheid gezocht die de kerk niet zou kunnen bieden: 
‘We [de christenen in Centraal-Sulawesi] hebben er fout aan gedaan om onze magie 
weg te doen. Die hebben we nodig in tijden van oorlog. Als we alleen op God ver-
trouwen, sterven we.’243 Zo vierden in Poso, voorafgaand aan een aanval op 
moslims, christenen het avondmaal opdat zij in de strijd onkwetsbaar zouden zijn.  

                                                        
243  B. Plaisier, H. Feenstra, J. Slob, ‘Kerkelijk gesprek met kerken op een kruispunt’, blz. 14. Zie ook 

blz. 13, 26-27. Deze ontwikkelingen werden door het moderamen van de GKST gemeld in een 
gesprek met de bezoekende delegatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Over de spanningen in 
Poso, zie ook: L.V. Aragon, ‘Communal violence in Poso, Central Sulawesi: where people eat fish 
and fish eat people’, in: Indonesia: Modern Indonesia Project Cornell University, 2001 (72), blz. 
45-79; L.V. Aragon, ‘Mass media fragmentation and narratives of violent action in Sulawesi’s Poso 
conflict’, in: Indonesia: Modern Indonesia Project Cornell University, 2005 (79), blz. 1-56. 


