
5 De christelijke zending onder de To Pamona: 
volkskerstening en levensvernieuwing 

 
 
 
5.1 INLEIDING 
 
In het voorgaande hoofdstuk beschreven we Kruyts visie op de godsdiensten en in 
het bijzonder op het animisme. In dit vijfde hoofdstuk zullen we nader onderzoeken 
welke theologische denkbeelden Kruyt had over de zending, met name in relatie tot 
het werk onder de animistische volken. We beginnen met een algemene paragraaf 
waarin we nagaan in welke context Kruyts denken over de zending vorm kreeg. Ook 
besteden we daarbij aandacht aan J.C. Neurdenburg, die de discussie over de zen-
dingsmethodiek na 1865 in hoge mate bepaalde en invloed uitoefende op het denken 
van Kruyt. Vervolgens behandelen we Kruyts visie op zending, en bespreken in dat 
kader ook zijn denken over de verhouding van individuele bekering en volks-
kerstening.  
 
 
5.2 HET NZG EN DE ZENDING 
 
De begrippen ‘bekering’ en ‘beschaving’ speelden bij het NZG een belangrijke rol in 
het definiëren van inhoud en doel van de zending. Ook bij Kruyt vinden we dit 
begrippenpaar terug: de zending richtte zich zowel op de overgave van het hart aan 
God als op de verheffing van het volk. In het hiernavolgende gaan we nader in op de 
omschrijvingen die in de kring van het NZG werden gebruikt om doel en inhoud van 
de zending aan te duiden.  
 
5.2.1 Het NZG en de zending tot 1865 
 
De oprichters van het NZG riepen in 1797 de godsdienstminnende landgenoten op tot 
de ‘uitbreiding en bevordering van den Christelijken Godsdienst’.1 Terugkijkend op 
de geschiedenis wezen de schrijvers op de middelen die waren aangewend om deze 
godsdienst en het licht van het ‘Evangelie der Verzoening en der Zaligheid’ aan de 
heidense volken bekend te maken.2 Het Zendelinggenootschap wilde deze opdracht, 
‘deze ijver’, hervatten. Het hoofdoogmerk van het genootschap was: ‘de Heidenen 
vooral te verlichten met de zaligmakende kennis van onzen Heer Jesus Christus, als 
den Weg, de Waarheid en het Leven; hen bekend te maaken met het getrouw en aller 
aanneeming waardig woord, dat Hij in de Waereld gekomen is om de zondaars zalig 
te maken’.3 Het ging om de verspreiding van het licht van kennis en deugd, om 
‘redelijke menschen, die zondaars geworden zijn’ de weg van het geloof in de 

                                                        
1  Aanspraak van het Zendeling Genootschap, opgericht te Rotterdam, Den 19 December 1797, aan 

alle oprechte vereerers van onzen Heer Jesus Christus in Nederland, welke in de uitbreiding van 
zijn koninkrijk belang stellen, Rotterdam, 1798 (tweede druk), blz. 1. 

2  Aanspraak van het Zendeling Genootschap, blz. 2. 
3  Aanspraak van het Zendeling Genootschap, blz. 5. 
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gekruisigde en verheerlijkte Christus aan te wijzen.4 Het accent lag op de 
behoudenis van onsterfelijke zielen5 en het arbeiden aan het vermeerderen van de 
hemelbevolking. Deze gerichtheid op de hemel betekende echter niet dat de wereld 
geheel uit de aandacht verdween: het rijk van zaligheid moest op aarde reeds worden 
gesticht.6 

H.J. Krom, predikant te Middelburg, sprak in 1799 op de jaarvergadering van 
het NZG over de roeping van de heidenen.7 Het doel van het zendingswerk omschreef 
hij als de bevordering van het heil van onze medemensen, ‘ter uitbreiding van Jesus 
Koninkrijk, ook naar blinde en woeste menschen, in de verst afgelegen landen’.8 Hij 
voegde daaraan toe dat weerstand tegen de genadeleer bestond, zowel elders als ook 
in eigen land, maar dat daartegenover moest worden gesteld ‘eenvoudige, recht 
Apostolische voorstellingen van het Evangelium, zonder eenige menschelijke bij-
voegselen’.9 De polariteit van beschaving en bekering is bij Krom goed zichtbaar. 
De heidenen, die hij omschreef als ‘zwervende wilden’,10 ‘geheel onbeschaafde be-
woners’11 en ‘ongelukkige schepsels’, wonend ‘in zelfs min of meer beschaafde 
steden in de binnenlanden van Afrika’,12 zullen eens weten dat zij óók mensen zijn 
en net als andere mensen waarde hebben. De onbeschaafdheid zag hij als een 
hinderpaal voor de verkondiging van het evangelie. Wat onbeschaafd was moest 
daarom trapsgewijs uit de weg worden geruimd: ‘(…) die tijden zullen opdagen, 
waarin menschen, thans in zulk eenen verachtelijken staat van gedwongen slavernij 
en wildheid, (…) zullen gestemd worden voor het gevoel van den Godsdienst, en 
gevormd voor het aannemen van het Euangelie onzes Verlossers!’ 13 Zending was 
voor hem dienstbaarheid aan het winnen van zielen voor Jezus,14 zodat de heidenen 
‘onder medewerkende genade van ’s Heeren Geest, gebracht worden tot het geloof 
aan het Evangelie, en met verlating van den dienst der stomme afgoden, in der 
waarheid zeggen: wij zijn des Heeren en als ware onderdanen van Jesus Rijk het 
geestelijk huisgezin van God, als zijne echte kinderen, worden ingelijfd’.15 Het ging 
om de ware verlichting en bekering van de heidenen, en niet om het ijveren voor 
‘eene of andere religiepartij’.16 

In de ‘Instructie van het Nederlandsch Zendeling-genootschap te Rotterdam’ 
aan zendeling Teunis van der Vlist17 lezen we dat het genootschap niet beoogde ‘de 
voortplanting van Theologische Concepten, maar van het ware Christendom’.18 Dat 
ware christendom was gelegen in ‘het geloof des harten in den Here Jezus Christus, 

                                                        
4  Aanspraak van het Zendeling Genootschap, blz. 7. 
5  Aanspraak van het Zendeling Genootschap, blz. 14. 
6  Aanspraak van het Zendeling Genootschap, blz. 7. 
7  Hermanus Johannes Krom, Groote belofte van de roeping der heidenen in de tijden van het nieuw 

verbond. ter aanmoediging van hen, die aan de bevordering van die belangrijke zaak gaarne willen 
dienstbaar zijn: uitgesproken bij gelegenheid der algemeene vergadering van het Zendeling-
Genootschap, 27 Junij 1799, Rotterdam, 1799. 

8  Krom, Groote belofte, blz. 2. 
9  Krom, Groote belofte, blz. 7. 
10  Krom, Groote belofte, blz. 49. 
11  Krom, Groote belofte, blz. 50. 
12  Krom, Groote belofte, blz. 62. 
13  Krom, Groote belofte, blz. 62. 
14  Krom, Groote belofte, blz. 69. 
15  Krom, Groote belofte, blz. 80. 
16  Krom, Groote belofte, blz. 81. 
17  Extract-Acten NZG 1799, blz. 83-87. 
18  Extract-Acten NZG 1799, blz. 84. 
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als den Goddelijken Verlosser die voor ons en in onze plaats onze zonden gedragen 
heeft op het Hout, en in ene daar uit voortvloejende dankbare liefde jegens God en 
elkander naar de voorschriften van het Evangelie’.19 In het ‘Plan van inrichting van 
den Zendeling-Oord aan de Zak-rivier’,20 lezen we evenwel dat het genootschap als 
oogmerk had ‘het waare christendom voortteplanten in de harten des Menschen, 
overeenkomstig de Leer van den Heer Jesus en van zijne Apostelen’.21 In een 
instructie uit 1818, aan vijf zendelingen die werden uitgezonden naar Java en de 
Molukken,22 lezen we dat de verkondiging en verbreiding van het ware christendom 
‘onder de arme heidenen’ diende te geschieden zonder inmenging van menselijke 
begrippen. Het doel was ‘eene Gemeente of Gemeenten te verzamelen, welke met 
ons den eenigen waren God en den eenigen Zaligmaker Jezus Christus gelooven, 
belijden en vereeren’.23 In deze instructie wordt onderstreept dat het zendingswerk 
diende te geschieden onder de heidenen en niet onder mensen die al toegetreden 
waren tot de gemeenschap van christenen:  
 

De Zendelingen, zoo in de Binnenlanden van Java, als die op de Moluksche Eilanden 
arbeiden, vervoegen zich tot de Heidenen, en niet tot de Christenen, dan in zoo verre 
dezelfde wederom tot het Heidendom bijna vervallen waren, onder de Heidenen wonen, 
en niet behoren tot eene gevestigde Gemeente, onthouden zich zorgvuldig, volgens den 
aard hunner ordening, van alle werkzaamheden onder Christenen, tot eene Gemeente 
reeds behoorende, beschouwen zich als Heidenboden, die echter verlatene Christenen 
mogen dienen door onderwijs en stichting, voor zoo ver dit het hoofdoogmerk onder de 
Heidenen niet verhindert.24  

 
H. Hiebink (1810-1889), een aangetrouwde oom van Kruyts zuster Jen en van 1840 
tot 1860 directeur van de zendingsopleiding,25 schreef in zijn boekje Het Zendeling-
huis van het Nederlandsch Zendelinggenootschap in 1855, dat het in de zending gaat 
om ‘God en den Heer te dienen onder de Heidenen’ en om het brengen van de 
heilsboodschap.26 Elders formuleerde hij het doel van zending als een volk bekend-
maken met het christendom en haar opleiden tot de belijdenis van het evangelie.27 
Hiebink, die in zijn boek vooral schreef over de opleiding van zendelingen, wees er 
op dat het NZG aanvankelijk vrijwel uitsluitend zendeling-werkmannen uitzond. Dit 
ging volgens hem ten koste van de beschikbaarheid voor de evangelieverkondiging, 
doordat zij in eigen onderhoud moesten voorzien.28 Het was beter zendelingen op te 
leiden die konden uitgaan als ‘volksonderwijzers’. Daarbij was het uitgangpunt dat 
het vormen van zendelingen met ‘veel en velerlei wetenschap’ niet het doel van de 

                                                        
19  Extract-Acten NZG, 10 juli 1799, blz. 85; zie ook 7 april 1800, blz. 123; 24 september 1804, blz. 362. 
20  Extract-Acten NZG, 24 september 1804, blz. 351-362. 
21  Extract-Acten NZG, 24 september 1804, blz. 361. 
22  Extract-Acten NZG, 22 mei 1818, blz. 383-395. De instructie was geschreven voor G.J. Hellendoorn 

(1793?-1839), H.N. Buttenaar (1788?-1833), J. Finn (1789-1853), J.C. Jungmichel (1787-1843) en 
R. le Bru(ij)n (1799-1829). Zie ook Chr.G.F. de Jong, De protestantse kerk in de Midden-Molukken 
1803-1900. Een bronnenpublicatie. Eerste deel 1805-1854, Zoetermeer, 2004, onder meer blz. 70-
71. 

23  Extract-Acten NZG, 22 mei 1818, blz. 385. 
24  Extract-Acten NZG, 22 mei 1818, blz. 390. 
25  E.F. Kruyf, Geschiedenis van het NZG en zijne zendingsposten, Groningen, 1894, blz. 92. 
26  H. Hiebink, Het Zendelinghuis van het Nederlandsch Zendelinggenootschap in 1855, Rotterdam, 

1855, blz. 2, 6. 
27  Hiebink, Het Zendelinghuis, blz. 10. 
28  Hiebink, Het Zendelinghuis, blz. 15. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 206 

opleiding was. Het ging om ‘wel onderwezene, met den inhoud en geest des Chris-
tendoms wel bekende, en met eenvoudigen, ootmoedigen en vromen Christenzin 
vervulde zendelingen’, die niet de status van een goede leraarspositie zochten, maar 
die getrouwe heidenboden wilden zijn.29 Met nadruk schreef Hiebink dat het 
genootschap niet afweek van het beginsel dat de boodschap van het heil toe-
vertrouwd kon worden aan ‘geene andere dan getrouwe menschen’. Wie niet ‘het 
beginsel tot ootmoedigen geloofs en der vurige liefde tot den Heer, wie niet met een 
diep gevoel de verlossing, die in Christus is, heeft leeren zoeken’ moest voor het 
werk van de zending ongeschikt worden geacht.30  
 
5.2.2 Johan C. Neurdenburg en de zending vanaf 1865  
 
In 1865 werd J.C. Neurdenburg (1815-1895) benoemd als directeur van de 
zendingsopleiding en volgde in die hoedanigheid H.C. Voorhoeve op.31 Sinds 1847 
was Neurdenburg aan de opleiding verbonden als vaste onderwijzer.32 Volgens E.F. 
Kruyf, geschiedschrijver van het NZG, was zijn benoeming tot directeur opvallend, 
omdat Neurdenburgs ideeën over de zendingsmethode nogal verschilden van wat in 
die tijd de praktijk was bij het genootschap: hij was namelijk van mening dat in het 
zendingswerk de prediking van het evangelie niet volstond. De zending moest zich 
eveneens toeleggen op de voorbereiding van het onbekeerde heidense hart, zodat 
deze het evangelie zou kunnen ontvangen. In deze voorbereidende, beschavende 
fase zou het ‘theologische element’ op de achtergrond moeten treden.33 Op de cruci-
ale jaarvergadering van het NZG in 1864 zei hij bovendien dat het ontvangen van 
theologisch onderwijs niet van doorslaggevend belang was voor de vraag of de zen-
deling staande zou blijven in het werk.34 Een jaar later, in 1865, stelde hij voor naast 
zendelingen ook gewone onderwijzers en artsen uit te zenden.35 Op die manier zou 
de zending in de hele maatschappij een bijdrage kunnen leveren aan de voorbe-
reiding van het heidense hart op de ontvangst van het evangelie. Neurdenburg was 
zich bewust van de beperkingen van de tot die tijd gehanteerde zendingsmethode: de 
doorwerking van de zending in het maatschappelijk leven was volgens hem te gering 
en de harten van de mensen konden niet voldoende worden voorbereid op het 
ontvangen van het evangelie.  

Ondanks deze afwijkende visie op de zendingsmethodiek werd Neurdenburg 
benoemd, met name vanwege zijn pedagogische bekwaamheid en zijn grote kennis 
van het genootschap en het zendingswerk. Als een welhaast geruststellende gedachte 
noteert Kruyf: ‘Ofschoon de zienswijze des Directeurs in dezen wel niet geheel 
zonder invloed geweest zal zijn, het onderwijs in de theologische vakken, door de 
predikanten gegeven, heeft den kweekeling zeker wel doen inzien dat het hunne 
roeping was om “volken, aan wie Christus nog niet bekend is, te brengen uit de 
duisternis waarin zij verkeeren, tot het licht in den Heer.”’ (Algemene Bepalingen, 

                                                        
29  Hiebink, Het Zendelinghuis, blz. 34-35. 
30  Hiebink, Het Zendelinghuis, blz. 52. 
31  Kruyf, Geschiedenis NZG, blz. 455-456. 
32  Extract-Acten NZG, 17 juli 1865, blz. 96; 11 oktober 1865, blz. 216; Kruyf, Geschiedenis NZG, blz. 

95. 
33  Extract-Acten NZG, 19/21 juli 1864, blz. 145-148; Kruyf, Geschiedenis NZG, blz. 457-458. Zie ook 

J.C. Neurdenburg, ‘De opleiding van onze Zendelingen’, MNZG, 1891 (35), blz. 98-99. 
34  Extract-Acten NZG, 19/21 juli 1864, blz. 147, voetnoot 1. 
35  Extract-Acten NZG, 18/20 juli 1865, blz. 107-111; Kruyf, Geschiedenis NZG, blz. 458-459.  
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Artikel 3).’36 Kruyf meent dat Neurdenburg de nauwe verhouding van het hoofddoel 
van de zending en de theologie beter had moeten inschatten. Hij zou te zeer de 
beschavingsarbeid hebben bepleit.  

Neurdenburg oefende grote invloed uit op de ontwikkeling van de zendings-
methodiek en daarmee ook op de NZG-zendelingen die uitgezonden werden in de 
tweede helft van de negentiende eeuw. Zendeling Nicolaas Graafland (1827-1898)37 
stond bijvoorbeeld sterk onder zijn invloed, met name in zijn visie op het onderwijs 
als instrument om westers-christelijke normen over te dragen en zo het beschavings-
peil te verhogen.38 Ook het denken van Kruyt draagt de sporen van Neurdenburg.  
 
Neurdenburgs zendingsmethodiek  
In de jaargangen 1869 en 1870 van de Mededeelingen publiceerde Neurdenburg vier 
voorlezingen over de zendingsmethodiek.39 De inhoudsopgave vermeldt bij deze 
artikelen geen auteur, maar de naam van de schrijver is te traceren aan de hand van 
de bijlagen die zijn toegevoegd aan de derde voorlezing.40 Het naschrift daarvan is 
ondertekend met de initialen van Neurdenburg. Bovendien noemt Kruyf Neurden-
burg eveneens als schrijver41 en ook de catalogus van de voormalige Oegstgeester 
zendingsbibliotheek42 noemt Neurdenburg als schrijver van de betreffende artikelen.  

Uitgangspunt in de eerste voorlezing43 is dat de zending methodisch moet aan-
sluiten bij de volksbegrippen en bij de ‘bestaande toestanden’.44 Neurdenburg wil 
daarmee niet zeggen dat de zendeling de inhoud van de verkondiging moet aan-
passen aan de cultuur: ‘Het evangelie is en blijft één en onveranderd; het is en blijft 
de hoogste openbaring Gods aan den mensch’.45 De zendeling mag in de prediking 
wel ‘vastknopen’ aan de bestaande toestanden, maar hij mag zich niet ‘in het 
bestaande’ oplossen. Wanneer hij zich volledig schikt naar de zeden van een volk, 
loopt hij het risico zijn zending te missen.46 Het tegenovergestelde, de evangelie-
verkondiging an und für sich, voldoet echter ook niet: wetenschap en wijsbegeerte 
zijn voor de verkondiger geen gevaarlijke ballast. De ervaring heeft geleerd, dat 
aanhangers van andere godsdiensten zijn gezwicht voor ‘de overmagt der europese 
wetenschap’.47 Hij concludeert dan ook dat de ware zendingsman het tot zijn taak 
rekent ‘diep in te dringen in de kennis van de taal en van het volk’. 48  

Neurdenburg, die door A.Th. Boone – overigens zonder nadere bewijsvoering – 

                                                        
36  Kruyf, Geschiedenis NZG, blz. 458. 
37  N. Graafland werkte van 1849 tot 1883 als zendeling in de Minahasa. Van 1883 tot 1895 was hij in 

dienst van de overheid als inspecteur voor de scholen.  
38  A.Th. Boone, Bekering en beschaving, blz. 46-47. 
39  De artikelenreeks bevat de tekst van een drietal lezingen, die in de winter van 1868-1869 in 

Rotterdam werden gehouden. De vierde voorlezing, in MNZG 1870, is de tekst van een in december 
1869 in Leiden gehouden lezing. 

40  MNZG, 1869 (13), blz. 278-306. Dit is de tekst van de hierboven al genoemde Extract-Acten NZG, 
18/20 juli 1865, blz. 107-111 plus een memorie van toelichting op de voorstellen. 

41  Kruyf, Geschiedenis NZG, blz. 458, voetnoot. Kruyf wijst hier op een artikel van Neurdenburg in 
jaargang 13 (1869) van de MNZG. Aangezien geen andere artikelen van Neurdenburg in deze jaar-
gang zijn opgenomen, moet Kruyf hier doelen op de drie voorlezingen over de zendingsmethodiek. 

42  Zie de gedigitaliseerde bibliotheekcatalogus van het Landelijk Dienstencentrum PKN (Utrecht). 
43  J.C. Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (1)’, MNZG, 1869 (13), blz. 1.  
44  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (1)’, blz. 2. 
45  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (1)’, blz. 3. 
46  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (1)’, blz. 20. 
47  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (1)’, blz. 20-21. 
48  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (1)’, blz. 30. 
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wordt getypeerd als een zendingsman in de Groninger traditie,49 kreeg binnen het 
NZG kritiek op zijns zienswijze. Hij zou willen humaniseren.50 Neurdenburg poogde 
deze beschuldiging te weerleggen door erop te wijzen dat zijn ‘welwillende tegen-
standers’ het christendom zagen als iets dat tegenover de maatschappij stond. Hij 
was echter van mening, dat ‘het Christendom meer en meer onze maatschappijen 
moet doordringen, en daarom ook niet op zich zelf mag blijven staan, dat den 
christen niets meer schaadt dan zijn isolement, en dat vooral de Heiden den evan-
geliebode in de meest natuurlijke gestalte van mensch moet aanschouwen’.51 Hij 
wilde daarmee zeggen dat de zending niet kon volstaan met de evangelieprediker die 
als vanzelf een positie tegenover de lokale cultuur innam, maar dat de ondersteuning 
van andere beroepsgroepen nodig was teneinde het isolement van de zending te 
doorbreken. Hij nam afstand van degenen die meenden dat wanneer de zending 
geneeskundigen op zou leiden dit een materialistische richting aan de geest zou 
geven.52 Hij betreurde het dat de zendeling snel verdacht werd van ‘gebrek aan 
trouw in zijne speciële roeping, als hij niet begint met in alles de godsdienst op den 
voorgrond te stellen’.53 De zending in Nederland moest de ervaringen in het missio-
naire werk serieus nemen en geduld opbrengen: 

 
Als thans onze zendelingen op Java, na rijpe ervaring vragen om onderwijzers, 
geneeskundigen, ethnologen, maar toch altijd zendelingen, dan moeten de vrienden in 
Nederland niet gaan meenen, dat zij ophouden met zendingwerk; neen! zij zullen 
beginnen, zij zullen grondslagen leggen. Zij zullen de eerste vruchten op den akker 
brengen, om later, later, al verder en verder te gaan. En wat dit geslacht niet vermag, dat 
zal een volgend geslacht voortzetten, dat zullen latere geslachten voltooijen.54  

 
In het vierde en laatste artikel over de zendingsmethode spreekt Neurdenburg over 
de verachtering, achteruitgang en ondergang van de laagstaande Tasmaniërs.55 Ook 
hier gaat hij in op de pedagogische taak van de zendeling: een verstandige op-
voeding kan individuen uit de laagstgezonken volksstammen tot ontwikkeling 
brengen. ‘Ik zeg niet, dat van den Tasmaniër een Europeaan zou te maken zijn. Wie 
zoo iets van de evangelieverbreiding verwacht, kent noch den mensch noch het 
evangelie.’56 Opvallend is dat hij daarbij uitgaat van de volmaaktheid van elk wezen: 
‘elk menselijk individu, dat het levenslicht aanschouwt is volmaakt in zich zelf, en 
zal ook den hoogsten trap bereiken van de ontwikkeling, waarvoor het vatbaar is’.57  

Methodisch acht hij het onjuist wanneer de zending zich richt op ‘de hoogere 
beschaving des geestes’, terwijl het volksleven ‘nog zoo achterlijk was in het alle-
daagsche’.58 De pedagoog mag geen wonderkinderen verwachten:59 noch in de 
                                                        
49  A.Th. Boone, ‘”In het belang van zedelijkheid en recht”, J.N. Wiersma (1833-1907) als 

modernistisch zendeling en hulpprediker te Ratahan (Minahasa)’, in: Th. van der End, Chr.G.F. 
Jong, A.Th. Boone, P.N. Holtrop, Twee eeuwen Nederlandse zending, 1797-1997. Twaalf opstellen, 
Zoetermeer, 1997, blz. 93-94. 

50  J.C. Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (2)’, MNZG, 1869 (13), blz. 129. 
51  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (2)’, blz. 130. 
52  J.C. Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (3)’, MNZG, 1869 (13), blz. 247. 
53  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (3)’, blz. 273. 
54  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (3)’, blz. 273. 
55  J.C. Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (4)’, MNZG, 1870 (14), blz. 33. 
56  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (4)’, blz. 46. 
57  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (4)’, blz. 46. 
58  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (4)’, blz. 53. 
59  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (4)’, blz. 57. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 209 

ontwikkeling van beschaving, noch in de ontwikkeling van de godsdienst en 
zedelijkheid. De zendeling moet zijn evangelieverkondiging dan ook afstemmen op 
het ontwikkelingspeil en op de behoefte van de ‘inlander’.60 Hij concludeert dat de 
zendelingen tot dan toe veel te weinig opvoedkundig te werk gingen en dat dit had 
geleid tot achteruitgang van sommige volksstammen. De zending moest daarom 
haar methode herzien. Met stellige overtuiging spreekt hij uit dat de Europese 
kolonist de ruwe volksstammen niet veredelt, maar deze juist te gronde richt. De 
zending moet in deze ontwikkelingen bemiddeld optreden.61  

Kruyf wijst erop dat Neurdenburg door de jaren heen aan de hierboven 
geschetste zendingsmethodische visie trouw is gebleven.62 Dat is, na de jaarvergade-
ring van 1865, volgens hem niet alleen zichtbaar in zijn Proeve eener Handleiding 
bij het bespreken der Zendingswetenschap, maar eveneens in zijn artikelen in de 
Mededeelingen. Kruyf maakt daarbij de kanttekening dat wanneer het theologische 
element op de achtergrond raakt de missionaire arbeid meer op beschaving dan op 
kerstening gericht raakt. Hij is in dat verband sceptisch over Neurdenburgs uitspraak 
dat in de zending zo min mogelijk gebruik moet worden gemaakt van het woord 
‘christelijke godsdienst’.63 Hij interpreteert die uitspraak als een pleidooi voor 
zending als beschavingsarbeid. Hij doet daarmee echter geen recht aan Neurden-
burg, die in het betreffende artikel juist vragen stelt aan de realiseerbaarheid van het 
beschaven van de heiden en aan de overdraagbaarheid van de christelijke zedenleer. 
Zending had volgens laatstgenoemde tot taak ‘hen die met God niet bekend zijn, in 
Christus tot Hem te brengen’.64 Hij schrijft met nadruk dat hij voor de zending geen 
ander doel kent ‘dan de uitbreiding van het koningrijk der hemelen, zoo als ons dit 
in Jezus Christus geopenbaard is’, maar hij wil de middelen daartoe ruim opgevat 
zien.65 Met dit laatste bedoelt hij niet alleen de gewenste en noodzakelijke inzet van 
godsdienstwetenschappers, etnologen en pedagogen voor de beoefening van de 
zendingswetenschap,66 maar ook het uitzenden van onderwijzers en artsen.  

Neurdenburg laat zijn definitie van zending nauw aansluiten bij de beginselen 
van het NZG, maar hij voegt daar een paar dingen aan toe. Zo maakt hij onderscheid 
tussen de evangelieverkondiging en een noodzakelijke pre-evangelisatiefase: de 
opvoeding van het volk dient vooraf te gaan aan de evangelieverkondiging, of even-
tueel gelijktijdig plaats te vinden. Daarnaast onderscheidt hij het verbreiden van de 
godsdienst en de zending. Hij wijst af dat het in de zending gaat om de verbreiding 
van een godsdienst: ‘Jezus heeft ons niet geleerd God te dienen, maar als Gods 
kinderen te leven’.67 De zendeling brengt niet een nieuwe godsdienst tot de mensen, 
maar het is omgekeerd: hij brengt de mensen tot God. Kern in zijn betoog is daarbij 
de vraag: ‘Zijn onze godsdienstige instellingen en gebruiken voor hen [de heidenen] 

                                                        
60  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (4)’, blz. 72. 
61  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (4)’, blz. 72-73. 
62  Kruyf, Geschiedenis NZG, blz. 458, voetnoot 1. 
63  Zie Kruyf, Geschiedenis NZG, blz. 458. Hij verwijst hier naar Neurdenburgs boekbespreking ‘De 

Zendingswetenschap (E. Buss, Die christliche Mission) I’, MNZG, 1876 (20), blz. 453. Dit betreft 
een bespreking van het boek Die christliche Mission, ihre principiëlle Berechtigung und practische 
Durchführung, eine von der Haager Gesellschaft zur Vertheidigung der Christlichen Religion 
gekrönte Preisschrift (Leiden, 1876), geschreven door Ernst Buss. Neurdenburg wijdde aan dit boek 
een vijftal artikelen, die verschenen in MNZG 1876 (20) en 1877 (22). 

64  Neurdenburg, ‘E. Buss. Die christliche Mission I’, blz. 454.  
65  Neurdenburg, ‘E. Buss. Die christliche Mission I’, blz. 450. 
66  Neurdenburg, ‘E. Buss. Die christliche Mission I’, blz. 463. 
67  Neurdenburg, ‘E. Buss. Die christliche Mission I’, blz. 453. 
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geschikt?’68 Hij geeft zelf het antwoord: ‘Deze en vele andere vragen van soort-
gelijke aard kunnen niet met een volmondig ja beantwoord worden; op vele zou het 
antwoord veeleer ontkennend moeten zijn’.69 Daarmee voert hij een pleidooi voor 
een geduldige pedagogische benadering van de onbeschaafde. De kerkleer en de 
kerkelijke ethiek zullen bij een onbeschaafd volk op een onvoorbereide akker vallen. 
Wanneer de zending meent zich daarop te moeten richten, dan is de ondergang van 
het werk nabij.70 Hij is scherp over de bijdrage van kerk en theologie aan de 
zending: niets is van die zijde te verwachten voor de zending. De zending heeft 
mannen nodig die zich geheel aan haar wijden: ‘zij vordert den mensch, zoo als hij 
door ’t geloof in Christus tot het hoogste standpunt van zedelijke waarde is opge-
klommen’.71 Kruyt zou het hem letterlijk nagezegd kunnen hebben. 

Kruyf geeft zich bij zijn kritiek op Neurdenburg onvoldoende rekenschap van 
de context waarbinnen deze zijn uitspraken doet, namelijk de bespreking van het 
boek Die christliche Mission, ihre principiëlle Berechtigung und practische Durch-
führung (1876) van Ernst Buss (1843-1928).72 Laatstgenoemde stelde de zending, 
volgens Neurdenburg, voor als de verbreiding van de kerk en de christelijke gods-
dienst, terwijl het evangelie deze begrippen niet kent. Zending die zich richt op de 
verbreiding van de kerk beantwoordt niet aan haar missionaire roeping. Wie oproept 
tot wisseling van godsdienst moet weten dat dit tot ongewenste strijd leidt.73 Zijn 
pleidooi tegen zending als verbreiding van de christelijke godsdienst relateert hij aan 
de grondbepalingen van het NZG: het oogmerk van het werk is de bevordering van 
het ware christendom in de harten der mensen. Het gaat dus niet om het brengen van 
een ‘kerkelijk leerstelsel’ en ‘afgetrokken waarheden’ naar de heidenen.74 Neur-
denburgs zienswijze zal hierbij sterk zijn beïnvloed door de richtingenstrijd in de 
Nederlandse Hervormde Kerk, die ‘magtig veel kwaad deed en blijft doen aan het 
goede, het heerlijke werk ons door Jezus Christus opgedragen’.75 Hij was dan ook 
uiterst kritisch ten opzichte van Buss’ zienswijze dat de mensen op den duur hun 
eigen godsdienst voor de christelijke zullen verwisselen, omdat deze de beste is.76  
De kritische vragen die Neurdenburg stelde aan de resultaten van de beschavings-
arbeid nemen niet weg dat hij de volkspedagogiek wel van groot belang achtte voor 
                                                        
68  Neurdenburg, ‘E. Buss. Die christliche Mission I’, blz. 455. 
69  Neurdenburg, ‘E. Buss. Die christliche Mission I’, blz. 455. 
70  Neurdenburg, ‘E. Buss. Die christliche Mission I’, blz. 455-456. 
71  Neurdenburg, ‘E. Buss. Die christliche Mission I’, blz. 462-463. 
72  In 1872 had het Haagsche Genootschap een prijsvraag uitgeschreven over de vraag ‘Wat leert de 

geschiedenis der Zending aangaande de bestemming en geschiktheid van het Christendom, om de 
algemeene waereldgodsdienst te worden. En welken invloed moet de tot dusver verkregen 
ondervinding hebben voor de toekomst op de methode der Zending hebben?’ De inzending van 
Buss werd in 1874 bekroond en in 1876 uitgegeven. Buss studeerde theologie in Bern, Berlijn en 
Tübingen en was predikant in Utzenstorf, Mett, Lenk, Zofingen, Bazel en Glarus (Zwitserland). In 
1884 richtte hij in Weimar de Allgemeiner evangelisch-protestantische Missionsverein op, waarvan 
hij tot 1892 de president was. Het doel van deze zendingsvereniging was het bevorderen van de 
verbreiding van de christelijke religie en cultuur, in aansluiting bij de al aanwezige waarheids-
elementen. Een uitvoerige bespreking van Die christliche Mission is te vinden in F.E. Daubanton, 
Prolegomena van Protestantse Zendingswetenschap, blz. 352-377. Zie ook: I.H. Enklaar, ‘Welk 
soort zending? De reactie in Nederland op Ernst Buss’ “Die Christliche Mission, ihre principiëlle 
Berechtigung und practische Durchführung”’, in: Kom over en help ons! Twaalf opstellen over de 
Nederlandse zending in de negentiende eeuw, ’s-Gravenhage, 1981, blz. 106-122. 

73  J.C. Neurdenburg, ‘De Zendingswetenschap: Die christliche Mission, II’, MNZG 1877 (21), blz. 70. 
74  Neurdenburg, ‘Die christliche Mission II’, blz. 74-75. 
75  Neurdenburg, ‘De Zendingswetenschap: Die christliche Mission III’, MNZG 1877 (21), blz. 171.  
76  Neurdenburg, ‘De Zendingswetenschap: Die christliche Mission IV’, MNZG 1877 (21), blz. 271. 
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het uiteindelijk welslagen van de zending.77 Hij beschouwde mensen als leerlingen 
die je niet in één keer het resultaat van jarenlange denkkracht (beschaving en 
leerstelsels) in handen geeft. De leerling moet zelf al lerend de ontwikkelingsweg 
afleggen. Het bijdragen aan deze ontwikkelingsweg, beschaven en ontwikkelen zijn 
voor Neurdenburg ‘de gezegende uitvloeisels van de geest der liefde’.78 Het woord 
mag verkondigd worden en het zal werken als een zuurdeeg. De volksopvoeding 
richt zich er vervolgens op om in de lokale situatie goed te leren waarnemen wat de 
gevolgen van het zuurdeeg zijn.79 De zendeling moet dus een goed pedagoog zijn 
die bereid is op een stille weg te gaan en een ondergeschikte positie in te nemen.80 
Neurdenburg neemt afstand van Buss, die het als de taak van de zending zag de 
laagontwikkelde mens te brengen tot een steeds hogere trap van heilsbezit en die 
sprak van de geleidelijke godsdienstig-zedelijke verheffing tot de volle hoogte van 
het christelijk geloof en leven.81 Voor Buss was zending de opvoeding van het 
mensdom tot het christendom, maar voor Neurdenburg was zending de opvoeding 
van de laagontwikkelde mens tot de kennis van Christus.82  

Op zich was Neurdenburg het met de gedachte van een christelijke heilspeda-
gogie eens, maar hij vulde dit anders in dan Buss: ‘juist wat hij als bij uitnemendheid 
als de paedagogische methode voordraagt, komt mij voor meer te strooken met de 
zwakke deelen der tot hiertoe gevolgde methode, dan met gezonde begrippen der 
paedagogie’.83 Buss zag de zendingsapologetiek als kern van de pedagogiek, terwijl 
Neurdenburg de apologetiek zag als een reeds te vaak bewandelde weg, die slechts 
leidde tot heilloze polemiek.84 Hij verzette zich tegen Buss’ opvatting dat de zending 
zich moest richten op de hoger ontwikkelde cultuurvolkeren en de hogere standen: 
‘Maar dit geeft mij regt hem te vragen, of dan het overige menschdom voor niets 
geldt? Of het hem te doen is om propagatie van het Christendom, dan om het heil 
van het menschdom?’85 Volgens Neurdenburg verdroeg dit zich niet met de grond-
regels van Jezus’ pedagogie. Jezus wijdde zich aan de geringen en verworpenen en 
niet aan de machtigen en geletterden.  
 
Neurdenburgs zendingswetenschap 
In 1869, maar ook in de jaren daarna, pleitte Neurdenburg voor een wetenschap-
pelijke behandeling van de zending.86 Het uitblijven daarvan bracht hem ertoe zelf 
een handleiding bij de bespreking van de zendingswetenschap te schrijven, want hij 
voelde de behoefte aan een geschrift dat hem als leidraad kon dienen bij de behan-
deling van de zending voor zijn kwekelingen.87 In het voorwoord van deze Proeve 
eener Handleiding bij het bespreken der Zendingswetenschap (1879) wees hij op de 
voorlezingen die hij over de zendingsmethode hield en op zijn vanaf 1876 in de 

                                                        
77  Niet zonder reden verzoekt Neurdenburg in zijn bespreking van Buss’ publicatie de lezer ook zijn 

serie over de zendingsmethode te lezen (‘Die christliche Mission IV’, blz. 310, voetnoot). 
78  Neurdenburg, ‘Die christliche Mission IV’, blz. 287. 
79  Neurdenburg, ‘Die christliche Mission IV’, blz. 288-289. 
80  Neurdenburg, ‘Die christliche Mission IV’, blz. 302. 
81  Neurdenburg, ‘De Zendingswetenschap: Die christliche Mission V’, MNZG 1877 (21), blz. 358. 
82  Neurdenburg, ‘Die christliche Mission V’, blz. 358. 
83  Neurdenburg, ‘Die christliche Mission V’, blz. 361. 
84  Neurdenburg, ‘Die christliche Mission V’, blz. 362-363. 
85  Neurdenburg, ‘Die christliche Mission V’, blz. 364-365. 
86  Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (3)’, MNZG, 1869 (13), blz. 276. 
87  J.C. Neurdenburg, Proeve eener Handleiding bij het bespreken der Zendingswetenschap, 

Rotterdam, 1879, blz. iv. 
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Mededeelingen gepubliceerde opstellen over de zendingswetenschap.88 In 1877 
begon de redactie van de Mededeelingen op zijn verzoek met een vaste rubriek zen-
dingswetenschap. Deze rubriek bood hem de mogelijkheid de ‘ziekteverschijnsels in 
de zending’ te bestrijden,89 waarbij hij erkende dat in Duitsland en Engeland al veel 
werk op dit terrein was verzet. Nederland, met zijn grote koloniale gebied, mocht 
niet achterblijven.90 De zending moest zelf haar eigen standpunt leren bepalen en 
zich niet steeds op sleeptouw laten nemen door de theologie en de etnologie: slechts 
wanneer de zending haar grondslag zou vinden, was er kans van slagen.91  

In de inleiding van de Proeve eener Handleiding lezen we dat de mens in zijn 
aanleg en ontwikkeling en in relatie tot het huiselijk en maatschappelijk leven onder-
werp van studie moet zijn.92 Ook voor de zendeling moet de waarneming van het 
volk waar hij onder werkt startpunt van zijn werk zijn. Hij dient de ‘mensch in de 
openbaring van zijne zedelijk-godsdienstige natuur’ gade te slaan.93 Neurdenburg is 
van mening dat de zendeling dit het beste kan doen door zelf als huisvader te leven 
en te verkeren met gezinnen. De preekstoel en grote bijeenkomsten zijn niet het 
geëigende middel. Hij moet feiten verzamelen: over de omgang van de echtelieden, 
zorg voor de kinderen, onderling verkeer van bloedverwanten, behandeling van 
ziekte, godsdienstige verrichtingen en toepassing van wetten.  

Uiteraard is deze studie niet het doel van de zending, evenmin het object ervan. 
Het object van de zending is ‘de mensch, meer bepaaldelijk zóó als hij leeft buiten 
de kennis van God en Christus’.94 Het gaat volgens hem in de zending ten eerste om 
het winnen van zielen voor het rijk van Christus en ten tweede om het overbrengen 
van de zegeningen van het christendom tot de volken die van dat voorrecht versto-
ken zijn.95 We zien dat in deze definitie van zending bekering en beschaving sterk 
met elkaar verbonden zijn, hetgeen consistent is met zijn uitspraken in eerdere publi-
caties. In de uitoefening van het zendingswerk kent de zending enkele 
hulpmiddelen, zoals het beoefenen van land- en tuinbouw. Neurdenburg rekende het 
handeldrijven niet tot de hulpmiddelen, een opvatting die we later ook bij Kruyt 
tegenkomen. Hoogstens zal de zendeling bij ‘min beschaafde volken’ handel kunnen 
aanmoedigen. De godsdienstwetenschap, de etnologie en linguïstiek noemt hij als 
belangrijke hulpwetenschappen voor de missionaire arbeid. 

In het hoofdstuk over het christendom valt op dat hij opnieuw afstand neemt 
van de gedachte dat het christendom een godsdienst is. Jezus, zegt hij, was geen 
godsdienststichter.96 Het nieuwe leven moeten zendelingen dan ook niet zoeken in 
‘bepaalde godsdienstvormen’: het gaat in de zending om het grote beginsel dat God 
onze Vader geworden is, ‘in een leven overeenkomstig de wederkeerige betrekking 

                                                        
88  J.C. Neurdenburg, ‘De zendingswetenschap (1)’, MNZG, 1876 (20), blz. 221-246. Naast 

Neurdenburg was J.J. Prins een van de eersten in Nederland die pleitte voor zendingswetenschap. 
Zie daarvoor zijn artikel ‘Over zendingswetenschap’, MNZG, 1879 (23), blz. 308-312. Th. van den 
End noemt F.E. Daubantons Prolegomena van Protestantse Zendingswetenschap (1911) als het 
eerste Nederlandse missiologische handboek (in: Twee eeuwen Nederlandse zending, blz. 12). 

89  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. vi. 
90  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. x. 
91  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. xii-xiii. 
92  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 2-3. 
93  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 4. 
94  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 6. 
95  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 7. 
96  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 9. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 213 

van den mensch tot God’.97 De zendeling heeft zich te richten op de geestelijke 
relatie van de mens tot zijn God. Het christendom wordt voor alles beschouwd als 
‘leven’, geen vorm, al dan niet geïnstitueerd als kerk. Neurdenburg spreekt dan ook, 
consistent met het voorgaande, over het christendom als een beginsel dat zich in het 
individu en in het huisgezin als veredelende liefde manifesteert. In de maatschappij 
openbaart het zich als een humaniserende kracht.  

Dit vermogen tot het ontwikkelen van het ‘volle en ware christelijke leven’ kan 
alleen door de persoonlijke gemeenschap met Christus postvatten in het individu.98 
Het werkt organisch en vermeerdert door de eeuwen heen. De mens van alle tijden 
ervaart een zekere verwantschap met de God, die deze kracht werkt. De mens die 
vóór Christus leefde, is echter te beschouwen als een onmondige, die zich nog geen 
rekenschap kan geven van wat in hem leeft en wat zich in hem ontwikkelt. De mens 
die ná Christus tot volwassenheid kwam was vatbaar voor het begrijpen en het 
toepassen van het christelijke beginsel. Neurdenburg ziet het doel van het christen-
dom als de zedelijke en esthetische aanleg van alle mensen te ‘verenigen’ tot een 
hogere eenheid: tot ‘de hoogste eenheid door gemeenschap met God en Jezus 
Christus’.99 Die eenheid wordt mogelijk waar het evangelie wordt aangenomen en 
leidt tot nieuw leven. Dit nieuwe leven bewerkstelligt de verheffing van de zede-
lijke, esthetische en intellectuele aanleg van de mens. Waarlijke beschaving betekent 
dan ook niet verheven en hooggeorganiseerde vormen, maar een fundamentele 
oriëntatie op het wezen der dingen.100 Het gaat Neurdenburg, met andere woorden, 
niet om de resultaten van de ‘verheven humaniteit’, de uiterlijke vorm van een civili-
satie,101 maar om de hoogste beginselen van die humaniteit.102 Deze openbaren zich 
uitsluitend in het christendom. De christelijke beginselen zijn in staat om het laag-
dierlijke, het onredelijke en dwaze te overwinnen. 

Neurdenburg was van mening dat het voor de zending een belangrijke zaak was 
de geschiedenis van de beschaving grondig te bestuderen.103 Hij laat daarbij een 
waarschuwend woord horen: het komt er vooral op aan dat de zendeling zich een 
zuiver beeld vormt van de ‘staat der beschaving van het volk, waaronder hij te 
werken heeft’. Hij mag zich daarbij niet te zeer laten leiden door de ‘zoogenaamde 
primitieve cultuur, zoo als die o.a. door Tylor voorgesteld is’.104 De betreffende 
passage is wat obscuur geformuleerd, maar duidelijk is wel dat Neurdenburg enige 
afstand neemt van onderzoek dat zich richt op het ontrafelen van de oorsprongen van 
religie. Het gaat hem om het verkrijgen van een duidelijk beeld van het ‘algemeene 
karakter der beschaving’. In het hoofdstuk over de godsdiensten verwijst hij op-
nieuw naar de discussie over het ontstaan van de religie en over de verhouding van 
evolutieproces en openbaring: opmerkelijk genoeg probeert hij zich buiten de dis-
cussie te houden door het standpunt in te nemen dat deze vragen buiten het gebied 
van de zending omgaan: ‘De zending heeft acht te geven op het gene is. Zij doet dit 
om dieper in te dringen in het zieleleven van den mensch’.105 De zendeling mag 

                                                        
97  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 10. 
98  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 10. 
99  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 11. 
100  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 15. 
101  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 16. 
102  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 17. 
103  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 19. 
104  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 19. 
105  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 21. 
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gebruiken beschrijven, maar het is aan de linguïst en etnoloog om deze weten-
schappelijk te analyseren. De zendeling heeft zich te richten op de wetenschap dat 
de mens van Gods geslacht is en als zodanig voorwerp van Gods vaderliefde. De 
kennis van primitieve godsdiensten is volgens hem nog zo gering, dat het beter is 
aan de beschikbare kennis nog geen consequenties te verbinden. Kruyt zou hierin 
later aanmerkelijk verder gaan. 

In zijn bespreking van de godsdienst als ‘openbaring van eene bepaalde zijde 
van den menschelijken aanleg’106 formuleert hij echter wel degelijk consequenties 
op basis van de geringe beschikbare kennis. Hij omschrijft de godsdiensten – anders 
dan Tylor – vanuit de degeneratietheorie, met dien verstande dat hij organische 
evolutie als zodanig niet afwijst en derhalve niet uitgaat van een paradijselijke 
oorsprong van de mens. Evenals Kruyt – en vele anderen – onderscheidde hij tussen 
de evolutie van het organische leven en de openbaring van de ware godsdienst in 
Christus. Neurdenburg spreekt niet van degeneratie als zodanig, maar van aberraties. 
In psychologische zin omschrijft hij de godsdienst als ‘een eigenaardig gevoel van 
betrekking tot God, als eene behoefte om bij en met God te zijn’.107 Dit gevoel was 
in de oertijd nog onberedeneerd, omdat de rede nog sluimerde. Op het moment dat 
de mens zich bewust werd van zijn betrekking tot God en daarmee niet tevreden 
was, verviel de mens tot zonde omdat hij wilde opklimmen tot God. Op dat moment 
begonnen de ‘aberraties’ in de godsdienst: een verdorven bewustzijn leidde niet tot 
afhankelijkheid, maar tot verering. Dit leidde vervolgens tot de verplichtende 
offerdienst. In het begin was de vaderfiguur de voorganger in de cultus, maar allengs 
werd dit overgenomen door de priester. Daarmee werd volgens Neurdenburg de weg 
steeds verder geopend voor allerlei ceremonieën en bedrog. De zendeling moet de 
godsdienstige en culturele beschouwen als ‘de verbastering van de oorspronkelijk 
edele aandoeningen en behoeften’.108 Het animisme omschrijft hij dan ook conse-
quent als een bijgeloof waarin de oorspronkelijke idee verloren gegaan is.109  

In zijn beschrijving van de godsdienst van Israël komt Neurdenburg tot de 
conclusie dat we in de geschiedenis van dat volk de ‘gelijke trappen en graden 
waarnemen, als de overige godsdiensten vertoonen’, waarbij de profeten de tolken 
werden van de goddelijke openbaring.110 Hij lijkt hier aan te sluiten bij de Leidse 
oudtestamenticus Abraham Kuenen (1828-1891).111 De conclusie van deze para-
graaf, namelijk dat de openbaring haar toppunt bereikte in Jezus Christus, herinnert 
sterk aan hetgeen Kruyt later zou schrijven in het voorwoord van zijn boek Het 
Animisme in den Indischen Archipel. In de lijn van zijn leermeester legde hij sterke 
nadruk op het openbaringskarakter van het christelijk geloof: het ware geloof kon 
niet opkomen uit het animisme, maar evenmin uit de religie van Israël.  
 
 
5.3 KRUYT EN DE ZENDING  
 
De grote invloed van Neurdenburg op Kruyt wordt zonder meer duidelijk wanneer 

                                                        
106  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 21. 
107  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 21-22. 
108  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 24. 
109  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 25. 
110  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 25. 
111  Kuenen was vanaf 1852 hoogleraar in Leiden. 
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we het bovenstaande vergelijken met wat we aantreffen in de dagboeken en vroege 
artikelen van laatstgenoemde. Kruyt gaf veel aandacht aan de door Neurdenburg zo 
belangrijk geachte studie van de lokale cultuur. Er zijn echter meer overeenkomsten 
aan te wijzen. Evenals Neurdenburg beschouwde Kruyt zending als ontmaskering 
van het heidense bedrog. Beiden onderscheidden tussen de arbeid van de prediking 
en het voorbereidende pedagogische werk. Beiden hadden een evolutionistische 
visie op de ontwikkeling van de volken en beiden onderstreepten de verkondiging 
van Christus in plaats van de verkondiging van het christendom. Tot slot waren 
zowel Neurdenburg als Kruyt uiterst sceptisch over de bijdrage van theologen aan de 
zending. Kruyt duidde Neurdenburg niet zonder reden aan als ‘mijne hooggeachte 
leermeester’, wiens lessen tijdens de zendingsopleiding een blijvende indruk op hem 
maakten.112  

Het voorgaande wil echter niet zeggen dat Kruyt een ‘volgeling’ van hem was. 
Naast het vele waarin zijn leermeester hem beïnvloedde, had Kruyt van meet af aan, 
en deels van huis uit, een eigen kleur. Anders dan Neurdenburg onderscheidde hij 
met nadruk hoofd- en hulpdienst in de zending. Kruyt ging uit van de evolutie van 
de volken en de godsdiensten, hoewel hij aanvankelijk evenals Neurdenburg over-
tuigd was van een degeneratie van de godsdiensten. Het opvallendste onderscheid is 
dat Neurdenburg wel een aanhanger van de Groninger richting genoemd wordt, 
terwijl Kruyt zich keer op keer, juist ook na zijn geloofscrisis, met nadruk als een 
man van de ethische richting omschreef. Dit blijkt onder meer uit een brief die hij in 
1928, naar aanleiding van de kritiek op zijn boek Van Heiden tot Christen, aan zijn 
vriend Bram van der Flier zond. Hij schrijft daarin: 

 
(…) ik zou graag over verschillende onderwerpen met je praten, ook over verschillende 
punten van het geloof. Ik heb in dit opzicht ook heel wat strijd doorgemaakt, en alleen het 
ethische standpunt heeft me gered. Zoolang we het zwaartepunt niet van God op den 
mensch overbrengen, kunnen we er naar mijn gedachte niet komen. Dit is in de Zending 
precies hetzelfde: de mensch moet op den voorgrond treden, deze moet worden gered, en 
daartoe heeft God Jezus gezonden.113 
 

Kruyt bakent hier zijn theologische positie af: hij is geen ‘verlicht’ evolutionistisch 
theoloog, maar het gaat hem om het ethische karakter van de waarheid die het men-
selijk hart verandert. Het is daarom onjuist te betogen, zoals J. van Slageren doet, 
dat Kruyt in de voetstappen van de Groninger theologen ging.114 Van Slageren 
onderbouwt deze stelling niet met steekhoudende argumenten. De invloed van de 
Groningers op het denken van Kruyt is aanwijsbaar, maar hij koos voor de ethische 
theologie en paste dit toe op het zendingswerk. De door Van Slageren allereerst 
veronderstelde parallel tussen de gemeenschapszin en samenwerkingsdrang bij de 
Groninger theologen en bij Kruyt is vanuit de primaire bronnen niet aantoonbaar. 
Laatstgenoemde was als mens juist niet gericht op gemeenschap. Hij omschreef zich 
als een mens die geen echte vrienden had en die vaak genoeg had aan zichzelf. We 
moeten daarom een kritische kanttekening plaatsen bij de door Van Slageren 

                                                        
112  Zie bijvoorbeeld Kruyt, De Inlander en de Zending, blz. 83. 
113  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 30 juli 1928 (ARvdZ 101A/6/3). 
114  J. van Slageren, ‘A.C. Kruyt en de Verlichting, respectievelijk de Groninger Theologie’, in: 

Chr.G.F. de Jong (ed.), Een vakkracht in het Koninkrijk. Kerk- en zendingshistorische opstellen, 
Heerenveen, 2005, blz. 265. Zie ook blz. 269 waar Van Slageren spreekt over de ethische theologie 
‘in wier traditie Kruyt volgens Van den End zou staan’. 
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veronderstelde ‘uitgesproken communicatieve eigenschappen’ van Kruyt.115 Laatst-
genoemde mag in Nederland een gevierd man zijn geweest, maar zijn directe col-
lega’s hadden moeite met zijn dominante gedrag.  

De tweede veronderstelde parallel met de Groningers gaat eveneens mank: Van 
Slageren ontwaart anti-judaïserende elementen in Kruyts werk. Dat was echter niet 
alleen kenmerkend voor de Groningers, maar voor kerk en zending in het algemeen. 
Van Slageren trekt bovendien te snel conclusies omdat hij niet inhoudelijk kennis 
genomen heeft van het grote aantal preekschetsen, zowel over het Oude als het 
Nieuwe Testament.116 Kruyt beoordeelde de Joodse godsdienst evenals veel tijd-
genoten als wetsreligie en zag het christelijk geloof als de weg van het vertrouwen 
op Gods genade. Het is bovendien onjuist dat Kruyts christocentrische benadering 
tot doel had de Posoër uit zijn cultuur ‘los te weken’.117 De preekschetsen legden 
veeleer een brug vanuit de cultuur van het oude Israël naar de leefwereld van de To 
Pamona. Beide religies, beide volken hadden de openbaring van het goddelijk 
Woord nodig. 

De voorgaande alinea neemt niet weg dat Kruyt zijn denken over de opvoe-
dende taak van de zendeling waarschijnlijk dankte aan Neurdenburg. Het onderwijs 
aan de zendingsopleiding en de persoonlijke contacten met Neurdenburg maakten 
deze invloed bijna onontkoombaar. Daarbij plaatsen we echter de kanttekening dat 
dit op zich niet duidt op rechtstreekse invloed van de Groninger richting. Ook in de 
ethische theologie bestond veel aandacht voor de pedagogische taak van de zending. 
Van der Sluis spreekt in zijn boek De ethische richting (1917) zelfs van ‘de ethische 
richting kenmerkende paedagogische opvattingen’.118 Kenmerkend voor de ethische 
theologen was dat zij de opvoeding zagen in relatie tot het innerlijke karakter van 
het christendom. Het ging niet om de uiterlijke kentekenen van het christen-zijn, 
maar om de groei van het geestelijk en zedelijk beginsel in de mens. Deze groei was 
verankerd in de bekering van het hart tot God, door het geloof in Christus. Daarin 
herkennen we zonder moeite ook de positie van Kruyt. Op een ander punt is de 
invloed vanuit Groninger kring wel te veronderstellen, namelijk Kruyts intensieve 
bemoeienis met het spiritisme. Groningers zagen het spiritisme als een belangrijke 
mogelijkheid meer kennis te verkrijgen over het metafysische. Bij Kruyt speelde dat 
motief, zoals we in hoofdstuk drie zagen, een grote rol, maar uiteindelijk kwam hij 
tot de slotsom dat het spiritisme als weg tot kennis onbegaanbaar was. 
 
5.3.1 Zending als verkondigend gesprek 
 
Kruyt omschreef zending in uiteenlopende bewoordingen. Het gaat daarbij om meer 
dan een verschil in terminologie. Zijn visie ontwikkelde zich gaandeweg en veran-
derde ook inhoudelijk, met name in relatie tot de doelstelling en de methodiek. 
Kruyt schreef gedurende de eerste jaren van zijn verblijf in Midden-Celebes veel 
over het zendingswerk, maar een definitie van zending formuleerde hij niet. In zijn 
beschrijvingen van het werk treffen we echter voldoende aanknopingspunten aan om 
zijn missionaire uitgangspunten te kunnen beschrijven. We moeten daarbij wel in 
gedachten houden dat de betreffende gedeelten fragmentarisch van aard zijn en dat 

                                                        
115  Van Slageren, ‘A.C. Kruyt en de Verlichting’, blz. 265. 
116  Van Slageren, ‘A.C. Kruyt en de Verlichting’, blz. 267. 
117  Van Slageren, ‘A.C. Kruyt en de Verlichting’, blz. 267. 
118  J. van der Sluis, De ethische richting, Rotterdam, 1917, blz. 363. 
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deze nog niet in een coherente visie uitgewerkt waren. In het artikel ‘Mijne eerste 
ervaringen te Poso’ (1892) wijdde Kruyt bladzijden lang uit over de cultuur van de 
kustbewoners, maar uit enkele korte passages wordt duidelijk dat hij zending zag in 
termen van communicatie: het missionaire werk voltrok zich in de gesprekken met 
de To Pamona. Hij zocht naar gelegenheden om te vertellen over de schepping en de 
liefde van God voor de mensen.119 S.C. van Randwijck typeert de beginjaren van 
Kruyts werk dan ook als verkondigend gesprek. Hij voegt daar echter aan toe dat 
deze gespreksvorm bedoeld was ‘om de mensen stelselmatig te leren luisteren’.120 
Van Randwijck onderbouwt dit helaas niet, maar verwijst wel naar het zendingswerk 
in Mojowarno waar het verkondigend gesprek een gebruikelijke methode was. Hij 
doelt daarmee op een benadering die in het terloopse gesprek aanknopingspunten 
zocht om te kunnen spreken over God. De toevoeging van Van Randwijck, namelijk 
dat de methodiek gericht was op het leren luisteren, leidt gemakkelijk tot een mis-
verstand. Kruyt richtte zich niet op het aanleren van een stelselmatig luisterende 
houding, maar hij liet de mensen wennen aan zijn spreken over God en de 
evangelieverhalen.  

Kruyt schreef zelf dat het er op aan kwam ‘ongezocht een woordje over God te 
kunnen zeggen’ en dat hij geen nieuwe godsdienst wilde brengen.121 De woorden 
‘ongezocht’ en ‘geen nieuwe godsdienst’ zijn cruciaal in Kruyts visie. Met het eerste 
doelde hij op het afwachten van gunstige omstandigheden om het bijbelverhaal te 
kunnen vertellen.122 Het moest niet gekunsteld zijn en niet los staan van de concrete 
context van het leven van de To Pamona. Het medisch handelen van Kruyt speelde 
hierin een belangrijke rol. Het begeleiden van zieken en het verstrekken van medi-
cijnen creëerde veel mogelijkheden ongekunsteld over het evangelie in gesprek te 
raken.  

Het spreken over God en de nadrukkelijke intentie geen nieuwe godsdienst te 
willen brengen lijkt een merkwaardige paradox. De betekenis van de betreffende 
passage wordt duidelijk in de context van hetgeen Kruyts leermeester Neurdenburg 
zei over de verkondiging van het evangelie: in de zending mocht het niet gaan over 
de verkondiging van een religie, maar de aandacht diende uitsluitend gericht te zijn 
op het spreken over Jezus. Het doel van de zending was volgens hem niet de ‘pro-
pagatie van het Christendom als kerkelijken vorm, of van de christelijke leer’,123 
want ‘Jezus was geen godsdienststichter’. Hij beschouwde het christendom daarom 
ook niet als een godsdienst in de gebruikelijke zin van het woord.124 Het christelijk 
geloof zag hij als een zuurdeeg, een zedelijk beginsel, dat mens en maatschappij – 
en dus ook godsdiensten – doortrekt.125 Kruyt lijkt vanuit deze visie te hebben 
gewerkt.  

Een eenvoudige formulering over zending als gesprek, daterend van de dag dat 
Kruyt in Midden-Celebes aankwam, treffen we aan in dagboeknotities van februari 
1892: ‘Als ik toch eens zo ver ben, dat ik met allen kan babbelen, dat ik naar hunne 
godsdienst vragende, langzamerhand andere gedachten bij hen kan opwekken’.126 

                                                        
119  Zie ook Kruyt, ‘Reizen en ervaringen van Br. Alb.C. Kruyt in Posso’, blz. 19. 
120  S.E. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, II, blz. 411. 
121  Kruyt, ‘Mijne eerste ervaringen te Poso’, MNZG, 1892 (36), blz. 386. 
122  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 27 mei. 
123  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 7. 
124  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 9. 
125  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 10. 
126  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 18 februari. 
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Zending speelt zich voor Kruyt af tussen de polen van het inwinnen van informatie 
over de godsdienst van de To Pamona en het verstrekken van informatie over het 
christelijk geloof. Vergelijkbare omschrijvingen treffen we op vele plaatsen in de 
dagboeken aan. In een notitie van eind februari 1892 treffen we een passage aan die 
de achtergrond vormt van de hierboven geciteerde zin uit het artikel ‘Mijn eerste 
ervaringen te Poso’. De dagboeknotitie is echter uitgebreider: Kruyt schreef dat het 
erop aan kwam ‘ongezocht’ het evangelie te verkondigen, daar mensen niet moesten 
gaan denken ‘dat ik een nieuwe godsdienst kom verkondigen, want dan keert men 
zich [af. Ze] moeten Jezus als het ware langzaam inzuigen.’127 Met name het woord 
‘inzuigen’ is illustratief voor Kruyts benaderingswijze. In de marge van deze dag-
boekpassage schreef hij – als verduidelijking van het begrip ‘inzuigen’ – de woorden 
‘in zich opnemen’: de mensen moesten Jezus in zich opnemen zonder zich bewust te 
zijn van een wisseling van godsdienst.  

Enkele maanden later treffen we in een dagboeknotitie deze gedachte opnieuw 
aan: ‘Over doop en Christenen spreek ik nog niet, de gedachte aan godsdienst veran-
deren schrikt hen wellicht af, en ik hoop door Gods kracht dat zij van Godsdienst in 
hun hart veranderen zonder het eigenlijk zelf goed te weten.’128 Kruyt gebruikte het 
woord ‘godsdienst’ naast de term ‘Godsdienst in het hart’. Hij onderscheidde tussen 
religie als uiterlijke vorm en het ware, geestelijke dienen van God. Godsdienst 
schrijft hij daarom in het eerste geval met een kleine letter en in het tweede geval 
met een hoofdletter. Het zendingswerk was gericht op de verandering van het hart, 
die de ware ‘Godsdienst’ tot gevolg heeft: ‘Het gaat God niet om uitwendigheden, 
maar om de verandering des harten, die bewerkt wordt door het geloof in Jezus.’129 
Kruyt beoogde dus geen kerkplanting, maar het bereiken van het hart van de 
individuele heiden. Het ‘winnen van zielen’ vormt een belangrijk motief in het werk 
van Kruyt, maar in tegenstelling tot Nikolaus von Zinzendorf (1700-1760) gebruikt 
hij die term als zodanig niet. Evenmin spreekt Kruyt van het Lam Gods voor wie de 
zielen moeten worden gewonnen. We vinden geen spoor van een ‘bloed en wonden-
theologie’.130 Wel gebruikte hij, zeker in zijn jonge jaren, termen die duidelijk 
maken dat het winnen van de ziel voor Kruyt belangrijk was. Zo omschrijft hij het 
doel van zending als ‘het toebrengen van zielen’ aan de grote gemeente van Jezus.131 
In een dagboeknotitie van 1910 spreekt hij van het aanmoedigen van mensen om 
Jezus als Heer aan te nemen.132 Ook schrijft hij over zending als ‘de bevordering’ en 
‘de verbreiding’ van het Koninkrijk van God.133 Het gaat daarbij niet om een ratio-
nele waarheid, maar om een waarheid ten leven: het geloof in Jezus is onmisbaar en 
heilsnoodzakelijk.134 De verbreiding van het koninkrijk gaat om het bekendmaken 
van Christus: Hij is de waarheid.135  

                                                        
127  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 24 februari. 
128  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 18 september. 
129  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 29 oktober. 
130  Vergelijk N. von Zinzendorf, in een preek op 23 juli 1747: ‘Wat is dat voor een vuur? Het is niets 

anders dan datzelfde bloed van Jezus Christus, dat eens vergoten werd tot vergeving van alle zonden 
en dat nog niet opgehouden is tot in het eeuwige leven op te wellen, dat nog vloeit, dat nog niet 
uitgeput en verdroogd is, waarmee nog tot op het huidige uur alles besproeid moet worden.’ Zie 
‘Wat Zinzendorf zelf gezegd heeft: een keus uit zijn geschriften’, Allerwegen, 2000 (38), blz. 28. 

131  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 24 februari. 
132  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 14 november 1910. 
133  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 11 maart. 
134  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 16 en 23 oktober; 29 november. 
135  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 30 maart. 
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In het missionaire gesprek vooronderstelde Kruyt degeneratie van de godsdiensten. 
Zo schreef hij in een dagboeknotitie, geschreven net na zijn aankomst in Midden-
Celebes, dat de mensen ongelukkig werden en ‘hoe langer hoe slechter’. God zond 
zijn zoon Jezus teneinde hen weer gelukkig te maken: ‘jullie begrijpt wel, dat ik 
liever in Holland bleef, maar de Heer Jezus heeft gezegd dat we aan alle mensen 
moesten gaan vertellen dat God hen zo lief had’.136 Kruyt sprak dus over zending als 
het vertellen van de liefde van God, maar voegde daaraan toe dat hij scholen wilde 
openen, ‘opdat de mensen niet langer dom zouden blijven’. Hij noemde de 
verkondiging dus in één adem met de beschavingsarbeid. De toevoeging met 
betrekking tot de scholen nam Kruyt echter niet over in het artikel voor de 
Mededeelingen. Het beschaven was voor Kruyt geen doel op zich, maar het was 
dienstbaar aan de evangelieverkondiging. We herkennen daarin moeiteloos de visie 
van Neurdenburg.  

Uit het artikel ‘Mijne eerste ervaringen te Poso’ blijkt dat Kruyt zending primair 
zag als het vertellen over de liefde van God. Hij werkte dit uit aan de hand van de 
bijbelse verhalen over de schepping, de zondeval, en de komst van Jezus. Deze drie 
onderdelen vormden een constante in het missionaire gesprek. Varianten op deze 
reeks komen bij Kruyt echter ook voor: in het genoemde artikel zien we ook de 
drieslag schepping, aartsvaders, en het ongeluk van de mensen.137 In de dagboeken 
komen we deze laatste aaneenschakeling onder meer tegen in de verslagen van ont-
moetingen met de Buginees Rasai.138 Ook gebruikte Kruyt de volgende reeks om de 
inhoud van de verkondiging te omschrijven: de aankondiging van Gods liefde voor 
de mensen, het zenden van Jezus, Gods gerechtigheid, de straf op de zonde en de 
noodzaak van verlossing.139 Uit Kruyts verzuchting dat hij nog steeds de Pamona-
woorden voor liefhebben, vrede, rust en zonde niet kent blijkt eveneens welke 
kernbegrippen hij hanteerde. Hierbij zij opgemerkt dat Kruyt deze opsomming niet 
zag als evenwichtig en volledig, want hij voegt eraan toe: ‘en weer anderen’.140 Uit 
de dagboeknotities blijkt echter dat de genoemde begrippen kenmerkend zijn voor 
de gesprekken die hij voerde.  

Ter illustratie van het missionaire gesprek laten we een tweetal beschrijvingen 
volgen van evangelisatorische gesprekken, die beide zijn opgetekend in 1892. De 
eerste weergave heeft betrekking op een ontmoeting van Kruyt met kabosenya Papa 
i Woente, circa drie maanden na het begin van het zendingswerk. Kruyt waar-
schuwde voor de bedriegerijen van de priesteressen die niet in staat zouden zijn om 
de dochter van Papa i Woente te genezen van framboesia:  
 

Ten slotte ging ik over hem te wijzen op God, die alleen de macht heeft beter te maken, 
dat wij dikwijls om onze zonden gestraft worden met ziekte, maar dat die God ons toch 
zóó lijden mocht (…) dat hij Jezus (ik gebruik de naam Jesoe141) voor ons in de wereld 
heeft gezonden, om ons te leeren, wie Hij is. (…) Hij scheen wel te willen luisteren en bij 
een rustpunt vroeg hij mij nog eens: ‘Dus de woerakes (priesters) weten er niets van?’ 
met een gezicht alsof hij zeggen wilde, dat had ik wel gedacht. Zonder dat er eenige 
aanleiding toe was informeerde hij daarna hoever Holland wel van hier ligt. Ik begreep 

                                                        
136  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 20 februari. 
137  Kruyt, ‘Mijne eerste ervaringen te Poso’, blz. 387. 
138  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 20 februari. 
139  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 2 juni, 6 en 21 oktober, 1 november 1892. 
140  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 14 mei. 
141  Zie voor het gebruik van de godsnaam: blz. 369vv. 
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echter zijn gedachtengang, toen hij op mijn antwoord liet volgen: ‘God woont zeker heel 
dicht bij Holland, omdat daar geen woerakes zijn.’ (Ik denk dat hij bedoelde: ‘omdat er in 
Holland geen woerakes nodig zijn, moet God zichzelf wel openbaren.’) Ik vertelde hem 
daarom dat God in den hemel woont, en dat die hemel even dicht bij Holland is als bij 
Poso.142 

 
In dit gesprek zien we dat Kruyt het medisch handelen als startpunt nam om te 
spreken over het ware vertrouwen op God. De priesteressen stonden het ware gods-
geloof in de weg. Als de bewoners van Midden-Celebes dat zouden inzien, zouden 
zij kunnen gaan beseffen dat de God van de hemel de To Pamona net zo nabij 
gekomen was als de Hollanders. In een gesprek dat Kruyt een half jaar later met 
kabosenya Garoeda voerde, ging het eveneens over de wurakes. Eerstgenoemde 
probeerde het ‘onnut’ van de rituelen aan te tonen: 
 

Ik:  Ik ben zooeven bij Lapasoea geweest. Daar was ook de priesteres, die ik een 
offerfeest heb zien leiden, toen ik laatst te Wojomakoeni was. Ik vroeg haar, 
wat zij opdreunde terwijl zij met bladeren op de hoofden der lieden sloeg, 
maar zij zeide dat het verboden was die woorden te zeggen buiten het 
offerfeest. 

Garoeda: Ja, dat is hetzelfde als bij een mengadji (zoogenaamd uit de Koran lezen).143 
Hier gebruikt men een boek. De woerake doet alles uit het hoofd. Het is om 
zieke mensen beter te maken. 

Ik: En als men hier mengadji’d, begrijpt u het dan? 
Garoeda: O neen, ik begrijp er niets van. 
Ik:  Welnu, wat voor nut heeft het dan. Dit is eigenlijk God uitlachen. Als ik u 

van God en Jezus vertel, begrijpt u het, en als u het niet begrijpt, dan ligt het 
aan mijne taal. Evenzoo leert ge God kennen en liefhebben. Ik heb ook tot 
die priesteres gezegd dat zoo zij ziek wordt zij dat formulier144 maar achter-
wege moet laten en aan mij geneesmiddelen moet vragen. Ik ken Gods wil. 
Hij wil dat wij de geneesmiddelen gebruiken, die Hij geeft en die ik u breng. 
Krijgt de priesteres veel voor dat zieken genezen? 

Garoeda: Neen, niet zoo heel veel. 
Ik:  Nu, ik help u voor niets. Zooals ik u vroeger wel gezegd heb: God heeft alle 

menschen lief en ik ben zijn dienstknecht, dus ik heb ook alle menschen lief, 
en daarom help ik hen. 

Garoeda: Ja, uw hart is goed. 
Ik:  Maar dan moeten wij God ook liefhebben en luisteren wat Hij zegt door den 

Heer Jezus. Morgen is het weer de Godsdag en dan komt ge zeker weer bij 
mij om van Jezus te hooren vertellen. 

Garoeda: (eenigszins aarzelend) Ja, ik kom.145 
 
Dit gespreksverslag van een ontmoeting in een kustplaatsje maakt duidelijk dat de 
islam aan de kust een religieuze factor van betekenis was, terwijl dit in het binnen-
land nauwelijks het geval was. Het verslag toont eveneens aan dat Kruyt een harde 
lijn koos ten opzichte van de priesteressen en dat hij zichzelf in feite presenteerde als 
een priester van de ware God door te zeggen dat hij de wil van God kende. De claim 
God en zijn wil te kennen valt te vergelijken met de aanspraak van de wurakes die 

                                                        
142  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 30 mei. 
143  Mengaji = de Koran reciteren. 
144  Kruyt gebruikt het woord ‘formulier’ hier in de zin van ‘uit het hoofd opgezegde formules’. 
145  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 1 oktober. 
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poneerden tot God te kunnen opklimmen om levenskracht te halen en mensen de wil 
van God te doen kennen. 
 
De voortreffelijkheid van het christendom 
Al spoedig merkte Kruyt dat zijn zendingsmethodiek niet tot de gehoopte resultaten 
leidde. De To Pamona bleken niet gevoelig voor de prediking over de schepping, de 
zondeval en het aanbod van Gods liefde in Jezus Christus: ‘O, het is ellendig om te 
zien zoo weinig indruk als mijne woorden maken.’146 Elders schreef hij, in een dag-
boekbrief aan zijn vrouw:  

 
Er is zooveel geschreven over de teleurstellingen van den Zendeling, maar inderdaad, mijn 
schat, het verwondert mij, dat er nooit in het bijzonder over déze teleurstelling is gesproken, 
namelijk dat de hoogmoed in den zendeling (en wie heeft geen hoogmoed, zij het ook in 
zeer kleine mate) zoo gevoelig geknakt wordt. Hij ziet met al zijn praten, met al zijne 
overredingskracht, dat hij niets kan uitvoeren, dat hij stuit en telkens weer stuit op de 
grootste onverschilligheid; en wanneer dan al eens een hart in vlam raakt, och, dan heeft de 
Zendeling dat niet gedaan, maar God alleen.147 

 
Kruyt kwam tot de ontdekking dat de bewoners van Midden-Celebes veel van ‘logisch 
redeneren’ hielden. Hij probeerde vervolgens met voorbeelden uit het dagelijks leven te 
bewijzen dat zijn boodschap over God waar was148 en spande zich in de To Pamona te 
vangen op hun woorden.149 Dat dit geen gemakkelijke opgave was, blijkt niet alleen uit 
het bovenstaande citaat, maar ook uit een opmerkelijke brief van Kruyt aan het bestuur 
van het NZG.150 In dit schrijven, van oktober 1893, kwam hij tot een conclusie die voor 
zijn zendingsmethodiek van fundamenteel belang zou worden. Naar zijn inzicht had de 
openbaring van Gods liefde namelijk niet de geringste invloed op de onvoorbereide 
heiden. Pas na een uitgebreide ‘bewerking’, waardoor de ogen van de heiden langzaam 
zouden opengaan, mochten overgangen tot het christendom verwacht worden. Gezien 
het belang van deze passage, die gedeeltelijk werd gepubliceerd in de Maandbe-
richten,151 laten we de tekst hier integraal volgen: 
 

Wat het ‘Zending drijven’ betreft, hierin ben ik tot andere inzichten gekomen. Ik heb 
geleerd alle verhalen van het ‘getroffen’ worden der heidenen door het Evangelie met een 
wantrouwend oog te beschouwen; ik heb geleerd, dat de openbaring van Gods oneindige 
liefde niet den minsten invloed heeft op den onvoorbereiden heiden. Wat hij niet ziet, trekt 
hem niet aan, en daaraan schenkt hij ook niet zijne aandacht. Hij heeft zijne voorwaardelijke 
zeden en gewoonten van oudsher gevolgd en hij ziet geene reden om ze te veranderen. 
Gevoel van zonde heeft de Alifoer niet. Hij vindt, dat hij goed leeft; hij heeft geene 
vergeving noodig. Om die reden dan ook zal hij niet in Jezus gelooven. Neen, hij moet 
inzien, dat de ‘godsdienst’ der Hollanders beter is dan de zijne, en dan eerst zal hij over-
gaan. De eerste Zendelingen in de Minahassa toch vermelden, dat zij op hunnen vraag: 
‘waarom wilt ge Christen worden?’ steeds ten antwoord kregen: ‘omdat het Christendom 

                                                        
146  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 23 oktober. 
147  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 23 november. 
148  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 2 juni. 
149  Kruyt, ‘Verslag van de Zending te Posso over 1896’, blz. 194; ‘Verslag van de Zending te Posso in 

1897’, MNZG, 1898 (42), blz. 255. 
150  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 31 oktober 1893 (ARvdZ 65/4). 
151  ‘Uit de briefwisseling met Broeder A.C. Kruyt’, MndNZG, 1893 (12), blz. 192. Zie ook Kruyt, 

‘Reizen en ervaringen van Br. Alb.C. Kruyt in Posso’, blz. 27. 
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beter is dan onze godsdienst.’ Alle idealisme in de Christusprediking verdwijnt en maakt 
plaats voor het ‘bepleiten’ van het Christendom.  
Indien de heidenen reeds op zulk een hoog standpunt stonden, dat zij getroffen konden 
worden door de groote waarheid van het Christendom, zou de Zending niet zoo groote 
moreele bezwaren ontmoeten. Bij een heidensch volk, waar het Christendom pas gebracht 
wordt, moet men dus overgaan tot het ‘bewerken’ van het [individu],152 wil men mettertijd 
eenigen vrucht van zijnen arbeid zien. Mij dunkt, eerst veel later, wanneer het volk door 
onderwijs de oogen (en het hart) wat meer zijn opengegaan, kan men overgangen van een 
grooter aantal verwachten. Dit zal evenwel voor deze streken nog lang duren. Door de vele 
afzonderlijke kleine kampongs met weinig onderling verkeer, kan het Christendom zich niet 
uit zichzelf voortplanten, maar moet op iedere plaats bijzonderlijk gebracht worden. 

 
De confrontatie met onverschilligheid leidde dus al vroeg tot een ingrijpende bij-
stelling van Kruyts zendingsdenken. Tot een uitgewerkte visie kwam het echter nog 
niet: ‘Volgens een bepaald plan of eene methode is hier nog niet te werken. Wij zijn 
dikwijls zelfs zeer tegenstrijdig in onze handelingen, wanneer wij in hetzelfde geval 
nu eens zus en dan weer zoo doen.’153 In het jaarrapport van 1896 schreef Kruyt dat 
hij niet zou weten wat te moeten antwoorden op de vraag of ‘de zaak van het 
Godsrijk in het verslagjaar vooruit is gegaan.’154 In hetzelfde verslag meldde hij te 
beseffen, dat van de prediking niet veel bleef hangen bij de mensen en dat hij Gods 
bedoelingen met Poso niet kende. Kruyt wilde echter volharden in het vertrouwen 
dat hij op de ingeslagen weg voort mocht gaan en op allerlei wijzen mocht verkon-
digen dat God de wereld lief had en dat Hij zijn zoon gaf tot behoud.155 De bewoners 
van Midden-Celebes moesten daarom worden gedwongen in te gaan, omdat ‘zij hun 
eigen geluk nog niet begrijpen’.156 De dwang, niet fysiek maar spiritueel en moreel 
van aard, moest zacht maar toch ook sterk zijn.  

De Minahasische gurus J. Sekeh en M. Kalengkongan, die Kruyt in 1895 
kwamen ondersteunen bij zijn werk, kregen opdracht een opstel te schrijven waarin 
zij de inhoud en vorm van deze dwang moesten beschrijven. Uitgangspunt daarvoor 
waren de volgende vragen: ‘welke middelen kunnen wij aanwenden om de Alfoeren 
het christendom nabij te brengen?’ en ‘welke middelen kunnen wij aanwenden om 
de kinderen op school te krijgen?’157 De inhoud van deze opstellen is niet bekend, 
maar de opdracht en de vraagstelling op zich zijn al veelzeggend. Meer kunnen we, 
zij het met enige voorzichtigheid, afleiden uit de keuze van drie bijbelgedeelten, die 
Kruyt met de gurus besprak: het oordeel van Salomo, de doortocht door de Rode 
Zee en de Tien Geboden.158 Uit deze selectie leiden we af welke accenten Kruyt in 
de prediking wilde leggen. In de context van het voorgaande wordt duidelijk dat hij 
ten eerste nadruk wilde leggen op de wijsheid van God tegenover de leugen van de 
mens. Het ging daarbij om de zedelijke eis van God aan de mens. Ten tweede onder-
streepte hij de bevrijdende macht van God tegenover de kapali, de heidense 

                                                        
152  Onleesbaar. In de MndNZG is deze passage weergegeven met ‘enkele personen’. Dit kan niet 

correct zijn gezien het voorgaande woord ‘het’.  
153  Kruyt, ‘Verslag van de Zending te Posso over 1896’, MNZG, 1898 (42), blz. 194. 
154  Kruyt, ‘Verslag 1896’, blz. 171. 
155  Deze passage is een van de zeer weinige waarin Kruyt Johannes 3:16 als uitgangspunt neemt voor 

het omschrijven van de doelstelling van zending. 
156  Kruyt, ‘Verslag 1896’, blz. 182-183. Kruyt verwijst hier naar de tekst ‘Ga de wegen en de paden op 

en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden’ (Lukas 14:23). 
157  Extract-Acten NZG, 10 oktober 1895, blz. 143.  
158  Extract-Acten NZG, 10 oktober 1895, blz. 143. 
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verbodsbepalingen. De bevrijding was dan het aanbod van Godswege, waarvan de 
neerslag te vinden is in de goddelijke voorschriften.  

De zojuist genoemde thema’s zijn ook zichtbaar in de preekschetsen, waarvan 
Kruyt er enkele honderden schreef. Deze schetsen waren voor het zendingswerk van 
groot belang, aangezien de gurus deze jarenlang gebruikten voor de prediking en het 
onderwijs. Kruyt legde in de preekschetsen op vier punten de nadruk:159 de zedelijke 
eis van Godswege, de macht en onmacht van het heidendom, de bevrijdende macht 
van God temidden van geesten en goden en tot slot het aanbod van genade door 
Jezus. In de jaren na de kerstening zou hij preekschetsen gaan schrijven waarin het 
accent verschoof naar het innerlijk leven van de door Christus verloste ziel met 
God.160 

Opvallend is dat het aanvankelijke enthousiasme – de verwachting van de 
werking van Gods Geest onder de heidenen en de hoop op een persoonlijke ‘bezie-
ling des Heiligen Geestes’161 – spoedig week voor een voorzichtiger benadering 
waarin het accent kwam te liggen op het bepleiten van het christelijk geloof, dat 
meer in staat was de mensen beter te maken dan het heidense geloof.162 Kruyt wilde 
zich, in zijn poging het voortreffelijke karakter van het geloof aan te tonen, richten 
op mensen bij wie hij ‘de hoogere beginselen van rechtvaardigheid en liefde’ be-
speurde.163 Met deze methodische keuze, reeds aan het begin van zijn verblijf in 
Poso, bepaalde Kruyt de doelgroep van de zending, want de genoemde beginselen 
meende hij met name te vinden bij de hoofden van het volk en niet bij de slaven-
stand. In het verslag over het jaar 1899 schreef hij daarover:  

 
Dat de personen, op wie onze aandacht wordt gevestigd, tot de hoofden des lands behoo-
ren, worde niet toegeschreven aan een opzettelijk ‘werken’ op de hoofden, maar omdat 
dezen meestal de meest ontwikkelden zijn uit het volk, dat intellectueel te laag staat om 
vooralsnog iets te begrijpen van Gods liefde in Christus.164  

 
Kruyt heeft zich niet gerealiseerd welke verstrekkende zendingsmethodische ge-
volgen dit zou hebben. De keuze voor het aansluiten bij de ontwikkelden moet in de 
context van Kruyts opleiding worden geduid, want de accentverschuiving sluit nauw 
aan bij hetgeen Neurdenburg onderwezen had. Het lijkt erop dat Kruyts aan-
vankelijke optimisme over de werking van Gods Geest onder de heidenen, en de 
daaropvolgende teleurstelling, hem terugbracht bij de lessen van Neurdenburg. Deze 
legde sterk de nadruk op de noodzakelijke voorbereiding van het hart, voorafgaand 
aan de eigenlijke evangelieverkondiging.  

De accentverschuiving wordt bij Kruyt met name zichtbaar in zijn spreken over 
het onnutte van het heidendom naast het wijzen op de liefde van God. Het motief 
van de ontmaskering van het heidendom is bij Kruyt vanaf het begin zichtbaar,165 

                                                        
159  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 269vv. 
160  Kruyt, ‘Het 25ste jaar in dienst der Posso-zending’, MndNZG 1916 (10), blz. 132. S.C. van 

Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, II, blz. 416 en 426, verwijst zonder nadere 
aanduiding naar dit artikel.  

161  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 13 maart. 
162  Kruyt, ‘Reizen en ervaringen van Br. Alb.C. Kruyt in Posso’, blz. 27. 
163  Kruyt, ‘Reizen en ervaringen van Br. Alb.C. Kruyt in Posso’, blz. 28. 
164  Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1899’, MNZG, 1900 (44), blz. 341. 
165  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 20 maart: ‘God geve mij dan de gelegenheid goed te ontmaskeren, want de 

macht van de priesters moet gebroken zijn (…).’ Zie ook Kruyt, ‘Reizen en ervaringen van Br. 
Alb.C. Kruyt in Posso’, blz. 28: ‘Daarbij tast hij hunne bijgeloovigheden met kalmte doch met ernst 
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maar hij ging daarop steeds meer nadruk leggen: ‘Waartegen wij ons in dit jaar 
vooral gekant hebben, is het algemeene heidendom, dat in uiterlijke vormen zijne 
kracht zocht, en niets wil weten van eenen innerlijken omkeer des harten’.166 Kruyt 
wilde zich wel concentreren op de verkondiging van Gods zondaarsliefde, maar hij 
kon niet zonder een waardige bestrijding van het heidendom.167 De stutsels van het 
bijgeloof moesten eerst worden afgebroken en dat kon alleen door een grondige 
kennis van de gebruiken, teneinde de heiden op zijn eigen terrein, met zijn eigen 
wapens te kunnen verslaan.168 Daarnaast valt eveneens te constateren dat hij, met 
name in de eerste jaren van zijn verblijf in Midden-Celebes, ook ging spreken over 
het oordeel van God over het heidendom: hij verbond dit met de slechte toestand in 
het land169 en noemde als reden:  
 

dat men God nog niet gehoorzaamde en Hem vertoornde door velerlei verkeerde 
praktijken als montjojo,170 momposoesa,171 en verdere praktijken in de lobo172 en hoe met 
dit alles de mensen toch niet beter en de ziekten niet minder werden. Ik maande hen dus 
aan in Jezus te geloven en Hem na te volgen. Menigmaal wekten mijn woorden verwon-
dering, maar een blijvenden indruk maakten zij niet.173  

 
Het falen van het pleidooi en het uitblijven van de ‘blijvende indruk’ zou leiden tot 
nieuwe bijstellingen van Kruyts zendingsmethodiek. 
 
De eenheid van God 
Een verbatim van een gesprek dat Kruyt in 1907 met Papa i mBagi voerde174 laat 
een heel andere wijze van gespreksvoering zien. Hij omschrijft zijn gesprekspartner, 
een kabosenya afkomstig uit Balangoa, als een bereisd man en een heidenfilosoof, 
die de tradities van zijn volk uitstekend kende. Kruyt was zelf zo onder de indruk 
van dit gesprek dat hij wenste het met een fonograaf te hebben kunnen opnemen: 
 

De oude man demonstreerde levendig zijn geloof in God den schepper en vertelde het 
Toradjasche scheppingsverhaal. Ik: in dat verhaal is veel waars; het gebeurde in een land 
tusschen hier en Holland; de menschen verspreidden zich: gij hier, wij in Holland, maar 
we hebben allen denzelfden God. – Hij noemde de volken op bij wie hij was geweest: 
ieder volk heeft verschillende adat; laat de Toradja’s blijven bij wat ze hebben. – Ik: ge 
hebt gelijk; ieder land eigen adat, waar het op menschen slaat; adat tegenover God voor 
alle menschen één; tusschen God en de wereld kan maar één weg zijn. Hebt ge U wel 
eens afgevraagd, hoe het komt dat ge zooveel ziekte hebt, niettegenstaande alle bidden tot 
de goden; – Hij: Die ziekten ontstaan door de domheid der menschen, omdat ze vergeten 
hoe ze de goden moeten dienen; of ze zijn gierig en willen geen kip of varken offeren 
naar de onderwijzing, die Lasaeo175 heeft gegeven. – Ik: maar wanneer ge schuld voelt 

                                                                                                                                  
aan, vooral wanneer die bijgeloovigheden tot gruweldaden leiden.’ 

166  ‘Verslag van de Zending te Posso in 1897’, blz. 257. 
167  Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1900’, blz. 146. 
168  Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1900’, blz. 147. 
169  Zie ook Kruyt, ‘Verslag 1896’, blz. 185. 
170  De religieuze riten rondom het koppensnellen, als voorbereiding op het dodenfeest (motengke, 

mompemate). 
171  De religieuze riten voorafgaand aan het binnenhalen van de oogst. 
172  De dorpstempel. 
173  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 10 januari. Zie ook 30 mei. 
174  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 19 december. 
175  Lasaeo is een centrale figuur in de mythologie van de To Pamona, die afdaalde uit de hemel. 
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tegenover God, en ge offert een dier, dan doet ge hetzelfde, als wanneer ik mijn schuld 
aan U betaal met Uw eigen barang,176 want de dieren zijn van God. Daarom predikte ik 
hem de verlossing in Jezus Christus. Uwe lamoa’s hebben U van God afgeleid. – Hij: de 
lamoa177 doen niets buiten God, ze gaan eerst naar God (Pue mPalaburu) toe om verlof te 
vragen. – Ik: ge aanbidt de zielen van menschen, die menschen blijven, dit blijkt nu weer 
uit al die doodenoffers. – Hij: Ja, aan die doodenoffers heb ik ook het land, maar dat is 
alleen maar een uiting van de liefde tot de dooden (Goedemorgen!). – Ik verkondigde 
hem de eenheid van God178 en de eenheid der menschen in Christus, door geloof in Hem 
zijn wij ook sterk; [dus] vermag geen booze macht, waarvan het heidendom zoo vol is, 
ons iets te doen. (…) Toen ik weg zou gaan, zei hij: is U alleen? – Ik: Ja. – Hij: is U niet 
bang voor geesten op den weg? Ik: Neen, ik heb een adjimat179 in mijn hart. – Hij: Geef 
ons die ook. – Ik: Dit is mijn geloof in Jezus Christus, dat ik U zooeven verkondigd heb. 

 
Voor een groot deel is de andere wijze van gespreksvoering te herleiden tot een die-
pere kennis van de lokale cultuur. Het zou echter onjuist zijn alleen deze factor te 
laten wegen in de beoordeling van bovenstaande passage. Het verschil tussen de 
geciteerde passages uit 1892 en deze uit 1907 is dat Kruyt aansluiting zoekt bij het 
aanwezige godsgeloof en probeert aan te tonen dat het geloof in Jezus daarvan de 
volmaakte vorm is. Het accent is verschoven van het veroordelen van het zondige 
heidendom naar het wijzen op een gedeelde menselijke geschiedenis en op de een-
heid van de mens voor het aangezicht van God.  

We zien deze accentverschuiving ook in een passage uit het jaarverslag van 
1904, waarin Kruyt niet de nadruk legt op de antithese, maar op de eenheid van de 
mensen voor Gods aangezicht. Op grond van zijn missionaire ervaring beschouwde 
hij het spreken over de ‘eenheid van God’ – door Kruyt verstaan in de zin dat God 
zowel de Schepper van christenen als heidenen is – als een vereiste voor de 
prediking aan mensen die het evangelie nog niet kennen.180 Het leggen van deze 
brug was volgens hem voorwaarde om te kunnen werken aan de reiniging van het 
godsgeloof. Kruyt wilde de mens brengen tot een overgave aan God, waardoor de 
‘op de stof gerichte zielen’ zich zouden afkeren van de onnutte middelen en toe-
wenden tot een geestelijk geloof.181 Wanneer we het woord ‘confrontatie’ willen 
gebruiken als een kenmerkend begrip voor de zending in Midden-Celebes, zoals Jan 
Kruyt doet in de ondertitel van zijn boek Het zendingsveld Poso, dan kunnen we dit 
slechts doen op gekwalificeerde wijze: het ging uiteindelijk niet over het uitroeien 
van het heidendom, maar over het tot ontwikkeling brengen van het al aanwezige 
geloof in de scheppergod. Het accent kwam te liggen op het ‘voortreffelijke des 
Christendoms’.182 Deze lijn zou Kruyt jaren later uitwerken in zijn boek Van Heiden 
tot Christen.  

Tussen de jaren 1892 en 1907 kwam dus een omslag tot stand, die we met enige 
voorzichtigheid kunnen omschrijven als een verschuiving van een polemische naar 
                                                        
176  Barang = spullen.  
177  Voor een bespreking van lamoa, zie het proefschrift van R.E. Downs, The religion of the Bare’e-

speaking Toradja of Central Celebes, ’s-Gravenhage, 1956, blz. 16-18. 
178  Zie over ‘de eenheid van God’ ook BrAKrVr, 1908 (3), blz. 10. In de betreffende passage beschrijft 

Kruyt hoe hij met Papa i Mengkojuju sprak over het heidendom van de oude Germanen en hoe de 
God die aan hen verkondigd werd dezelfde is als de God die Kruyt verkondigt. 

179  Adjima = amulet die in een katoenen zakje, over de rechterschouder en onder de oksel van de 
linkerarm, werd gedragen (N. Adriani, Bare’e-Nederlandsch Woordenboek, blz. 3). 

180  Kruyt, ‘De Zending in Posso, in 1904’, MNZG, 1905 (49), blz. 202-203. 
181  Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1899’, blz. 347. 
182  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 9 mei. 
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een irenische houding. De bestrijding van het heidendom maakte plaats voor het be-
pleiten van overgave aan de Schepper. Deze nieuwe missionaire benadering kunnen 
we in de dagboeken en publicaties goed traceren. Het begon met de constatering, in 
het najaar van 1893, dat de prediking niet de geringste invloed had op het hart van 
de onvoorbereide heiden. Kruyt was trouw aan het ethische beginsel dat het chris-
telijk geloof het menselijke antwoord is op de oproep tot gehoorzaamheid aan God 
en dat het onze verplichting is,183 maar gaandeweg legde hij dit beginsel in de 
missionaire context steeds minder uit als bestrijding van het heidendom. Zo lezen 
we in een dagboeknotitie van 1894 dat Jezus niet gekomen was om de adat te 
veranderen, maar het hart.184 Als het hart goed en rein wordt, komen de goede daden 
vanzelf.185 De bestrijding van het heidendom wordt het strijden tegen de duivel, die 
in het hart woont en die de mens verderft.186 De strijd krijgt zo een geestelijk 
karakter. Opmerkelijk is dat Kruyt – anders dan bijvoorbeeld de gereformeerde 
zending in Sumba187 – niet spreekt van het heidendom als ‘duivelse religie’, maar 
dat hij de duivel lokaliseert in het hart, en niet in de godsdienst als zodanig. De 
mateloosheid van de onderlinge beboetingen en de stamoorlogen kwamen volgens 
Kruyt voort uit de hartsgesteldheid. Onafgebroken ziekten noemt Kruyt als zichtbaar 
gevolg wanneer Jezus het hart niet regeert.188 Het accent ligt dus niet op de 
stamgodsdienst als bron van dat kwaad, maar op het menselijk hart. Hij predikte 
God daarom als degene die gehoorzaamheid van het hart vraagt.189 Kruyt omschrijft 
dit op verschillende manieren. Een enkele keer gebruikt hij de term ‘onderwer-
ping’.190 Elders schrijft hij dat God gediend wil zijn.191 Geloof noemt hij ook wel de 
enige eis die God aan de mensen stelt.192 Daarmee doelt hij op het ‘geloof des 
harten’ en ‘niet op al die nonsens die het hart niet raakt’.193 Hij legt er nadruk op dat 
het hart moet worden gevoed door de kennis van God, ‘door een geheel vertrouwen 
op God’.194 Het leren kennen van God ziet hij als een plicht. Wanneer mensen God 
niet kennen, is hun hart ziek. Jezus predikte hij dan ook als de heelmeester195 die de 
ziel kan reinigen, licht maken en tot God voeren.196  

Essentieel is dat Kruyt in zijn beschrijving van de hartsverandering wet en 
evangelie tegenover elkaar stelt: hij preekte de noodzaak van innerlijke bekering en 
het nutteloze van het houden van de kapali-voorschriften (de verbodsbepalingen),197 
de ‘innerlijkheid des Christendoms’ stelde hij tegenover de ‘uiterlijkheid des heiden-
doms’198 en het ‘levenwekkende’ tegenover het ‘zieledoodende’.199 Volgens Kruyt 

                                                        
183  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 28 januari. 
184  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 25 september. 
185  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 8-14 maart. 
186  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 16-22 februari. Zie ook 9 juni 1895. 
187  Zie Th. van den End, Gereformeerde Zending op Sumba, blz. 122, waar deze H. Dijkstra citeert: 

‘Deze kwade geesten nu zoekt de Soembanees door offers te bevredigen. Zijn afgodendienst is 
derhalve rechtstreeks duivelendienst.’ 

188  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 13 maart en 16 juli. 
189  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 11 april. 
190  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 14 november. 
191  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 11 april. 
192  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 11-17 februari, 4 augustus. 
193  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 7 juli. 
194  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 28 juni-4 juli. 
195  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 28 juni-4 juli. Zie ook ‘Dagboek 1898’, 3 juli. 
196  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 23 november; 12 en ‘Dagboek 1899’, 15 februari. 
197  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 4 juli. Zie ook 21 augustus. 
198  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 14 januari. 
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veranderden de bewoners van Midden-Celebes ‘de adats van mensen in adats van 
Gods’. De consequentie was echter dat zij de werkelijke adat van God verwaarloos-
den, in tegenstelling tot de door mensen bedachte voorschriften. Het offeren van een 
karbouw kon geen schuld tegenover God goedmaken. Dat kon alleen bewerkstelligd 
worden door het aanvaarden van de adat van God, namelijk het offer van Jezus.200  

Een omslagpunt wordt zichtbaar in de jaren 1896 en 1897. Kruyt kwam in 1896 
tot de conclusie dat strijden tegen het heidendom contraproductief was. Aanleiding 
daartoe was zijn nutteloze verzet tegen het geloof in de tau mepongko, de weerwolf: 

 
Het geloof aan de tau mepongko zit zoo vast bij den Alfoer dat al ons strijden er tegen 
niets geeft, ons eerder van hun verwijdert. Ik heb het dus over een andere boeg gegooid 
en de goeroe aangeraden dit ook te doen: God beschermt ons Christenen Zijne kinderen, 
en laat niet toe dat een tau mepongko ons kwaad doet. Gelooft in Jezus, wordt een 
Christen, een kind van God en de tau mepongko heeft geene macht meer u kwaad te 
doen.201 

 
Van de bestrijding van het heidendom stapte hij dus over op het onderstrepen van 
het nut van het christendom: God beschermt tegen de gevreesde weerwolven. In een 
dagboeknotitie van enkele weken later treffen we een passage aan die eveneens laat 
zien dat Kruyt niet eenzijdig positie koos tegenover de cultuur en het animisme, 
maar dat hij het godsgeloof stimuleerde. Papa i Lantigimo, een kabosenya uit het 
kustplaatsje Malei, protesteerde ertegen dat Kruyt sprak van ‘onze God’, in de zin 
van de God van de christenen. Hij moest spreken van ‘ons aller God’, want ‘wij 
geloven ook in Hem’. Kruyt antwoordde daarop niet afwijzend, maar zei: ‘Des te 
beter, dan moet gij Hem ook beter leeren kennen en leeren dienen.’202  

Kruyt kwam tot de conclusie dat het werk van de evangelieprediking een uiterst 
moeilijk werk was, dat een lange adem vereiste. Zijn ongeduld leidde er in 1897 toe, 
dat hij de overheid steeds meer zag als een noodzakelijk breekijzer voor de kerstening. 
In het dagboek van 1897 lezen we naar aanleiding van een gesprek met kabosenya 
Talasa, uit het dorp Watuawu,203 over het koppensnellen en het houden van slaven:  
 

Als men hierop komt, kan men toch helaas merken, dat wij nog geen steek verder zijn. Hier 
en daar betuigt men zijne ingenomenheid met kleine stukjes van het Christendom, maar in 
het heidensch denken is nog geen kruimel verandering gekomen. Ik voel, dat als zulk soort 
dingen als dit godsdienstig koppensnellen moet wachten met afschaffing op de Evangelie-
verkondiging, het nog lang zal blijven bestaan. Het Gouvernement moet die ruwe brokken 
eraf hakken, de Zending zorgt voor het reinigen.204  

 
Kruyt was dus van mening dat de overheid de uiterlijke vormen van het heidendom via 
wettelijke maatregelen moest afbreken, terwijl de zending zich diende te richten op het 
innerlijke, geestelijke veranderings- en reinigingsproces waardoor de heiden zich 
steeds meer op God zou verlaten.  

                                                                                                                                  
199  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 16 januari. Het ‘zieledoodende’ slaat in deze passage niet op het animisme, 

maar op de islam. 
200  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 31 augustus. Zie ook 23 november. 
201  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 16-21 maart. 
202  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 12-18 april. 
203  Kruyt schreef over deze Talasa het boekje ‘Ta Lasa, een tegenhanger van Papa i Woente’ (Den 

Haag, 1913).  
204  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 27 december. Talasa was afkomstig uit het dorp Lebanoe. 
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Een dag later schreef Kruyt in zijn dagboek: ‘Na de tusschentijd van reizen (…) begint 
nu de strijd weer tegen de heidensche wereldbeschouwing, waarin geen plaats is voor 
God en voor Jezus. God is eene geheel nieuwe gedachte, die in die wereldbeschouwing 
niet kan worden binnengesmokkeld, maar die die wereldbeschouwing eruit moet 
gooien.’205 We zien hier een duidelijk verschuiving ten opzichte van 1893. Kruyt 
distantieert zich van zijn eerdere gedachte dat de bewoners van Midden-Celebes Jezus 
zouden kunnen ‘inzuigen’ zonder dat ze bemerkten dat ze van godsdienst verander-
den.206 Hij sprak weliswaar van het bestrijden van de heidense wereldbeschouwing, 
maar ook hier zien we een verschuiving ten opzichte van de eerste jaren van Kruyts 
verblijf in Poso. De bestrijding vond namelijk niet meer plaats door de ontmaskering 
van de ‘bedrieglijke praktijken’ van priesters en priesteressen, maar door pogingen aan 
te tonen dat de innerlijke verandering van het hart mensen gelukkig maakt. Jezus 
maakte mensen gelukkig door de bevrijding van schuld en angst.207 We zien dit duide-
lijk terug in een verslag van een gesprek met Papa i Lanti208 in Malei, waarin Kruyt het 
goede in de godsdienst van de To Pamona erkende: 
 

Papa i Lanti begon er daarna weer over, dat zij ook in God geloofden, dus dat er eigenlijk 
niets bij hen veranderd hoefde te worden. Ik zeide ongeveer: ‘Gij hebt veel schoons in uw 
godsdienst, en al het ware is ook niet uit uwe kennis van God verloren gegaan; maar dit is 
de groote kwestie: wie is uw Heiland, die als een kabosenya uwe misslagen tegenover God 
goedmaakt. Uwe offers dienen tot niets. Het eenige ware offer heeft Jezus gebracht. Geloof 
in Hem en gij zult zalig worden, dit is de patoedjoe209 van God, die allen moeten volgen’.210  

  
Kruyt was ervan overtuigd dat de To Pamona verstandelijk gezien ‘veel te laag’ 
stonden om het ware offer van Christus te kunnen begrijpen. Evenzo waren zij on-
voldoende ontwikkeld om te kunnen inzien dat het christendom boven het heiden-
dom verheven was. Wachten tot de tijd dat de To Pamona zover ontwikkeld zouden 
zijn dat hij het christendom en het evangelie eigener beweging zou begrijpen, was 
volgens Kruyt echter ondoenlijk. Hij wilde daarom consequent doorgaan met de 
prediking, zodat de To Pamona iets van het evangelie zouden gaan voelen, ook al 
was hij verstandelijk nog niet zo ver. Gods Geest zou het geloof gaan werken.211 
Bovendien geloofde Kruyt dat de To Pamona uiteindelijk geen weerstand zouden 
kunnen bieden aan Gods Woord.212  

Kruyt was realist genoeg om te beseffen dat het ‘conservatisme van het heiden-
dom’ zich verzette tegen elke verandering en dat de sociale structurering van de 

                                                        
205  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 28 december. 
206  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 24 februari. 
207  Zie ook Kruyt, ‘Een en ander uit de Zending te Posso in 1898’, blz. 234: ‘God laat zich niet om de 

tuin leiden door uiterlijke godsdienstige handelingen; Hij vraagt geheele overgave van het hart aan 
Hem.’ In een brief aan Adriani schreef Kruyt dat de zending zich moest concentreren op de 
innerlijke verandering van het hart, het gouvernement was tevreden wanneer het de uiterlijke 
toestanden had hervormd (brief Kruyt aan Adriani, 1 april 1900, ARvdZ 96A/1/4). Het betreffende 
schrijven gaat uitvoerig in op het bondgenootschap van gouvernement en zending en betoogt dat de 
zending er voor moet zorgen dat het werk van het gouvernement niet blijft steken aan de opper-
vlakte.  

208  Mogelijk doelt Kruyt hier op Papa i Lantigimo. 
209  Patoedjoe = raad. 
210  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 8 maart. 
211  Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1899’, blz. 347.  
212  Kruyt, ‘Een en ander uit de Zending te Posso in 1898’, blz. 225-226. 
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samenleving onlosmakelijk verbonden was met de godsdienst.213 Een verandering 
van het hart zou niet alleen leiden tot een verandering van de godsdienst, maar 
evenzeer tot maatschappelijke desintegratie. Zo schreef hij dat het houden van slaven 
alleen in stand gehouden kon worden ‘door vasttehouden aan alle vormen van den 
godsdienst, waarmede de slavernij is op- en samengegroeid. Onbewust voelt de 
Toradja, dat wanneer getornd wordt aan het gebouw van zijn eeredienst, de instelling 
zijner slavernij ook gaat wankelen.’214 Volksonderwijs zag Kruyt als de grootste 
bestrijder van dit heidense conservatisme en daar vestigde hij zijn hoop op.215 
Hierboven vermeldden we dat Kruyt van de overheid verwachtte dat zij het conser-
vatisme zou kunnen doorbreken. Wanneer het Gouvernement de vrijheid van de 
slaven uitroept, dan ‘stort het gebouw van het heidendom, dat dan een groote reden 
van zijn bestaan heeft verloren, inéén, en velen zullen zich in de armen van het 
Christendom werpen.’216 Op vergelijkbare wijze schreef hij over het koppensnellen 
in de Haagsche Zendingsbode:  
 

’t Is wanhopend; overal stuiten wij op een dikken muur van heidendom, waarvan het 
koppensnellen een der bolwerken is. En nu spant de controleur zich in om een einde te 
maken aan het koppensnellen. Hij doet dit uit een maatschappelijk oogpunt, maar wan-
neer het hem met den sterken arm gelukt, heeft hij den zending een grooten dienst 
gedaan. Door het vallen van de gewoonte van het koppensnellen zal eene zware bres zijn 
geschoten in het massieve gebouw van het heidendom der Toradja’s.217  

 
In de verslagen van het zendingswerk wordt rond 1898 zichtbaar dat Kruyt zijn etno-
logische inzichten ging toepassen in het zendingswerk. Zo zien we in een verslag 
van een gesprek met landbouwpriester Tamawodja in Buyumbayau dat Kruyt sprak 
over magie en geloof als met elkaar strijdige religieuze elementen. Hij discussieerde 
er met deze ‘bezweerder van geesten’ lang over dat: 
 

(…) Jezus woonde in de harten Zijner discipelen om die recht te maken, en dat er bij hem 
ook veel was, dat recht gemaakt moest worden. Hij: ‘Met dat bezweeren van de duivel 
heb ik ook tot Poewe Allah gebeden.’ Ik: ‘Dat is wel mogelijk, maar dat gebed kan God 
niet verhooren, omdat ge het niet met een oprecht hart doet, en ge ook uw eigen weg (het 
bezweeren) zijt gegaan. Dat zijn twee middelen, die met elkaar strijden.’218 

 
Hier wordt duidelijk hoe Kruyt in de zendingspraktijk omging met wat hij later in 
Van Heiden tot Christen zou omschrijven als elementen die afkomstig zijn uit 
verschillende ontwikkelingsfasen van de godsdienstgeschiedenis.219 In deze passage 
onderscheidde hij tussen animistische gebruiken (magische bezweringsrituelen) en 
theïstisch geloof in God. Magie en geloof waren volgens Kruyt onverenigbaar en de 
spanning tussen die twee leidde zoals we in het vorige hoofdzaak zagen tot interne 

                                                        
213  Zie ook Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1899’, blz. 348. 
214  Kruyt, ‘Wat de slavernij der Toradja’s voor de zending beteekent’, HZ, 1904 (7/10), blz. 66. Het 

eerste deel van het artikel staat in de HZ, 1904 (7/9). Het artikel verscheen eveneens in de MndNZG, 
1905 (1), blz. 1-8. 

215  Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1899’, blz. 348. Zie ook het ingekorte verslag ‘De Zending te Posso 
in 1899’, MndNZG, 1900 (5), blz. 70. 

216  Kruyt, ‘Wat de slavernij der Toradja’s voor de zending beteekent’, blz. 66. 
217  Kruyt, ‘Het koppensnellen en de zending in Posso’, HZ, 1902 (5/4), blz. 27. 
218  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 28 mei. 
219  Zie hiervoor blz. 187. 
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frictie en daarmee tot ontwikkeling naar een hogere fase van religie. In 1898 onder-
scheidde Kruyt nog niet tussen animisme en dynamisme. Pas nadat hij dat ging doen, 
onder invloed van Van Ossenbruggen, werkte hij zijn visie op met elkaar strijdige 
religieuze concepten uit in een consistente visie. De aanzet is in 1898, in de verslag-
legging van de prediking, echter al duidelijk waarneembaar. Het is niet zonder 
betekenis dat Kruyt een dag na de bovenstaande notitie over de strijdige middelen 
voor het eerst schreef over het belang van de bestudering van zendingswetenschap 
‘met volle bekendheid van de etnologie van het volk’.220  

In diverse dagboeknotities van 1899 zien we opnieuw dat Kruyt in de praktijk 
van het zendingswerk gebruik maakte van deze ‘onverenigbare’ religieuze noties. Zo 
sprak hij met Talasa en Papa i Danda over de tanoana (zielestof) en de angga 
(ziel)221 en probeerde hij aan te tonen dat de cultus zich sterk concentreerde op de 
tanoana, terwijl de aandacht voor de ziel, het hogerontwikkelde en jongere religi-
euze concept, minimaal was.222 Kruyt argumenteerde dat het van groot belang was 
meer aandacht te geven aan de angga, aangezien deze eeuwig leeft en alleen goed 
kan worden verzorgd door het geloof in Jezus.223 De tanoana duidde hij als het 
oudtestamentische begrip nephesh, de levenskracht in het bloed. Hij hoopte door 
deze uitleg van het begrip de grote rol van de priesteressen te ondergraven. We zien 
dus dat Kruyt in deze periode op zoek was naar door hem onverenigbaar geachte 
religieuze noties, waarbij hij probeerde aan te sluiten bij die elementen die hij als 
van jongere datum beschouwde. In de praktijk identificeerde hij ‘jong’ met die 
noties die theïstisch van karakter waren en die geloof in het bestaan van de ziel 
ondersteunden. Bij deze ontwikkelingen mogen we niet over het hoofd zien dat 
Kruyt juist in deze periode (1899) veel tijd nam om de werken van E.B. Tylor te 
bestuderen, met name Primitive Culture: researches into the development of mytho-
logy, philosophy, religion, art and custom (1873).  
 
Het doorgronden van de cultuur 
Kruyt ondernam tussen 1895 en 1900, vaak samen met Adriani, lange studiereizen 
teneinde de cultuur en de godsdienst van de volken van Midden-Celebes goed te leren 
kennen. In het zendingswerk maakte hij van deze kennis steeds meer gebruik. Hij wilde 
echter vermijden dat mensen onder druk van zijn overredingskracht tot bekering 
zouden komen. Het diende volgens hem te gaan om authentieke groei naar het geloof 
in Christus. Kerstening diende een zaak van het hart te zijn en geduld was voor hem 
een eerste voorwaarde in de communicatie van het evangelie. Kruyts visie op de 
zendingsmethodiek gaf rond 1900 aanleiding tot forse discussies en tegenspraak. 
Tastbare resultaten van zijn methodiek bleven uit en het bestuur stelde op de jaar-
vergadering van 1901 de vraag aan de orde of het zendingsveld wellicht zou moeten 
worden gesloten.224 Met name S. Coolsma, director van het zendingshuis van de 

                                                        
220  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 29 mei. 
221  Zie ook ‘Een en ander uit de Zending te Posso in 1898’, blz. 221-223. 
222  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 13 oktober. In deze passage spreekt Kruyt zich uit over de islam. In het 

gesprek met Talasa en Papa i Danda ‘toonde hij duidelijk aan dat de Mohammedaan (inzonderheid 
de hadji’s) onder de schijn van God groot te maken, zichzelf groot maakten en winst bezorgden. 
Daar waar er aanleiding toe is, spreek ik steeds tegen het Mohammedanisme om althans een 
slagboom te maken tegen overgang tot het Mohammedanisme zoolang men nog niet genegen is het 
Christendom te omhelzen.’ 

223  Zie ook Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 1-10 oktober en 12 oktober.  
224  Extract-Acten NZG, 19 februari 1902, blz. 19. 
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NZV,225 keerde zich in zijn De zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië (1901) fel 
tegen de werkwijze van Kruyt en vergeleek zijn denkbeelden met die van S.E. 
Harthoorn, de NZG-zendeling die in 1863 ontslagen werd vanwege zijn denkbeelden 
over het falen van de zending in Java.226 Kruyt zou zich evenals Harthoorn te veel laten 
leiden door het idee, dat de To Pamona verstandelijk veel te laag stonden om iets van 
het evangelie te kunnen begrijpen.227 Hij zou zich te weinig tegen het heidendom 
verzetten en niet genoeg oproepen tot bekering. ‘Verwacht deze Zendeling niet te 
weinig van Boven en teveel van menschelijke kennis en ontwikkeling?’228  

Coolsma verwees met name naar het artikel ‘Reizen en ervaringen van Br. Alb.C. 
Kruyt in Posso’ (1894).229 Hij had ernstige kritiek op Kruyts zienswijze dat ‘de 
verkondiging dier liefde Gods niet den minsten invloed op den onvoorbereiden heiden’ 
zou hebben en dat de voortreffelijkheid van het christendom moest worden bepleit en 
aangetoond.230 Coolsma werkte zijn kritiek in vier punten uit. Ten eerste zou Kruyt 
door zijn overtuiging dat de lage ontwikkelingsgraad van het volk mensen verhinderde 
het evangelie te begrijpen, nalaten de liefde Gods in Christus te verkondigen. Die 
boodschap was volgens Coolsma ‘het eenige werkzame middel (…) ter bekeering der 
Heidenen’.231 Ten tweede verweet hij Kruyt dat deze niet aandrong op bekering. 
Verkondiging diende vergezeld te gaan van de oproep tot omkeer. Ten derde had 
Coolsma grote moeite met Kruyts zendingsmethodische keuze voor de ontwikkelden. 
Hij was van mening dat het werk in eigen land de ondoelmatigheid en onwaarheid van 
deze methode liet zien. Het waren in Nederland zeker niet de ontwikkelden die de 
liefde van God het best begrepen. Ook door de eenvoudigsten werd het evangelie ver-
staan. Als vierde punt bracht Coolsma naar voren dat Kruyt het heidendom niet te vuur 
en te zwaard bestreed:  
 

Hij wijkt ook daarin af van de gedragslijn, die men Zendelingen van andere corporaties ziet 
volgen. Boven is gesproken van heksen-processen. Het is bij dezen Zendeling een beginsel, 
tegen zulke dingen niets te doen. Bijgeloof en heidensche gebruiken bestrijdt hij nooit recht-
streeks, en hij staat ook zijnen helpers niet toe dat te doen, dewijl hij heeft opgemerkt, dat 
bestrijding de menschen van hen vervreemdt. (…) Zendelingen elders tasten het bijgeloof 
der Heidenen direct en indirect aan; direct, door de ijdelheid er van aan te toonen, wat toch 
wel geschieden kan zonder de menschen te kwetsen; indirect, door de verkondiging der 
openbaring Gods en de prediking van bekeering en geloof. (…) Maar ook van de prediking 
van bekeering en geloof schijnt Zendeling Kruijt zich vooralsnog te onthouden; tenminste, 
zijne mededeelingen doen mij zulks vermoeden.232 

                                                        
225  Sierk Coolsma (1840-1920), NZV-zendeling in Cianjur en Buitenzorg (1865-1873), bijbelvertaler in 

het dienst van het NBG te Sumedang, director van het zendingshuis der NZV (1878-1908). Zie Th. 
van den End, De Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java, blz. 690, en J.L. Swellengrebel, In 
Leijdeckers voetspoor, I, blz. 207-218. 

226  S.E. Harthoorn (1831-1883), NZG-zendeling van 1854 tot 1863. Zie A.Th. Boone, Bekering en 
beschaving, blz. 120-183. 

227  S. Coolsma, De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië, blz. 618. 
228  Coolsma, De Zendingseeuw, blz. 618-619. Bij Coolsma’s opstelling van Coolsma dient bedacht te 

worden dat het NZV in 1901 geen goede relaties met het NZG onderhield. Bij de totstandkoming van 
de samenwerking van de zendingscorporaties (SZC) in 1905 hield het NZV zich afzijdig vanwege 
de oude principiële tegenstelling tot het NZG. Pas in 1919 ging zij participeren in de opleiding aan de 
NZS. Zie Th. van den End, De Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java, blz. 41-42.  

229  ‘Reizen en ervaringen van Br. Alb.C. Kruyt in Posso’, blz. 19-30. 
230  ‘Reizen en ervaringen’, blz. 27. 
231  Coolsma, De Zendingseeuw,  blz. 618. 
232  Coolsma, De Zendingseeuw,  blz. 618-619.  
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K.J. Brouwer refereert in zijn biografie over Kruyt kort aan de kritiek van Coolsma en 
merkt kortweg op dat de ‘etnologische methode’ niet bij iedereen ingang vond.233 J.J.P. 
Coté gaat in zijn studie ‘The colonization and schooling of the To Pamona of Central 
Sulawesi, 1894-1924’ ook kort in op deze kwestie. Hij citeert de betreffende passage 
van Brouwer, maar voegt daaraan toe dat de kwestie duidelijk maakt dat niet iedereen 
gelukkig was met de ‘methode Kruyt’ en dat hierover zorg bestond.234 In een brief aan 
P.D. Chantepie de la Saussaye reageerde Kruyt zelf als volgt op de kritiek van 
Coolsma:  
 

Onlangs ontving ik het werk van den Heer Coolsma ‘De Zendingseeuw voor Nederlandsch-
Indië’. Als een boek om feiten na te slaan is het wel geschikt, maar er zit heel weinig 
waarachtige historie in en het staat daarin (en in vele andere opzichten) ver ten achter bij het 
werk van Prof. Kruijff.235 Onzen arbeid te Posso valt niet in zijn smaak; maar het komt mij 
voor, dat de Heer Coolsma niet veel moeite heeft gedaan om ons streven hier te Posso te 
begrijpen.236 

 
Bram van der Flier, Kruyts vriend, reageerde publiekelijk op de aantijgingen van 
Coolsma237 en toonde volgens Brouwer overtuigend ‘het onhoudbare’ van de kritiek 
aan. Coolsma kwam uiteindelijk tot de conclusie dat hij de werkwijze van Kruyt niet 
juist had ingeschat en herriep wat hij had geschreven.238 Dit neemt echter niet weg dat 
Coolsma terecht tot de conclusie was gekomen dat Kruyt een andere, vernieuwende 
zendingsmethode ontwikkeld had, die sterk afweek van hetgeen in zendingskringen 
gebruikelijk was. Coolsma’s verwijt dat Kruyt ‘te veel van menschelijke kennis en 
ontwikkeling’ verwachtte239 heeft zonder meer enige validiteit, evenals de observatie 
dat Kruyt een andere benadering van het heidendom voorstond. Duidelijk is dat Kruyt 
langzaam maar zeker het gebruikelijke accent op de degeneratie van de heidense religie 
losliet en dit verving door het onderstrepen van de evolutie van de godsdienst naar een 
hoger, geestelijker niveau. Het gereformeerde uitgangspunt dat andere religies verval-
singen zijn van Gods openbaring240 – een gedachte waar Kruyt zich aanvankelijk goed 
in kon vinden – is niet meer te herkennen in Van Heiden tot Christen. Brouwer en Van 
der Flier hebben de vragen die samenhangen met Coolsma’s kritiek, achteraf bezien, te 
gemakkelijk willen ontwijken: er was wel degelijk reden om Kruyt op dit punt kritisch 
te bevragen.  

Zendeling J.H. Neumann,241 die met Kruyt correspondeerde tussen 1902 en 1908, 
was zich goed bewust van de tegenspraak die laatstgenoemde in zendingskringen 
opriep. Zoals blijkt uit een brief van Neumann, uit 1903, waren de critici van mening 

                                                        
233  K.J. Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, blz. 91-92. 
234  J.J.P. Coté, ‘The colonization and schooling of the To Pamona of Central Sulawesi’, blz. 105, voetnoot. 
235  E.F. Kruijf, Geschiedenis NZG. Kruyt schrijft de naam van de auteur abusievelijk met dubbel ‘f’.  
236  Brief Kruyt aan P.D. Chantepie de la Saussaye, 3 februari 1902 (ARvdZ 101A/6/1). 
237  A. van der Flier, Nederlandsche Kerkbode, 10 en 17 mei 1902. Van Randwijck spreekt in dit 

verband abusievelijk van G.J. van der Flier, de vader van Kruyts vriend Bram (S.C. van Randwijck, 
Handelen en denken in dienst der zending, II, blz. 426). 

238  S. Coolsma, Nederlandsche Kerkbode, 17 mei 1902; zie ook K.J. Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, blz. 92. 
239  Coolsma, De Zendingseeuw,  blz. 619. 
240  H. Reenders, ‘Zending voor de oorlog: de periode 1881-1942’, in: W.B. van Halsema, De zending 

voorbij. Terugblik op de relatie tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijke 
Kerk van Sumba, 1942-1992, Kampen, 1995, blz. 7, 21. 

241  J.H. Neumann, van 1900 tot (in ieder geval) 1934 werkzaam in Deli. 
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dat Kruyt te weinig op het gemoed van de heidenen werkte om hen te bewegen tot het 
christendom over te gaan:  
 

Om over te gaan tot je brief – nogeens je opstel over het heidendom in Posso.242 Het heeft 
tegenspraak uitgelokt, zeg je; welnu dat was eenigszins te verwachten, maar het is de vraag 
nog van welke zijde is die tegenspraak gekomen, dat is ook van veel waarde. Dat je te 
weinig op het gemoed werkt kan iemand uit de verte moeilijk beoordelen, maar mij dunkt 
dat dan eene nadere definitie van dat op het gemoed werken moet gegeven worden. 
Niemand zal toch met den Bijbel in de hand ons kunnen zeggen dat wij den menschen het 
geloof geven kunnen, de Heer Jezus zeide immers zelf: dat God het aan kinderkens 
openbaart; in hoeverre dus dat waar is dat men op het gemoed moet werken is nog voor mij 
een open vraag. Zeker zal het jou, bij grove zonden die onder je Toradjasche kennissen 
plaatsgrepen, toch wel overkomen zijn dat je es een hartig woordje over zeidet en op God 
wees die alles ziet en hoort. Het komt immers zoo vaak voor en dat is dus stellig op het 
gemoed werken.243 

 
Een eerdere brief van Neumann maakt duidelijk dat deze zelf ook vragen had bij de 
zendingsmethodiek van Kruyt. Zijn vragen betroffen Kruyts intentie de To Pamona zo 
dicht mogelijk te naderen. Neumann had vernomen dat Kruyt geen bijdragen meer 
wilde geven aan de feesten van de To Pamona. Met deze slotsom kon Neumann zich 
goed verenigen. Hij plaatste echter kritische kanttekeningen bij het feit dat Kruyt in 
het verleden wel bijgedragen had: 
 

Een tweede vraag betreft je methode van werken; ik las nl. een poosje geleden dat je met je 
goeroes afgesproken hebt geen bijdragen meer te geven voor hunne feesten (d.w.z. die van 
het volk). Daarover heb ik mij ten sterkste verwonderd en kan het mij nog niet goed 
begrijpen dat jij ooit bijgedragen hebt om hunne feesten te doen slagen. Ik kan mij niet 
indenken met welke bedoelingen je dat gedaan hebt en dat de menschen in dat terugtrekken 
nu niet een zwakheid van jou zien. Ik was nog niet lang hier of ik meende er toe te moeten 
overgaan om mij meer lijnrecht tegenover hunne praktijken te moeten stellen; men ging mij 
als hunner een beschouwen en dat benam mij, volgens mijne meening, het recht om zoo 
mondig tegen hen op te treden. Misschien krijg ik weleens een opheldering van je over dit 
punt. Meen niet dat wij er hier maar op los prediken en niet vragen of zij het verstaan 
kunnen of niet. Wij probeeren integendeel alles zooveel mogelijk passend voor hunne 
ideeën te maken; ook zullen wij het wel eens zijn omtrent het heidendom, dat dit evengoed 
in beginsel godsdienst is, in graad moge het verschillen met het Christendom, in waarde 
toch zeker niet.244  

 
Neumann betoogt in het bovenstaande dat de antithetische lijn de enig juiste bena-
dering van de heidense godsdienst is, aangezien de zendeling anders te zeer als een van 
het volk wordt beschouwd en niet meer vrijuit over het evangelie kan spreken. Kruyt 
koos echter voor een andere lijn: die van een zo groot mogelijke aansluiting bij de 
lokale cultuur. Het antwoord van Kruyt is helaas niet bewaard gebleven, maar het 
archiefmateriaal maakt duidelijk dat hij bijdroeg aan feesten. Het is evenwel niet aan-
nemelijk dat hij ooit geschenken gaf bij de dodenfeesten (mompemate en motengke), 
die hij als bij uitstek heidens beschouwde. We kunnen dit echter niet met zekerheid 
zeggen, omdat de bronnen hierover geen uitsluitsel geven.  

                                                        
242  Neumann refereert hier aan Kruyts artikel ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 21-35. 
243  Brief J.H. Neumann aan Kruyt, 15 juli 1903 (ARvdZ 106A/7/2).  
244  Brief J.H. Neumann aan Kruyt, 28 december 1902 (ARvdZ 106A/7/2). 
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Jan Kruyt vermeldt dat het besluit om niet bij te dragen aan de feesten werd genomen 
in 1900, tijdens een vergadering van zijn vader met de gurus. Hij beschrijft dit in het 
kader van een korte uiteenzetting over het begrip sintuwu. Het geven van een bijdrage 
(posintuwu) zou de indruk kunnen wekken dat de gurus daarmee instemden met het 
vereren van de doden, die tot lamoa waren geworden. De gurus mochten vanaf die tijd 
uitsluitend deelnemen aan de communale feestmalen in de eigen woonplaats. Jan Kruyt 
voegt daaraan toe dat zijn vader ook buiten de eigen woonplaats feesten bijwoonde, 
omdat hij dit zag als een goede mogelijkheid om met de To Pamona in contact te 
komen.245 

Uit de dagboeken blijkt dat Kruyt in de eerste jaren van zijn verblijf in Midden-
Celebes dodenfeesten bijwoonde ‘om hunne gewoonten te leeren kennen’ en dat dit 
door de mensen als posintuwu werd beschouwd.246 Posintuwu, een sleutelbegrip in de 
cultuur van de To Pamona, wijst op het ‘samen leven’ en het ‘samen doen’. Het duidt 
als zodanig op een levensstijl waarin de mensen zich, binnen de stamverwantschap, 
van elkaar afhankelijk weten en waarin een verfijnd systeem bestaat voor het uitruilen 
van geschenken en onderlinge assistentie.247 Kruyt omschreef posintuwu zelf als volgt: 
‘samenleven met de anderen, in de beteekenis van: een van zin willen zijn. Niet willen 
mosintoewoe is voor den Possoër een lelijke ondeugd, en er zullen maar weinigen zijn, 
die weigeren.’248 Dat Kruyt zijn aanwezigheid bij de dodenfeesten omschrijft als 
posintuwu doet vermoeden dat hij aanvankelijk bijdragen gaf, want het geven van 
geschenken vormt een wezenlijk onderdeel van het systeem.  

Een passage in het dagboek van juni 1894 maakt dit aannemelijk: Kruyt wilde het 
aanbod van een stuk vlees van een karbouw, geslacht bij een dodenfeest, aanvankelijk 
weigeren. Hij vond echter dat een weigering te ‘afstotend’ zou zijn en kwam tot de 
slotsom dat de mensen het uitsluitend zagen als posintuwu, een uiting van vriendschap 
en het behoren bij dezelfde leefgemeenschap.249 Het met aarzeling ontvangen geschenk 
maakt duidelijk dat hij ook zeer aarzelend moet hebben gestaan ten opzichte van het 
geven van geschenken bij dodenfeesten. Zijn slotsom dat de To Pamona de posintuwu 
ook beleefden als uiting van vriendschap en het deel uitmaken van dezelfde leef-
gemeenschap had echter als keerzijde dat het geven van geschenken bij dodenfeesten 
op dezelfde wijze kon worden uitgelegd en dus legitiem was. 

Een passage in het dagboek van 1898, tot slot, laat zien dat Kruyt zijn standpunt 
herzag, toen de Minahasische guru Herman Kolondam vanuit posintuwu-overwegingen 
naar niet nader aangeduide offerfeesten ging. Kruyt wees hem erop dat zijn houding 

                                                        
245  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 60. 
246  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 19 februari. 
247  Kruyt schrijft opvallend weinig over het begrip posintuwu. In zijn publicaties is het zelfs vrijwel 

afwezig. In de dagboeken refereert hij er echter wel aan (zie onder meer ‘Dagboek 1894’, 3 juli; 
‘Dagboek 1897’, 4 mei, 26 november; ‘Dagboek 1898’, 4 februari, 17 oktober). H. Lems gaat in zijn 
beschrijving van de bruidsprijs bij de To Pamona evenals Kruyt voorbij aan de betekenis van 
posintuwu als rituele uitwisseling en sociale classificatie (H. Lems, ‘Intercultural Giving for 
Mission’, in: M. Frederiks, M. Dijkstra, A. Houtepen, Towards an Intercultural Theology. Essays in 
honour of J.A.B. Jongeneel, Zoetermeer, 2003, blz. 153-155; vergelijk Alb.C. Kruyt over oli 
mporongo, in: De Bare’e sprekende Toradja’s van Midden-Celebes, II, blz. 23-26 en A. 
Schrauwers, Colonial ‘Reformation’ in the highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995, blz. 
129-130). 

248  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 27 december. Mosintuwu is het werkwoord, posintuwu het zelfstandig 
naamwoord. 

249  Kruyt, ‘Dagboek 1894’, 23 juni. 
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‘onchristelijk’ en ‘onvoldoende’ was.250 Helaas maakt Kruyt hier niet duidelijk wat dit 
onchristelijke precies inhield. Wel wordt duidelijk dat de wens de To Pamona nabij te 
komen en de posintuwu te onderhouden de gurus ertoe aanzette offerfeesten bij te 
wonen. Het valt aan te nemen dat dit Kruyt ertoe bracht, zoals we lazen in de brief van 
Neumann, zich terughoudender op te stellen en de regels ten aanzien van het geven van 
de posintuwu aan te scherpen.  
 
Het zoeken naar aansluiting 
In het reeds eerder genoemde artikel ‘Het wezen van het Heidendom te Posso’ (1903) 
was Kruyt tot de conclusie gekomen dat zijn Minahasische gurus wel de uitingen van 
het heidendom kenden, maar niet het wezen.251 Daardoor zouden zij in de prediking 
niet goed in kunnen gaan op de verschillen tussen God de Vader en de goden van de To 
Pamona, tussen het gebed van een christen en het gebed van een heiden.252 Kruyt 
kwam tot de slotsom dat de zendeling zich in zijn werk steeds geconfronteerd zag met 
een heidens antwoord op de christelijke verkondiging: hij kwam tot het besef dat de 
hoorder telkens het equivalent van een christelijk concept in zijn eigen religie zocht. 
Wanneer de zendeling van Jezus spreekt dan spreekt de heiden van de godheden die uit 
de hemel nederdaalden. Wanneer hij vertelt over de tien geboden dan verhaalt de 
heiden van de adat. Kruyt had echter gemerkt dat de hoorder voor alles een equivalent 
kon aanvoeren, maar dat hem dit niet lukte voor de liefde van Jezus tot in de dood. 
Kruyt verbond aan het ontbreken van dit equivalent de observatie dat de heiden het 
unieke van Jezus’ liefde volstrekt niet relevant achtte.  

Deze irrelevantie hing volgens hem samen met kenmerkende eigenschappen van 
de To Pamona. Zo wees Kruyt op de volstrekte ‘aardsgezindheid’ van het volk. De 
verkondiging van het evangelie beantwoordde het met de vraag of de christelijke God 
dan kon garanderen dat niemand meer zou sterven. De rituelen van de To Pamona 
waren namelijk gericht op het versterken van de levenskracht. Wanneer de God van de 
christenen verlenging van het leven kon geven dan was de nieuwe godsdienst daarmee 
relevant. Kruyt antwoordde dat hij ‘in Gods naam durfde verzekeren, dat zij niet van de 
aarde verdelgd zouden worden, wanneer zij hunne goden verwierpen’. De To Pamona 
concludeerden op basis daarvan dat de christelijke godsdienst geen groter nut had dan 
de eigen religie.253  

                                                        
250  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 17 oktober. A.G. Hoekema wijst op de gepubliceerde dagboekfragmenten 

van de hier genoemde Kolondam als een vorm van Indonesische, protestantse prototheologie. Zie 
A.G. Hoekema, Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale 
protestantse theologie in Indonesië (ca. 1860-1960), Zoetermeer, 1994, blz. 42. Kruyt verzorgde de 
publicatie van de betreffende dagboekfragmenten. Zie Kruyt, ‘Herman Kolondam, een stukje 
geschiedenis van de Posso-Zending’, MndNZG, 1910 (12), blz. 205-212. 

251  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 21. Hij besteedde daarom bij de opleiding aan de 
kweekschool bijzondere aandacht aan het onderwijs over de godsdienst van de To Pamona. Zie 
Kruyt, ‘Verslag over het Eerste Halfjaar (Januari-Juli 1913) van de Kweekschool te Pendolo’, 
MNZG, 1913 (57), blz. 380. Volgens Kruyt kleefden er bezwaren aan het inzetten van To Pamona-
gurus, want zij beschouwden de aanneming van het evangelie, in tegenstelling tot de gurus uit de 
Minahasa, nog als een collectieve stamzaak en niet als een zedelijke eis aan elk individu afzonder-
lijk. Zie Kruyt, ‘De werkkring Pendolo’, MNZG, 1918 (62), blz. 3. 

252  Elders schreef Kruyt dat de Minahasische onderwijzers meer aanleg hadden voor de afbraak van het 
heidendom dan voor het opbouwen in het christelijk geloof. Zie Kruyt, ‘De werkkring Pendolo in 
1910’, MNZG, 1911 (55), blz. 217; Kruyt, ‘Het ressort Pendolo in 1911’, MNZG, 1912 (56), blz. 
106-107.  

253  Kruyt, ‘Wat voor de Toradja’s de dood beteekent’, HZ, 1903 (6/3), blz. 17. 
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De To Pamona confronteerden Kruyt ook met het feit dat deze zich niet schuldig achtte 
aan het overtreden van Gods wet. Erkenning van zonde tegen God ontbrak en daardoor 
was de relevantie van Jezus’ liefde voor de mensen moeilijk duidelijk te maken. Kruyt 
geloofde wel dat de Geest van God het begrip in de mensen kon werken, maar anders 
dan Coolsma zag hij het als de plicht van de zendeling ‘dien Geest den weg te bereiden 
door de heidenen volmaakter vormen van onderdeelen des geheels te laten zien, van 
welks primitieven vorm de Toradja wel begrip heeft’.254 Met deze wat cryptische zin 
doelde hij op het zoeken naar aanknopingspunten: de heiden heeft een referentiekader 
waarbinnen hij dingen begrijpt, duidt en waardeert. Wat buiten het kader valt, is voor 
hem niet te duiden en dus niet relevant. In 1907 schreef Kruyt, terugkijkend op zijn 
werk in Midden-Celebes, dat de natuurmens onverschillig is voor het evangelie en 
voegde daaraan toe: ‘O, als jonge zendelingen meer doordrongen waren geweest van 
het besef, dat zijzelven en hun heilige boodschap met onverschilligheid zouden worden 
ontvangen, wat zouden zij zich dan veel ontmoediging en teleurstelling hebben 
bespaard.’255  

Het kwam er voor de zendeling dus op aan te zoeken naar wegen om de relevantie 
van het christelijk geloof aan te tonen, rekening houdend met het bestaande referen-
tiekader. De centrale vraag daarbij was volgens Kruyt: ‘Wat kunnen wij van het 
heidendom gebruiken?’ Evenzeer achtte hij de omgekeerde vraag van groot belang: 
‘Wat kunnen wij van het heidendom niet gebruiken?’256 Zo predikte hij Jezus graag als 
de hogepriester, omdat de To Pamona goed bekend waren met priesters en de 
voordelen konden zien van een betrouwbare priester die geen dingen ten eigen bate 
doet. ‘Waarlijk’, voegde Kruyt toe, ‘het is alleen Gods Geest, die de harten kan openen 
voor hoogere verwachtingen en hooger verlangen; maar wij, predikers van het Evan-
gelie, moeten den waren staat des heidendoms in dit opzicht kennen om de wegen te 
effenen, waarlangs Gods Geest in de harten kan komen.’257  

De invloed van het evolutionistische denken wordt hierin duidelijk: de primitieve 
mens kan zich ontwikkelen naar een hoger beschavingsniveau en het wekken van een 
hoger verlangen kan daaraan dienstbaar zijn. Kruyt omschrijft de To Pamona in dit 
artikel als een volk dat nog slechts de laagontwikkelde ‘dierlijke liefde’ kent. Hij 
definieert dat als de liefde van ouders tot de kinderen en tot familieleden in het alge-
meen.258 Deze ontwikkelt zich volgens Kruyt echter niet vanzelf tot een hogere vorm, 
omdat in de verhalen over de goden van de To Pamona geen equivalenten bestaan van 
zichzelf overstijgende liefde. Deze goden zijn niet vergevingsgezind en sporen niet aan 
tot naastenliefde. De goden houden de To Pamona daarmee gevangen op het zelfde 
ontwikkelingsniveau, omdat ze geen verlangen naar het hogere wekken.259 

Bovengenoemd artikel over het wezen van het heidendom leidde tot een discussie 
tussen zendingsdirector J.W. Gunning en zijn oom en oud-minister N.G. Pierson.260 
                                                        
254  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 23. 
255  Kruyt, De Inlander en de Zending, blz. 87-88. 
256  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 33, voetnoot. 
257  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 30. 
258  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 33. Zie ook: Kruyt, ‘De Toradja’s en de Evangelie-

prediking’, Het Haagsche Zendingsblaadje, 1900 (3/6), blz. 43. Hij uit zich in het eerste deel van dit 
artikel overigens opvallend negatief over de To Pamona. Deze zouden uiterst egoïstisch zijn en 
‘geen karakter’ hebben (zie 3/5, blz. 39). 

259  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 34. 
260  J.W. Gunning (1862-1923) was een zoon van J.W. Gunning en P.A. Pierson. In theologisch opzicht 

stond hij sterk onder invloed van zijn oom J.H. Gunning, een van de grondleggers van de ethische 
theologie. N. Adriani bracht hem in contact met de zending (I.H. Enklaar, in: BLGNP II, blz. 228-
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Kruyt zou volgens Pierson te intellectualistisch zijn geworden en niet voldoende 
‘Christus als het hoogste Ideaal voorstellen’. Kruyt zou te zeer zoeken naar aankno-
pingspunten en de prediking willen laten opkomen vanuit het bestaande, heidense 
referentiekader. Gunning zat meer op de lijn van Kruyt en achtte het niet verstandig te 
preken vanuit het ideaal. Kruyt verdedigde zich door erop te wijzen dat Pierson bij de 
heiden eenzelfde ‘bodem des harten’ veronderstelde als bij Europeanen, ‘een bodem 
waarop “het hoogste Ideaal” kán worden geplant; maar bij den heiden moet zelfs de 
bodem nog worden toebereid, en dit kan naar mijn ervaring niet anders dan door 
“leering” in den eenvoudigsten zin van het woord. Het is een van de zelfverloochenin-
gen van den zendeling intellectualistisch te worden.’ Het veronderstellen van dezelfde 
gevoelens zou er slechts toe leiden dat de hoorders de zendeling zouden napraten.261 
Het was Kruyt er juist om begonnen dat bekering geen zaak was van uiterlijkheden, 
maar van een verandering van het hart. Zending was voor hem gericht op een geestelijk 
en zedelijk verstaan van het evangelie. Het houden van de wet en de uiterlijke vormen 
daarvan zou voor de heiden een grote valkuil zijn. Wanneer de bodem niet goed werd 
voorbereid dan zou de heiden niet toegeleid worden naar een geestelijk verstaan van 
het evangelie, maar genoegen nemen met de vorm. 

Een verslag van de gesprekken met zendeling en hulpprediker dr. S. Schoch,262 die 
tot de ethische richting behoorde,263 toont hoe Kruyts zendingsmethodiek zich ontwik-
kelde. In 1905 ontmoette Kruyt hem tijdens zijn verblijf in de Minahasa. Hij raadde 
hem aan een studie te verrichten naar de restanten van het heidendom onder de Mina-
hasers: ‘Ik kon Schoch voorlopig geen ander middel aan de hand doen, dan naarstiglijk 
het heidendom op te sporen, dat nog leeft onder de Minahassers; dit openlijk te bespre-
ken, uit te leggen, naast het Evangelie te plaatsen. Op deze wijze zou het Evangelie als 
een zuurdesem in het heidendom worden gestoken, terwijl dat heidendom nu alleen 
maar is overdekt met een broodkorst.’264 Een tweede gesprek met Schoch, dat enkele 
dagen later volgde, is illustratief voor Kruyts ontwikkelingsdenken:  
 

Ik heb hem toen gezegd om in iedere toespraak zooveel mogelijk de heidensche gedachte 
(...) naast de christelijke te plaatsen. Of met andere woorden: het zuiver menschelijke in 
het heidendom worde geplaatst naast het zuiver goddelijke in het Christendom. Volgens 
de geschiedenis zijn pasbekeerde heidenen, meer christen dan al christelijke inlanders. De 
eersten hebben gelegenheid gehad te vergelijken, niet dat het heidendom voor hen dood 
was, maar het werd gedomineerd door het christelijke geloof naar het woord van de 
zendeling. Toen men het uiterlijke heidendom niet meer met het uiterlijke Christendom 
kon vergelijken, zoodat het niet begrepen geestelijke Christendom naast het nog zuiver 
gevoelde heidendom ging staan, was geen vergelijking meer mogelijk, want de predikers 
predikten het evangelie van hun standpunt, en dit werd ontvangen door harten, welke een 
anderen gedachtengang hadden. De prediker heeft dus dunkt mij de plicht de hoorders 
aan zichzelf te ontdekken, d.w.z., hij moet hen ten eerste duidelijk maken, hoe mensen 
over de dingen denken, om hen dan te kunnen leiden tot de christelijke gedachte, maar 
natuurlijk is hiervoor een eerste vereischte, dat Schoch zich leert verplaatsen in de 

                                                                                                                                  
231). 

261  Brief Kruyt aan zijn vrouw, 15 mei 1903 (ARvdZ 106A/7/4abc). 
262  Dr. S. Schoch, vanaf 1902 NZG-zendeling en hulpprediker van de Indische Kerk te Sonder, 

Tomohon en Pamekasan (Madura). Overleden 1912. 
263  S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, I, blz. 149. 
264  Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 11 februari 1905. 
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gedachtengang van den Minahasser, en daartoe moet hij in de eerste plaats zijn gods-
dienst kennen en begrijpen.265 

 
We zien in dit gedeelte dat Kruyt in de prediking, voor de christelijke Minahasers, de 
equivalenten in christendom en animisme naast elkaar wil plaatsen om het voort-
levende heidendom bespreekbaar te maken. De geestelijke vorming van christenen 
kan volgens hem niet zonder het blijvende gesprek over de religie van de voor-
ouders, omdat slechts de discussie over het zuivere heidendom de mens kon brengen 
tot de ware christelijke gedachte.  
 
5.3.2 Zending als volkskerstening 
 
In het verslag over het zendingswerk van 1901 spreekt Kruyt over het communale van 
de samenleving in Midden-Celebes. De mensen gaven aan christen te zullen worden 
indien de hoofden daartoe het initiatief zouden nemen. In verband daarmee schrijft 
Kruyt dat het een opmerkelijke trek is bij ‘de heidensche volken in Nederlandsch-Indië, 
dat pogingen om enkelen hunner tot het geloof in Jezus te brengen meestal mislukken: 
zij gelukken veelal alleen bij die enkelen, welke door den zendeling in huis worden 
genomen, of die om andere redenen onder zijn direkten invloed staan.’266 Hij besefte 
dat de stem van het individu in het proces van de kerstening niet de doorslag zou 
geven, maar de stem van de hele stam.267 Deze opvatting strookte echter niet met de 
gangbare visie binnen de zendingscorporaties. S.C. van Randwijck spreekt zelfs van 
een principiële afwijzing van massa-overgangen en een sterke gerichtheid op de 
bekering van het individu.268 Ook Th. van den End merkt in zijn vergelijking van de 
zending van de corporaties met de Gereformeerde zending op:  
 

De 19e-eeuwse zendelingen waren inderdaad uit op de bekering van enkelingen, in het 
uiterste geval van ‘die ene ziel’. Het getal van die enkelingen kon zo groot zijn dat een heel 
volk werd gekerstend, zoals in de Minahasa geschiedde; men was echter althans in de 
Nederlandse zending niet uit op de kerstening van het collectief.269 

  
In tegenstelling tot veel van zijn sterk door het piëtisme beïnvloede voorgangers bleek 
Kruyt in staat zich te ontworstelen aan een ‘uiterst negatieve waardering van al het 
niet-christelijke en niet-westerse’. Hij vond het niet opportuun van de bekeerling te 
eisen dat deze geheel met het verleden zou breken.270 Kruyt was zich terdege bewust 
van zendingshistorische voorbeelden van collectieve overgangen naar het christendom, 
zoals bij de Bataks en de inwoners van Halmahera. Juist deze voorbeelden, in combi-
natie met zijn eigen ervaringen in Poso, stelden hem voor de vraag of de gangbare 
zendingsmethodiek, die gericht was op de bekering van het individu, houdbaar was.  

                                                        
265  Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 19 februari 1905. Het woord ‘begrijpen’ is in het origineel niet 

gecursiveerd, maar onderstreept. 
266  Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1900’, blz. 227. 
267  Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1900’, blz. 228. 
268  S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, I, blz. 146. 
269  Th. van den End, ‘De Gereformeerde Zending en de anderen’, in: P.N. Holtrop, ZGKN100, 1996, 

Almelo, blz. 92.  
270  Zie Th. van den End, ‘Tweehonderd jaar Nederlandse zending: een overzicht’, in: Th. van den End, 

Chr.G.F. Jong, A.Th. Boone, P.N. Holtrop, Twee eeuwen Nederlandse zending, blz. 11. 
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Een andere ontwikkeling versterkte Kruyts vragen bij de gangbare zendingsmethodiek 
eveneens. A. Hueting (1868-1961), vanaf 1896 zendeling in Halmahera,271 werd in 
1898 geconfronteerd met een massabeweging naar het christendom. Sinds 1865 had de 
UZV op dit eiland gewerkt, maar echte groei bleef lange tijd uit.272 Zendeling H. van 
Dijken (1833-1900) doopte weliswaar op 17 juli 1874 een eerste groep van zeven 
dopelingen, negen jaar nadat hij met zijn werk begon, maar daarna trad stagnatie op. 
Van Dijken koos er namelijk voor christenen, en hen die christen wilden worden, 
bijeen te brengen in een christelijk dorp en vervolgens intensief geloofsonderricht te 
geven. De eisen die aan de nieuwe gelovigen werden gesteld waren hoog. Het doel 
daarvan was dat de gemeente zuiver zou zijn, zowel in geloofsopvatting als in levens-
wandel. De kloof tussen de christelijke en de niet-christelijke gemeenschap was 
daardoor echter groot. In 1895 bedroeg het aantal christenen dan ook slechts circa 150 
mensen. Van deze groep waren slechts 62 mensen als volwassene gedoopt en de 
overigen als kind. Hueting zag de tekortkomingen van deze zendingsmethodiek en 
koos daarom voor een werkwijze die minder hoge eisen stelde aan de overgang naar 
het christendom. Zo onderscheidde hij tussen heidense en neutrale cultuurelementen, 
die binnen het christendom afgeschaft moesten worden dan wel bewaard konden 
blijven. Hueting wilde alle gegadigden niet direct dopen, maar hij stelde wel ‘leer-
lingenbrieven’ beschikbaar die duidelijk maakten dat de betrokkene leerde voor de 
doop.273  

Kruyt was in januari 1905 in Halmahera in verband met zijn studie over het 
animisme. Hij had gedurende zijn verblijf veel contact met Hueting en hoopte nadien 
goed met hem in correspondentie te kunnen blijven, ‘want ik geloof dat dit zeer de 
moeite waard zal zijn’.274 Hij was onder indruk van het zendingswerk van de UZV en 
schreef:  
 

Wanneer ik voor mijzelf niet volkomen zekerheid had, dat bij de Toradja’s de voorwaarden 
aanwezig zijn voor het slagen van de Zending, dan zou ik graag op Halmahera werken. Die 
forse gebaarde mannen en kleinere vrouwen zien er erg sympathiek uit, en al de voorwaar-
den zijn vervuld om hier een volkskerk te stichten, die zich kan ontwikkelen, en die langs 
geleidelijken weg kan opwassen in de kennis van God. En gelukkig hebben Hueting en 
Fortgens275 een open oog voor het schoone van dit werk en zij treden niet dwingend op.276  

 
De geciteerde passage maakt duidelijk dat Kruyt reeds in 1905 tot de conclusie 
gekomen was, dat het werk van de zending niet gericht moest zijn op het individu, 
maar op het volk als collectief. Niet zonder reden spreekt hij van de aanwezige 
voorwaarden voor het stichten van een volkskerk. Het is zeer waarschijnlijk dat de 
                                                        
271  A. Hueting, van 1896 tot 1915 UZV-zendeling in Tobelo (Halmahera), van 1915 tot 1930 in 

Leksula (Buru). 
272  Zie voor een uitvoeriger beschrijving van het zendingswerk in Halmahera: A.L. Fransz, Benih yang 

tumbuh 9, Gereja Masehi Injili Halmahera, Jakarta, 1976, blz. 3-16; Th. van den End, Ragi Carita. 
Sejarah Gereja di Indonesia 2, 1860-an – sekarang, Jakarta, 1989, blz. 126-131; A. Hueting, 
‘Geschiedenis der Zending op het eiland Halmahera’, TZM, 1928 (72), blz. 1-24, 97-128, 193-214, 
289-320. De dissertatie van James Haire (The Character and Theological Struggle of the Church in 
Halmahera, Indonesia, 1941-1979, Frankfurt am Main/Bern, 1981) geeft verhoudingsgewijs weinig 
aandacht aan de periode tot aan de zelfstandigwording van de kerk. 

273  Zie I. H. Enklaar, De scheiding der sacramenten op het zendingsveld, Amsterdam, 1947, blz. 93-97; 
A. Hueting, ‘Geschiedenis der Zending op het eiland Halmahera’, blz. 208-209, 301. 

274  Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 25 januari 1905. 
275  J. Fortgens (1876-1955), van 1901 tot 1921 UZV-zendeling in Tobelo en Jailolo (Halmahera). 
276  Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 24 januari 1905. 
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ontwikkelingen op Halmahera Kruyt beïnvloedden in zijn denken over volkskerste-
ning. We gaan dit in het onderstaande na. 

Kruyt correspondeerde, voor zover bekend, pas vanaf 1905 met Hueting, maar 
hij had reeds vanaf 1899, waarschijnlijk zelfs al eerder, een briefwisseling met 
zendeling G. Maan, die eveneens op Halmahera werkzaam was.277 Uit de corres-
pondentie met laatstgenoemde blijkt dat Kruyt het werk op dit zendingsterrein met 
meer dan gemiddelde belangstelling volgt.278 Maan en Kruyt waren het geheel met 
elkaar eens dat de zendelingen ‘den menschen rechtstreeks den Heiland hebben te 
brengen’. Maan schreef in verband daarmee dat het nodig is de dwaasheid van het 
heidendom aan te tonen.279 Zondag aan zondag preekte hij over zonde en verlossing, 
maar constateerde dat Kruyt een grotere diversiteit aan onderwerpen besprak.280 Een 
artikel uit 1916 werpt de vraag op of Maan hierin gelijk had. Kruyt schreef zelf 
namelijk, terugkijkend op 25 jaar zendingswerk in Poso: ‘Tot nu toe nam in de 
schetsen, welke ik met de onderwijzers bespreek, het “werven voor het Christen-
dom” eene voorname plaats in. Naar allerlei aanleidingen en in verschillenden vorm 
was toch de slotsom steeds “Bekeert u van uwen godsdienst, en wendt u tot den 
levenden God”.’281 Kruyts terugblik is echter enigszins reductionistisch: uiteraard 
preekte hij de omkeer tot God, maar hij zocht daarvoor invalshoeken via vele en 
uiteenlopende onderwerpen.  

Maan schrijft terloops dat hij altijd de naam had een ‘nog al calvinistisch Chris-
ten te zijn’282 en laat daarop volgen: ‘hier arbeidende ben ik hoe langer hoe meer 
overtuigd, dat het is zooals U schreef: alleen Gods groote genade in Christus kan een 
geheele verandering teweegbrengen in den natuurlijken mensch’. Maans naspreken 
van Kruyt laat echter onderbelicht dat laatstgenoemde de kerstening en de bekering 
niet liet samenvallen: de kerstening van het volk betekende niet de gehoopte ‘gehele 
verandering’, want met de kerstening begon het bekeringsproces pas. Kruyt wilde 
niet de kerstening, maar de doop laten samenvallen met de bekering.283 Maan daar-
entegen wilde de kerstening zo veel mogelijk laten samenvallen met de bekering. 
Hij schreef met het oog op de voorbereiding van dopelingen:  
 

Het is te begrijpen, dat zij vele dingen van ons Christendom nog niet verstaan, en de 
neiging bij hen bestaat het Christendom te assimileeren aan hunne denkbeelden. Zij 
zouden hun eigen denkbeelden willen volmaken met het Christendom, zonder bekeering, 
zonder wedergeboorte, zonder kennis van zonde en de verlossing die in Christus Jezus 
is.284 

 
Ondanks zijn voorkeur voor het samenvallen van kerstening en bekering schrijft 
Maan toch dat hij – waarschijnlijk om pragmatische redenen – de voorkeur geeft aan 
groepsgewijze overgangen naar het christendom: ‘Indien ik het voor het zeggen had: 

                                                        
277  In het Kruyt-archief bevindt zich een zeer omvangrijke correspondentie van Kruyt met Maan, 

daterend uit de jaren 1899 tot 1925 (ARvdZ 101A/7/4). De eerste brief dateert van 7 februari 1899. 
Maan maakt daarin melding van eerder ontvangen brieven van Kruyt, waarop hij het antwoord lang 
schuldig bleef. Mogelijk is de brief van 7 februari Maans eerste brief aan Kruyt. 

278  Brief G. Maan aan Kruyt, 29 januari 1900 (ARvdZ 101A/7/4). 
279  Brief G. Maan aan Kruyt, 12 juli 1899 (ARvdZ 101A/7/4). 
280  Brief G. Maan aan Kruyt, 19 november 1899 (ARvdZ 101A/7/4).  
281  Kruyt, ‘Het 25ste jaar in dienst der Posso-Zending’, MndNZG, 1916 (10), blz. 132. 
282  Brief G. Maan aan Kruyt, 24 mei 1902 (ARvdZ 101A/7/4). 
283  Kruyt, ‘De Zending in den werkkring Koekoe in het jaar 1908’, MNZG, 1909 (53), blz. 14. 
284  Brief G. Maan aan Kruyt, 24 mei 1902 (ARvdZ 101A/7/4). 
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zag ik graag de menschen familiegewijs komen en overgaan. Eenlingen hebben het 
zwaar te verantwoorden. En toch verwacht ik gedurende mijn leven niet anders dan 
eenlingen, maar de Heer is machtig en als zijn Geest den hof doorwaait dan ge-
beuren er “wonderen”.’285 De doop mocht volgens Maan geen propagandistisch 
middel zijn en hij stemde in met Kruyts uitspraak dat wanneer de zendeling mensen 
alleen maar vastheeft door de doop hij hen niet heeft. De zending in Halmahera gaf 
om die reden leerbriefjes af: ze kregen dan onderwijs en de zendelingen konden 
leidslieden worden.286  

Uit het voorgaande is duidelijk dat de groepsovergangen op Halmahera door 
Kruyt nauwlettend werden gevolgd. Niet zonder reden besloot hij tot een bezoek aan 
dat zendingsterrein. Tegelijkertijd moet echter worden geconstateerd dat zendeling 
Maan waarschijnlijk niet degene is geweest die Kruyt methodologisch op het spoor 
van de volkskerstening zette. Maan hechtte daarvoor te veel aan het samenvallen van 
de kerstening en de bekering van het hart. Het is echter evident dat in de contacten 
tussen beide zendelingen de verhouding van beide processen wel steeds aandacht 
kreeg. 
 
Invloed van James Chalmers 
De ontwikkeling van Kruyts zendingsmethodische denken wordt duidelijk uit een 
belangrijk referaat dat hij hield op de Twintigste Algemene Nederlandse Zendings-
conferentie (26 oktober 1906), tijdens zijn eerste verlof in Nederland. ’s Morgens 
hield zendeling Maan een inleiding over de keuze van zendingsvelden en ’s middags 
sprak Kruyt over ‘Het karakter der heiden-zending in onze Oost’.287 In deze bijdrage 
is een belangrijke zendingsmethodische omslag zichtbaar: Kruyt sprak hier publie-
kelijk uit dat hij weinig heil verwachtte van een werkwijze die zich richtte op de 
bekering van het individu. De zending zou zich moeten richten op de kerstening van 
het volk. Kruyt onderbouwt zijn keuze voor de volkskerstening met vele voorbeel-
den die hij ontleende aan de praktijkervaringen op de diverse zendingsterreinen in 
Nederlands-Indië. Ook verwijst hij meerdere malen naar de methodiek van de 
Engelse zendeling James Chalmers (1841-1901), die van 1877 tot 1901 in Nieuw-
Guinea werkte.288 Uit Kruyts lezing blijkt dat het denken van deze zendeling hem 
beïnvloedde. Hij schreef, Chalmers’ biograaf R. Lovett citerend: ‘Wij zien teveel uit 
naar bekeeringen van enkele personen; deze worden bericht en daarvan maakt men 
veel drukte. (…) Wij maken groote drukte over één of twee bekeerlingen; goed; 
maar streef naar het hoogere, het meerdere: verzeker u van den geheelen stam of het 
geheele volk.’289 Iedere zendeling, concludeert Kruyt, moet op zijn eigen arbeids-
veld bepalen of de daar levende mensen als stameenheid of als individu benaderd 
moeten worden. Naar zijn mening zal deze keuze bij sommige volken die de islam 
aanhangen nog steeds mogelijk zijn. In het geval van animistische volken is de 

                                                        
285  Brief G. Maan aan Kruyt, 24 mei 1902 (ARvdZ 101A/7/4). 
286  Brief G. Maan aan Kruyt, 24 mei 1902 (ARvdZ 101A/7/4). 
287  Kruyt, ‘Het karakter der Heiden-zending in onze Oost’, blz. 39-72. J.A. Cramer verzorgde een 

samenvatting van Kruyts lezing in de HZ, 1906 (9/11), blz. 74-76. Cramer wijst erop dat het referaat 
‘heel wat discussie’ veroorzaakte, maar dat het aantal aanwezigen op zichzelf bedroevend was. 

288  St. Neill, A History of Christian Mission, Aylesbury, 1908, blz. 354. Chalmers was uitgezonden 
door de LMS en werkte van 1867 tot 1877 in Rarotonga (Cook Islands). 

289  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 49; zie R. Lovett, James Chalmers: his autobiography and letters, 
London, 1902, blz. 304. Kruyt verwijst ook naar Chalmers in De Inlander en de Zending, 
Amsterdam, 1907, blz. 15. 
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keuze echter op voorhand duidelijk: het doel van de zending moet dan zijn het 
stichten van een volkskerk.290  

In zijn dagboek noteerde Kruyt daarover dat hij direct na de kerstening een ge-
meenschap van nominale christenen voorzag.291 Hij vergeleek die gemeenschap met 
de protestantse kerk in Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw, ‘een kerk 
waarvan het meerendeel der bevolking lid was, al voelden sommigen weinig of niets 
van het Christelijk geloof.’292 Een volkskerk zag hij als een bodem waarin het evan-
gelie kon doorwerken en waar persoonlijk geloof kon ontstaan.  

De door Kruyt in 1906 gehouden lezing gaf aanleiding tot de opvatting dat hij 
niet bereid zou zijn enkelingen te dopen. Hij zou of het hele volk willen dopen, of 
niemand. In zijn jaarverslag van het zendingswerk in 1909 komt hij op dit misver-
stand terug en schrijft dat de mensen hem op dit punt verkeerd begrepen hebben:  

 
Meermalen toch kwamen mij rechtstreeksch of zijdelings berichten ter oore, dat wij nooit 
enkellingen zouden doopen, dat wij het geheele volk wilden hebben of niets. Deze 
meening berust geheel en al op misvatting van een referaat, dat ik in 1906 te Amsterdam 
heb gehouden over het karakter der heidenzending. Met dat referaat heb ik alleen getracht 
aan te toonen, dat men onder heiden-volken niet teveel er op uit moet zijn om doope-
lingen te krijgen, waar het geheele volk nog niet voldoende voorbereid is geworden door 
het Evangelie.293  

 
Kruyt had niet anders willen zeggen dan dat het dopen van de enkeling kan leiden 
tot het afstoten van de menigte. De individuele doop achtte hij slechts legitiem in 
geval van bijzondere omstandigheden van de dopeling, zoals gold voor Pentjali 
Sigilipoe, die als pleegkind in het gezin van de familie Kruyt opgroeide en die 
tijdens een verblijf in Mojowarno, in 1905, als eerste van zijn volk door zijn pleeg-
vader werd gedoopt.294  

Opmerkelijk is dat Kruyt in de latere dooppraktijk soms afweek van het gestelde 
ideaal. Zo blijkt hij in de dorpen Binowoi en Taipa (ressort Pendolo) het principiële 
uitgangspunt van de bediening van de doop aan grotere familie-eenheden te hebben 
doorbroken. De hoofden van deze twee dorpen waren broers. De kerstening van 
Binowoi (Bancea)295 had echter niet automatisch geleid tot overgangen naar het 
christendom in Taipa, hoewel dat in Kruyts visie op de communale samenleving wel 
het geval had moeten zijn. Hij was hierover dan ook zeer verbaasd.296 Hij besloot 
niet te wachten met de bediening van de doop en rechtvaardigde dit door te wijzen 
op de slechte onderlinge relatie van de dorpen.297 Een jaar later besloot het hoofd 
van Taipa alsnog om de inwoners van zijn dorp dooponderricht te laten aanvragen, 
                                                        
290  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 49. 
291  Zie over nominale christenen ook: BrAKrVr, 1928 (82), blz. 14-15: ‘Met het heele volk samen 

gedoopt, is de man een gave Heiden gebleven’. Hij verwijst hier naar het feit dat bij massale 
kerstening de bevolking heidense gebruiken niet in strijd acht met het christendom. Evenals bij de 
Germanen spreekt hij dus van ‘nominale’ overgangen tot het christendom. 

292  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 27 december. 
293  Kruyt, ‘De werkkring Pendolo in 1909’, MNZG, 1910 (54), blz. 47. 
294  BrAKrVr, 1909 (7), blz. 14. 
295  In het jaarverslag van 1914 spreekt Kruyt niet van Binowoi, maar van Bancea (Kruyt, ‘De Posso-

zending in 1914. De werkkring Pendolo’, MNZG, 1915 (59), blz. 345. Elders zegt Kruyt dat Bancea 
en Binowoi aanduidingen voor hetzelfde dorp zijn. Zie Kruyt, ‘De werkkring Pendolo in 1918’, 
TZM, 1919 (63), blz. 214. 

296  Kruyt, ‘De Posso-zending in 1914. De werkkring Pendolo’, blz. 345. 
297  Kruyt, ‘De Posso-zending in 1913. De werkkring Pendolo’, MNZG, 1914 (58), blz. 379.  
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‘denkende aan alle familieleden te Bantjea, die allen reeds christen zijn’.298 In het 
geval van de invloedrijke kabosenya Talasa, die de beslissing om over te gaan naar 
het christendom voor zich uit bleef schuiven, bleek daarentegen dat de bevolking 
zelfstandig besloot de afwijzende houding van het hoofd niet langer als maatgevend 
te aanvaarden en christen te worden.299  

Onder invloed van Chalmers300 koos Kruyt zendingsmethodisch voor het bevor-
deren van vertrouwen in de persoon van de zendeling. Hij beschouwde de prediking 
op zich als nutteloos wanneer de mensen de brenger van het evangelie niet konden 
vertrouwen en wanneer er geen vertrouwensband was. Het gewicht hiervan bleef hij 
door de jaren heen onderstrepen. Zo sprak hij in 1924 van het grote belang van de 
persoonlijke band met de ‘inlanders’. Zonder die band kon de zendeling niets uit-
richten.301 Bij de eerste aanrakingen met de heidenen moest de zendeling niet pro-
beren geestelijke gesprekken te voeren, want hij zou daarmee over de hoofden van 
de mensen heenschieten. Medisch werk zag Kruyt als een belangrijk instrument om 
het vertrouwen te winnen. Hij merkte daarbij op het medisch handelen niet als een 
wezenlijk onderdeel van zending te zien, maar als hulpmiddel. Het durven wachten 
met de evangelieverkondiging hoorde wat hem betreft bij de zelfverloochening van 
de zendeling. Uit liefde tot de heidenen moest hij zichzelf inhouden.302 Hij stelde 
zijn eigen zendingsmethodiek, uit de beginjaren van zijn verblijf in Poso, scherp 
onder kritiek toen hij schreef:  
 

De jonge zendeling, brandende van ijver voor den Heer, schrijft: ‘och, kende ik maar 
genoeg woorden om dezen menschen het Evangelie te verkondigen.’ En zoodra hij vijftig 
woorden machtig is, begint hij het Evangelie te ‘stamelen’. En dit wordt door de gemeen-
te toegejuicht. Maar die jonge zendeling merkt later, dat hij eene groote zonde begaan 
heeft tegen het heilig Evangelie; hij heeft in zijn ijver, door het gebruik van verkeerde 
woorden, spot gewekt tegen het Evangelie; het heerlijk Evangelie heeft hij als iets goed-
koops aangeboden; dezen indruk kan hij later niet ongedaan maken, en zoo heeft hij den 
Heiligen Geest een beletsel in den weg gelegd. Ik spreek hier tegen mijzelf, want ik heb 
hierin helaas evenzeer gezondigd.303 

 
Zodra de zendeling het vertrouwen van de ‘inlander’ gewonnen heeft, kan de ver-
kondiging van het evangelie beginnen. De inhoud van de prediking vat Kruyt in het 
bovengenoemde referaat thematisch samen als aandacht vragen voor de liefde van 
God voor zondaren, het plaatsvervangend sterven van Jezus en de opstanding.304 Hij 
voegt daaraan toe, wellicht om kritiek voor te zijn: ‘Ik zou niet weten, wat een zen-
deling anders aan heidenen zou willen verkondigen’.305 In een enquête die Kruyt 
invulde in verband met de voorbereidingen op de wereldzendingsconferentie van 
Edinburgh (1910) schrijft hij in dit verband:  
 

My experience in Missionary work has shown me, clearer than I saw ever before, that the 
cardinal point of Christianity, compared with heathenism, is GOD’s love for sinners in 

                                                        
298  Kruyt, ‘De Posso-zending in 1914. De werkkring Pendolo’, blz. 345.  
299  Extract-Acten NZG, 25 september 1912, blz. 263. 
300  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 50. 
301  BrAKrVr, 1924 (63), blz. 8. 
302  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 52-53. 
303  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 52. 
304  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 53. 
305  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 53. 
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the surrender of HIS SON. In the struggle with heathenism I have felt, that only the 
preaching of this love has real force. For every other part of the Gospel the heathen can 
put equivalents.306 

 
In het referaat over de heidenzending maakt Kruyt een onderscheid tussen het be-
grijpen en het voelen van de heidenen. Hij veronderstelt dat de heidenen van de 
prediking over Gods zoon niet veel zullen begrijpen. Hoewel hij het hier niet zegt, is 
duidelijk dat dit samenhangt met zijn visie op de (cognitieve) geestesontwikkeling. 
De heidenen zouden echter, met de hulp van Gods Geest, wel iets kunnen voelen 
van wat de prediker bedoelt met de liefde van God. Dat voelen kan ertoe leiden dat 
de heiden een ander mens wordt.  

Kruyt veronderstelt dat de inhoud van de prediking in het zendingswerk niet 
geproblematiseerd hoeft te worden. De methodiek wil hij echter juist wel proble-
matiseren, want de wijze van preken belemmert volgens hem vaak de bouw van de 
volkskerk: ‘Zoodra een heiden eenige toenadering tot ons toont, wordt onmiddellijk 
beslag op hem gelegd. Hij wordt “bewerkt”. Wij willen hem het geloof instampen, 
en wij laten zoo weinig over aan de werking van Gods Geest, en die Geest werkt 
langzaam maar zeker.’307 Kruyt verwijt zendelingen gebrek aan geduld. God is 
degene die het geloof werkt; de zendeling heeft slechts te prediken. De zendeling 
moet de eis tot bekering stellen, maar hij mag daar niet op aandringen. Wie aan-
dringt op individuele bekering werkt daardoor ‘de kerstening van het gansche volk 
tegen.’308 Hij voegt toe dat een enkele bekeerling ‘een gevolg is zonder gevolgen’: 
hij is niet in staat zichzelf voort te planten.309 

Kruyt roept op tot geduld, omdat hij de werking van het evangelie in het hart 
van de heiden ziet als een gistingsproces. Gisten heeft tijd nodig en daarom dient 
een vergelijkbaar proces als de werking van het evangelie met rust gelaten te 
worden, want ‘de verandering van het hart is een werk van eeuwen door Gods 
Geest’.310 Waar Kruyt spreekt over de verandering van het hart wijst Adriani 
consequent op de verandering van de taal. De taal, zegt laatstgenoemde, wordt 
gekerstend als gevolg van de innerlijke verandering van het hart. Ook hij zag dat als 
een uiterst langdurig proces.311 Wordt het proces verstoord door aan te dringen op 
bekering, dan wordt het gistingsproces van het hart verstoord en keren mensen zich 
van het evangelie af.  

Kruyt wil niet zeggen dat een weifelende geen handreiking mag worden gedaan 
om hem tot de beslissende stap te brengen, maar ‘zelfs wanneer een heiden uit 
zichzelf komt en Christen wil worden, moeten wij voorzichtig zijn, willen wij de 
kerstening van een volk niet tegenwerken.’312 Naar zijn stellige overtuiging kan de 

                                                        
306  Kopie van de ingevulde enquête, aangetroffen in een boek van Kruyt, bibliotheek Dienstencentrum 

Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht. Op de geciteerde passage laat Kruyt volgen: ‘In former 
times I had an aversion against many rude-sounding expressions used by the confession of the 
Dutch Reformed Church to interpret Christian truth. I have overcome this aversion, because, 
seeking for expressions to interpret the Gospel for simple minded heathen, I came to the same 
formulations as used by the Confession.’ 

307  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 53. 
308  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 54. 
309  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 69-70. Kruyt verwijst naar R. Grundemann, ‘Die Früchte der 

Missions-arbeit im verflossenen Jahrhundert’, AMZ, 1902, blz. 261. 
310  Kruyt, ‘Het koppensnellen en de zending in Posso’, HZ, 1902 (5), blz. 27.  
311  N. Adriani, ‘Het christianiseeren eener taal’, VGA, II, blz. 114-115. 
312  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 55. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 245 

doop van enkelen de doop van velen verhinderen, omdat de heiden concludeert dat 
dit ritueel de scheuring van de communale samenlevingsvorm betekent. Als 
‘voornaam middel tot kerstening van een stam’ noemt Kruyt: ‘het land doelmatig te 
bezetten met zendelingen en inlandsche onderwijzers, zoodat het volk gelijkelijk 
onder beademing van het Evangelie komt.’313 Het gaat om het planmatig aanpakken 
van een stam als totaliteit. Slechts bij een algemene bewerking van de stam zijn er 
voldoende waarborgen dat ieder onder de invloed van de prediking komt. In deze 
argumentatie wordt opnieuw duidelijk dat hij zich Chalmers ten voorbeeld stelt.314 

De ‘geestelijk hoogstaanden’ zullen volgens Kruyt het eerst door het evangelie 
geraakt worden. Wanneer deze vromen gevonden worden onder de leiders van het 
volk, dan zal kerstening van het volk spoedig tot een beslissend punt komen.315 
Cruciaal in zijn denken is dat na de kerstening velen weliswaar de naam christen 
dragen, maar dat zij nog onwetend zijn van de inhoud van het christelijk geloof. 
Kruyt wenst ‘de wil om christen te zijn’ echter doorslaggevend te laten zijn. Daar 
ligt het startpunt voor het leven als christen. Door de wil zich christen te noemen 
doet de ‘inlander’ afstand van zijn exclusivisme: ‘hij moet dadelijk erkennen, dat hij 
dichter is gekomen bij menschen, die hij vroeger min of meer als vijand heeft be-
schouwd. (…) Door christen te willen zijn, te heeten, erkent de heiden dadelijk 
anderen, die denzelfden godsdienst hebben, die denzelfden God aanroepen, als be-
hoorende tot hem. Zijn hart wordt ruimer, wordt vatbaarder voor liefde.’316 
Kerstening brengt in Kruyts visie dus verbroedering tot stand. 
 
Invloed van Albert Hauck 
Kruyt constateerde dat de zending over het algemeen teveel uitgaat van de vraag hoe 
de zendeling het evangelie moeten brengen. De vraag zou volgens Kruyt veeleer 
moeten zijn op welke wijze de ‘inlander’ het evangelie ontvangt.317 Uitvoerig 
verwijst hij in zijn referaat over de ‘Heiden-zending’ naar het verloop van de 
kerstening van de Germanen. Hij maakte daarvoor gebruik van het artikel ‘Altkirch-
liche und mittelalterliche Missionsmethode’ (1901) van de kerkhistoricus Albert 
Hauck (1845-1918).318 De invloed van Hauck op Kruyt was veel groter dan die van 
Chalmers. Verwijzingen naar Chalmers treffen we in andere geschriften van Kruyt 
niet aan. Op de kersteningsgeschiedenis van de Germanen zou hij in latere jaren 
echter veelvuldig terugkomen, met name in relatie tot de inculturatie van het 
evangelie in Midden-Celebes.319 Grote studies over de kerstening van de Germanen, 
zoals van Franz Flaskamp, Gustav Schnürer en Wilhelm Boudriot lijken aan Kruyt 
evenwel geheel voorbij te zijn gegaan.320  

                                                        
313  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 60-61. 
314  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 63. 
315  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 63. 
316  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 64. 
317  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 39-40. 
318  A. Hauck, ‘Altkirchliche und mittelalterliche Missionsmethode’, AMZ, 1901, blz. 305-316, 375-

383. Hauck was van 1878 tot 1887 hoogleraar kerkgeschiedenis en archeologie in Erlangen. In 1887 
werd hij hoogleraar in Leipzig.  

319  Zie bijvoorbeeld BrAKrVr, 1908 (3), blz. 10. 
320  F. Flaskamp, Das hessische Missionswerk des heiligen Bonifatius, Duderstaat, 1926; F. Flaskamp, 

Die Anfänge friesischen und sächsischen Christentums, Hildesheim, 1929; F. Flaskamp, Die 
Missions-methode des heiligen Bonifatius, Hildesheim, 1929; G. Schnürer, Bonifatius. Die 
Bekehrung der Deutschen zum Christentum, Mainz, 1909; W. Boudriot, Die altgermanische 
Religion in der amtlichen kirchlichen Literatur des Abendlandes vom 5. bis 11. Jahrhundert, Bonn, 
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Mogelijk ging Kruyt zich in de kersteningsmethodiek in Noord-West Europa verdie-
pen naar aanleiding van een brief van J.W. Gunning, waarin deze inging op het pas 
verschenen boek van S. Coolsma, De Zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië 
(1901), en de daarin vervatte kritiek op de zendingsmethodiek van Kruyt. Gunning 
schreef dat de ‘laatste onderzoekingen over de eerste tijden van het Christendom’ 
Kruyts handelwijze volkomen rechtvaardigden. Het christendom kon zich zo snel 
verbreiden doordat het heidendom zich verbond met het christendom en juist daar-
door als wegbereider voor het evangelie kon optreden. Gunning moedigde Kruyt aan 
zich in deze materie te verdiepen en een artikel te schrijven over de les van het 
verleden voor de zendingsmethodiek in Midden-Celebes.321 In zijn referaat van 1906 
bleek hij zich inderdaad verdiept te hebben in de kersteningsgeschiedenis van 
Europa. 

Hauck kwam in zijn artikel tot de conclusie dat de verbreiding van het christen-
dom in de middeleeuwen geheel anders verliep dan in de eerste eeuwen van de jaar-
telling. Hij karakteriseerde de presentatie van het evangelie in de eerste eeuwen als 
een ‘Religion des Individuums’.322 Het doel van de missionaire activiteiten was niet 
de uitbreiding van de kerk ‘als einer religiösen oder gottesdienstlichen Gemein-
schaft’, maar ‘den Freund oder den Fremden für die Wahrheit zu gewinnen, welche 
Befriedigung und Seligkeit gewährt’.323 Het ging niet om het werven van kerkleden, 
maar om ‘persönliche Entscheidung’.324 Als bewijs van het individuele karakter van 
de christelijke religie wijst hij erop dat in religieuze zin gemengde huwelijken in het 
Romeinse Rijk relatief vaak voorkwamen. Juist daarom was het christendom het 
tegendeel van het heidendom: de een was een geloofsgemeenschap, de ander een 
cultusgemeenschap.325 Volgens Hauck is deze op individuele beslissing gerichte 
zendingsmethode verloren gegaan toen in de regeerperiode van keizer Constantijn 
(306-337) het christendom ‘in die engste Verbindung mit dem römischen Staat 
trat’.326 Vanaf die periode ging het niet meer om de individuele overtuiging van 
mensen, maar om ‘die ungestörte Herrschaft der Kirche’.327 

Het tweede deel van zijn artikel gaat in op de kerstening van de Germaanse 
stammen. Hauck signaleert dat de zendingsinspanningen in die periode tot een 
beroepsmatige bezigheid van de kerk waren geworden: rondzwervende keltische 
monniken en zendingsbisschoppen verkondigden het evangelie. De zendingsmetho-
diek zou echter veranderen: het lukte niet ‘eine allmählich wachsende Zahl für die 
Abwendung von der nationalen Religion zu gewinnen’. Hauck voert als reden voor 
dit mislukken van de zendingsmethodiek aan, dat de Germaan zich gebonden wist 
aan zijn stam: ‘Nicht der einzelne, sondern die Gesamtheit entscheidet über die 
Zugehörigkeit zu dieser oder jener Kirche’.328 Hauck wijdt dit aan een geringe ont-
wikkeling van de individualiteit. Zending moest zich richten op het geheel van het 

                                                                                                                                  
1928. Het is auteur dezes niet bekend of het boek Geschiedenis van de godsdienst der Germanen 
voor hun overgang tot het Christendom van P.D. Chantepie de la Saussaye (Haarlem, 1900) van 
invloed is geweest op Kruyts denken.  

321  Brief J.W. Gunning aan Kruyt, 29 december 1901 (ARvdZ 96A/7/1). 
322  Hauck, ‘Missionsmethode’, blz. 313. 
323  Hauck, ‘Missionsmethode’, blz. 313. 
324  Hauck, ‘Missionsmethode’, blz. 316. 
325  Hauck, ‘Missionsmethode’, blz. 313-314. 
326  Hauck, ‘Missionsmethode’, blz. 316. 
327  Hauck, ‘Missionsmethode’, blz. 316. 
328  Hauck, ‘Missionsmethode’, blz. 377. 
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stamverband en een overgang bewerkstelligen voor een volksbesluit: wanneer de 
koning tot bekering kwam was de kans groot dat het volk zou volgen. De koning zou 
niet zonder zijn volk naar het christendom overgaan, maar hij zou de volksvergade-
ring daarover een beslissing laten nemen.329  

Kruyt volgde in zijn referaat nauwkeurig de redenering van Hauck. Zo probeer-
de hij zijn hoorders duidelijk te maken dat de zendelingen in de Germaanse 
gebieden weliswaar het evangelie aan de enkeling brachten, maar dat de kerstening 
een collectieve zaak was.330 Niet de individuele Germaan werd christen, maar de 
afzonderlijke stammen werden als geheel gekerstend: ‘De Germanen voelden zich 
gebonden door hun samenhang met den stam of met het geslacht. Zij voelden zich 
niet als individuen, maar als stukjes, als deeltjes van het geheel, van den stam.’331 
Deze woorden van Kruyt zijn een vrijwel letterlijk citaat van Hauck.332 Bonifatius, 
Willibrord en Ulfilas bewerkten de ‘groote menigte’ en oefenden invloed uit ‘op den 
stam in zijn geheel’.333 Kruyt nam niet alleen Haucks gedachten over, maar hij paste 
die toe op de situatie in Midden-Celebes: hij vergeleek het ‘communistisch 
standpunt’, de communale samenlevingsvorm, van de Germanen met die van de To 
Pamona. Hij verbond dit vervolgens aan de verschillende ontwikkelingsstadia die de 
Romeinen, de Germanen en de bewoners van Midden-Celebes hadden doorlopen:  
 

Door meerdere geestesontwikkeling en beschaving, door handel en slavernij, door den 
invloed van het Jodendom op zijne omgeving, en door nog tal van andere oorzaken, was 
het leven van de bewoners van het Romeinsche rijk individueel geworden. Een stam- of 
familie-eenheid in den communistischen zin was er niet meer. Ieder gevoelde zich verant-
woordelijk voor zichzelf; het geweten was individueel geworden. Daarom konden de 
predikers van het Evangelie een beroep doen op het geweten hunner toehoorders.334 

 
De zendelingen in Noord-West Europa stonden echter machteloos tegenover het 
onvermogen van de Germanen om ‘meer van het Christendom te voelen, dan zij 
deden’.335 De Germanen dachten en voelden niet individueel, want zij waren deel 
van het stamverband en konden los daarvan geen beslissingen nemen. De To 
Pamona waren volgens Kruyt evenals de Germaan pre-individualistisch. Zending die 
zich zou richten op individuele bekering had dan ook geen kans van slagen. 

Kruyt uitte in zijn referaat impliciet scherpe kritiek op zendingsmethodiek die 
geen oog heeft voor het pre-individualistische zelfverstaan van de mens. Hij was van 
mening dat de verkondiging slechts op individuen gericht kan zijn indien ‘het innige 
stamverband verbroken is, waar het individu zich heeft verheven boven den stam’.336 
Indien de mens echter nog leefde in zijn stamverband en het individuele geweten 
nog niet tot ontwikkeling was gekomen dan diende het evangelie tot het gehele volk 
te komen. Kruyt pleitte dus voor de ontwikkeling van een andere zendingsmethode. 
Differentiatie was nodig: zending in Midden-Celebes moest anders zijn dan in Zuid-
Celebes, waar de islam al beschaving en individueel denken had gebracht. De 

                                                        
329  Hauck, ‘Missionsmethode’, blz. 378-381. 
330  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 43-44, 47. 
331  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 40. 
332  Zie Hauck, ‘Missionsmethode’, blz. 377. 
333  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 41. 
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336  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 44. 
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zending in Midden-Celebes moest aansluiting zoeken bij het communale samen-
levingsverband en zich dus methodisch richten op kerstening van het volk en niet op 
de bekering van het individu. In het verlengde daarvan citeerde hij R. Freudenbergs 
werk Dr. David Livingstone: een levens- en karakterschets: ‘Wanneer 
Livingstone337 eene vergelijking trekt tusschen de directe en de indirecte resultaten 
van missies, tusschen bekeeringswerk en de verspreiding van betere beginsels, dan 
geeft hij beslist de voorkeur aan het laatste.’338 Met duidelijke instemming citeerde 
Kruyt het vervolg van deze passage: voor de eindoogst was het beter het zaad 
breeduit op een groot veld te strooien dan enkele aren in te zamelen op een enkele 
plek. Concentratie was volgens Freudenberg niet het ware beginsel in de zending.  

Kruyt besefte dat Nederlandse zendingskringen deze methodische nadruk op de 
kerstening van het volk – en niet op de bekering van de enkeling – als de zending 
onwaardig zouden typeren. Hij was er echter van overtuigd dat de realiteit van het 
zendingswerk gebood met deze collectiviteit te rekenen: zowel in de eigen, West-
Europese kersteningsgeschiedenis als ook in het werk in Poso, Nias, Kalimantan, 
Sumba en Halmahera. Het evangelie moest worden gebracht aan het ganse volk, 
want de oproep tot bekering aan de enkeling was een heilloze weg. Het was uiter-
aard wel heel verleidelijk de enkeling tot de bekering te leiden. Volgens Kruyt 
vergde de inzet op volkskerstening dan ook zelfverloochening van zending en zen-
deling.339  

Het hierboven naderbeschouwde referaat over de heidenzending riep naast 
instemming en herkenning ook veel discussie op. Kruyts argumentatie zou te veel 
lijken op een verdediging van de door hem gehanteerde methodiek.340 Hij zou zich te 
veel richten op kerstening van het volk en te weinig op evangelisatie. De kerstening 
van de Germanen en die van volken in Nederlands-Indië zouden niet op één lijn 
mogen worden gesteld.341 Tot slot zou het vrijkopen van slaven – Kruyt vond dat 
geen goede zendingsmethodiek – op Nieuw-Guinea wel degelijk de juiste methode 
zijn.342 E.J. Jellesma, eveneens aanwezig, ondersteunde Kruyt door te zeggen dat 
zijn manier van werken de enig juiste was in de betreffende context.343 Opvallend is 
dat J.W. Gunning op het referaat reageerde met de woorden dat hij de andere 
                                                        
337  David Livingstone (1813-1873), zendeling in diverse Afrikaanse landen vanaf 1841. 
338  R. Freudenberg, Dr. David Livingstone: een levens- en karakterschets, Nijkerk, 1901, blz. 194-195.  
339  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 52-53. 
340  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 72. 
341  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 75-76. 
342  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 75. Kruyt sprak in zijn dagboek zijn teleurstelling uit over het 

standpunt van zendeling W.L. Jens (1849-1925, van 1876 tot 1900 zendeling in Nieuw-Guinea), die 
het vrijkopen van slaven beschouwde als een goede zendingsmethode. Kruyt vond dat dit standpunt 
niet volgehouden kon worden (Kruyt, ‘Dagboek 1905-1906’, 16 november 1906). Zie ook: A. 
Jansen-Weber, L.F. Jens, P.A. Jens, Zaaien in zoo barren grond. Uit het dagboek van Willem 
Leendert Jens, zendeling op Nieuw Guinea 1876-1899, Epe, 1997, dagboeknotitie 21 april 1877, 
blz. 42-44: ‘Doch de Heer weet, dat wij het [nl. het vrijkopen van een slavenkind - GN] gedaan 
hebben in zijn gemeenschap en van Hem de kracht begeren om dit kind in Zijn naam en voor Hem 
optevoeden, opdat het waarlijk later ook in Hem en in Jezus Christus vrij mag zijn en zich 
verheugen in de vrijheid der kinderen Gods’. Zie over het aannemen van pleegkinderen als 
zendingsmethodiek ook H. Reenders, De gereformeerde zending in Midden-Java, blz. 20-21, 104-
106, 118, 122-124, 136-138. 

343  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 75. Kruyt schreef hierover enigszins cynisch in zijn dagboek dat 
Jellesma ‘in het publiek had verklaard, dat de methode die ik te Posso volgde, de eenig ware was, en 
toen geloofde iedereen het natuurlijk dadelijk’. Vanwege Jellema’s ondersteuning voelde Kruyt zich 
verplicht kort daarop in Hilversum bij hem op bezoek te gaan (‘Dagboek 1905-1906’, 16 november 
1906). 
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spreker, zendeling Maan, in het verleden had gemaand dezelfde methodiek als in 
Midden-Celebes te gebruiken.344 Uit de correspondentie tussen Maan en Kruyt bleek 
bovenstaand echter dat laatstgenoemde juist onder invloed van het werk op Halma-
hera tot zijn visie op volkskerstening kwam. Wellicht doelde Gunning op de voor 
Kruyt kenmerkende intensieve studie van taal en cultuur. 

Merkwaardig is dat de rol van de overheid in dit referaat volstrekt buiten be-
schouwing bleef, terwijl Kruyt in de voorgaande jaren zo vaak onderstreept had dat 
de zending niet zonder het ingrijpen van de overheid kon. Bovendien zei Kruyt niets 
over de pacificatie van Midden-Celebes, die slechts enkele maanden tevoren plaats-
vond. In de zomer van 1905 werd Luwu onderworpen en kort daarop, in augustus en 
september van dat jaar, werden militaire expedities naar Napu en Poso gezonden om 
de hoofden tot onderwerping aan het Nederlands-Indische gezag te bewegen.345 In 
1902 had Kruyt over de rol van de overheid geschreven: ‘Iedere gewoonte schadelijk 
voor het maatschappelijk leven wordt door het Gouvernement bestreden; maar bij 
den val van iedere de gemeenschap schadende gewoonte, valt ook een stuk van het 
heidendom, want bij de heidenen is iedere gewoonte geworteld in den godsdienst.’ 
De rol van de overheid zag hij toen reeds als de directe aanleiding voor de 
toekomstige ‘ineenstorting van het heidendom’:346 de zending op Midden-Celebes 
ging onafwendbaar het crisismoment tegemoet.347 Het is niet zeker waarom Kruyt de 
rol van de overheid in het zendingswerk buiten beschouwing liet, maar waarschijn-
lijk hangt het samen met een ander referaat dat hij enkele dagen eerder hield.  

Op 23 oktober 1906 – drie dagen voor zijn toespraak over de heidenzending – 
hield hij voor het Indisch Genootschap een lezing getiteld ‘De Inlandsche Staat en de 
Zending’, waarin hij de verhouding van zending en bestuur wel uitgebreid be-
sprak.348 Uit deze lezing blijkt dat hij de overtuiging was toegedaan dat de zending 
een ‘integreerend deel van de kolonisatie’ vormde en dat het gouvernement omge-
keerd een grote rol speelde in het werk van de kerstening, ook al propageerde het de 
scheiding van kerk en staat.349 Kruyt schreef met overtuiging dat de onderwerping 
van Luwu zou leiden tot de kerstening van Midden-Celebes, want wanneer ‘zij zich 
bewust zijn geworden, dat door de noodzakelijke maatregelen van het Gouverne-
ment de vaderen niet meer als te voren kunnen worden gediend, zullen de Toradja’s 
zich geheel onder leiding van de zendelingen plaatsen’.350 Ze zouden christen 
worden en zich geheel voegen naar de nieuwe stand van zaken. In 1906 was dat nog 
niet zo ver, maar wel schreef hij dat het ingrijpen van gouvernement in Midden-
                                                        
344  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 75. 
345  J.A. Arts, ‘Zending en bestuur op Midden-Celebes tussen 1890 en 1920. Samenwerking, 

confrontatie en eigen verantwoordelijkheid’, in: J. van Goor, Imperialisme in de marge. De afron-
ding van Nederlandsch-Indië, Utrecht, 1986, blz. 102-103. 

346  Kruyt, ‘Het koppensnellen en de zending in Posso’, blz. 28.  
347  Extract-Acten NZG, 22 oktober 1902, blz. 218; zie ook Extract-Acten NZG, 18 februari 1903, blz. 29: 

‘Veel zal afhangen van de beslissing der Regeering, welke in dit nieuwe jaar zal moeten worden 
genomen, of zij krachtdadig zal willen medewerken aan de ontwikkeling van dit belangrijke land-
schap of niet.’  

348  Kruyt, ‘De Inlandsche staat en de zending’, blz. 79-109. Zie ook: N. Adriani, ‘Maatschappelijke, 
speciaal economische verandering der bevolking van Midden-Celebes, sedert de invoering van het 
Nederlandsch gezag aldaar’, VGA, II, blz. 1-24.  

349  Kruyt, ‘De Inlandsche staat en de zending’, blz. 89-90, 94. Zie ook Extract-Acten NZG, 31 januari 
1906, blz. 19, m.b.t. de expeditie tegen Luwu: ‘Daaraan [aan de soevereiniteitsrechten over Midden-
Celebes - GN] is thans een eind gekomen, en er is reden te verwachten, dat in Posso spoedig de 
overgang naar het Christendom zal beginnen.’ 

350  Kruyt, ‘De Inlandsche staat en de zending’, blz. 96. 
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Celebes inderdaad leidde tot wijd geopende deuren voor de prediking van het 
evangelie. Het vertrouwen van het volk op eigen kracht was gebroken en het hart 
was ontvankelijk geworden voor het evangelie.351  

Kruyt beschouwde dergelijke overgangen naar het christendom als ‘kerkelijk-
staatkundig’ van aard. Deze term verdient enige uitleg. Volgens Kruyt was de 
scheiding van kerk en staat voor de heiden onbegrijpelijk. De door het gouvernement 
gepropageerde neutraliteit van de staat was daarom niets anders dan een illusie.352 
Kruyt illustreerde dit aan de hand van een voorval in Maliwuko, een dorp aan de 
kust, waar de inwoners zich christen noemden: ‘wanneer wij den eisch des Evan-
gelies den menschen aan het hart legden, zeiden zij: Maar zijn wij dan geen goede 
christenen? Doen wij niet alles wat de Koempenia ons beveelt?’353 Het onderscheid 
tussen gouvernement en christelijk geloof maakten zij niet. Tot zijn verrassing be-
merkte Kruyt tijdens zijn bezoek aan Maliwuko dat de gelijkenis van de verloren 
zoon werd geïnterpreteerd als oproep tot gehoorzaamheid aan het gouvernement: de 
jongste zoon overkwam veel ellende omdat hij de Koempenia niet gehoorzaamde, 
terwijl het de oudste zoon uitstekend ging omdat hij dat wel deed.354  

Het christen-worden bleek voor de mensen dus onlosmakelijk verbonden met de 
wisseling van de macht. Door het gouvernement uitgevaardige verbodsbepalingen 
tastten het hart van het heidendom aan en dreven de mensen volgens Kruyt in de 
richting van het christendom. De kerstening, zoals hij die in Midden-Celebes op 
korte termijn verwachtte, omschreef hij dan ook als een gebeurtenis die met het 
‘geestelijk doel der zending’ weinig te maken had.355 Hij kon daarom niet anders dan 
grote nadruk leggen op de zware eisen die het evangelie aan de mensen stelt.356 Dit 
laatste wil niet zeggen dat Kruyt ongelukkig was met het ingrijpen van het gouver-
nement in Midden-Celebes, maar het leidde wel tot een ‘verhaaste’ overgang naar 
het christendom.357 Kruyt oordeelde negatief over haast in het zendingswerk, maar 
hij schreef elders dat de pacificatie de zending toch ten goede kwam. Hij tekende 
daarbij ‘met vreugde’ aan dat het handelen van het gouvernement ‘niet van zóó 
overwegenden invloed is geweest voor de Zending, als ik mij dit had voorgesteld’.358 
Kruyt motiveert zijn vreugde als volgt: 

 
Ik zeg: tot mijn vreugde, want ik had gevreesd, dat het Christen worden een overwegend 
politieke handeling zou worden, waarbij nauwelijks sprake zou zijn van zedelijke be-
weegredenen. Maar ziet, nu blijkt, dat de godsdienstig-zedelijke overwegingen zich 
duchtig laten gelden nu de politieke bezwaren uit den weg zijn geruimd. Er is nu geen 
Datoe van Loewoe meer, aan wien de voorouders trouw hebben beloofd, verschillende 
menschelijke gebruiken zoo nauw met den godsdienst verbonden, mogen niet meer 
worden gevolgd; in den landbouw, het bolwerk, waaromheen het heidendom zich con-
centreerde zijn belangrijke veranderingen aangebracht in het voordeel der bevolking; – al 
deze dingen hebben het heidendom sterk geschokt, maar het is nog niet gevallen. Het 
blijkt ons nu hoe langer zoo meer, dat inderdaad het hart der Possoërs veranderd moet 

                                                        
351  Kruyt, ‘De Zending in den werkkring Koekoe in het jaar 1908’, MNZG, 1909 (53), blz. 1-2. 
352  Kruyt, ‘De Inlandsche staat en de zending’, blz. 97. 
353  Kruyt, ‘De Zending in den werkkring Koekoe in het jaar 1908’, blz. 12. 
354  Kruyt, ‘De Zending in den werkkring Koekoe in het jaar 1908’, blz. 13. 
355  Kruyt, ‘De Inlandsche staat en de zending’, blz. 96. 
356  Kruyt, ‘De werkkring Pendolo in 1909’, MNZG, 1910 (54), blz. 46-47. 
357  Kruyt, ‘De werkkring Pendolo in 1909’, blz. 48. 
358  Kruyt, ‘De Zending in den werkkring Koekoe in het jaar 1908’, blz. 11-12. 
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worden, aleer zij zich gewonnen zullen geven, en zij zich zullen laten dopen. De Possoërs 
voelen het goed waarom het gaat, om de bekeering des harten tot den levenden God.359 

 
In het proces van de kerstening is de verandering van het hart een vooronderstelling, 
maar tegelijkertijd een hoog doel dat nagestreefd dient te worden nadat het volk de 
keuze voor het christendom gemaakt heeft. Dit wordt duidelijk uit Kruyts bespreking 
van het ‘innerlijk leven’ van de gemeenten in het jaar 1918, waar hij met betrekking 
tot ‘het overgroote deel onzer Christenen’ schreef dat zij ‘nog zwakke planten zijn, 
die zich heel gemakkelijk nog door den wind laten heen en weer bewegen’.360  

Kruyt zag het daarbij als een probleem dat de To Pamona redelijk onverschillig 
stonden ten opzichte van zijn volksgenoten. Het gebrek aan onderlinge kritiek stond 
de zedelijke ontwikkeling in de weg, aangezien dit de natuurmens ‘buiten staat stelt 
onderscheid te maken tusschen goed en kwaad’.361 Op de kweekschool in Pendolo 
legde Kruyt tijdens de behandeling van de bijbelse geschiedenis daarom een groot 
accent op de bespreking van de karakters van de bijbelse figuren en op de be-
weegredenen van hun zedelijk en godsdienstig handelen.362 Zo schrijft Kruyt in een 
dagboekaantekening van oktober 1909, naar aanleiding van het opstellen van een 
doopformule voor het afzweren van de oude goden, dat ‘het geestelijk leven bij de 
nieuwe leden nog weinig of niet is ontwikkeld’. Hij acht het daarom van groot 
belang dat nieuwe leden, als ‘voornaamste uiting van hun christen-zijn’, trouw in de 
kerk komen en de zondag heiligen.363 De toon over het geestelijk leven van de 
nieuwe leden is in zijn dagboek sceptischer dan in zijn jaarverslag over 1908, waar 
we lezen: ‘Wanneer men zich zal laten doopen heeft er een zedelijk-godsdienstige 
verandering, eene bekeering, in de harten plaatst gehad, en dit vooruitzicht verheugt 
mij zeer.’364 

De overgang naar het christendom betekent volgens Kruyt niet dat het heiden-
dom als zodanig aangetast is. Het kan zijn dat ‘de heidensche wereldbeschouwing, 
het Animisme, (…) dat niet tot den eigenlijken godsdienst, die zielenvereering is, 
behoort, nog onaangetast is gebleven.’365 Met deze wat cryptische passage bedoelt 
Kruyt dat de verkondiger van het evangelie kan aansluiten bij het spiritisme – 
verstaan als het geloof in zielen en hogere goden – en dat hij het daarin vervatte 
godsgeloof verder kan begeleiden naar waarachtig vertrouwen op God, terwijl 
tegelijkertijd het magisch denken van de heiden nog volledig intact is. Dit betekent 
dat het in de zending niet gaat om de overgang naar het christelijk geloof, maar om 
de ontwikkeling van het geestelijk karakter van de hoorder. Deze vorming begint bij 
de aanvang van de missionaire prediking en gaat na de kerstening door.  
 
Invloed van Gustav Warneck  
Kruyt legt in zijn publicaties over volkskerstening nauwelijks een verbinding met het 
denken over ‘Volkschristianisierung’ in Duitse zendingskringen. Hij verwijst welis-
waar naar Haucks beschrijving van de kerstening van de Germanen, maar diens 

                                                        
359  Kruyt, ‘De Zending in den werkkring Koekoe in het jaar 1908’, blz. 12. 
360  Kruyt, ‘De werkkring Pendolo in 1918’, TZM, 1919 (63), blz. 214. 
361  Kruyt, ‘Verslag over het Eerste Halfjaar (Januari-Juli 1913) van de Kweekschool te Pendolo’, blz. 

379. 
362  Kruyt, ‘Verslag over het Eerste Halfjaar (Januari-Juli 1913)’, blz. 379. 
363  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 14 oktober 1909. 
364  Kruyt, ‘De Zending in den werkkring Koekoe in het jaar 1908’, blz. 14. 
365  Kruyt, ‘De Inlandsche staat en de zending’, blz. 96. 
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artikel speelde in het zendingsdebat over de verhouding van individuele bekering en 
volkskerstening geen rol van betekenis. Kruyts verwijzingen naar de Duitse zen-
deling Gottfried Simon (1870-1953)366 brengen ons dichter bij het debat over de 
volkskerstening. Simon publiceerde echter pas in de jaren dertig over de volks-
kerstening, terwijl Kruyt in 1906 verwees naar zijn reis- en werkverslag ‘Der Beginn 
der Arbeit in den Timorlanden’, dat in 1904 in drie korte delen gepubliceerd werd in 
de Berichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft.367 Kruyt citeerde met name een 
passage waarin Simon sprak over de ongevoeligheid van de ‘inlander’ voor het 
geestelijke gesprek. Het was volgens Simon beter het alledaagse en aardse met hem 
te bespreken, omdat men niet van een vis kan verlangen dat die vliegt. Het evangelie 
verkondigen zonder eerst het vertrouwen van de ‘inlander’ te hebben gewonnen, was 
volgens hem als schieten in de lucht.368 

In Kruyts referaat van 1906 komen we geen verwijzingen tegen naar Gustav 
Warneck (1834-1910),369 zoals wel het geval is in de lezing van zendeling Maan. Dat 
wil echter niet zeggen dat Kruyt niet door G. Warneck zou zijn beïnvloed, want 
eerstgenoemde was hecht bevriend met Johannes Warneck, zoon van Gustav.370 Het 
valt aan te nemen dat Kruyt daardoor goed bekend was met de belangrijke publica-
ties van vader Warneck.  

G. Warneck had zich vanaf 1874, het jaar waarin hij begon met de uitgave van 
de Allgemeine Missions Zeitschrift, beziggehouden met de verhouding van indivi-
duele bekering en volkskerstening. Daarbij pleitte hij met name voor de legitimiteit 
van volkskerstening. Het zendingsbevel uit Mattheus 28 kreeg in dat pleidooi een 
centrale rol, omdat het in dat gedeelte gaat over het onderwijzen van de volken. In 
zijn Abriss einer Geschichte der protestantischen Missionen von der Reformation bis 
auf die Gegenwart (editie 1905), waarin hij twee korte hoofdstukken wijdde aan de 
zendingsmethodiek,371 omschreef G. Warneck het doel van de oudere generatie 
zendelingen als ‘den einzelnen Heiden gläubig und durch den Glauben selig zu 
machen’ en ‘diese gläubig gewordenen Heiden in ecclesiolae zu sammeln’.372 Bij de 
nieuwere generatie in de zending constateerde hij echter een verschuiving naar 
nuchterheid: de zendelingen kwamen tot het inzicht dat de ontstane gemeenten ‘nicht 
aus lauter wirklich “Bekehrten” bestanden’.373 In de praktijk bleken het namelijk 
‘Elementarchristen’ te zijn, ‘deren religiöses und sittliches Leben sich über das der 

                                                        
366  G. Simon deed als RMG-zendeling pionierswerk onder de Simalungun-Batak in Sumatra (1899-

1910). Hij werd bekend door zijn geschriften over de islam. Van 1910 tot 1915 en opnieuw vanaf 
1924 was hij docent missiologie aan de Theologische Schule te Bethel. Bij het honderdjarig bestaan 
van het RMG werd hem een eredoctoraat in de theologie verleend (G. Menzel, Aus 150 Jahren 
Missionsgeschichte. Die Rheinische Mission, Wuppertal, 1978, blz. 440-441). 

367  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 50vv.; G. Simon, ‘Der Beginn der Arbeit in den Timorlanden’, 
Berichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft, 1904 (1), blz. 7-29; (2) 37-50; (3), blz. 69-78. 

368  Simon, ‘Der Beginn der Arbeit in den Timorlanden’, blz. 45. 
369  G. Warneck werd in 1870 Missionsinspektor in Barmen en promoveerde in 1871 op de studie Pauli 

Bekehrung, eine Apologie des Christentums. In 1874 begon hij de uitgave van de AMZ. Van 1896 
tot 1908 was hij Honorarprofessor Missionskunde in Halle.  

370  Om verwarring te voorkomen wordt de naam Warneck steeds voorafgegaan door de initiaal van 
vader of zoon. 

371  G. Warneck, Abriss einer Geschichte der protestantischen Missionen von der Reformation bis auf 
die Gegenwart. Mit einem Anhang über die katholischen Missionen, Achte verbesserte und ver-
mehrte Auflage, Berlin, 1905, blz. 460-480. 

372  G. Warneck, Abriss, blz. 460-461. 
373  G. Warneck, Abriss, blz. 461. 
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Durchschnittschristen nur nicht erhob, sondern oft unter ihm stand.’374 De bekering 
van het individu verloor hij daarmee niet uit het oog, maar hij plaatste de bekering in 
het grotere geheel van de volkskerstening. Het moest gaan om een verbinding van 
‘auf den einzelnen gerichteten Rettungsarbeit’ en volksopvoeding, die zich zou 
richten op een ‘Sammlung einer einheimischen volkstümlichen Christenheit’.375 Op 
deze wijze nam hij afstand van de piëtistische zending, maar tegelijkertijd vrijwaarde 
hij zich van annexatie door cultuurpropagandisten. Hij zocht een tussenpositie door 
een blijvend accent op de bekering, terwijl hij ook het belang van de volkspeda-
gogiek erkende.376 Dit bracht hem tot het verdedigen van de zendingsmethodische 
keuze voor volkskerstening. 

In zijn Evangelische Missionslehre, Ein Missionstheoretischer Versuch (1892-
1903)377 gaat G. Warneck uitvoerig op de zendingsmethodische vraagstukken in. 
Deze zendingstheoretische studie, die in vijf banden werd uitgegeven, noemde hij 
‘die Hauptarbeit meines Lebens’.378 In het derde deel werkt hij zijn gedachten over 
volkskerstening uit.379 Uit de inleiding wordt duidelijk dat G. Warneck zich ten doel 
stelde theorie en praktijk van de zending dichter naar elkaar toe te brengen. Dit blijkt 
onder meer uit het voorwoord van deel III.3, waarin hij zich richt tot zijn zoon en 
schrijft dat hij de stof zo wil behandelen dat deze in de praktijk bruikbaar zal zijn. 
Het ‘Zeugnis der Brauchbarkeit’ van zendelingen zag hij als zijn grootste loon.380  

Zending is voor G. Warneck ‘Weltchristianisierung’.381 In dat werk gaat het om 
‘die gesammte auf die Pflanzung der Kirche und Organisation der christlichen 
Kirche unter Nicht-Christen gerichtete Thätigkeit der Christenheit’.382 Het doel is 
niet de bekering van het individu, of de opvoeding van het individu in de kennis van 
God, maar de ‘Gründung, Pflege und Organisation eines volklichen christlichen 
Gemeinwesens, einer Kirche’.383 Zending moet zich richten op ‘eine sittliche, 
geistige und soziale Gesamthebung des Volkslebens, auf eine Durchdringung der 
volklichen Naturverbände mit den Sauerteigskräften des Evangelii’.384 In dit proces 
van verheffing van het volksleven door de kracht van het evangelie onderscheidt hij 
drie fasen. De eerste fase bestaat uit de uitzending van de zendeling, de ‘Grund-
legungsarbeit’, het leren van de taal, de zede en de wereldbeschouwing, individuele 
bekeringen en het op gang brengen van een gistingsproces. De tweede fase bestaat 
uit de opbouw van het fundament, het inschakelen van inheemse medewerkers, het 
organiseren van groeiende gemeenten en de ‘Durchsäuerung’ van het volksleven. De 
derde fase omschrijft hij als de periode van de eigenlijke volkskerstening, waarin het 
                                                        
374  G. Warneck, Abriss, blz. 461. 
375  G. Warneck, Abriss, blz. 461. 
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Missions-studien und Kritiken I en II. In de Evangelische Missionslehre verwijst G. Warneck 
eveneens naar Grundemann (zie onder meer Evangelische Missionslehre, I, blz. 16). Verwijzingen 
naar Neurdenburg treffen we niet aan, maar wel verwijst Warneck in relatie tot de term halieutiek 
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heidendom ineenstort en massale overgangen naar het christendom plaatsvinden.385 
In zijn behandeling van de vermenging van godsdiensten in het oude Midden-

Oosten schrijft G. Warneck over de eenheid van God en de eenheid van het mense-
lijk geslacht.386 Deze thematiek fungeerde bij Kruyt als sleutel voor de verkondiging 
van het evangelie. Overwegend dat Kruyt omstreeks 1904 voor het eerst de eenheid 
van het menselijk geslacht centraal stelde in de missionaire verkondiging, dat hij in 
dat jaar in contact stond met J. Warneck, en dat het eerste deel van G. Warnecks 
Evangelische Missionslehre in 1892 uitkwam, kan Kruyt het concept van de eenheid 
hebben overgenomen van G. Warneck. Sluitende bewijzen daarvoor zijn echter niet 
gevonden. G. Warneck spreekt over de eenheid van God in relatie tot het poly-
theïsme in het oude Midden-Oosten. Hij merkt daarbij op dat het polytheïstische 
heidendom van de oudheid door het verlies van de eenheid van God (het geloof in de 
ene Schepper) ook de erkenning van de eenheid van het menselijk geslacht (het 
geloof dat alle mensen dezelfde voorouders hebben) verloor. In deze opvatting klinkt 
de degeneratietheorie van de godsdiensten door. Voor Warneck was de nadruk op de 
eenheid van het menselijk geslacht van belang om te kunnen onderbouwen dat er 
grenzen waren aan de variabiliteit van de mens en zijn vermogens. Alle mensen 
hebben een god, spreken een taal en hebben begripsvermogen. De vooronderstelling 
van de eenheid van het menselijk geslacht leidde bij Warneck, anders dan bij Kruyt, 
tot de conclusie dat zelfs laagstaande volken het bevattingsvermogen hadden om het 
evangelie te kunnen begrijpen.387 Kruyt veronderstelde geen degeneratie van de 
godsdienst, maar een evolutionaire ontwikkeling van mens en samenleving en kon 
zo tot de conclusie komen dat bij primitieve volken het begripsvermogen nog niet 
voldoende ontwikkeld was om het evangelie te kunnen begrijpen.  

G. Warneck laat de zendingsopdracht van de zendeling samenvallen met de taak 
die Jezus zichzelf stelde. Die taak bestond ‘in der Begründung des Himmelreiches in 
dieser Welt, in der Verkündigung dieses Reiches und der Sammlung von Reichs-
genossen.’388 In de zending gaat het volgens G. Warneck voluit om het werken aan 
de benodigde verandering van het menselijk hart en om de wedergeboorte, om het 
aanbieden van vergeving van zonden en een eeuwig leven door de Naam van 
Christus.389 Hij wil de bekering echter geen doel van zending noemen. Hij be-
schouwt de bekering als ‘der vollste Missionserfolg’, het gevolg van een levenslange 
ontwikkeling onder invloed van Gods genade. Hij schrikt er daarom voor terug de 
bekering als doel van het menselijke zendingswerk te formuleren.390 Hij geeft de 
voorkeur aan het spreken over zendingsdienst als de dienst aan een wordende 
kerk.391 Deze wording en planting van de kerk vloeit voort uit het onderwijzen van 
de volken. Dat werk is erop gericht ‘die Menschen zu bewegen, dass sie sich dem 
Einflusse Jesu als ihres Lehrers und Heilandes unterstellen und diesem Einflusse auf 
ihrem Glauben wie auf ihr Leben immer mehr Raum gewähren, bis sie zur vollen 
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Jüngerschaft hinanwachsen.’392 Deze groei in discipelschap noemt G. Warneck 
kerstening: ‘Christianisieren ist die charakteristischte Bezeichnung für das missio-
narische Jüngermachen.’393  

In hoofdstuk 43 van deel III.1 gaat G. Warneck uitvoerig in op de controverse 
individuele bekering versus volkskerstening. Hij signaleert allereerst dat in de zen-
dingspraktijk de antithese vaak veel minder scherp is dan in het zendingstheoretische 
debat, maar hij constateert wel onderliggende feitelijke verschillen in de visie op de 
zendingsopdracht.394 Er zijn zendelingen die zeggen dat de opdracht ‘lediglich darin 
bestehe, den einzelnen Heiden gläubig und durch den Glauben selig zu machen und 
diese gläubig gewordenen Heiden in ecclesiolae zu sammeln’.395 Anderen zeggen dat 
de zendingsopdracht niet opgaat in de bekering van individuen en ‘auf den Einzelnen 
gerichteten Rettungsarbeit’, maar dat zij evenzeer de missionaire volksopvoeding en 
‘die Sammlung einer einheimischen volkstümlichen Christenheit’ behelst.396 De 
centrale vraag is derhalve of de zending naast bekeringsarbeid ook in pedagogische 
zin gericht is op het geheel van het volk, met als doel ‘seine gesellschaftlichen 
Naturverbände durch Durchdringung mit dem Sauerteigskräften des Evangelii zu 
verchristlichen’.397 G. Warneck komt tot de conclusie dat het niet mag gaan om de 
vorming van ecclesiolae, maar dat het moet gaan om de totstandkoming van volks-
kerken.398 Hij probeert daarin zowel de bekering van het individu als de kerstening 
van het volk vast te houden. De geredde individuen noemt hij ‘Haupterfolg der 
Mission’,399 maar de zending kan zich niet uitsluitend op de bekeerden richten 
aangezien tevoren niet duidelijk is wie uiteindelijk de ware discipelen zullen blijken 
te zijn. De bekering van het individu is het begin van de zending onder het volk. De 
zuurdesem moet via de bekeerden en via de geplante kerken werken in de samen-
leving, ‘denn ein volklich gearterter Christianisierungsprozess nimmt ganz von 
selbst eine volkserzieherische Gestalt an durch Beeinflussung des gesammten Volks-
lebens.400  
 
Invloed van Reinhold Grundemann 
Zendeling Maan verzorgde op de al eerder genoemde Algemene Zendings-
conferentie in 1906 het co-referaat. Hij verwees daarin naar diverse Duitse missio-
logische publicaties. Zo verwees hij naar de hierboven genoemde Evangelische 
Missionslehre van Gustav Warneck401 en eveneens naar de Missions-Studien und 
Kritiken (1894)402 van Reinhold Grundemann (1834-1924).403 Kruyt noemde in zijn 
                                                        
392  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, III.1, blz. 213. 
393  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, III.1, blz. 214. 
394  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, III.1, blz. 243. 
395  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, III.1, blz. 244. 
396  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, III.1, blz. 244. 
397  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, III.1, blz. 245. 
398  G. Warneck pleit voor de kinderdoop. Hij ziet dit als de ‘Mutter der Volkskirche’: de kinderdoop 

schept ruimte voor een opvoedingsproces zonder dat van aanvang aan een strenge toelatingsnorm 
wordt gesteld (Evangelische Missionslehre, III.1, blz. 273). 

399  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, III.1, blz. 245. 
400  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, III.1, blz. 251, 254, 263. 
401  G. Maan, ‘De keuze van het zendingsveld’, Twintigste Algemeene Nederlandse Zendings-

conferentie, gehouden te Amsterdam 26 Oct. 1906, verslag der toespraken en referaten, Ermelo, 
s.a., blz. 15, 22, 24-25, 33. 

402  R. Grundemann, Missions-Studien und Kritiken in Verbindung mit einer Reise nach Indien, 
Gütersloh, 1894. Een tweede deel werd uitgegeven in 1898. De door schrijver dezes genoemde 
verwijzingen naar de Missions-Studien und Kritiken hebben uitsluitend betrekking op de uitgave van 
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lezing G. Warneck in het geheel niet, maar refereerde wel aan Grundemann.404 In het 
betreffende gedeelte wordt duidelijk dat Kruyt zich de gedachtegang van Grunde-
mann goed had eigen gemaakt. Hij schrijft:  
 

In een referaat over ‘de vruchten van den zendingsarbeid in de vorige eeuw’ wil Dr. 
Grundemann alleen de gechristianiseerde volken als vruchten der Zending erkennen, ter-
wijl hij de bekeerde enkelen of de kleine gemeenten in een heidenland bloesems noemt. 
(…) Nu is het spreken in beelden altijd gevaarlijk, het leidt tot misverstand, want onder 
de enkelen zijn wel degelijk rijpe vruchten voor de eeuwigheid. Wanneer ik mij moest 
houden aan de beeldspraak der vruchten, dan zou ik willen zeggen, dat die vrome enkelen 
wel rijpe vruchten zijn; maar zij staan op zichzelf; zij zijn niet in staat zich voort te 
planten, omdat de grond, de omgeving onwillig is, de vrucht te doen ontkiemen. Een 
gekerstend volk is een gevolg van de Zending, dat een reeks van gevolgen na zich sleept, 
terwijl een enkele bekeerling een gevolg is zonder gevolgen.405 

 
Kruyt verwijst hier naar Grundemanns artikel ‘Die Früchte der Missions-arbeit im 
verflossenen Jahrhundert’,406 dat in 1902 werd gepubliceerd.  

Uit een korte passage in een brief van zendeling Maan aan Kruyt blijkt duidelijk 
dat beiden zich in 1903 verdiepten in de theorie van het concept volkskerstening. 
Maan schreef: ‘Ja, zeker, ik lees Grundemann’s boek met bijna volledige instem-
ming en kan me bijna niet voorstellen, dat er zendelingen zijn, die er anders over 
denken.’407 Maan antwoordde klaarblijkelijk op een eerder schrijven van Kruyt,408 
waarin deze inging op het werk van Grundemann.409 We vinden geen nadere aan-
wijzingen over de titel, maar het ligt voor de hand – zeker gezien de discussie over 
de zendingsmethodiek in Halmahera en Maans verwijzing naar Grundemann in 
bovengenoemd referaat – dat het gaat om de studie Missions-Studien und Kritiken, 
waarvan het eerste deel werd gepubliceerd in 1894 en het tweede in 1898. Dit 
vermoeden wordt bevestigd in een brief van J.W. Gunning aan Kruyt, daterend van 
augustus 1901. Daarin schrijft Gunning: ‘Ik meen my te herinneren dat gy o.a. met 
veel enthousiasme spraakt over de Missions Studien und Kritiken van Grundemann. 
Ik deel dat enthousiasme geheel, en het geeft mij geen geringen steun dat een man 
als hij geheel dezelfde indrukken heeft als ik.’410 Kruyts enthousiasme over dit boek 

                                                                                                                                  
1894. 

403  G. Maan, ‘De keuze van het zendingsveld’, blz. 15, 24, 29, 31-32, 35. 
404  Grundemann en G. Warneck kenden elkaar goed. Eerstgenoemde was mede-uitgever van de AMZ, 

waarvan G. Warneck uitgever en eindredacteur was. Grundemann studeerde theologie in Tübingen, 
Halle en Berlijn en was predikant in Bitterfeld (1861-1863), Frankfurt a.d. Oder (1863-1865) en 
Mörz (na 1869). Van 1865 tot 1869 werkte hij als cartograaf in Gotha. In 1879 richtte hij de 
Brandenburgische Missions-konferenz op die hij leidde tot 1904. Grundemann verwierf aanvanke-
lijk bekendheid als zendingscartograaf en als bewerker van de Kleine Missionsbibliothek van Gustav 
E. Burckhardt (1876-1881). Van Grundemann werd één publicatie in het Nederlands vertaald, met 
als titel: Overzicht van het Christelijk zendingswerk over de geheele aarde, bewerkt door Petrus van 
Wijk jr., Amsterdam, s.a. (ca. 1880). 

405  Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 69-70. 
406  AMZ, 1902, blz. 261vv. 
407  Brief G. Maan aan Kruyt, 29 november 1903 (ARvdZ 101A/7/4). 
408  Maan gaat in zijn voorgaande brief van 27 juli 1903 niet op Grundemann in (ARvdZ 101A/7/4). 
409  De betreffende brief van Kruyt aan G. Maan is in het archief Maan (ARvdZ 31/21a/3) niet 

aangetroffen.  
410  Brief Gunning aan Kruyt, 17 augustus 1901 (ARvdZ 96A/7/1). Neurdenburg verwijst in zijn Proeve 

eener handleiding bij het bespreken der zendingswetenschap diverse malen naar Grundemann, zie 
blz. iv-vi, 122, 127. Kruyt moet dus al tijdens zijn opleiding van Grundemann hebben gehoord. 
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maakt het noodzakelijk Grundemanns kritiek op de zendingsmethodiek te behan-
delen.411 

Grundemann, die zijn boek schreef naar aanleiding van een reis naar India, 
wilde zich volgens het voorwoord niet aanmatigen ‘über die Mission Gericht zu 
setzen’. Hij wilde echter wel tot een oordeel komen: ‘Denn vieles, was ich in Indien 
von der Mission sah und hörte, zeigte sich ziemlich verschieden von der Vorstellung, 
die wir uns hierzulande von der Sache machen. Da gilt es zu sondern und zu 
scheiden.’412 Het boek bestaat uit een bundel lezingen, die hij na terugkeer van zijn 
reis hield en waarin hij zijn ervaringen systematiseerde.  

Johannes Chr. Hoekendijk bespreekt Grundemanns studie in zijn dissertatie 
Kerk en Volk in de Duitse zendingswetenschap (1948)413 en omschrijft haar als een 
poging ‘om definitief met de idee der Einzelbekehrung (als doel der zending) af te 
rekenen’.414 Die conclusie is echter niet geheel juist. Grundemann wilde in zijn 
studie niet bewijzen dat individuele bekering een onjuiste zendingsmethode is, maar 
hij beoogde aan te tonen dat, in weerwil van de ideologische gerichtheid op indivi-
duele bekering, in de praktijk overal volkskerken ontstonden die niet beter waren 
dan de volkskerken in Europa.415 Het ideaal, namelijk gemeenten van toegewijde 
christenen, de zogenaamde ‘Auswahlgemeinden’,416 werd niet gerealiseerd. Zijn 
studie was in feite een polemiek tegen de overmacht van ‘erweckte Christen’ op 
leidinggevende posities bij zendingsgenootschappen, die hun eigen ervaring van de 
christelijke gemeente als vindplaats van een vurig geloofsleven tot voorschrift maak-
ten voor een zendingsmethodiek die de vorming van ‘wahrhaft gläubige Christen’ en 
van ‘erweckte Christengemeinden’ als het vanzelfsprekende doel van zending 
omschreef. De piëtistische theologie van Philipp J. Spener (1635-1705) en August 
H. Francke (1663-1727), die in de opwekkingsbeweging de aanleiding vormde tot 
het ontstaan van de zendingsgenootschappen, zou zendingsleiders verhinderen de 
middeleeuwse volkskersteningsmethodiek positief te waarderen.417 Het is niet 
zonder reden dat Grundemann het eerste hoofdstuk begint met scherpe kritiek op 
Angelsaksische en kerkgebonden zendingsgenootschappen die de ‘vergängliche 
Schale’ van de kerkvorm boven de eeuwige inhoud van het christelijk geloof 
stelden.418 

Bij de beschrijving van de volkskerstening in de Germaanse gebieden merkt 
Grundemann op dat de middeleeuwse zending ‘ihre Aufgabe, die Völker zu chris-

                                                                                                                                  
Neurdenburg verwijst in de hoofdtekst van zijn boek weinig naar andere auteurs. Hij doet dit wel in 
de inleiding en in de lijst van aanbevolen literatuur. G. Warneck wordt slechts zijdelings genoemd 
als uitgever van de AMZ (blz. 127).  

411  In TZM 1924 (68), blz. 279-280, is een kort ‘in memoriam’ over Grundemann (zonder titel) opge-
nomen.  

412  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. v-vi. 
413  J.C. Hoekendijk, Kerk en Volk in de Duitse zendingswetenschap, blz. 87-90. 
414  Hoekendijk, Kerk en Volk in de Duitse zendingswetenschap, blz. 87. 
415  J.W. Gunning schreef ook in deze zin aan Kruyt: ‘Ik heb in de 11 jaren van mijn werkzaamheid als 

predikant met eenige nuchterheid rondgezien in mijne gemeente en hoewel ik allerminst misken de 
werkingen des Geestes, die in de gemeente worden gezien kan ik toch aan den anderen kant het oog 
niet sluiten voor de geringe mate waarin men zich van het Christelijke beginsel bewust is geworden. 
Mijn stuk staat dus onder den invloed van mijne indrukken van de vruchten van het Christendom 
over de geheele wereld, en deze verbieden mij een al te hooge opvatting te hebben van het 
inlandsche Christendom.’ Zie brief Gunning aan Kruyt, 28 mei 1902 (ARvdZ 96A/7/1). 

416  G. Warneck, Abriss einer Geschichte der protestantischen Missionen, Berlin, 1905, blz. 461. 
417  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 168-170. 
418  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 5. 
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tianisieren, ziemlich buchstäblich und äusserlich’ opvatte.419 Hij noemt het een 
‘extensieve’ methode, gericht op aantal en niet op kwaliteit. In de moderne zending 
constateert Grundemann echter het prevaleren van een andere opvatting, die zich 
erop richt uit de heidense volken onmiddellijk ‘puritanische’ gemeenten van gelo-
vigen te vormen. Hij omschrijft dit als een ‘intensieve’ 420 methode, die echter geen 
recht doet aan de zuiverende werking van Gods woord in de mens:  

 
Nicht die Schaffung einer aus getauften Christen bestehenden Volkskirche, in der dann 
die weitere Arbeit mit dem Worte Gottes und durch dieselbe das Werk des heiligen 
Geistes an den Herzen allmählich Glieder zu der Gemeinde der Gläubigen sammelt – 
nicht die Herstellung solcher Volkskirche, die einem mit Unkraut vermischten Weizen-
felde gleicht, gilt als die Aufgabe der Mission.421  

 
Hij constateerde dat het in de moderne zending ging om ‘Wahlkirche, mit deren Mit-
gliedschaft es aufs strengste genommen werden soll’.422 Deze vorm van zending zou 
veel te ongeduldig zijn en geen tijd gunnen aan de werking van de zuurdesem. Deze 
redenering komen we bij Kruyt in vrijwel gelijke bewoordingen tegen.423 Volgens 
Grundemann had de nadruk op de individuele bekering geleid tot een groot 
isolement van de christenen uit de heidenen. De vorming van christelijke dorpen 
leidde bovendien niet alleen tot sociaal isolement, maar ook tot verarming.424 Op die 
manier zou het risico bestaan dat op de eerste generatie christenen geen tweede zou 
volgen. 

Grundemann zag niet de individuele heiden, maar ‘die zusammenhängende 
Stücke des Volkskörpers’ als object van de zending. Het ging hem in de zending om 
de kerstening van het gehele volk. De keuze voor volkskerstening betekende voor 
Grundemann niet dat hij instemde met een massale, snelle bediening van de doop. 
Geloofsonderwijs was nodig. Evenmin stemde hij in met de zendingsmethodiek van 
Gregorius de Grote – door hem omschreven als ‘Methode der Substitution’ – die 
zendeling Augustinus de opdracht meegaf om de tempels van de Angelsaksen niet te 
vernietigen, maar deze te wijden aan de ware godheid.425 Hij concludeerde echter dat 
de Engelsen, ondanks de slechte zendingsmethodiek van de middeleeuwen, na 
twaalfhonderd jaar vertrouwd waren geraakt met de inhoud van het evangelie. Hij 
verbond daaraan de gevolgtrekking dat volkskerken niet negatief mogen worden 
gewaardeerd.426 Het ontstaan van volkskerken zag hij als de weg van God.  

Grundemann waarschuwde met klem tegen een rooskleurige voorlichting over 
de kwaliteit van het geestelijk leven van de bekeerlingen. Zendingsleiders moesten 
zich hoeden voor fantasie, idealisering en foutieve beeldvorming. Zij dienden de 
zendingsgemeenten te leren kennen zoals deze in werkelijk waren en ze moesten 

                                                        
419  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 5-6. 
420  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 15. 
421  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 6. 
422  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 6. 
423  Zie onder meer Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 11 februari 1905; Kruyt, ‘De christelijke zending’, Pro 

en Contra, blz. 13; Kruyt, ‘Heiden-zending’, blz. 53-54. 
424  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 11-12. Zie hierover ook G. Warneck, Evange-

lische Missionslehre, III.1, blz. 276 en III.3, blz. 1, waar hij onder meer zegt dat het doel van de 
zending de doop is, maar dat dit niet het laatste doel is: het christendom is ‘eine auf Gemeinschaft 
angelegte Religion’ die geen isolement duldt en die de opbouw van de volkskerk eist.  

425  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 13-14. 
426  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 17. 
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zorgvuldiger letten op Gods wegen in de zending.427 De realiteit van het leven van de 
bekeerlingen en het besef van de eigen kersteningsgeschiedenis in Europa zou 
moeten leiden tot de keuze voor volkskerstening. In het derde hoofdstuk spreekt hij 
in dit verband van de noodzaak tot zelfverloochening. De zending diende af te zien 
van het vasthouden aan het ideaalbeeld van ‘erweckte Gemeinden’. Er waren welis-
waar hier en daar bij bekeerde enkelingen ‘Spuren geistlichen Lebens’ te vinden, 
maar de situatie was in feite niet beter dan in de volkskerk in Duitsland.428 Gods weg 
in de kerstening van de volken was de weg van het geduld:  

 
Gottes Wege in der Christianisierung der Völker gehen nun einmal anders, als die 
Wünsche und Pläne seiner Kinder hier auf Erden, welche in Ungeduld die Zeit der 
Vollendung herbeisehnen. Aber trotz aller anderweitigen Versuche, zeitiger das Reifen 
der Frucht zu erzielen, bleibt es bei der alten Ordnung: erst das Gras, danach die Ähren, 
danach den vollen Weizen in den Ähren.429  

 
Het Europese christendom en de situatie van de volkskerk vergeleek Grundemann 
met het gras. Zendingsvrienden die in nieuw ontstane gemeenten uit de heidenen 
gevulde aren verwachtten, vergeleek hij met mensen die met Pasen de tarweoogst al 
willen binnenhalen. Hij beschouwde dit als gebrek aan realiteitszin. De kerstening 
viel niet samen met de bekering, zoals zendeling Maan wilde, maar vormde het 
begin van een langdurig leerproces. Kruyt onderscheidde evenals Grundemann 
tussen kerstening en bekering. Voor beiden was bekering een langdurig leerproces. 
Grundemann verwoordde zijn kritiek op zending als eenzijdige inspanning tot het 
redden van zielen als volgt: 
  

Unter dem Begriffe der Seelenrettung erfährt die Aufgabe der Mission eine bedenkliche 
Verschiebung, die zu berichtigen ist in dem Sinne, dass nicht aus bekehrten Seelen 
Gemeinden gesammelt werden sollen, sondern in gesammelten Gemeinden der Herr 
durch seinen heiligen Geist die Seelen bekehrt ebenso, wie in den volkskirchlichen 
Gemeinden der alten Christenheit.430  

  
Voor Grundemann was zending ‘Einschulung’, het binnenbrengen van de volken in 
de school van het christelijk geloof. Hij fundeerde deze scholing theologisch in de 
nieuwtestamentische ‘Schülerschaft Christi’ van de discipelen.431 Bekering en red-
ding van de ziel waren een zaak van God en niet van de zendeling. De praktische 
consequentie die hij daaraan verbond was, dat het zendingswerk zich diende te 
richten op de ‘samenhangende kernen’ van het volk, namelijk gezin, geslacht en 
stam. Zodra mensen besloten tot het christendom over te gaan, mocht de zendeling 
volgens Grundemann de bediening van de doop niet uitstellen.432 Een lang catechu-
menaat moest de nieuwe christenen vervolgens langzaam ‘ontwennen’ en losweken 

                                                        
427  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 20-21. 
428  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 81.  
429  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 81-82. 
430  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 175. 
431  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 175. G. Warneck uit op dit punt kritiek op 

Grundemann, omdat laatstgenoemde het discipelschap, de volkskerstening en het onderwijzen van 
de volken te zeer in elkaars verlengde zou zien (Evangelische Missionslehre, III.1, blz. 210, 
voetnoot). 

432  Grundemann, Missions-studien und Kritiken, blz. 175. 
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uit de oude volkszeden en invoeren in de christelijke zede.433  
Kruyts denken over de volkskerstening toont op een aantal punten grote over-

eenkomsten met dat van Grundemann. Verschillen zijn echter eveneens aanwijsbaar. 
Met name de visie op de bekering verschilt. Dit begrip speelt bij Kruyt, staande in de 
lijn van de ethische theologie, een veel grotere rol dan bij Grundemann die zich 
verzet tegen vergeestelijking van het geloof, zoals hij dat in piëtistische kring con-
stateerde. In Kruyts missionaire benadering van de To Pamona staat de verandering 
van het hart centraal. Hij ziet die verandering niet als een ‘onmogelijke mogelijkheid 
Gods’, maar als een voorwaarde voor het slagen van de zending én voor de door het 
gouvernement nagestreefde maatschappelijke hervorming. Terwijl Kruyt dus aan de 
ene kant pleit voor volkskerstening en geduld, wil hij aan de andere kant geen 
afstand nemen van de verandering van het hart als doel van de zending. Tegelijker-
tijd is Kruyt ervan overtuigd dat werkelijke bekering lang niet bij alle bekeerlingen 
voorkomt, maar slechts bij de besten onder hen. Het christen-worden van de 
inwoners van Midden-Celebes ziet hij meestal niet als een blijk van bekering, maar 
als de wens van de To Pamona om naar Gods wil te leven.434 Die wens en de 
bekering vallen in zijn visie echter niet noodzakelijkerwijs samen. 
  
Invloed van Johannes Warneck 
Kruyt wijst in zijn publicaties niet rechtstreeks op het werk van Gustav Warneck. 
Daar staat echter tegenover dat Kruyt en Johannes Warneck hecht bevriend waren en 
jarenlang met elkaar correspondeerden. Onderstaand wordt nagegaan of de betref-
fende correspondentie licht werpt op de vraag of Kruyts ideeën over volkskerstening 
ontleend zijn aan de discussie daarover in de Duitse zending. De invloed van G. 
Warneck op zijn zoon was groot. Beiden hielden zich intensief bezig met missio-
logie. Na het overlijden van zijn vader (1911) nam zoon Johannes de eindredactie 
van de Allgemeine Missions Zeitschrift van hem over. G. Warneck droeg zijn Evan-
gelische Missionslehre, waarvan het eerste deel verscheen in 1892, op aan zijn zoon 
met de woorden: ‘Meinem lieben Sohne Johannes als Mitgabe in den praktischen 
Missionsdienst’.435 Het voorwoord van deel III.3, dat verscheen in 1903, geeft enige 
inzage in de invloed die vader en zoon op elkaar hadden:  
 

Du wirst, mein lieber Johannes, gerade diese vermutlich letzte Arbeit deines Vaters mit 
besonders lebhaftem Interesse begrüssen, da sie in einem ihrer wichtigsten Kapitel sich 
mit demjenigen Zweigen des praktischen Missionsdienstes beschäftigt, welcher seit 
Jahren in Deine Hand gelegt ist und von dem ich weiss, wie hohe Befriedigung er Dir 
gewährt. Es war mir eine grosse Freude, dass ich Deine eigene praktische Erfahrung in so 
volle Übereinstimmung mit meiner Theorie konstatieren durfte. Und Dir wird es keine 
geringere sein. Das ist auch ein Stück der Gemeinschaft, die uns über Zeit und Raum mit-
einander verbindet, dass wir in Harmonie des Geistes an einem Werke arbeiten dürfen, 
welche die Freude unseres Lebens ist.436 

 
De correspondentie tussen J. Warneck en Kruyt begon voor 1904, maar de oudste, in 
het archief aanwezige brief van J. Warneck, dateert van 2 april 1904. In de brief 

                                                        
433  Hoekendijk, Kerk en Volk in de Duitse zendingswetenschap, blz. 88-89.  
434  BrAKrVr, 1924 (63), blz. 8. 
435  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, schutblad deel I. 
436  G. Warneck, Evangelische Missionslehre, III.3, blz. iv. 
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wordt terugverwezen naar een eerder schrijven dat lange tijd onbeantwoord bleef.437 
In deze verloren gegane brief vroeg Kruyt zijn vriend hem informatie ter beschik-
king te stellen over het begrip ‘ziel’ bij de Bataks. J. Warneck verzamelde inderdaad 
materiaal, maar hij bewerkte dit vervolgens zelf tot een artikel, dat hij publiceerde in 
de Allgemeine Missions Zeitschrift. In een schrijven van 6 oktober 1906 zien we 
hetzelfde: de ontvangst van Kruyts boek Het Animisme in den Indischen Archipel 
bracht J. Warneck ertoe een artikel over dit onderwerp te publiceren in het tijdschrift 
van zijn vader.438  

In de daaropvolgende brief van 27 december 1906 treffen we voor het eerst het 
begrip ‘volkskerstening’ aan.439 Dit komt ter sprake in het kader van wat J. Warneck 
schrijft over het thema ‘die Lebenskräfte des Evangeliums’, waarover hij een boek 
wil publiceren. De opzet, waarin hij veel aandacht geeft aan het wezen van het 
animisme, maakt duidelijk dat hij Kruyts zojuist genoemde studie grondig heeft 
bestudeerd. Warnecks centrale stelling is dat het heidendom geen ontwikkeling 
omhoog laat zien: ‘Das Heidentum stellt einen Verfall dar, nicht eine Entwicklung 
nach oben, sondern nach unten; es sind widergöttliche Kräfte darin wirksam, von 
denen die Heiden sich nicht selbst erlösen können.’ Daarmee neemt hij dus stelling 
tegenover Kruyt, die het heidendom veeleer omschrijft als een fase in de ontwikke-
ling tot een geestelijker verstaan van God. J. Warneck vervolgt:  
 

Doch ist das Heidentum ein selbstverschuldeten Abfall von Gott (Röm. 1), infolge davon 
religiöser Irrtum und sittlicher Verfall. Sünde ist nicht bekannt. Also das Heidentum 
verlangt nach Erlösing durch Gott. (…) Es sind allerlei Wegbahner zum Christentum: 
missionare Vertreter einer überlegener Kultur, die man nicht ignorieren kann; Bildungs-
bedürfnis der Heiden; Vorarbeit der Kolonisierenden Staatsgewalt; Elendsgefühl der 
Heiden.440 

 
J. Warneck is ervan overtuigd dat de Indonesiër slechts uiterlijke religie wil en dat 
de zedelijke eisen van het christendom hem afstoten. In een enkel geval gaan 
heidenen over naar het christelijk geloof omdat zij heilsverlangend zijn, maar 
meestal om uiterlijke motieven: de hoop op een beter leven, het volgen van het 
familiehoofd, massa-overgangen, en de heidense staat die wankelt. Innerlijke en 
uiterlijke motieven lopen door elkaar heen. Warneck stelt zichzelf de vraag hoe het 
evangelie het hart van de heiden raakt. Hij komt tot de conclusie dat de moraal van 
de christenen geen indruk maakt op de heidenen en dat de zendingsmethodiek dan 
ook niet gericht moet zijn op het spreken over de moraal. Het heeft evenmin zin de 
animistische religie te negeren of deze polemisch tegemoet te treden. Het is beter te 
zoeken naar aanknopingspunten en te spreken vanuit de ‘Gewissheit der Verkün-
digung’.  

Zekerheid is voor J. Warneck gelegen in de boodschap van een bevrijdende 
God, die mensen nabij wil zijn en met wie dus gemeenschap mogelijk is. De jonge 
christenen mogen binnentreden in deze Godsgemeenschap: ‘inniger Gebets und 
Glaubensleben, so mangelhaft die Sittlichkeit noch ist’.441 J. Warneck lokaliseert het 
bevrijdende van het evangelie in de verlossing van de ‘Dämonenherrschaft und 

                                                        
437  Brief J. Warneck aan Kruyt, 2 april 1904 (ARvdZ 101A/6/4). 
438  Brief J. Warneck aan Kruyt, 6 oktober 1906 (ARvdZ 101A/6/4). 
439  Brief J. Warneck aan Kruyt, 27 december 1906 (ARvdZ 101A/6/4). 
440  Brief J. Warneck aan Kruyt, 27 december 1906 (ARvdZ 101A/6/4). 
441  Brief J. Warneck aan Kruyt, 27 december 1906. 
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Furcht’. Deze bevrijdende breuk met de dienst aan geesten is voor hem niet gelijk 
aan de verlossing van zonde en schuld. Anders dan Kruyt plaatst hij de verlossing na 
de bevrijding van de dienst aan de geesten.442 Het vertellen van de bijbelverhalen 
vervult in het bevrijdingsproces een centrale rol. Hij omschrijft de bijbelse geschie-
denissen als ‘reale Kräfte’. Ethiek en dogmatiek zijn niet de pijlers van het christen-
dom, maar de ‘Heilstatsachen’. Het is daarom van fundamenteel belang dat de zen-
deling daarin gelooft. Het zijn niet slechts mythen. De liefde van God spreekt in het 
bevrijdingsproces tot de heiden en op basis daarvan ‘erschliesst sich langsam 
Verständnis für Sünde’. Daarop volgt dan het ontstaan van de nieuwe zedelijkheid. 

J. Warneck onderscheidt in deze brief dus drie fasen in de kerstening van de 
heiden: de eerste is de ervaring van de macht van Jezus, door de bevrijding van de 
angst voor de geesten. De tweede fase is de ervaring van de liefde van Jezus, door 
een persoonlijke relatie met God. De derde fase is het besef van de heiligheid van 
Jezus, door het ontstaan van de nieuwe zedelijkheid. Volgens J. Warneck bereiken 
velen, ook onder Europese christenen, deze derde fase niet. Het is de fase waarin de 
betere christenen, de vechters, binnen kunnen gaan. De vrije mens die in een per-
soonlijke relatie tot God komt te staan kan dan ook een nieuwe zedelijkheid 
bereiken, of ‘wenigstens ein Streben nach neuer Sittlichkeit’. Deze moraliteit komt 
tot uitdrukking in een verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot grote en 
kleine dingen en resulteert in een ‘Neugestaltung des ganzen Volkes, Volkschristia-
nisierung: öffentliche, christliche Meinung,443 ein neues Volksgewissen, neue Sitte, 
Recht, Gewohnheiten.’ Uiteindelijk moet dit uitmonden in een situatie waarin de 
jonge christenen zelf de opdracht tot zending op zich nemen. J. Warneck vraagt 
Kruyt om zijn mening over deze indeling in fasen, waarin voor eerstgenoemde 
centraal staat dat hij scherp in beeld wil krijgen wat de essentie is van de veran-
derende kracht van het evangelie. Hij vraagt aan Kruyt of hij in relatie daarmee 
voorbeelden uit de zendingsgeschiedenis kan aanreiken, want hij weet dat zijn vriend 
een belezen mens is. De in deze brief genoemde gedachten over de fasen van de 
kerstening vinden we in uitgewerkte vorm terug in J. Warnecks publicatie Die 
Lebenskräfte des Evangeliums (1908), met name in deel drie, dat als titel meekreeg 
‘Die siegreichen Kräfte des Evangeliums’.444 In de voetnoten en de tekst van dit 
boek is de grote invloed van Kruyt duidelijk zichtbaar. 

De volgende brief aan Kruyt, gedateerd 7 februari 1907, is alleen interessant 
omdat eruit blijkt dat Warneck voor het schrijven van zijn studie veel gebruik 
maakte van Kruyts boek Het Animisme in den Indischen Archipel.445 Het daarop-
volgende schrijven, van 30 maart 1907, gaat echter opnieuw in op de verhouding 
van individuele bekering en volkskerstening. Hij schrijft:  
 

                                                        
442  Kruyt stelt zich in een rondzendbrief de vraag waarom gevallen van bezetenheid in de christelijke 

gemeenten nauwelijks voorkomen. Hij antwoordt, met verwijzing naar de Duitse zendeling G. 
Simon, dat de duistere geest die de mensen plaagt, verdwijnt wanneer de Heer zijn overwinnende 
hand uitstrekt en wanneer het geloof van de mensen groot is. Zie BrAKrVr, 1908 (3), blz. 6. 

443  De lezing van het woord ‘Meinung’ is niet geheel zeker. 
444  Dit boek beleefde vele herdrukken. In de zevende, herziene druk van 1922 omvat deel drie de 

bladzijden 203-344.   
445  Brief J. Warneck aan Kruyt, 7 februari 1907 (ARvdZ 101A/6/4). Zie ook brief 19 januari 1908 

(ARvdZ 101A/6/4) waarin Warneck aan Kruyt schrijft: ‘Du wirst sehen, dass ich Deine Arbeiten 
nicht nur viel zitiert, sondern auch innerlich mir angeeignet habe. Nun tue mir ein Gefallen und 
halte mit Deiner Kritik nicht zurück.’ 
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Mir ist es aber nicht sowohl darum zu tun, die Vorbereitungen eines Volkes für die 
Annahme des Christentums klarzustellen; als vielmehr die Kräfte herauszuheben, die bei 
der Einzelbekehrung und Volkschristianisierung von seiten des Evangeliums in Wirkung 
treten: das Christentum als Wahrheit und Offenbarung, als Kunde vom persönlichen, 
lebendigen Gott, von der Erlösung, von der Liebe, von der Sittlichkeit, von der Hoff-
nung.446 

 
In januari 1908 schrijft J. Warneck aan Kruyt over zijn hoop dat de overgangen naar 
het christendom spoedig zullen beginnen.447 Hij gaat ervan uit dat de mensen nu in 
grote groepen zullen overgaan en voegt daaraan toe: ‘Dann fängt die eigentlich geist-
liche Arbeit ja erst an’. Op een postkaart, gedateerd juni 1908, treffen we een 
opmerkelijke, zij het korte, passage aan. Warneck schrijft hier: ‘Dass Du Deine 
missionstheoretischen Aussichten etwas revidierst, freut mich sehr. Nächstens mal 
ausführlich darüber, wenn Du mein Buch gelesen hast.’ Duidelijk is dat deze uit-
lating betrekking heeft op de zendingstheoretische discussie tussen Kruyt en J. 
Warneck, maar de aard van de bijgestelde visie wordt uit de context niet duidelijk. 
Helaas is de antwoordbrief van Kruyt niet bewaard gebleven.  

In januari 1909 spreekt J. Warneck zijn spijt uit dat Kruyt wel erg veel geduld 
heeft met betrekking tot de overgang van de To Pamona naar het christendom. Hij 
schrijft:  
 

Ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung Eurer Mission. Du weisst, wie mich Deine 
Studien interessiert haben, und wie ich Deine Gedankengänge voll und ganz verstehe. 
Aber ich wünschte doch, dass Ihr mit der Aufnahme in die christliche Gemeinde nicht 
wartet bis ein Volksbeschluss Tür und Tor öffnet. Gerade die ersten Übergetretenen, die 
für ihren Glauben etwas leiden müssen, bedeuten einen grossen Segen für das Missions-
gebiet.448 

 
Kruyt en J. Warneck verschilden dus van mening over het moment waarop de zende-
ling kon aandringen op de overgang naar het christendom. In de bewaard gebleven 
correspondentie zijn daarover verder niet veel indicaties te vinden. Evident is echter 
dat ze van mening verschilden over de door J. Warneck omschreven fasen van de 
kerstening. Dit wordt niet alleen duidelijk met betrekking tot J. Warnecks beschrij-
ving van de kerstening van Nias,449 maar met name in relatie tot de beschrijving van 
de trapsgewijze, evolutionaire ontwikkeling van de godsdienst.450  
 
5.3.3 Zending als levensvernieuwing 
 
In 1907, twee jaar voordat in Midden-Celebes de overgangen naar het christelijk 
geloof begonnen, beschreef Kruyt de geestelijke ontwikkeling van christelijke Indo-
nesiërs als volgt: ‘In de Christenen is een nieuw beginsel gekomen, waardoor zij op 
de lijn zijn gekomen van onze beschaving, onze ontwikkeling’.451 Kerstening wilde 
volgens hem niet zeggen dat een religieus-zedelijke vernieuwing had plaatsge-
vonden, maar dat de gekerstenden een nieuw uitgangspunt hadden leren kennen en 
                                                        
446  Brief J. Warneck aan Kruyt, 30 maart 1907 (ARvdZ 101A/6/4). 
447  Brief J. Warneck aan Kruyt, 19 januari 1908 (ARvdZ 101A/6/4). 
448  Brief J. Warneck aan Kruyt, 5 januari 1909 (ARvdZ 101A/6/4). 
449  Brief J. Warneck aan Kruyt, 5 januari 1909. 
450  Brief J. Warneck aan Kruyt, 5 januari 1909; 18 oktober 1909; 7 mei 1909 (ARvdZ 101A/6/4). 
451  Kruyt, ‘De invloed der zending op de maatschappij der inlanders’, Onze Eeuw, 1907 (7), blz. 58. 
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in een ander milieu terecht waren gekomen.452 Fundamenteel daarin is dat de angst 
voor de zielen van de voorouders werd doorbroken. Dit nam de ‘principiële barrière 
voor alle vooruitgang’ weg. Het geloof in God leidt ertoe dat de boze geesten de 
invloed op de mens verliezen.453 Illustratief voor de visie van de To Pamona op de 
verhouding van geloof in God en geloof in de geesten is een passage uit het dagboek 
van 1909 waarin Kruyt een gesprek met kabosenya Talasa beschrijft, ruim een jaar 
voordat de overgangen naar het christelijk geloof begonnen:  

 
Hierover pratende vroeg ik Talasa: ‘Hoe denkt gij over het Christendom? Gij zijt trouw in 
de bijeenkomst; gij hebt u altijd dicht bij ons geschaard.’ ‘Wat mij aangaat’, zei Talasa, 
‘ik heb mijn heidendom weggegooid, ik weet dat God de ware is; alleen van één ding ben 
ik nog niet overtuigd: van den leugen van het lobo-offer, want dat heeft mij al drie maal 
genezing gebracht.’ Ik sprak erover hoe ook de lobo-geesten voor Gods macht moesten 
wijken, wanneer hij zich heelemaal aan Hem overgaf. Hij zou niemand tegenhouden 
Christen te worden, maar om de eerste te zijn, daar durfde hij niet aan.454 

 
Om ‘geestelijke en lichamelijke ontwikkeling’ mogelijk te maken is het volgens 
Kruyt noodzakelijk de barrières van het nog bestaande heidendom uit de weg te 
ruimen en het geloof in Gods liefde aan te kweken.455 Hij spreekt in dat verband van 
het uitroeien van het heidendom in het hart van de mens. De verering van de zielen 
van voorouders stond niet alleen geestelijke, maar ook lichamelijke ontwikkeling in 
de weg. Hij doelt daarmee op geloofsopvattingen die het onmogelijk maakten land-
bouwtechnieken in te voeren die een veel betere oogst ten gevolge hadden. 
Heidendom blokkeert in zijn visie dus zowel geestelijke groei als maatschappelijke 
ontwikkeling. 

Kruyt wilde in zijn zendingswerk met name aansluiten bij die heidenen, die 
tijdens de kerstening werkelijk hun hart aan Christus hadden gegeven. Zij voelden, 
in tegenstelling tot degenen die christen waren geworden omdat zij de macht van de 
God van de Hollanders moesten erkennen, de zedelijke eis die God aan de mens 
stelt.456 Dit waren de mensen die trachtten het evangelie na te volgen en die instru-
menteel konden zijn in het bewerken van een omslag in de publieke opinie.457 Het 
werken aan de verandering van het hart legde het fundament voor de verandering 
van de samenleving. In zijn artikel Het pessimisme van het Indonesische heidendom 
ging hij hier nader op in en schreef: 

 
Het Gouvernement is gekomen en heeft een einde gemaakt aan vele instellingen der 
vaderen, aan koppensnellen en doodenfeesten, aan den eerbied voor den rijstgeest en nog 
veel meer belangrijke onderdeelen van den eeredienst, die voortgesproten was uit de 
pessimistische wereldbeschouwing der Toradja’s.458 (…) Maar alles wat men langs dezen 

                                                        
452  Kruyt, ‘De invloed der zending’, blz. 59. 
453  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 20 mei 1909. 
454  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 10 september 1908. 
455  Kruyt, ‘De invloed der zending’, blz. 65-66. 
456  Kruyt omschreef de zedelijke eis – in een gesprek met Uma i Rehe uit Buyu mPendoli – als de 

verandering van het hart, het geloof in God en Jezus. Zie BrAKrVr, 1912 (19), blz. 13.  
457  Kruyt, ‘De invloed der zending’, blz. 77. 
458  In De Zending een dwaasheid, Oegstgeest, s.a., gaat Kruyt eveneens in op de ‘gelukkige natuur-

staat’ van de heidenen (zie het hoofdstuk ‘De gelukkige heiden’, blz. 1-11). Hij wijst daarin met 
name op de steeds gevoelde vrees voor krachten die de levensziel bedreigen en op fatalisme. Het 
gouvernement verbood het terechtstellen van heksen, maar het kon door die maatregel de slacht-
offers van hekserij geen bescherming bieden tegen de magische krachten. Daarvoor was de zending 
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weg kreeg was van negatieven aard. Allerlei dingen leerde men ontkennen, maar een 
nieuw gebouw werd niet opgetrokken op de puinhopen van het oude. En bij alle negatie 
van het oude bleef de wereldbeschouwing in het gemoed onveranderd; (…) Waar 
Gouvernement, Westersche ‘beschaving’, althans Westersche invloeden, doordringen, is 
Zending eisch van barmhartigheid met de bevolking, die anders geestelijk geheel te 
gronde moet gaan. Inderdaad, hierin kan alleen de Christelijke Zending helpen, dat zij 
aan het hart, dat zoekt naar God, den weg wijst, dat zij inhoud geeft aan het leven, dat zij 
vertrouwen stelt in de plaats van wantrouwen, kortom, dat zij door het geloof in God den 
pessimistischen blik dezer menschen op het leven verandert in een optimistischen. (…) 
De mensch wordt geen Christen door uiterlijke vormen te volgen, maar door zijn blik op 
het leven te veranderen. En deze verandering heeft inderdaad plaats bij de ernstigen en 
nadenkenden onder de Toradja’s.459 

 
Kruyts sceptische houding over de invloed van uiterlijke vormen op het innerlijke 
leven wordt ook duidelijk in zijn houding jegens het overheidsbeleid inzake de 
bevordering van het onderwijs: ‘het is mijne innige, op ervaring steunende over-
tuiging, dat daarbij veel teleurstelling te wachten is’.460 Hij bedoelde daarmee dat het 
bevorderen van ontwikkeling niet kan plaatsvinden zonder dat eerst het heidense 
hart wordt veranderd. Wanneer dat niet gebeurt dan zal het onderwijs – en de ont-
wikkeling die daarvan het gevolg is – niet meer dan een vernis blijken dat weinig 
sporen in de maatschappij nalaat. Het hart van de ‘inlander’ moest naar zijn stellige 
mening ervan overtuigd worden dat de adat minder krachtig werkt dan het 
evangelie. Het kwam bij het bevorderen van werkelijke ontwikkeling aan op de 
goede voorbereiding van de grond. Pas dan kon het gouvernement de vruchten 
plukken van het uitgestrooide zaad: ‘onder toejuiching der bevolking zal dan hare 
godsdienstige en moreele opvoeding hand aan hand gaan met haren materieelen 
vooruitgang.’461  
  
De zedelijkheid van christenen 
Dezelfde redenering – zending als verandering van het hart én aansluitend veran-
dering van de samenleving – treffen we aan in de brochure ‘De christelijke zending’ 
(1910) waarin Kruyt en H. Borel pro en contra de zending schreven. Delen van 
Kruyts bijdrage zijn woordelijk overgenomen uit het hierboven besproken artikel 
‘De invloed der zending op de maatschappij der inlanders’. In de genoemde 
brochure gaat hij echter uitvoeriger in op het zedelijk karakter van de gekerstende 
volken en onderstreept hij dat het onterecht is de zending te verwijten dat het 
zedelijk leven van de nieuwe christenen geen hoogstaand karakter heeft. Kruyt 
verwijst opnieuw naar de kersteningsgeschiedenis van Europa en voert aan dat Euro-
peanen eeuwen nodig hadden om de openbaring van Jezus in zich op te nemen. In de 
zending mag daarom van inlandse christenen geen volmaaktheid worden verwacht. 
Het christelijke beginsel is een zuurdesem in hun hart.462 Het gist heeft tijd nodig om 
tot het gewenste resultaat te komen. 

                                                                                                                                  
nodig (blz. 4-9). Het betreffende hoofdstuk verscheen in 1928 als separaat artikel. Zie Kruyt, ‘De 
gelukkige heidenen’, AWCC, 1928 (4/14).  

459  Kruyt, ‘Het pessimisme van het Indonesisch heidendom’, Stemmen des Tijds, 1924 (12), blz. 164-
165. Adriani spreekt van de ernst van het heidendom (Het animistisch heidendom als godsdienst, 
Oegstgeest, 1922, blz. 31-32).  

460  Kruyt, ‘De invloed der zending’, blz. 80. 
461  Kruyt, ‘De invloed der zending’, blz. 80. 
462  Kruyt, ‘De christelijke zending’, Pro en Contra, blz. 13. 
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De vraag of de kerstening leidde tot een goed resultaat was in het zendingswerk 
geregeld aan de orde. Ging de ‘inlander’ erop vooruit wanneer hij was overgegaan 
tot het christelijk geloof? Volgens Kruyt waren velen die slechts oppervlakkig in 
aanraking kwamen met Indonesische christenen geneigd daarop ontkennend te 
antwoorden.463 Kruyt probeerde de eenzijdigheid van dit antwoord aan te tonen door 
te wijzen op de grote veranderingen in de maatschappij van de To Pamona. Anders 
dan de gereformeerde zending op Sumba464 was hij zeer kritisch over de grove wijze 
waarop de regering had ingegrepen in de inlandse samenleving. Tegelijkertijd 
onderstreepte hij daarbij het grote belang van de zending. Temidden van de grote 
verwarring waarin de To Pamona verkeerden kon de zending als gids optreden: ‘Is 
het dan niet wenschelijk, dat de Zending daar is om de botsing van oud en nieuw 
niet al te hevig te doen zijn, en om wegen te verzinnen, waarlangs deze natuur-
menschen hun evenwicht terug kunnen vinden?’465  

Kruyt wierp het verwijt dat de zending mensen slechter maakte ver van zich. Hij 
legde er sterk de nadruk op dat de visie en werkwijze van overheid en zending goed 
moesten worden onderscheiden. Het ingrijpen van de overheid, niet van de zending, 
leidde tot desintegratie van de sociale samenhang.466 Het was volgens hem veel beter 
geweest wanneer de natuurvolken ‘meer aan zichzelf hadden kunnen worden over-
gelaten om geleidelijk in aanraking te komen met den grooten wereldstroom.’467 

Het aanhangen van een hogerontwikkelde godsdienst had volgens Kruyt een 
remmende werking op onzedelijk gedrag zoals drankgebruik, stelen en promis-
cuïteit. Bij de volken die de islam aanhangen constateerde hij dat ook. Wanneer een 
natuurvolk overging naar het christendom voordat de overheid het gebied onder haar 
bestuur had gebracht zou de integrerende rol van de godsdienst volgens Kruyt 
‘werkzamer zijn’ dan wanneer de volgorde omgekeerd was. Waar de overheid voor-
afgaand aan de kerstening grote sociale veranderingen afdwong zou de gunstige 
zedelijke invloed van het christendom echter pas op termijn zichtbaar zijn.468  

Kruyt laat zich in deze brochure zeer kritisch uit: het Nederlands-Indisch gezag 
maakt zich schuldig aan het ‘oplossen van de gemeenschap’, de mensen komen als 
individuen naast elkaar te staan en de sociale controle van de oude gemeenschaps-
verbanden valt weg. De jonge generatie gaat daardoor ook haar eigen weg en luistert 
niet naar de ouderen. Het volk is door het bevoegd gezag, het gouvernement, ‘uit 
zijn verband gerukt’. De zending heeft dus tot taak de mensen te begeleiden in het 
vinden van een nieuwe, hoogstaande zedelijkheid:  
                                                        
463  Kruyt, ‘De zedelijkheid van een natuurvolk en de zending’, Kerkopbouwgeschriften, Assen, 1934 

(1/2), blz. 3. 
464  H. Reenders spreekt van een geconditioneerd positieve opstelling t.a.v. het gouvernement. Voor 

1900 wilde de zending op Sumba zo weinig mogelijk te maken hebben met de overheid, maar dit 
werd anders door het beginsel van de ethische politiek. De Sumba-deputaten verzochten de overheid 
om het eiland te pacificeren. In 1901 werd daarmee een begin gemaakt. Zie H. Reenders, ‘Zending 
voor de oorlog’, blz. 12-15. 

465  Kruyt, De Zending een dwaasheid, blz. 10. 
466  A.F. Walls spreekt over een ‘breakdown of society’ wanneer de ‘gap of traditional patterns and the 

new experience of reality becomes inescapable’. Daarop volgt een periode van ‘desillusionment and 
re-evaluation’ (A.F. Walls, The Missionary Movement in History. Studies in the Transmission of the 
Faith, New York, 1996, blz. 126). 

467  Kruyt, De Zending een dwaasheid, blz. 16. 
468  Kruyt, De Zending een dwaasheid, blz. 18. Zie voor de veranderingen in Midden-Celebes na de 

pacificatie ook N. Adriani, ‘Maatschappelijke, speciaal economische verandering der bevolking van 
Midden-Celebes, sedert de invoering van het Nederlandsch gezag aldaar’, Leiden, 1915 (overdruk 
uit TKNAG, 1915, 32/2, afl. 4).  
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Als dan de zending daar is om aan die menschen een zedewet te geven, hen op te voeden 
in de kennis van een andere macht, die hen dwingt om ondeugden te bestrijden en goede 
zeden aan te kweeken, dan moet men toch wel erkennen, dat de Zending een groote taak 
heeft te vervullen onder zoo’n volk en dus recht heeft daar op te treden.469 

 
Volgens Kruyt was het de taak van de zending een hogere eenheid te brengen in de 
‘uit haar voegen gelichte dorpseenheid’.470 Daartoe moest de zendeling aansluiting 
zoeken bij de oude idealen van de communale samenlevingsvorm; hij diende 
belangrijke waarden als gastvrijheid, onderlinge hulpvaardigheid en het onderlinge 
lenen niet meer te verankeren in het onderliggende, wederzijdse belang dat mensen 
daarbij hadden (posintuwu), maar in het hogere ideaal van de saamhorigheid van de 
kinderen Gods. Teneinde temidden van de sociale desintegratie nieuwe vormen van 
maatschappelijke cohesie te vinden, moest de zending het accent leggen op de 
onderlinge verwantschap van christenen, die hun leven richtten naar het 
evangelie.471 De uiteengevallen en ‘door elkaar geworpen’ primitieve gemeenschap 
kende geen begrenzing meer waardoor onzedelijke gedragingen voluit de 
gelegenheid hadden op te bloeien. Het evangelie moest de grond bieden waarop 
oude waarden en goede zede opnieuw tot bloei konden komen.  

Kruyt besefte dat de zending nog niet in staat was geweest temidden van de 
ontwrichting en het wegvallen van de tucht van de gemeenschap genoeg zedelijk 
besef te wekken om de christenen van onzedelijke gedragingen te weerhouden: 
‘Waar in een natuurstaat zonder het Evangelie de menschen in dezen toestand allen 
zedelijken steun zouden missen, wordt deze aan hen, onder wie het Evangelie woont 
en werkt, wél geboden.’472 Het probleem voor de zending was echter dat de To 
Pamona aan de tuchtmeester (de adat) onttrokken werd, terwijl zij daarvoor nog niet 
rijp waren. Door de overgang tot het christendom traden de To Pamona toe tot een 
nieuwe gemeenschap ‘met andere regels en voorschriften’. Ook de geestelijke band 
was in deze nieuwe gemeenschap nog niet sterk en de opvoeding nog te kort. De 
inheemse christenen begrepen de vrijheid ten opzichte van de oude voorschriften 
dan ook nog niet:  
 
 Voor een grooter aantal hunner beteekent de overgang tot het Christendom een treden uit 

de oude gemeenschap, zonder de verplichtingen van de nieuwe gemeenschap als ver-
bindend te voelen; een verloochenen van de goden, zonder dat daarvoor God in de plaats 
is gekomen. Bij zulken is de tucht der gemeenschap niet vervangen door de wet van 
Christus. Door de ontwrichting van de Toradja-maatschappij door het Westersch bestuur 
is veel van wat niet werkelijk bezit des harten was, weggevaagd.473 

 
Dit ontbindingsproces werd volgens Kruyt door het gouvernement veroorzaakt. Met 
deze uitspraak nuanceerde hij hetgeen hij eerder zei over de gewenste rol van het 
binnenlands bestuur, namelijk als de gezagsdrager die de ruwe brokken van het 
heidendom moest afhakken. Kruyt was inmiddels tot het inzicht gekomen dat het 
gouvernement met zoveel kracht had ingegrepen in de samenleving van Midden-

                                                        
469  Kruyt, De Zending een dwaasheid, blz. 20. 
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472  Kruyt, ‘De zedelijkheid van een natuurvolk’, blz. 10. 
473  Kruyt, ‘De zedelijkheid van een natuurvolk’, blz. 14. 
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Celebes, dat de zending niet, zoals hij hoopte, reinigend en zuiverend kon optreden, 
maar zich gedwongen zag als gids op te treden temidden van de ontstane sociale 
verwarring. Het antwoord van de zending kon niet beperkt blijven tot het instellen 
van een andere tucht en het afkondigen van velerlei voorschriften:  
 

Wil de Zending werkelijk iets voor hen zijn, dan moet zij alle krachten inspannen om het 
geloof in Jezus bij de menschen aan te kweeken, opdat onze Heiland een gestalte in hen 
krijge. Daarvoor zijn al onze krachten noodig, de kracht van onze persoonlijkheid en van 
ons voorbeeld. Altijd weer Jezus laten zien, zooals Hij ons den Vader heeft geopenbaard 
in zijne onbegrijpelijke zondaarsliefde. Het geloof in Jezus, dat deze zwakke Christenen 
maakt tot burgers van het Koninkrijk der hemelen, moet in de plaats treden van elke van 
buiten af opgelegde tucht, van welke aard die ook is.474 

 
Het geloof in Jezus moest dus leiden tot een vernieuwde levenswijze, die geen uiter-
lijke tucht nodig had. Het was de taak van de zendeling om dit voor te leven. 
 
De kracht van christenen 
Het in het bovenstaande citaat genoemde woord ‘kracht’ is een begrip dat in Kruyts 
publicaties geregeld voorkomt. In een latere publicatie, Zending en Volkskracht 
(1937),475 gaat hij specifiek in op dit begrip. A.M. Brouwer (1875-1948) schrijft in 
het voorwoord, dat Kruyt ons in deze brochure wil doen nadenken over de vraag 
‘wat het Evangelie in eigen volk heeft veranderd, welke kracht daarvan uitgaat, 
welke plaats in het volksleven aan de Kerk toekomt’.476 Het blijkt dan te gaan om de 
kracht van de ‘in vrijheid gebrachte en aanvaarde prediking’ die een vernieuwende 
invloed heeft en ‘dat niet slechts op het persoonlijke leven “in de binnenkamer”, 
maar niet minder op het ruime gebied van maatschappij en staat’. Het begrip ‘volks-
kracht’ verwijst derhalve niet zozeer naar een vermogen dat het volk van zichzelf al 
heeft, maar naar een vermogen dat het van God ontvangen heeft als veranderings- en 
groeimogelijkheid.  

Kruyt omschrijft deze kracht als het resultaat van het opvoedingsproces van 
Godswege. De natuurmens is volgens hem altijd op zoek naar kracht om zijn levens-
ziel te versterken. Alle offers zijn erop gericht de natuurkrachten onder controle te 
krijgen en zodoende zelf sterker te worden. De opkomst van de priesterdienst leidde 
ertoe dat het vertrouwen op eigen kracht en eigen middelen plaatsmaakte voor het 
vertrouwen op hogere machten.477 De grote vraag aan de zendelingen was of hun 
God zo krachtig was dat de christenen niet zouden sterven en of de christenen betere 
oogsten zouden krijgen.478 Kruyt presenteerde het evangelie dan ook als ‘kracht van 
God’. Hij werkt dit in het eerste hoofdstuk helaas nauwelijks uit: hij zegt niet meer 
dan dat het ‘evangelie tot zaligheid’ deze kracht is en dat dit evangelie Midden-
Celebes heeft overwonnen.479 In het tweede hoofdstuk wordt echter duidelijker wat 
hij bedoelt. Het gaat hem om de werking van de kracht in relatie tot de innerlijke 
verandering van de ‘magisch-religieuze gedachtenkring’.480 

                                                        
474  Kruyt, ‘De zedelijkheid van een natuurvolk’, blz. 15. 
475  Kruyt, Zending en Volkskracht, ’s-Gravenhage, 1937. 
476  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 2. 
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478  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 15-16, 28. 
479  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 18. 
480  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 22. 
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Kruyt is van mening dat volkskerstening een risico met zich meebrengt. De 
uiterlijke kant van de overgang tot het christendom omschrijft hij zelfs als ‘gevaar-
lijk’ wanneer ‘niet de middelen en de krachten aanwezig zijn om zonder ophouden 
de gedoopten door het Evangelie te beïnvloeden’.481 De reden voor deze zorg werd 
in het bovenstaande al eerder duidelijk: kerstening staat voor Kruyt niet gelijk aan 
bekering. Het innerlijk van de natuurmens is volgens hem weinig veranderd tijdens 
het kersteningsproces. Dit betekent dat de wereldbeschouwing en de mentaliteit van 
de To Pamona, ‘de magisch-religieuze gedachtenkring’, door de kerstening nog niet 
automatisch veranderde. De bekeerling wordt gedoopt, gaat naar de kerk en neemt 
deel aan het avondmaal, maar ‘hij doet deze dingen zonder hart, omdat zijn gemoed 
nog geheel heidensch is, voelt en denkt’.482  

Toch was Kruyt een tegenstander van een scheiding van de sacramenten.483 Op 
16 juni 1910, ongeveer een half jaar na de eerste overgangen naar het christendom, 
werd in het ressort Kasiguncu voor het eerst het avondmaal met de christelijke To 
Pamona gevierd. Kruyt werd bekritiseerd vanwege de snelle invoering van het 
avondmaal. In het jaarverslag van 1910 maakt hij daar melding van. Hij is echter 
van mening dat het nodig is dit ‘genademiddel’ te gebruiken om de ‘inlanders’ ‘tot 
inniger gemeenschap met God’ te brengen. De viering van het avondmaal zou tot 
een dieper besef van zonde leiden.484 Kruyt wil de nadruk leggen op de opvoedende 
waarde van het avondmaal en maakt de heiligheid van het avondmaal daaraan 
ondergeschikt.485 Als argument tegen de sacramentsscheiding voert hij aan dat de 
christenen in Midden-Celebes jarenlang onder het gehoor van de zendelingen 
gezeten hebben en dat zij zich reeds voor de doop als christenen hebben gedragen.486 
In het ressort Pendolo echter, waar het zendingswerk veel later was begonnen, blijkt 
Kruyt een langere periode te hebben aangehouden tussen doop en avondmaal. In de 
gemeente Bancea was dit een periode van twee jaar.487 

In het werk van de zending komt het volgens Kruyt erop aan de gekerstende 
‘inlanders’ te brengen tot verdieping van het geloof.488 Daarbij tekent hij aan dat 
aanvankelijk, kort na de kerstening, niet gesproken kon worden over ‘sommige 
punten die voor ons geloof van overwegende beteekenis zijn, zooals de erkenning 
onzer zonde tegenover God en de geestelijke verlossing door Jezus Christus’.489 
Voor de natuurmens is zonde een begrip zonder zedelijke, ethische betekenis. Zonde 
ziet hij als ‘het verkrachten van de natuur, het verstoren van de orde in de natuur, 
waardoor deze zich mechanisch op hem wreekt’.490  

De zending is daarom gehouden aan te knopen bij het besef van een opper-
wezen, de hoogste God. Deze God is sterker dan de geesten en goden en geeft kracht 
aan de ziel. Voor Kruyt betekent dit dat hij Jezus predikte als de liefdevolle mach-
tige, door wie de mensen verzekerd kunnen zijn van het kindschap Gods en door wie 
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zij beschermd worden. De zendeling moet de natuurmens, wanneer het vertrouwen 
in zijn persoon ontstaan is, ‘over het doode punt’ heenbrengen en hem helpen het 
evangelie te leren verstaan als een ‘geestelijk leven met en voor God’.491 Hij is 
degene die, nadat het hart van de heiden door de Geest is voorbereid, de mens op het 
juiste pad brengt. Jezus vergezelt de natuurmens gedurende zijn gehele leven op dat 
pad.492  

Kruyt betoogt dat de kracht van het evangelie zowel in het geestelijk als in het 
maatschappelijk leven van de To Pamona zichtbaar wordt. De verandering op deze 
beide terreinen is voor hem verbonden met een krachtige missionaire prediking. Hij 
maakt daarbij op de toen gebruikelijke wijze een onderscheid tussen de hoofdtaak 
van de zending, namelijk de prediking, en het ‘bijwerk’ van de zending, het werk 
van onder meer de zendeling-arts en de zendeling-onderwijzer. Zo spreekt F.E. 
Daubanton van de prediking van het Evangeliewoord als hét zendingsmiddel en van 
geneeskundige zending als hulpmiddel om het wantrouwen tegen de zending te be-
schamen en het vertrouwen in zendelingen te bewerkstelligen.493  

Anders dan Daubanton koppelt Kruyt de sociale betekenis van de zending niet 
aan het bijwerk, maar aan de hoofdtaak. De prediking van het evangelie overwint het 
conservatisme van het heidendom en schept daardoor bijvoorbeeld ruimte voor ver-
nieuwing van de landbouwmethoden. De strijd van het gouvernement tegen de 
‘magisch-religieuze gedachtenkring’, tegen de heidense voorschriften die soms 
leiden tot het mislukken van de oogst, kan door het gouvernement niet worden 
gewonnen wanneer de prediking van het evangelie niet eerst het hart van de mensen 
verandert. De mensen moeten eerst vrij worden van hun angst voor de goden en van 
het daaruit voortkomende ‘doodelijke conservatisme’.494 Pas na de bevrijding van de 
angst kan de mens volgens Kruyt opwassen in de kennis van God en in de genade 
van Christus. Dat groeiproces ziet hij als een eerste voorwaarde voor een vrije 
ontwikkeling, waarin de ‘goden-voorouders’ opzij treden. Daarvoor in de plaats 
komt een God, die ‘alle wegen in de maatschappij openstelt, waarlangs men vooruit 
kan komen’.495 Kruyt ziet de tribale religie vooral als een remmende macht voor de 
sociale ontwikkeling, terwijl hij het christendom typeert als een kracht die voor-
waarts drijft.496 Hij doelt daarmee niet op de uiterlijke vormen van het christendom, 
maar op het christelijk geloof. Het innerlijke geloof moest worden tot de dragende 
kracht van het volk, tegenover de desintegratie waaraan het volk onderhevig was. In 
die zin kan de titel Zending en Volkskracht gelezen worden als een devies. 
 
Het geloof van christenen 
Kruyt bespreekt de kracht die in het geloof zichtbaar uitvoerig in het derde hoofd-
stuk van zijn boek Van Heiden tot Christen. Hij stelt daar ‘geloven’ tegenover ‘het 
bestaan op eigen kracht’. Met dit laatste doelt hij op het verwerven van bestaans-
zekerheid binnen de menselijke mogelijkheden. Dit werd door christenen in 
Midden-Celebes later het ‘roven van Gods macht’ genoemd: de mens wil zelf de 
macht houden om zijn leven te besturen, hij wil zijn leven niet overgeven aan de 
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leiding van God en wil niet aanvaarden dat alleen God de rijstkorrel kan doen 
groeien.497 De To Pamona zijn voortdurend op zoek naar middelen om zich een 
zekerder bestaan in deze wereld te verwerven. ‘Elk middel, dat aangeprezen wordt 
om zich tegen allerlei invloeden te beschermen, zoodat men immuun wordt voor 
ziekten en ongevallen, vindt altijd een open oor bij de menschen.’498 De mensen 
willen deze magisch werkende middelen verwerven en lopen daardoor tovenaars 
achterna, die beloven dat de mensen zonder te sterven in directe gemeenschap 
kunnen leven met de zielen van overledenen (het zogenaamde meyapi).499 Kruyt 
onderscheidt tussen een geestelijk geloof en een stoffelijk geloof. Geestelijk geloven 
betekent onszelf toevertrouwen aan Gods macht over leven en dood. Dit kan naar 
zijn idee alleen worden bereikt wanneer ‘al die bruggen van het geloof in eigen 
kracht’500 worden afgebroken. Onder deze ‘bruggen en steunsels’ verstaat hij offers 
waarmee de mens de toorn van de goden wil bezweren en ‘voorbehoedmiddelen501 
die het geloofsvertrouwen in God in den weg staan’. 

Opmerkelijk is dat Kruyt de zendeling omschrijft als een soort atheïst.502 Hij 
ziet deze namelijk als iemand die probeert mensen de uiterlijke steunsels van het 
geloof te ontnemen om hen zo tot geloof in God te brengen. Dat is een moeizaam 
proces, omdat de mensen nog weinig voelen van de diepte van het geestelijk geloof: 
‘wij zendelingen worden een soort atheïsten, die den eeredienst, waaraan het volk 
gewend is, en waarvan men heil verwacht, ontkennen, afbreken.’503 De evangelie-
predikers worden dan ook gezien als mensen die geen eerbied hebben voor het 
traditioneel heilige en die de overgeleverde mythen en riten ontmythologiseren. Het 
gevaar van het zendingswerk is volgens hem dat de zendelingen de oude cultus 
ontkrachten, maar dat ze er niet in slagen een nieuwe, christelijke gemeenschap op te 
bouwen en het geloof in Jezus krachtig aan te kweken.  

Kruyt ziet dit als een risico dat bij elke ontwikkeling van de geest hoort en dat 
niet voorbehouden is aan veranderingsprocessen op de zendingsterreinen. Hij wil 
evenmin zeggen dat in het heidendom geen ‘innig geloof’ bestaat dat de mens met 
God verbindt en dat tot een nieuwe gemeenschap moet leiden: ‘er zijn in den 
Toradja strevingen, aspiraties, zoekingen, waaraan het Evangelie beantwoordt. Naast 
dat steunen op eigen kracht, wat het kenmerk van het heidendom is, vinden wij ook 
een streven naar overgave aan God.’504 Kruyt lokaliseert dat streven in de over-
tuiging van de To Pamona dat het goed is zoals God de mens heeft gemaakt. Evenzo 
spreken de To Pamona over het stervensuur als een door God bestemd uur.505 Dit 
geloof in beschikking wijst volgens Kruyt op een gevoel van afhankelijkheid van de 
hogere macht. Met name in de gebeden tot de goden beluistert hij veel vertrouwen 
op de voorouders. Hij ziet het als de taak van de zending aan te sluiten bij het 
streven naar overgave aan God. De zendeling moet zich er daarbij voor hoeden 
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slechts af te breken en niet met alle kracht te werken aan de opbouw van de nieuwe 
zedelijke en christelijke gemeenschap. 

Het geloofsvertrouwen van de To Pamona staat bij Kruyt steeds weer tegenover 
het zich verlaten op eigen kracht. Het godsgeloof van de heidenen kan niet tot 
ontplooiing komen omdat het wordt neergedrukt door de eigen kracht.506 De talloze 
voorschriften fungeren als een krachtig middel om zelf de controle te houden over 
het leven. De gekerstende inwoners van Midden-Celebes weken van die manier van 
denken niet af. Zij ontleedden het christendom in talrijke voorschriften teneinde de 
gunst van God te verwerven en zeker te stellen. Kruyt zag daarin een parallel met de 
wetten en voorschriften van het oudtestamentisch jodendom. In de lijn van Abraham 
Kuenen zag hij de prediking van de profeten als ‘een opwekken tot geloof in den 
levenden God, het laten varen van de afgoden, het steunen op eigen kracht’.507 De 
ballingschap zag Kruyt vervolgens als de tijd dat ‘die hoogere Godskennis’ meer tot 
de mensen doordrong. De wet van de priesterreligie kon het geloof echter dood-
drukken. Dit leidde tot het doden van Jezus, die de verpersoonlijking van het geloof 
was. Het uitdrijven van de ene duivel, de ‘heidensche eigenkracht’, kan gemakkelijk 
gevolgd worden door de komst van zeven duivelen van de ‘wettische eigenkracht’, 
schreef Kruyt. Hij achtte dit laatste nog erger dan het eerste, omdat het vertrouwen 
op de wet het mom draagt van het geloof in de ware God, terwijl het dat niet is en 
niet kan zijn.508 

In omgekeerde zin, vervolgt Kruyt, laat het zich baanbrekende godsgeloof niet 
meer wringen in het keurslijf van de wet of de heidense adatbepalingen. Dit raakt 
aan een belangrijk punt in het verstaan van Kruyts benadering: terwijl hij in de 
beginperiode van zijn werk in Midden-Celebes het bestrijden van het heidendom 
beschouwde als een onmisbare pijler in de voorbereiding van het heidense hart op 
het evangelie, argumenteerde hij later dat de evangelieprediking niet mag bestaan in 
het demonstreren van de onwaarheid, de leugen van het heidendom.509 Hij gaat daar-
in aanmerkelijk verder dan we in eerdere publicaties kunnen vaststellen. Bespotting 
en bestrijding van de geloofsovertuiging van de vaderen kan volgens hem niet aan 
de orde zijn. Het werk van de zendeling moet erop gericht zijn uit elke heidense 
uiting van dat geloof de kern te nemen en deze aan te wenden ‘om den menschen 
iets te doen verstaan van wat innerlijke zekerheid is op Gods genade’.510  

Kruyt duidt het afhankelijkheidsgevoel dat hij aan de brengers van offers 
toeschrijft niet negatief. In aansluiting bij F.D.E. Schleiermacher ziet hij de onder-
liggende religieuze noties juist als uitingen van op God gerichte aspiraties die 
moeten opwekken tot nieuw geloof. De offers waardeert hij dus niet negatief als 
heidendom, maar als in essentie goed. Sinds de dood van Jezus zijn deze gebruiken 
echter niet meer nodig. Het meegeven van kleding aan de overledene dient niet te 
worden bestreden als zondige bezweringspraktijk, maar de zendeling moet acht 
slaan op de kern die spreekt uit dat gebruik, namelijk de wens nog voor de over-
ledene te zorgen. De zendeling mag in aansluiting daarop verkondigen dat deze zorg 
aan God mag worden overgelaten.  

Hetzelfde geldt voor rituelen die de vrijmaking van zonden beogen. De prediker 
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moet zich volgens Kruyt realiseren dat het daarin ten diepste gaat om het besef dat 
de mens schuldig staat voor God: ‘Zoolang ze niet beter wisten, heeft God hun offer 
aangenomen. (…) Maar nu Jezus gekomen is, worden onze zonden alleen vergeven 
in Hem.’511 Hij zegt daarmee dus dat in het heidendom echt geloof en een kern van 
waarheid te vinden is, maar dat Jezus de volmaakte weg toonde en dat de incarnatie 
het oude ritueel overbodig maakte. Het is de taak van de zending de ware kern op de 
voorgrond te stellen en deze in het licht te stellen van het evangelie, zodat nieuw 
geloof ontstaat: een ‘innige band, die den Possoër met God verbindt’.512  

De zendeling moet de To Pamona dan ook niet willen dwingen om bestaande 
mengvormen van oud en nieuw geloof op te geven. Heidense gebeden waarin de 
godsnamen vervangen worden door de namen van God en Jezus zijn een teken dat 
de To Pamona het christelijk geloof in hun eigen kring getrokken hebben.513 Elders 
noemt Kruyt dit ‘in de eigen kring trekken’ van het geloof ook wel het ‘omlaag 
trekken’ ervan. Deze term kan tot het misverstand leiden dat Kruyt deze praktijk 
negatief waardeerde. Dat is echter niet het geval. Hij was juist van mening dat het 
‘omlaag trekken’ niet te vermijden viel en dat het derhalve beschouwd diende te 
worden als een noodzakelijke ontwikkelingsfase. Wanneer de zendeling de chris-
tenen wil dwingen ‘geestelijk’ te denken, dat wil zeggen dat zij het christelijk geloof 
niet in de eigen kring mogen trekken, dan zal het ritueel zich onttrekken aan de 
controle en leiding van de zending. De To Pamona trachten op hun wijze tot God te 
naderen en de zendeling moet dat ondersteunen en hen leiden tot de ‘volle hoogte’ 
van het geloof.514 

Ergens in dit ontwikkelingsproces lokaliseert Kruyt de openbaring van God. De 
heiden heeft aspiraties om God te naderen en doet dat op de wijze die past bij de 
ontwikkelingsfase waarin hij zich bevindt. De zendeling wil de heiden het evangelie 
van genade aanreiken en hem tot waarachtige gemeenschapsoefening met God 
brengen. Het moment van openbaring heeft voor Kruyt niet zozeer te maken met de 
Schrift. Hij omschrijft het openbaringsmoment in pneumatologische termen: de 
heiden zal slechts tot een innige relatie met God komen ‘wanneer hij door God 
gegrepen is geworden en waarachtig Christelijk geloof heeft gevonden’.515 Deze 
‘innerlijke verzekerdheid op Gods genade in Christus wordt door Gods Geest 
bijzonderlijk gewerkt’.516  
 
De vrijheid van christenen 
In de opvoeding tot de innerlijke zekerheid van Gods genade is de strijd van wet en 
genade volgens Kruyt een van de belangrijkste uitdagingen: ‘De menschen willen de 
wet, de zendeling wil het Evangelie’.517 Kruyt beseft dat de wet een belangrijke rol 
speelt in de opvoeding van de christenen, maar het gezag dat voor kinderen geldt 
gedurende hun jeugd, moet langzaam maar zeker overgaan in vrijheid. De heiden is 
omringd door voorschriften om de ontketening van ziekmakende krachten te voor-
komen. De Israëliet, die een hoger beeld van de wet had, zag zich evenals de heiden 
geconfronteerd met de straf op de overtreding van de wet. Volgens Kruyt bracht het 
                                                        
511  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 55. 
512  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 55.  
513  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 70-72. 
514  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 74. 
515  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 73. 
516  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 73. 
517  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 135. 
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houden van de wet echter zowel de heiden als de Israëliet zaligheid. De eis tot 
gehoorzaamheid die het gouvernement stelde, was voor de To Pamona een logische 
gang van zaken. Degenen die christen werden zagen het christelijk geloof als een 
reeks van nieuwe voorschriften waaraan zij zich hadden te conformeren. Het houden 
van de nieuwe wet moest leiden tot de zekerheid van het bestaan. Kerkgang en 
zondagsheiliging werden volgens Kruyt dan ook verstaan als de nieuwe wet.518  

Hij besefte dat dit zowel voor- als nadelen had. Het voordeel was dat mensen 
inderdaad in de kerk kwamen en dat de zendeling gelegenheid had de christenen op 
te voeden tot een geestelijker verstaan van het evangelie. Het nadeel bleek te zijn dat 
christenen tevreden waren met hetgeen zij deden. Zij hielden de voorschriften en 
voldeden daarmee aan de eis van de nieuwe godsdienst. Kruyt erkende dat de 
zending niet kan zonder mensen op te voeden tot naleving van de wet. Het kwam er 
volgens hem op aan het evenwicht te vinden en de mensen op te voeden tot de 
vrijheid van het evangelie.519 De ijzeren wet die dwong tot het brengen van zoveel 
offers is weggenomen en de mensen mogen vertrouwen ‘op Gods groote Vader-
liefde, die Hij ons in Jezus Christus heeft betoond’.520 Christenen die deelnamen aan 
heidense feesten of rituelen wilde Kruyt, in tegenstelling tot de Minahasische 
gemeentevoorgangers, niet (laten) straffen omdat daarmee het accent zou komen te 
liggen op de wet.521 Hij was er echter van overtuigd dat het geen zin had een beroep 
te doen op het christelijk geweten van de ‘afvalligen’, want dit zou nog te weinig 
‘christelijk ontwikkeld’ zijn. Liefdevolle vermanende woorden om zich geheel en al 
toe te vertrouwen aan God konden het enige alternatief zijn.522 De wet moest er zijn 
voor degenen die de vrijheid van het evangelie nog niet verstonden.  

Kruyt achtte het daarom van groot belang dat, voor zover regelingen en voor-
schriften nodig waren, deze niet naar het persoonlijk oordeel van de zendelingen 
zouden worden gehanteerd. De voorschriften moesten algemeen geldend zijn, als 
een wet die voor alle dorpen en alle christenen bindend was. Tussen de regels door 
uitte Kruyt kritiek op jonge zendelingen die zich niet hielden aan de afspraken die 
gemaakt waren in de Conferentie van Zendelingen. Het zendingsbestuur kreeg het 
verwijt dat de voorzitter niet de bevoegdheid had in te kunnen grijpen wanneer 
zendelingen het beleid van de conferentie niet uitvoerden.523 Dat ‘niet uitvoeren’ 
leidde volgens Kruyt namelijk tot onzekerheid bij de ‘inlander’. Een strakke leiding 
was op dat punt nodig. De zending van de oude kerk in Europa kon volgens Kruyt 
zo goed slagen, omdat zij een wettische eenheid voorstond tegenover de primitieve 
stammen. De wet had een belangrijke opvoedende rol, maar het mocht niet bij de 
wet blijven: ‘De Inlander moet ook tot het Evangelie worden opgevoed, en wanneer 
wij hem onverpoosd laten voelen, wat het Evangelie wil, dan zal hij door Gods 
Geest eenmaal tot het licht worden gebracht. Een voorname rol vervult daarbij het 
Christelijk gebed, dat uit het geloof in Gods genade voor zondaars geboren is.’524 Hij 
verwees hierbij naar de opwekking op Nias (met name in de jaren 1916-1917 en 
1922-1923)525 en in het bijzonder naar de op Nias werkzame zendeling E. Fries 

                                                        
518  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 139. 
519  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 145. 
520  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 147. 
521  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 151. 
522  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 151, 153. 
523  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 155. 
524  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 156. 
525  Th. Müller, Die ‘grosse Reue’ auf Nias. Geschichte und Gestalt einer Erweckung auf dem Missions-
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(1877-1923).526 Deze Duitser was van mening dat de verhouding van wet en evan-
gelie door elke zendeling doordacht moest worden.527 Op Nias brak het evangelie 
zich baan en in de daaropvolgende vrijheid van de Geest, argumenteerde Kruyt, was 
de wet niet meer nodig om de mensen tot berouw over hun zonde te brengen. Hij 
wees hier met name op de vrucht van de opwekking, namelijk dat de Niassers zich 
verantwoordelijk wisten voor het heil van de medemens.  

Het is opmerkelijk dat Kruyt hier verwijst naar Fries, want laatstgenoemde kan 
niet worden aangemerkt als een voorstander van de volkskersteningsgedachte. Fries 
en Kruyt kenden elkaar goed. Zij correspondeerden vanaf 1906 met elkaar over 
zendingsmethodiek en etnologie. Fries had via bemiddeling van J. Warneck Kruyts 
boek Het Animisme in den Indischen Archipel gekregen.528 Hij reageerde in een brief 
uit 1907 op de hierboven reeds besproken lezing over de heidenzending, die Kruyt 
in Amsterdam hield.529 Fries concludeerde dat wie vruchtbaar wil werken in de 
zending een zekere wetenschappelijke belangstelling voor godsdienstwetenschap 
moet hebben. Op wezenlijke punten was hij het met de inhoud van Kruyts lezing 
eens, maar hij bleef met één prangende vraag zitten: kan het evangelie, dat gericht is 
op het individu, wel aansluiten bij de volken die zo communaal van aard zijn? Hij 
vroeg zich af wat de schaduwzijden waren van een prediking die aansluiting zoekt 
bij de communale samenlevingsvorm en denkwijze. Wordt het individuele verstaan 
van zonde en genade niet verwaarloosd wanneer de door Kruyt aangegeven weg 
wordt bewandeld? Vragenderwijs stelde hij dat de volkeren, die genoemd worden in 
Mattheus 28:19, gezien moeten worden als volken die tot persoonlijke individuen 
moeten worden. Hij bleek Kruyts ‘Gesammtanschauung’ echter wel te delen en 
voegde daaraan toe, dat hij op Nias nog geen grote volksbewegingen had gezien.530  

Dit laatste hing uiteraard samen met het feit dat de pacificatie van Nias op het 
moment van het schrijven van de brief nog niet had plaatsgevonden. De zending 
verzocht weliswaar in 1899 om pacificatie van het eiland, maar de overheid zou pas 
ingrijpen in 1908.531 In 1913 zou Fries echter aan Kruyt schrijven dat het aantal 
zendelingen veel te klein was ten opzichte van het aantal christenen: verwildering 
van de gelovigen dreigde.532 Hij kon zich niet goed vinden in het bedienen van de 
doop aan kinderen, omdat er aan de christelijke opvoeding van de kinderen zoveel 
schortte. De brieven maken duidelijk dat Fries geen voorstander van in Duitsland 
gangbare opvattingen over de volkskerstening kan worden genoemd. Hij richtte zich 
sterk op het individu. Het bij G. Warneck zichtbare balanceren tussen individuele 
bekering en volkskerstening is bij Fries veel minder terug te vinden. Wanneer hij in 
de laatstgenoemde brief schrijft, dat de zending tijd moet nemen voor de kerstening 

                                                                                                                                  
felde, Gütersloh, 1931, blz. 13. 

526  E. Fries, RMG-zendeling in Nias (1903-1920), directeur van het RMG 1921-1923 (G. Menzel, Die 
Rheinische Mission. Aus 150 Jahren Missionsgeschichte, Wuppertal, 1978, blz. 287-290). 

527  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 157. 
528  Brief E. Fries aan Kruyt, 5 december 1906 (ARvdZ 101A/6/4). 
529  Brief E. Fries aan Kruyt, 22 oktober 1907 (ARvdZ 101A/6/4). 
530  Vergelijk E. Fries, Rundbrief April 1909: ‘Wir haben niemals hier auf Nias Volksbewegungen zum 

Christentum gehabt (…), es hat sich immer nur um einzelne Sippen gehandelt und um ein lang-
sames Wachsen der einzelnen Gemeinden.’ (geciteerd naar Th. Müller, Die ‘grosse Reue’, blz. 17). 
Deze uitspraak dient te worden gelezen in de context van een groei van 850 christenen in 1890 tot 
130.000 in 1915. 

531  Zie Th. Müller, Die ‘grosse Reue’, blz. 16; zie ook brief E. Fries aan Kruyt, 20 juni 1908 (ARvdZ 
101A/6/4). 

532  Brief E. Fries aan Kruyt, 11 september 1913 (ARvdZ 101A/6/4). 
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van een heidens volk, stelt hij tegelijkertijd vragen bij de degelijkheid van het werk 
en bij de doorwerking van het evangelie in het hart van de individuele mens. 
Verwijtend schrijft hij dat wat bij de Germaanse volken eeuwen duurde, in de zen-
ding in Nederlands-Indië kennelijk in decennia ‘eingetrichtert’ moet worden. Het 
tempo bij de kerstening was voor hem niet het belangrijkste, want God zelf nam veel 
tijd voor de opvoeding van zijn volk Israël. Een passage in een rondzendbrief van 
1904 is veelzeggend: het communale denken is volgens Fries bevorderlijk voor een 
volkskerstening, ‘ist aber zugleich eine Gefahr, weil die persönliche Überzeugung 
des Einzelnen, auf die es beim christlichen Glauben so ankommt, fast nichts gilt.’533 
Gedurende de opwekking van 1916-1917 kwam Fries echter tot de conclusie dat de 
vele bekeringen gekenmerkt werden door een diep besef van zonde en door het 
zoeken van vergeving voor begane zonden. 

In 1923 deed zich opnieuw een opwekking voor op Nias. J. Warneck verweet 
Kruyt, dat hij de opwekking in Nias veel te sterk psychologisch duidde en dat hij 
niet werkelijk oog had voor het werk van Gods Geest: 
 

Du schreibst: Fries sei in Gefahr, das Besondere, wie es in Nias ist geschehen, für das 
gewöhnliche zu halten; Du bist vielleicht in der Gefahr, das Besondere, will sagen, das 
unmittelbare Wirken des Geistes Gottes, das aus dem rein psychologischen herausfällt, zu 
sehr ausser Rechnung zu setzen. Was Du beschreibst, ist der gewöhnliche, psychologisch 
durchsichtige Weg der Aneignung des Christentums. Damit ist aber das Entstehen des 
inneren Lebens noch nicht voll erklärt. Wo uns wirkliches Leben aus Gott entgegentritt, 
ist es immer etwas Irrationales, nicht Erklärbares, schlechthin Wunderbares. Das weisst 
Du natürlich auch, aber Du setzt es vielleicht zu wenig in Deine Rechnung ein.534 

 
J. Warneck was zelf eveneens van mening dat er veel ‘menschliches und rein 
psychologisches’ waar te nemen viel in de opwekking, maar volgens hem mocht 
Kruyt niet uit het oog verliezen dat God daar wel degelijk bezig was om verandering 
van het hart te bewerken.535 Hij constateerde dat een kern van ver gevorderde 
christenen was ontstaan, die de hoogste fase van het christen-zijn had bereikt.536 
Kruyt liet zich door de woorden van Warneck gaarne corrigeren en schreef over de 
ontvangen brief van zijn vriend:  
 

Niet alleen om den warmen toon van vriendschap waarvan hij getuigt, maar ook omdat er 
weer uit blijkt hoe wij in den geest heel dicht bij elkaar staan. Trouwens dat is vroeger 
ook al meermalen aan den dag gekomen. Daardoor voel ik veel steun aan je te hebben, en 
ik ben overtuigd, dat ik door mijn omgang en schrijverij met je controle op mezelf 
uitoefen.537  

 
De psychologische duiding van gebeurtenissen treffen we ook aan in Kruyts visie op 
dromen. In een rondzendbrief van 1925 spreekt hij over de rol die dromen speelden 
in de kerstening van de Bada-vallei. Hij meldt dat Amana Beto, dorpshoofd van 

                                                        
533  E. Fries, Rundbrief 1907, nummer 31 (geciteerd naar Th. Müller, Die ‘grosse Reue’, blz. 19). 
534  Brief J. Warneck aan Kruyt, 30 december 1923 (ARvdZ 101A/6/4). Warneck ontving afschriften 

van de correspondentie tussen Fries en Kruyt. 
535  J. Warneck vond het een raadsel dat mensen op Nias, die nog op zo’n lage trap van ontwikkeling 

stonden, toch ‘solch ein rein geistliches Erlebnis haben’ (brief J. Warneck aan Kruyt, 30 juni 1922, 
ARvdZ 101A/6/4). Hij zag daarin het werk van God. 

536  Brief J. Warneck aan Kruyt, 7 april 1924 (ARvdZ 101A/6/4). 
537  Brief Kruyt aan J. Warneck, 15 april 1926 (ARvdZ 101A/7/1). 
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Leboni, een droom had waarin God hem verscheen en hem genezing van zijn ziekte 
beloofde. Het dorpshoofd genas en wilde christen worden. Kruyt zegt vervolgens dat 
de dromen in de Bada-vallei bewijzen dat de mensen ‘over de zaak hadden nage-
dacht’. Hij duidt de dromen dus niet als een verschijnen van God, of als de werking 
van Gods Geest, maar als het resultaat van een langdurig denkproces dat mensen tot 
in de dromen bezighield: ‘Zulk een droom is dus een uiting van hetgeen er reeds te 
voren in de ziel is omgegaan.’538 De droom wordt daarmee tot een wegbereider die 
de oplossing van een innerlijke crisis brengt.  

Deze interpretaties moeten we verstaan in het kader van Kruyts studies van de 
psychologie van de natuurmens. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat hij de 
werken van S. Freud en W. Wundt kende.539 In de correspondentie met H. Kraemer 
blijkt Kruyts interesse voor de psychologische discipline ook. Laatstgenoemde was 
het niet eens met Freud en zijn leerlingen, die godsdienst wilden verklaren als 
projecties, voortkomend uit conflicten in de ziel. Kruyt zag als het grote nut van 
Freuds werk dat de etnologie zich bewust werd van het onbewuste van de mens. 
Frazer zou volgens Kruyt voor dat onbewuste veel te weinig oog hebben gehad.540 
Kruyts belangstelling voor een psychologische duiding van zending en religie blijkt 
ook uit zijn uitgesproken belangstelling voor het werk van R. Allier. In 1934 schreef 
Kruyt aan zijn zoon dat hij beslist Alliers boek Le non-civilisé et nous (1927)541 
moest lezen. Hij had dit ‘ooit’ al gelezen en er een uittreksel van gemaakt. Hij 
verzocht zijn zoon het boek op te sturen, zodat hij het kon gebruiken bij de lessen 
aan de kwekelingen.542 Uit de correspondentie blijkt niet of Kruyt Alliers boek La 
psychologie de la conversion chez les peuples non-civilisés (1925)543 ook las, maar 
dit is aannemelijk omdat hij rond 1925 aantoonbaar belangstelling had gekregen 
voor de psychologie van de natuurmens en zijn religie.544 
 
 
5.4 CONCLUSIE 
 
De voorgaande paragrafen leiden tot de slotsom dat uiteenlopende personen en 
processen een rol speelden in de totstandkoming van Kruyts denkbeelden over 
zending. Niet alleen de opleiding aan de zendingsschool en de ontmoeting met zen-
delingen en missiologen droegen hieraan bij, maar ook Kruyts voortdurende 
reflectie over het feitelijke en procesmatige verloop van het zendingswerk binnen en 
buiten Nederlands-Indië.  

Kruyts vorming in het ethische klimaat van de zendingsschool heeft op zijn 

                                                        
538  BrAKrVr, 1925 (68), blz. 9-10. 
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heeft dit boek ook in de gereformeerde zending enige invloed uitgeoefend. D.K. Wielenga noemde 
het in 1928 – hij was sinds 1921 uit zendingsdienst – een ‘voortreffelijk boek’. Zie Wielenga, ‘Een 
byzondere werkkring op het Zendingsveld’ (II), De Macedoniër, 1928 (32), blz. 367.  
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wonder duidde. Toen een onvruchtbare vrouw tijdens het dooponderricht onverwacht zwanger 
raakte en een kind baarde duidde hij dit niet als een ingrijpen van Godswege. Hij schreef dat er ‘iets 
merkwaardigs’ was gebeurd (Kruyt, ‘Dagboek 1916’, 8 februari).  
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werk levenslang invloed gehad, want de nadruk op de zedelijkheid van het geloof en 
op de verandering van het hart door de groei in geloofsvertrouwen was kenmerkend 
voor zijn visie. J.C. Neurdenburg, zelf geen vertegenwoordiger van de ethische 
richting, leerde kwekeling Kruyt lage en hoge ontwikkelingsfasen van volk en gods-
dienst te onderscheiden, overtuigde hem van de noodzaak cultuur en religie intensief 
te bestuderen, en maakte hem ervan bewust dat het hart van de heiden voorbereid 
moet worden om het evangelie te kunnen ontvangen. Van de anderen die Kruyt 
beïnvloedden moeten met name de Duitse theologen G. Warneck en J. Warneck, R. 
Grundemann en A. Hauck worden genoemd. De denkbeelden van deze personen 
hielpen Kruyt een theoretische onderbouwing te formuleren voor zijn visie op de 
volkskerstening. Uit Kruyts verwijzingen naar zendeling J. Chalmers en uit zijn 
correspondentie met zendeling G. Maan bleek duidelijk hoe hij zocht naar een ver-
nieuwend model voor het missionaire werk, in antwoord op de stagnatie van het 
zendingswerk in Midden-Celebes. Maan en Kruyt zochten beide naar een verbinding 
van hun praktijkervaringen met de reflectie over de volkskerstening in de Duitse 
missiologie. Kruyt kan worden beschouwd als degene die de Duitse missiologische 
gedachtevorming over de volkskerstening als eerste Nederlander consequent toepas-
te in zijn zendingswerk, met dien verstande dat hij daarin een eigen weg ging door 
de integratie van evolutionistische denkbeelden. De invloed van S. Freud en R. 
Allier is duidelijk zichtbaar in Kruyts analyse en godsdienstpsychologische duiding 
van de kerstening van de To Pamona. 

De hierboven genoemde invloed van personen en processen leidden tot een 
aantal verschuivingen in Kruyts missionaire denken. Ten eerste bracht de ervaring 
van de evidente weerbarstigheid van het conservatieve heidendom hem ertoe te 
zoeken naar aanknopingspunten voor de verkondiging van het evangelie. Zending 
was niet langer uitsluitend verkondigend gesprek en polemische ontmaskering van 
het heidendom, maar ook het zoeken naar een gedeelde oergeschiedenis van het 
menselijk geslacht en het aantonen van de ‘voortreffelijkheid’ van het christelijk 
geloof.  

Ten tweede leidde het communale karakter van de samenleving ertoe dat Kruyt 
kritische vragen ging stellen aan de gangbare zendingsmethodische keuze voor de 
bekering van de enkeling. Hij kwam tot de overtuiging dat de zending te weinig 
gerekend had met het collectieve karakter van het volksleven. Hij wilde dan ook 
geen kerk van individuele gelovigen vormen, maar een volkskerk bestaande uit 
mensen die collectief hadden besloten christen te worden. Uit zijn referaat op de 
Algemene Zendingsconferentie van 1906 blijkt dat hij overtuigd was geraakt van de 
zendingsmethodische juistheid van volkskerstening. Voor zover na te gaan was dit 
met name het gevolg van zijn studie van de massale overgangen naar het chris-
tendom op Halmahera en de discussies die hij daarover had met zendeling Maan. 
Kruyts reflectie over de ontwikkelingen op dat zendingsterrein viel temporeel samen 
met zijn studie van zendingshistorische werken van Hauck en zendingstheoretische 
studies van Grundemann. 

Kruyts conclusie dat de verkondiging geen vat kreeg op het hart van de onvoor-
bereide heiden, leidde ertoe dat hij zich specifiek ging richten op diegenen die 
‘geestelijk hoogstaand’ waren en die begrip hadden van hogere zedelijke waarden 
als gerechtigheid en liefde. Deze derde verschuiving in zijn denken bracht hem ertoe 
zich in de zendingspraktijk met name te richten op de familie- en stamhoofden 
(kabosenya) en niet op de stand van de slaven (watua).  



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 279 

Kruyts slotsom dat een totale breuk met het heidense verleden niet verwacht mocht 
worden als gevolg van de kerstening vormt een vierde verschuiving. De verandering 
van het hart kwam volgens hem niet als een radicale omkeer en breuk met het 
verleden, maar als een eeuwenlang proces van zuivering, van doordeseming van de 
samenleving en van gestage maar langzame groei in godsvertrouwen. Zijn visie op 
de evolutionaire ontwikkeling van de godsdienst oefende op dit punt een grote 
invloed uit op zijn denkbeelden over het verloop van de volkskerstening: het accent 
verschoof van een antithetische benadering naar het bevorderen van groei en zoeken 
van continuïteit, zonder daarbij het transformerende karakter van het evangelie en de 
noodzaak van openbaring uit het oog te verliezen. 

J. Warneck zou in dit proces steeds blijven fungeren als een kritisch tegenover 
van Kruyt. Met name de waardering van de opwekking in Nias leidde tot een ver-
schil van inzicht tussen beiden. Kruyt herleidde de verschijningsvormen van de 
opwekking tot fenomenen van de menselijke geest, terwijl Warneck ze beschouwde 
als het werk van de Geest. Dit wordt vooral zichtbaar rond 1925, toen in Kruyts 
zendingsdenken de invloed van de godsdienstpsychologische werken van Freud en 
Allier zichtbaar werd. Dit kan als een vijfde verschuiving in zijn denken worden 
aangemerkt. 

Naast de hierboven genoemde verschuivingen in Kruyts missionaire denken zijn 
eveneens meerdere constanten aan te wijzen. Zowel aan het begin van zijn verblijf in 
Midden-Celebes als ook in de latere jaren is duidelijk dat Kruyt geen nieuwe 
godsdienst wilde brengen. Hij bleef altijd de nadruk leggen op de ‘ongezochte’ 
verkondiging, op ‘het laten zien’ van Jezus als degene die de To Pamona weer in de 
nabijheid van de hoogste God kon brengen. Over het doel van de zending kon voor 
hem geen misverstand bestaan: het ging hem altijd om de verbreiding van het 
Koninkrijk. Dat het zendingsmethodische accent daarbij verschoof van individu naar 
stamgemeenschap, neemt niet weg dat het Kruyt bleef gaan om de verbreiding van 
het Koninkrijk door de verandering van het hart.  

Het werk van de verkondiging ging bij Kruyt steeds hand in hand met de 
beschavingsarbeid. Het beschaven stond niet alleen ten dienste van de evangelie-
verkondiging, maar was daar geheel mee verweven. Zo was het oprichten van 
scholen geen doel in zichzelf: het onderwijs leidde in Kruyts visie tot een hoger 
beschavingsniveau, maar de geestelijke verandering van het hart vormde de essentie 
van het toenemende ontwikkelingspeil.  

De voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk maakten de kernpunten in Kruyts 
missionaire werk duidelijk. Hij beschouwde een grondige kennis van de cultuur en 
de religie van het volk als een absoluut vereiste voor de zendeling. Zijn grote 
productiviteit op etnologisch terrein is hiervan een bewijs. Ten tweede gaf Kruyt 
prioriteit aan het zoeken van aansluiting bij het al aanwezige godsgeloof in de religie 
van de To Pamona. De kernen van geestelijke waarheid wilde hij tot ontwikkeling 
brengen. Hij sprak over de eenheid van het menselijk geslacht en de eenheid van 
God en hoopte op een groei van het ware godsgeloof. De bestrijding van het heiden-
dom, een polemische benadering, zag hij steeds meer als contraproductief. Hij 
beschouwde het als effectiever het voortreffelijke van het christendom aan te tonen: 
het ware geloof kon mensen gelukkig maken en vrij van de angst voor geesten. De 
heidense religie was daartoe volgens Kruyt niet in staat. 

Een derde kernpunt vormt zijn onderscheid tussen magie en geloof in de religie 
van de To Pamona. De frictie van deze religieuze elementen in de religie van de To 
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Pamona vormden volgens Kruyt een evolutionaire impuls voor de ontwikkeling van 
het ware godsvertrouwen. Hij poogde dan ook zijn zendingsmethodiek af te 
stemmen op deze intrareligieuze spanningen en het geloofsvertrouwen op de ware 
God aan te wakkeren. Kruyts keuze tegen de religie van de vrouwen vormt een 
vierde kernpunt: een belangrijke consequentie van zijn onderscheid tussen magie 
(laagontwikkeld) en geloof (hogerontwikkeld) was dat hij de dynamistische religie 
van de priesteressen classificeerde als magisch en primitief en dus niet geschikt om 
de groei van het godsvertrouwen te bevorderen. De mannen daarentegen richtten 
zich op de voorouderverering, waarin het door Kruyt hogerontwikkeld geachte 
geloof in zielen een belangrijke plaats had. Zijn zendingsmethodische keuze voor 
aansluiting bij het geloof in de zielen en de daarmee verbonden theïstische noties, 
betekende impliciet dus ook een keuze tegen de religiositeit waarin vrouwen een 
belangrijke rol speelden.545 Kruyt verwachtte veel van de inherente ontwikkelings-
mogelijkheden van de religie van de To Pamona wanneer de theïstische noties in het 
licht van de openbaring van Christus zouden worden gesteld.  

Een vijfde kernpunt is dat Kruyt de kerstening beschouwde als een ‘staatkun-
dige overgang’ naar het christelijk geloof. Hij zag de overgang naar het christelijk 
geloof als een collectief besluit, dat slechts ten dele op geestelijke motieven berustte. 
In zijn visie was de kerstening dus een doorgroeifase naar een geestelijk beleefd 
christendom, dat wil zeggen een geloof van het hart en niet van uiterlijke vormen. 
Als zendeling wilde hij, als een vertrouwen wekkende gids, de To Pamona bege-
leiden naar een zuivere vorm van geloven. Daarvoor diende de zending te rekenen 
met een lange tijd: het geloof moest als een zuurdesem de maatschappij en de 
mensen kunnen beïnvloeden. De kerstening betekende in dat proces het leren kennen 
van een ander religieus-zedelijk beginsel. De eigenlijke vernieuwing van het hart 
begon dan echter pas. De zendeling moest geduld hebben om dit groeiproces te laten 
plaatsvinden en diende een mate van zelfverloochening te tonen door niet aan te 
dringen op bekering en zuiverheid van leven. De heiden die tekenen van toenadering 
vertoonde, mocht niet direct in beslag genomen worden door de zendeling. Het werk 
moest worden overgelaten aan de Geest. De zendeling diende het werk van de Geest 
volgen en niet andersom. Het dopen van individuen keurde Kruyt dan ook af. Het 
kwam er in de zending op aan te wachten tot het stamverband, als collectief, aan die 
beslissing toe was.  

Als zesde kenmerk kan worden genoemd dat Kruyt ruimte wilde bieden aan een 
‘omlaaggetrokken’ christendom. De zending moest niet bang zijn voor een ‘roomse 
periode’ waarin nieuwe christenen de gelegenheid hadden door een periode van 
syncretisme heen te gaan. Bijgeloof beschouwde hij als een noodzakelijk product 
van de kerstening, dat niet moest worden bestreden. Het kwam er op aan de groei-
mogelijkheden in het oog te houden en het bijgeloof niet te laten verstollen in 
onveranderlijke riten, die een verdere uitzuivering onmogelijk maakten. 

Kenmerkend was ook dat Kruyt zeer kritisch was ten aanzien van de houding 
van de overheid, die wel oog had voor ‘beschavingswerk’, maar niet voor de daartoe 
noodzakelijke verandering van het hart. Dat de overheid aannam dat verbodsbepa-
lingen en onderwijs zouden kunnen leiden tot een hoger beschavingspeil zag Kruyt 
als een dwaling. Slechts de zending zou door de gerichtheid op de verandering van 
het hart echt een bijdrage kunnen leveren aan de verandering van de maatschappij. 

                                                        
545  Verg. A. Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 57. 
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Het argument dat de kerstening niet leidde tot zichtbare vooruitgang van het zedelijk 
leven, wierp Kruyt verre van zich. Hij weet dit aan de sociale desintegratie die de 
overheid zelf bewerkte door allerlei verbodsbepalingen uit te vaardigen die diep 
ingrepen in het religieuze en maatschappelijke leven. Het werk van de zending was 
in zijn visie een onmisbare hulp voor de ‘inlander’ om het evenwicht te hervinden. 
De zending moest een nieuwe en hogere eenheid in de samenleving brengen, waar 
de overheid dat niet kon. 


