
6  Transformatie van de godsdienstige wereld van 
de To Pamona door de zending: de weg van 
magie tot geloof 

 
 
 
6.1 INLEIDING 
 
Het vorige hoofdstuk beschreef de ontwikkeling van Kruyts visie op zending. Dit 
hoofdstuk gaat in groter detail na hoe zijn etnologische visie op religie zich verhield 
tot zijn denkbeelden over christelijke zending. Bijzondere aandacht wordt daarbij 
gegeven aan de slothoofdstukken van het boek Van Heiden tot Christen, waarin 
Kruyt zijn gedachten over de verhouding van magie en geloof uitwerkt. We gaan 
hierop vervolgens dieper in door in detail na te gaan hoe hij dacht over het schoon-
maken van de graven, een voorbeeld van een gekerstend gebruik waarin de visie op 
de verhouding van godsdienst en zending, van magie en geloof, een grote rol speel-
de. Dit hoofdstuk geeft eveneens aandacht aan Kruyts denken over de evolutie van 
mens en godsdienst, aangezien dit grote invloed had op zijn denken over zending.  

Om Kruyts denken over godsdienst en zending in context te kunnen plaatsen 
volgt eerst een beschrijving van het denken over de verhouding van het christelijk 
geloof en de evolutie van de godsdiensten bij J.C. Neurdenburg en P.D. Chantepie 
de la Saussaye.  
 
 
6.2 GODSDIENST EN ZENDING BIJ J.C. NEURDENBURG 
 
J.C. Neurdenburg, director van de zendingsopleiding, stond onder invloed van de 
Groninger theologen. Bij de Groningers was de invloed van het ontwikkelings-
denken tastbaar. De aanhangers van deze richting lieten zich inspireren door het 
voorreformatorische, christelijke humanisme en legden een zwaar accent op een 
praktische, ondogmatische vorm van vroomheid, waarin een sterk verband werd 
gelegd tussen geloof en gemoedsleven.1  

Het ontwikkelingsdenken in de Groninger theologie blijkt goed uit de classifi-
catie en de beoordeling van het gevoel. Het gevoel van afhankelijkheid (sensus 
dependentiae)2 beschouwden ze als de laagste trede in de ontwikkeling. Via de 
daaropvolgende, hogere trede van het gevoel van behoefte (sensus indigentiae) 
behoorde het gevoel van afhankelijkheid zich door opvoeding en beschavingsarbeid 
te ontwikkelen tot een gevoel van liefde (sensus amoris). In deze visie wordt God 
vooral als de pedagoog gezien, die door de geschiedenis heen mensen opvoedt tot 
gelijkvormigheid aan het grote voorbeeld Christus.3 Opleiding en openbaring zijn 
voor de Groningers hetzelfde en zijn nauw verwant aan het dubbelpaar onderwijs en 
opvoeding.4  

                                                        
1  Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, blz. 47. 
2  Vergelijk Schleiermachers ‘Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit’. 
3  Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, blz. 49. 
4  Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, blz. 45. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 284 

De mensvisie van de Groningers, en ook van Neurdenburg, is radicaal anders dan 
die van het klassiek-reformatorische denken: de mens is onvolmaakt, maar niet ver-
dorven. Hij heeft ruimte om tot ontwikkeling te komen. Het verkeerde gebruik van 
die door God gegeven ruimte wordt beschouwd als zonde. Bekering en verlossing 
zagen de Groningers in termen van kennis: het kwam er voor de christen op aan de 
goede manier te weten om God te dienen. Vergeving heeft niet te maken met de 
verdorven staat van de mens en het verlossingswerk van Christus, maar met het 
toenemende inzicht in een proces van opvoeding. Dit proces zou de mens brengen 
tot zijn uiteindelijke bestemming: de volmaaktheid. De Groningers, zeer invloedrijk 
in het NZG,5 onder meer door de al eerder genoemde voorman P. Hofstede de Groot, 
zagen zending dan ook met name als opvoeding en beschavingsarbeid. Aanhangers 
van andere godsdiensten waren niet ‘verblind in hun heidendom’, maar zij waren 
onvolmaakt in kennis. De christelijke godsdienst was niet una vera, maar wel 
verissima et praestantissima. Alle openbaring van God loopt uit op Christus, het hart 
van de openbaring.6 De taak van de zending was op te voeden tot juiste kennis en 
daarmee tot volmaaktheid. 

In J.C. Neurdenburgs Proeve eener Handleiding bij het bespreken der 
Zendingswetenschap (1879) is de invloed van ontwikkelingsconcepten eveneens 
zichtbaar. Het hele boekje ademt het evolutionaire denken. Zo schrijft deze leer-
meester van Kruyt, dat de ‘beschaving dierlijke neigingen op den achtergrond doet 
treden’. Onbeschaafden vergelden diefstal met wraak, beschaafde volken echter 
straffen binnen de kaders van de wet.7 Hoe meer de beschaving de dierlijke nei-
gingen naar de achtergrond verdringt, des te meer openbaren zich de invloed van het 
verstand en het gevoel van het schone en het goede.8  

Christus, schrijft Neurdenburg, is het toppunt van alle beschaving.9 Europa is 
voor hem het voorbeeld van een beschaving die zich blijft ontwikkelen naar een 
steeds hoger niveau. China en Japan noemt hij daarentegen als voorbeelden van 
beschavingen die op dezelfde hoogte blijven steken en die zich niet verder ontwik-
kelen. Tot slot noemt hij Hawaii en de Zuidzee als voorbeelden van beschavingen, 
die zich in het eerste stadium bevinden: ze gelden ‘helaas!’ niet als voorbeelden ‘van 
eene zich geleidelijk ontwikkelende beschaving’.10 Deze beschavingen zullen niet 
uit zichzelf in staat zijn zich verder te ontwikkelen.  

Het volkerenverkeer en met name de handel acht Neurdenburg van groot belang 
voor het stimuleren van ontwikkeling: 

 
Daar nu echter het laag-dierlijke, het onredelijke en dwaze altijd vele individus blijft 
beheerschen, zoo kan de beschaving op zichzelve deze vijanden niet overwinnen of 
bedwingen; daartoe is nodig een hooger beginsel. Dit niet te erkennen of niet toe te 
passen, wordt tenslotte altijd de dood voor de beschaving.11  

 

                                                        
5  Zie hiervoor J. Vree, De Groninger Godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode van hun 

optreden (1820-1843), Kampen, 1984, blz. 208-218 en A.J. van den Berg, Kerkelijke strijd en 
zendingsorganisatie, onder meer blz. 16-20. 

6  Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, blz. 53. 
7  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 14. 
8  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 14. 
9  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 26. 
10  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 14. 
11  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 17. 
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Bij de minst beschaafde volken behoorde de zendeling dan ook met name te letten 
op het stimuleren van de nijverheid. Indien al een zekere trap van ontwikkeling was 
bereikt, moest de zendeling handelsscholen en werkplaatsen opzetten.12 Het accent 
op het belang van het volkerenverkeer, met inbegrip van de handel, maakt duidelijk 
dat Neurdenburg onder invloed stond van een evolutionaire classificering waarin de 
handelaren een hoger stadium van ontwikkeling hebben bereikt dan de agrariërs, die 
nog weinig contacten met andere volken onderhouden. Voortredenerend in deze lijn 
voert Neurdenburg aan, dat de zending een uitstekend instrument is om het 
volkerenverkeer te bevorderen. Het werken aan beschaving mag voor Neurdenburg 
weliswaar niet het doel van de zendingsarbeid zijn, maar de zendeling moet zich wel 
onderscheiden door ‘eene mate van kennis, handigheid, kunstnijverheid, die hem 
eene meerderheid geeft boven het volk’.13 Elders citeert hij met klaarblijkelijke 
instemming de Britse filoloog en godsdienstwetenschapper Max Müller (1823-
1900), die in een lezing over de zending opmerkte dat de zendeling onder onbe-
schaafde volken moet werken als een vader: liefdevol, onderwijzend, opvoedend.14 

Neurdenburg trekt de consequenties van het ontwikkelingsdenken niet door en 
is hierin ook niet consistent. Hij vooronderstelt evolutie in de ontwikkeling van de 
beschaving en ook met betrekking tot de godsdienst. Zo onderschrijft hij, dat de 
godsdienst van Israël niet anders was dan de godsdiensten in het algemeen: dezelfde 
ontwikkelingsstadia acht hij aanwijsbaar.15 Elders wekt hij echter de indruk dat de 
opgaande en de neergaande lijn, de evolutie en de degeneratie, na de verdrijving uit 
het paradijs strijden om voorrang: zo omschrijft hij het heidendom als een aberratie 
in de godsdienstige ontwikkeling die het gevolg was van de zondeval.16 Evenzo 
omschreef hij heidenen, in zuidelijk Afrika, als mensen die gedaald zijn tot ‘het 
laagste peil van verdierlijking’.17 Deze formulering is kenmerkend voor de degene-
ratietheorie, die ervan uitgaat dat de mensheid oorspronkelijk kennis van de ware 
God had, maar dat deze door de zondeval gaandeweg verloren ging. Het afnemen 
van de kennis leidde vervolgens tot een pervertering van de ware godsdienst, zoals 
het aanbidden van geesten en het maken van godenbeelden.18  

Uit dagboeken en publicaties van Kruyt blijkt dat deze in zijn jonge jaren een 
vergelijkbare visie had. Het ligt voor de hand dat hij deze denkbeelden kreeg onder 
invloed van zijn leraar Neurdenburg. 
 
 
6.3 GODSDIENST EN ZENDING BIJ P.D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 
 
De ethische theoloog en godsdienstwetenschapper P.D. Chantepie de la Saussaye 
(1848-1920), voorzitter van NBG en NZG, behandelt in deel I van zijn Lehrbuch der 
                                                        
12  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 91, 93. 
13  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 19.  
14  J.C. Neurdenburg, ‘Max Müller over de zending’, MNZG, 1874 (18), blz. 221-222. 
15  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 25. 
16  Neurdenburg, Proeve eener Handleiding, blz. 22. 
17  J.C. Neurdenburg, ‘Over Zendingsmethode (2)’, MNZG, 1869 (13), blz. 239. Zie ook het vierde 

artikel in deze reeks, MNZG, 1870 (14), blz. 33, waarin hij impliciet afstand neemt van de 
evolutietheorie en spreekt van ‘eene vreeselijke verachtering’ i.p.v. ontwikkeling. 

18  Zie voor een beschrijving van de degeneratietheorie: W. Schmidt, The Origin and Growth of 
Religion, blz. 180vv. en F.C. Kamma, ‘Dit Wonderlijke Werk’. Het probleem van de communicatie 
tussen Oost en West gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw-Guinea (Irian Jaya) 
1855-1972. Een socio-missiologische benadering, Oegstgeest, 1977, band I, blz. 7-18. 
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Religionsgeschichte (1887) de verhouding van godsdienstwetenschap en evolutie-
leer. In deze studie verwijst hij in het geheel niet naar Neurdenburgs visie op de 
verhouding van godsdienst en evolutie.19 De la Saussaye, met wie Kruyt tijdens zijn 
eerste verlof (1905-1907) intensieve contacten had,20 wijst in zijn boek allereerst op 
‘die Forderung einer natürlichen Geschichte der Religion’21 in het werk van D. 
Hume. Vervolgens gaat hij vooral in op H. Spencer, die naar De la Saussayes 
inschatting deze kwestie het meest omvattend heeft behandeld. Het gronddogma van 
evolutionaire concepten van geschiedenis omschrijft hij als volgt: ‘überall 
entwickelt sich das mehr Zusammengesetzte aus den einfacheren Formen, das 
Höhere aus dem Niederen, das Menschliche aus dem Thierischen’.22  

De la Saussaye erkent het belang van de evolutietheorie ‘bei der Erklärung des 
Lebens der Menschheit’,23 maar hij verzet zich ertegen dat religie uitsluitend wordt 
geduid als het gevolg van omgevingsfactoren in de algemene ontwikkeling van het 
menselijk geslacht. Hij ziet een duidelijke grens tussen mens en dier en onderstreept 
het belang van teleologie: het is onhoudbaar uitsluitend te spreken van oorzaken, 
zonder te erkennen dat het leven ook doelen en ideeën kent. Het is onjuist alleen te 
spreken van de verklaring van het ‘Seiende’, zonder daarnaast ook te spreken van 
het ‘Seinsollende’.24 De la Saussaye wil waken voor een miskenning van de grote 
betekenis van de evolutieleer en erkent dat het moeilijk is grenzen tussen het natuur-
lijke en het geestelijke aan te wijzen. Maar, concludeert hij, men moet toegeven, 
‘dass die rein natürliche Erklärung vieler Erscheinungen einseitig und deshalb falsch 
ist, und dass die naturwissenschaftliche Methode da nicht zulänglich ist, wo wir 
durch Werthurtheile zu den Erscheinungen Stellung nehmen.’25 Het goed recht van 
beide benaderingen wil hij overeind houden: in de godsdienstwetenschap wil hij de 
betekenis van de ‘mechanische Betrachtung’ niet marginaliseren, maar tegelijkertijd 
biedt de evolutieleer hem onvoldoende handvatten om het religieuze leven van de 
mensen te kunnen beoordelen.26  

Hij stelt zich vervolgens de vraag of we mogen uitgaan van een gedeelde oer-
geschiedenis: wijzen de veel voorkomende verhalen van schepping en zondvloed, in 
allerlei culturen, op een historische kern in de bijbelse verhalen uit Genesis 1 tot en 
met 11? Hij voert aan dat christelijke apologeten gaarne de bijbelverhalen gebruiken 
als ‘Leitstern’ om religieuze grondideeën en een gemeenschappelijke oorsprong van 
de mensheid aan te tonen. Daar laat hij echter op volgen: ‘Wir haben aber nur zu viel 
Grund, ihre Beweise sorgfältig zu prüfen. Viele entstellen mit grosser Willkür die 
Thatsachen und fügen mit wilder Phantasie das Ungleichartigste und Entlegenste 
zusammen.’27 Teveel schakels zouden in hun bewijsvoering ontbreken. Met instem-
ming citeert hij, als conclusie, G. Rümelin: ‘Die biblische Erzählung von Paradies 
und Sündenfall ist zwar ansprechender, tiefsinniger und gehaltvoller, aber um nichts 
                                                        
19  De la Saussaye wijst in de aan het hoofdstuk voorafgaande literatuuropgave wel op publicaties van 

Max Müller contra Ch. Darwin en op J.I. Doedes’ artikel ‘De toepassing van de ontwikkelings-
theorie niet aan te bevelen voor de geschiedenis der godsdiensten’ (1874). Zie P.D. Chantepie de la 
Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, Erster Band, Freiburg, 1887, blz. 7-8. 

20  Zie blz. 66. 
21  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 8. 
22  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 8. 
23  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 9. 
24  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 9. 
25  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 9. 
26  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 10. 
27  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 13-14. 
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glaubhafter und denkbarer als die Sagen anderer Völker’.28 Alleen de filologische 
studie en de studie naar de ontwikkeling van de zeden kunnen volgens hem helpen 
de oergeschiedenis verder op het spoor te komen. Of de gegevens wijzen op een 
gemeenschappelijke oorsprong van het menselijk geslacht (monogenese) of op een 
gelijktijdig ontstaan van mensen op verschillende plaatsen (polygenese), laat De la 
Saussaye in het midden. De studie naar de zeden zou evenmin als de filologische 
studie dwingend op een gemeenschappelijke oorsprong van de mens wijzen.29  

In de paragraaf over de oorsprong van de religie bespreekt De la Saussaye de 
vraag naar een oeropenbaring als oorsprong van de religie. De vraag naar de oer-
openbaring wil hij los zien van de kwestie van de oergeschiedenis, zoals verhaald in 
Genesis 1 tot en met 11, omdat deze hoofdstukken geen informatie bevatten die het 
plausibel maken een gebeurtenis te veronderstellen die tot het ontstaan van een 
cultus of het stichten van een religie leidde.30 Oeropenbaring kan derhalve niet 
beschouwd worden als een half of geheel historische aangelegenheid, maar moet 
worden gezien als een puur filosofische zaak. De la Saussaye wil niet gevangen 
raken in een problematische keuze tussen religie die uit het wezen van de mens 
voortkomt of uit het handelen van God. Hij weigert dit als een dilemma te erkennen 
en beschouwt het maken van een keuze tussen deze beide als net zo heilloos als het 
zoeken naar ‘coördinatie’, een verbinden van beide aspecten: ‘Vielmehr gilt uns die 
Religion als aus dem Wesen des Menschen hervorgegangen, unter Einflüssen und 
Umständen, worin Gottes Activität sich bethätigte, ohne dass wir aber die Form und 
die Verhältnisse, worin dies geschah, bestimmen können.’31 Hij merkt op dat de 
verdedigers van een oeropenbaring deze redenering niet volgen: zij willen via de 
oeropenbaring argumenteren voor een oorspronkelijk oermonotheïsme van godde-
lijke herkomst. De la Saussaye meent dat deze opvatting onhoudbaar is.32 Over het 
animisme en het onderzoek naar de oorsprong van mythologieën merkt hij overigens 
op, dat deze evenmin een verklaring bieden voor de oorsprong van religie. Hij 
ontzegt Tylor en Spencer daarmee niet de juistheid van hun constateringen, maar wil 
grenzen aangeven: het is een verklaring van een vorm van religiositeit. Het is echter 
niet het laatste woord over de oorsprong van de religie.33 De gegeven antwoorden op 
de vraag naar de oorsprong van religie zijn volgens hem te zeer afhankelijk van de 
filosofische vooronderstellingen.34 

In een eerder hoofdstuk werd duidelijk dat Kruyt de term ‘zielestof’ overnam 
van De la Saussaye. Het archiefonderzoek heeft niet aangetoond dat De la Saussayes 
denkbeelden over oerreligie en evolutie eveneens invloed hadden op Kruyt. Toch 
ligt het voor de hand dat zijn visie een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van 
Kruyts denken. Zij correspondeerden met elkaar over het animisme en voerden daar-
over tijdens Kruyts eerste verlof intensieve gesprekken.  
 
 

                                                        
28  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 14. 
29  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 16. 
30  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 23. 
31  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 24. 
32  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 24. 
33  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 34. 
34  De la Saussaye, Lehrbuch, blz. 35. 
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6.4 GODSDIENST EN ZENDING BIJ KRUYT 
 
Kruyts visie op de verhouding van godsdienst en zending wordt vooral duidelijk 
wanneer hij schrijft over magie en geloof in de godsdienst van de To Pamona. 
Hoofdstuk vier beschreef al dat Kruyt onderscheidde tussen twee soorten geloof: 
geloof als iets voor waar aannemen en geloof als zich toevertrouwen aan de goden, 
een ‘innerlijke gemeenschap’.35 De eerste vorm van geloof bleek Kruyt te verbinden 
met de oude, stoffelijk georiënteerde dynamistische religie. Hij postuleerde dat deze 
vorm tegenovergesteld was aan het geloof dat ‘overgave aan Gods leiding en bestuur 
in zich sluit’.36 Als reden voor deze tegenstelling voerde hij aan, dat het stoffelijke 
geloof zijn oorsprong vindt in de begeerte om de eigen levensloop te regelen. 
Uiteindelijk gelooft de heiden in eigen kracht: hij bezweert de wereld om zich heen, 
met alle middelen die hem ter beschikking staan. Magie (stoffelijk geloof) staat bij 
Kruyt zo tegenover geestelijk (gods)geloof. 
 
6.4.1 Godsdienst en evolutie  
 
Ontwikkeling komt volgens Kruyt tot stand door de groei van het stoffelijke, 
magisch-mechanische geloof naar authentiek Godsgeloof. Terwijl hij zich in Het 
Animisme in den Indischen Archipel (1906) duidelijk uitsprak voor het openbarings-
karakter van de christelijke religie, voert hij in Van Heiden tot Christen de 
evolutionaire ontwikkeling van het heidendom ver door. Met een verwijzing naar de 
Europese kersteningsgeschiedenis betoogt hij, dat niet de verbastering van het hei-
dendom de weg voor het christendom plaveide, maar de evolutionaire groei van het 
geloofsvertrouwen in hogere machten: ‘het geloof, dat zich niet meer liet wringen in 
het keurslijf van de wet, of van de heidensche adatbepalingen, maar dat verlangde 
naar iets diepers en hoogers, de overgave aan een verlossende macht, aan den God 
en Vader van Jezus Christus’.37 Weliswaar beschrijft hij de overgang naar het 
christendom niet als een continuüm – openbaring van God is nodig en het 
christendom is geen logische groei uit het heidendom – maar de ontwikkeling tot aan 
het moment van de kerstening en de individuele bekering tot het christelijk geloof 
beschrijft hij voluit in evolutionaire termen.  

Het christelijk geloof komt bij Kruyt uiteindelijk toch van buitenaf: het wordt 
aangereikt door God en de zending. De inwoner van Midden-Celebes zal alleen tot 
‘innige gemeenschapsoefening met God’ komen ‘wanneer hij door God gegrepen is 
geworden en waarachtig Christelijk geloof gevonden heeft’.38 Christelijk geloof 
komt dus niet voort uit een endogene ontwikkeling: het is de kroon op de aspiraties 
van het heidendom, de exogene factor die verdere evolutie van het geestelijk karak-
ter van de mens als religieus wezen mogelijk maakt. 

Kruyt spreekt in dit verband van de ‘ontwikkeling van den geest’.39 Hij schrijft 
hierover niet alleen in Van Heiden tot Christen, maar ook in een rondzendbrief van 
1925, waarin hij het woord ‘geestesontwikkeling’ gebruikt.40 Het boek Van Heiden 
                                                        
35  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 41. 
36  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 43. 
37  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 54. 
38  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 73. 
39  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 45. 
40  BrAKrVr, 1925 (68), blz. 12; zie ook 1928 (80), blz. 11, waarin hij spreekt over de ontwikkeling van 

de geest van de natuurmens. 
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tot Christen maakt duidelijk, dat Kruyt de geschiedenis van de godsdiensten zag als 
een evolutionair proces. Nieuw was dat hij de evolutie van de godsdiensten koppelde 
aan het ontstaan en de ontwikkeling van de menselijke geest. Hij werkte dit echter 
niet duidelijk uit. Kruyt had al eerder de evolutie van de godsdienst gekoppeld aan 
de ontwikkeling van sociale instituties. Daarin was hij een volgeling van G.A. 
Wilken. Met zijn uitspraak over de ontwikkeling van de geest lijkt hij zich echter aan 
te sluiten bij de klassiek evolutionaire school in de etnologie, die niet alleen ontwik-
keling constateerde in de geschiedenis van de mens, maar ook in de geschiedenis van 
de geest. Deze stroming relateerde de geestelijke vermogens van de mens aan de 
ontwikkeling van de religie: de zich ontwikkelende geest hield gelijke tred met de 
religieuze verwoording en verbeelding. Ook bij Kruyt komen we terminologie tegen 
die hierop lijkt te duiden: veelvuldig spreekt hij over de primitieve mens, zijn pre-
logische spreken en handelen, laagstaande cultuur en laagontwikkelde religie, en de 
groei naar hogere stadia.41 De uitspraak over de ontwikkeling van de menselijke 
geest kan in het verlengde hiervan staan.  

Het is niet duidelijk of Kruyts uitspraak over de ‘ontwikkeling van de geest’ 
moet worden onderscheiden van zijn uitspraken over ‘geestelijke ontwikkeling’ van 
de mens.42 Het begrip ‘geestelijk’ gebruikt hij vrijwel altijd in de zin van een hoge 
vorm van spiritualiteit. In Van Heiden tot Christen gebruikt Kruyt de term echter in 
een nevenschikkende combinatie met godsdienstige ontwikkeling: geestelijke én 
godsdienstige ontwikkeling. Het is niet duidelijk of hij deze twee begrippen als 
synoniemen hanteert, of dat hij duidt op een ontwikkeling van het geestelijke naast 
een ontwikkeling van de geest. Is het tweede het geval dan ondersteunt dit de 
evolutionaire duiding van de uitspraken over de ontwikkeling van de geest. De 
beschikbare gegevens laten slechts de conclusie toe dat Kruyt zijn nieuwe visie niet 
goed uitwerkte en dat dit verwarring stichtte bij vrienden en collega’s. Dit was het 
geval bij zijn goede bekenden A. van der Flier, A.M. Brouwer en H. Kraemer.  

Al eerder is vermeld dat Kruyt in 1925 aan zijn vriend Van der Flier schreef dat 
hij niet geloofde in een evolutie van de menselijke geest.43 In een brief uit 1933 
verweet Kruyt zijn erepromotor, H.Th. Obbink, dat deze het animisme geheel uit het 
dynamisme liet ontstaan.44 Hoe Kruyt dacht over het ontstaan van de mens en de 
ontwikkeling van de religie is hiermee echter nog geenszins beantwoord. De passage 
over Obbink maakt slechts duidelijk dat Kruyt veel gewicht toekende aan exogene 
factoren in de ontwikkeling van de godsdienst en dat hij niet gerekend mag worden 
tot de aanhangers van een unilineaire evolutie, die veel nadruk legden op endogene 
factoren.  

Verder is het de vraag of Kruyt zich met zijn antwoord aan Van der Flier bij 
voorbaat heeft willen verweren tegen kritiek uit ethische kring. Ethische theologen 
wezen de gedachte van een evolutie van de menselijke geest af, omdat zij deze niet 

                                                        
41  G. van der Leeuw gaat in zijn boek De primitieve mensch en de religie. Anthropologische studie 

(Groningen/Jakarta, 1952) uitvoerig in op de ‘primitieve mentaliteit’ (blz. 5-123). Op blz. 8 verwijst 
hij naar Kruyts studie over measa en Van Ossenbruggens studie over de gebruiken rond de pokken-
ziekte als voorbeelden van Nederlandse studies over het ‘primitieve denken’. Kruyt ontmoette Van 
der Leeuw op 21 januari 1933, toen hij een spreekbeurt hield aan de universiteit van Groningen 
(brief Kruyt aan zijn zoon, 23 januari 1933, ARvdZ 106A/2/5ab). 

42  Zie bijvoorbeeld Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 72. 
43  Zie brief Kruyt aan A. van der Flier, 4 februari 1925 (ARvdZ 101A/6/3). Kruyt reageerde op de 

vraag of hij een evolutie van de geest vooronderstelde. 
44  Brief Kruyt aan zoon Jan, 22 februari 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
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in overeenstemming achtten met de christelijke traditie. Het antwoord op de gestelde 
vraag is op basis van Kruyts publicaties niet te geven, want hij spreekt zich nergens 
expliciet uit over zijn visie op de verhouding van evolutie en schepping. In de 
verkondiging maakte hij veelvuldig gebruik van de scheppingsverhalen, maar dat 
was een zendingsmethodische keuze: hij wilde de eenheid van het menselijk geslacht 
aantonen en de To Pamona overtuigen van de relevantie van de christelijke God. Het 
zegt dus weinig tot niets over zijn visie op de verhouding van de evolutie van de 
godsdienst tot de ontwikkeling van de menselijke geest. Het heeft alle schijn dat 
Kruyt, die zich nadrukkelijk rekende tot de ethische richting in de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de ontwikkeling van de menselijke geest niet openlijk wilde 
verklaren vanuit de evolutie van de mens. We moeten in ieder geval constateren, dat 
hij in zijn publicaties het zwaartepunt legde op de evolutie van cultuur en religie 
door exogene, acculturatieve factoren en dat hij sterk aarzelde de endogene factoren, 
die we zouden moeten zoeken in de ontwikkeling binnen het eigen volk en in de 
menselijke geest als zodanig, onder de aandacht te brengen.  

Passages in brieven aan collega’s en vrienden, met name Kraemer en Warneck, 
werpen echter meer licht op deze kwestie. Eerstgenoemde ontving van Kruyt de 
artikelen ‘Van Heiden tot Christen’ – aanvankelijk gepubliceerd in Mededeelingen – 
en schreef dat de inhoud ervan tot misvattingen aanleiding zou kunnen geven.45 Hij 
geeft Kruyt daarom enkele zaken in overweging. Zijn belangrijkste vraag bij het 
artikel was of de economische en maatschappelijke veranderingen, zoals de invoe-
ring van de rijstbouw, nieuwe innerlijke krachten in de mens wakker konden roepen 
en of die een nieuwe godsdienst ‘naar buiten konden lokken’. In januari 1925 
reageerde Kruyt op Kraemers brief:  

 
…het is een heel moeielijke taak om na te gaan, welke veranderingen uiterlijke 
omstandigheden in de ziel van een primitief mensch teweegbrengen. Of anders 
uitgedrukt: het is heel lastig om aan te wijzen wat veranderde omstandigheden uit de ziel 
van den mensch tevoorschijn roepen. Want ik houd mij overtuigd, dat alles in de ziel van 
den primitieven mensch voorhanden is, wat zich bij de cultuurvolken openbaart wat het 
zieleleven betreft. Bij den primitieve sluimert het. Op geestelijk en godsdienstig gebied is 
er dus geen sprake van evolutie. Door veranderde uitwendige omstandigheden komt uit 
de ziel van den mensch voort, wat daarin te voren sliep omdat het nog geen aanleiding 
had zich te openbaren. Daarom lijkt het mij dwaas om godsdienst uit eenigerlei maat-
schappelijke levensvorm te willen verklaren of afleiden, zooals Durkheim dit probeert te 
doen uit het primitieve gemeenschapsleven in zijn ‘Les Formes élémentaire de la Vie 
réligieuse’.46 Daarvan heb ik hier onder de Toradja’s een sprekend bewijs, want de 
nieuwe denkbeelden die zich zoo maar dadelijk openbaren bij den val van het 
communisme, bewijzen, dat deze zich niet ontwikkelen, maar dat ze aanwezig zijn, en 
zich alleen kunnen openbaren in den nieuwen toestand, omdat de oude daartoe geen 
gelegenheid gaf. Ik herinner mij een belangrijk gesprek met Professor Obbink over 
ditzelfde onderwerp naar aanleiding van Frazer’s ‘Folklore in the Old Testament’, 
waarbij ik verscheidene voorbeelden aanhaalde hoe door een nieuwe fase in het leven van 
een volk de waardering van oude gebruiken dadelijk of ten minste heel spoedig 
veranderde, waardoor het niet mogelijk is te spreken van een evolutie op geestelijk 
gebied. In de nieuwe fase komen gedachten tot uiting die alreeds aanwezig waren, maar 

                                                        
45  Zie brief H. Kraemer aan Kruyt, 24 november 1924 (ARvdZ 101A/7/1). De artikelen waren toen 

nog niet als boek verschenen. 
46  E. Durkheim (1858-1917), Les Formes élémentaires de la Vie religieuse: le système totémique en 

Australie, Parijs, 1912. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 291 

die in de oude fase geen gelegenheid hadden naar buiten te komen. De vormen (de riten) 
blijven dan wel dezelfde, maar de inhoud is geheel nieuw. (…) Zoo geloof ik ook niet aan 
de evolutie van het menschelijk verstand. Als je de werken leest over het Steentijdperk, 
dan vind ik de menschen uit dien tijd niets minder verstandig dan tegenwoordig levende. 
De uiterlijke omstandigheden evolutioneeren, maar niet de mensch. De uiterlijke levens-
omstandigheden halen uit den mensch wat er al memang47 inzit, maar dat nog niet 
geprikkeld was om zich te uiten.48 

 
We kunnen op basis van deze passage gemakkelijk tot de conclusie komen dat Kruyt 
evolutie van en door externe maatschappelijke, sociale en economische factoren er-
kende, maar dat hij een evolutie van de menselijke geest en zijn godsdienst niet voor 
mogelijk hield. Kruyt lijkt hier vast te lopen in zijn eigen theorie, want de opvatting 
van de mens als geschapen entiteit, met alle geestelijke vermogens, staat hier op 
gespannen voet met de beschrijving van de ontwikkeling van de godsdienst naar een 
steeds hoger niveau.  

De vraag komt hierbij tevens op naar de verhouding van de degeneratie- en de 
evolutietheorie bij Kruyt. Een briefwisseling met J. Warneck, daterend uit 1909-
1910 en dus van aanmerkelijk oudere datum dan de correspondentie met Van der 
Flier en Kraemer, werpt hierop meer licht. J. Warneck, zelf geen aanhanger van 
evolutionistische visies op de godsdiensten, vroeg aan Kruyt:  
 

Bekennst Du Dich auch zu der Entwicklungslehre? Glaubst Du, dass die primitiven 
Religionen in sich die Möglichkeit haben, sich weiter zu entwicklen? Oder findest Du 
darin Spuren des Verfalls? Ich habe den bestimmten Eindruck, dass sie49 an wahrem 
religiösen Gehalte verloren haben. Das glaubt ja heute niemand. Aber ich kann nicht 
gegen mein Gewissen.50  

 
Warneck voegt daar in een volgende brief aan toe, sprekend over laagontwikkelde 
religies:  
 

Schwierig ist mir nur das Problem, ob die vorhandenen höheren heidnischen Religionen 
sich daraus stufenmässig entwickelt haben, wie es ja heute allgemein angenommen wird. 
Das kann ich mir darum nicht denken, weil gerade in den primitiven Religionen, die wir 
zu beobachten Gelegenheit haben, der Gottesgedanke in einer Weise vorkomt, dass er 
unmöglich sich aus jenen Seelengedanken entwickelt haben kann, sondern den Eindruck 
eines ursprünglichen und dann in den Hintergrund gedrängten Besitzes macht. Dass 
deswegen manche Religionen einen Entwicklungsgang vom Niederen zum Höheren 
durchgemacht haben, lässt sich wohl nicht leugnen; doch war es mir sehr charakteristisch, 
in einem Buche über die griechische Religion zu lesen, dass trotz der gedankmässigen 
Weiterentwicklung, der religiöse Gehalt in den primitiven Zeiten der griechischen 
Religion wertvoller gewesen sei, als später.51 

 
In zijn daaropvolgende brief reageert Warneck op Kruyts schrijven van 10 maart 1909. 
Helaas is dit antwoord niet bewaard gebleven, maar uit Warnecks brief van 7 mei 1910 
schemert wel door hoe Kruyt dacht: 

                                                        
47  Memang = inderdaad, echt. 
48  Brief Kruyt aan H. Kraemer, 30 januari 1925 (ARvdZ 101A/7/1; 90/1/10)). 
49  Warneck doelt hier op ‘laagontwikkelde’ religies. 
50  Brief J. Warneck aan Kruyt, 5 januari 1909 (ARvdZ 106A/6/4). 
51  Brief J. Warneck aan Kruyt, 18 oktober 1909 (ARvdZ 101A/6/4). 
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Sehr wertvoll ist mir, was Du in Deinem Briefe über Entwicklung bezugsweise Verfall 
innerhalb der Religionen schreibst. Ich stimme Dir darin ganz bei, dass die Form des 
Gottesdienstes vielleicht sich entwickeln kann, dass aber in jeder Religion die Tendenz 
besteht, den Inhalt immermehr zu verflachen; und soweit Gott nicht selbst eingreift, hat 
jeder ausserchristliche und auch die christliche Religion, sowie auch der einzelne Mensch 
die Neigung, sich immer wieder von Gott zu entfernen.52 

 
Wanneer volgens Kruyt alles in de ziel van de primitieve mens sluimert en slechts 
op exogene factoren wacht om te kunnen ontwaken, gaat het dan om gecorrumpeer-
de kennis van de dienst aan God en dus om restanten van de degeneratietheorie?  
 
6.4.2 Zending en evolutie 
 
Mogelijk hing Kruyt rond 1910 de degeneratietheorie – of een afgezwakte vorm 
daarvan – nog aan, maar in 1919 was dat niet meer het geval. In een dagboek-
aantekening, ingaand op het bezoek van de gereformeerde zendingspredikant D.K. 
Wielenga aan Poso, schreef Kruyt dat deze met hem een gesprek aanknoopte over de 
gereformeerde beschouwing van het scheppingsverhaal. Kruyt schreef het ‘geheel 
onvruchtbaar’ te vinden om het gesprek over de visie op de schepping aan te gaan; 
hij gaf daarom ‘niet veel antwoord’.53 De conclusie ligt voor de hand dat Kruyt 
inmiddels een visie had ontwikkeld die ver afstond van het gereformeerde standpunt. 
Zijn ethische Schriftopvatting betekende dat hij in ieder geval, evenals De la 
Saussaye, geen noodzakelijk verband zag tussen de verhalen van Genesis 1 tot en 
met 11 en het ontstaan van mens en godsdienst. Deze conclusie blijkt terecht 
wanneer we nota nemen van een briefwisseling tussen A.M. Brouwer en Kruyt in 
1925. Onderstaand volgt eerst een citaat uit een brief die Brouwer in het genoemde 
jaar aan Kruyt schreef en die een reactie vormt op de artikelen ‘Van Heiden tot 
Christen’, alsmede op een eerdere brief van zijn ‘beste vriend’. Vervolgens kijken 
we naar Kruyts antwoord. Brouwer, een aanhanger van de degeneratietheorie,54 gaat 
uitvoerig in op de vragen rondom degeneratie en oorspronkelijke godskennis:  
 

Ethnologisch kan men natuurlijk niet verder gaan dan feiten constateeren. Maar een 
evolutionist (als bijvoorbeeld Van Gennep55) zal de feiten zóó groepeeren, dat zijn 
evolutionisme erdoor gesteund wordt. Hij kan het opzettelijk doen. En dan kunnen we 
spreken van een bevooroordeelde wetenschap (die meer voorkomt, dan de heeren willen 
erkennen). Maar als evolutionist zal hij ’t zeker onopzettelijk doen: hij ziet de dingen nu 
eenmaal zoo. En ik geloof, dat er heel wat wetenschappelijke menschen de dingen nu 
eenmaal zoo zien. En dat ’t daarom moeilijk is voor een niet-evolutionist, om buiten dat 
vaarwater te blijven: de feiten worden door zoo velen, zóó gegroepeerd. Nu is ’t voor ons 
geloof, voor onze wereld, voor onze levensbeschouwing niet onverschillig, of wij mogen 
aannemen: de mensch, en zijn oorspronkelijke pas geschapen staat, had een (zij ’t dan 

                                                        
52  Brief J. Warneck aan Kruyt, 7 mei 1910 (ARvdZ 101A/6/4). 
53  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 26 maart. 
54  Zie bijvoorbeeld A.M. Brouwer, Hoe te Prediken voor Heiden en Mohammedaan: Proeve van eene 

Theorie der Evangelieverkondiging op het Zendingsveld (Rotterdam, 1916), hoofdstuk 7, blz. 2-3. In 
dit hoofdstuk bespreekt Brouwer, in het kader van een beschrijving van godsdienst in het algemeen, 
uitvoerig de evolutietheorie.  

55  A. van Gennep (1873-1957), Frans folklorist en etnoloog die de term ‘rites de passage’ 
introduceerde (Les rites de passages: étude systematique des rites, Parijs, 1909). 
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heel kinderlijke) kennis van den eenen, waarachtige God en ’t verlies van die kennis is 
gevolg van ‘zonde’ (om ’t kort te zeggen) – of dat wij moeten zeggen: de oorspronkelijke 
mensch wist niets van God en ’t monotheïsme is een geleidelijk verworven inzicht. Hier 
hangt toch ook nauw de gedachte van verlossing mee samen, die herstel is in een 
oorspronkelijken staat, of alleen opvoeding tot hoogst inzicht. Dit maakt toch ’t diepste 
leven, en als ’t religieuze dingen geldt, dan zal een ethnoloog de feiten toch altijd naar ’t 
een of naar ’t ander gezichtspunt groepeeren. En dat maakt mij altijd critisch ten opzichte 
van verklaring van religieuze verschijnselen, die deze of die geschiedenis zouden door-
gemaakt hebben. Dat was ook de achtergrond van mijn vroeger schrijven naar aanleiding 
van den natten rijstbouw der Toradja’s.56 Dit zijn tot op zekere hoogte ‘primitieve’ 
menschen, maar even ver van Adam af als wij: in hun woonplaatsen kan heel wat afge-
speeld zijn, aan vervorming en ontaarding, zoodat het woord ‘primitief’ (als eigenlijk 
evolutionistisch: hier hebben we ’t begin van de ontwikkeling) al op zichzelf eenig be-
zwaar bij mij werkt. Ik geef de voorkeur aan het woord ‘natuurvolken’, omdat dit weer 
kan geven ’t feit dat zij zich geheel een met de ‘natuur’ gevoelen en door de natuur wordt 
beheerscht.57 

 
In september 1925 reageert Kruyt op deze brief.58 Hij dankt Brouwer voor zijn dui-
delijke uiteenzetting over het monotheïsme en zegt toe dat ze zeker later hierover 
nog eens met elkaar van gedachten zullen wisselen. Toch wil hij alvast ‘even enkele 
dingen zeggen’, waarbij hij niet weet of zijn gedachten wetenschappelijk zijn of niet, 
‘omdat ik ze voor mijzelf heb moeten uitvechten’. Hij legt dan eindelijk zijn diepste 
overtuigingen bloot. We veroorloven ons een lang citaat: 
 

Ik kan er niet aan twijfelen of de mensch is fysiek ontwikkeld uit den diervorm. Mis-
schien is ‘ontwikkeld’ hier ook niet het woord, maar moet ik zeggen: ik stel me voor, dat 
op een gegeven moment een wezen, dat lichamelijk een reeks van diervormen als 
voorvaderen heeft gehad, een sprong heeft gedaan (je kunt ook zeggen: God heeft dat 
wezen een sprong laten doen), die hem tot mensch maakte. Nu kan ik er voor mij niet aan 
twijfelen, dat dit wezen dadelijk godsdienstig was; dit juist maakte hem tot mensch; 
zoolang hij deze notie nog niet had, was hij geen mensch. Dat hij die God als een eenheid 
gekend heeft, is ook best aan te nemen, al heeft hij dan in de praktijk (om dit zoo eens uit 
te drukken) aan vele machten gedacht. Die godskennis is dus voor mij geopenbaard: God 
heeft die kennis, of die bewustheid in den mensch gelegd; door die kennis was hij pas 
mensch.  

 
Kruyt gaat er dus vanuit dat godskennis geopenbaard is aan de mens, maar hij 
worstelt met de vraag hoe deze kennis verloren is gegaan: 
 

(…) hoe zou die mensch die godskennis verloren kunnen hebben? De mensch is nooit 
buiten dit godsbewustzijn geweest, en in dit godsbewustzijn zie ik zeer zeker ontwik-
keling. Wanneer we bij de laagst staande volken te rade gaan vinden [we] wel eenig idee 
van een alvader, maar ook bij het geloof aan hem is niets ethisch te vinden. En als we van 

                                                        
56  Zie Kruyt, ‘De beteekenis van den natten rijstbouw voor de Possoërs’, Koloniale Studiën, 1924 

(8/4), blz. 33-53. 
57  Brief A.M. Brouwer aan Kruyt, 24 juni 1925 (ARvdZ 101A/7/1). Overigens plaatste ook zendeling 

J. Woensdregt kritische kanttekeningen bij Kruyts evolutionistische benadering. Hij schreef dat 
Kruyts visie op dynamisme en animisme niet onomstreden was en verwees naar de Duitse 
missioloog B. Gutmann die het animisme, het pre-animisme en het fetischisme niet beschouwde als 
de oerreligie, maar als een vervalverschijnsel (J. Woensdregt, ‘De opbouw der heiden-christelijke 
gemeente’, TZM, 1927 (71), blz. 335. 

58  Brief Kruyt aan Brouwer, 8 september 1925 (ARvdZ 101A/7/1).  
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zondeval spreken, moet deze toch zedelijk zijn. Alle lager staande volken zien in God of 
goden wezens, die een aantal geboden en verboden geven, die men in acht moet nemen. 
Welke zullen nu de geboden van God geweest zijn aan de eerste menschen, de eerste 
wezens, die zich mensch wisten? Al nemen we het bijbelverhaal letterlijk, dus dat dit 
eerste gebod was dat ze niet een zekere boomvrucht mochten eten, zou dan het 
overtreden van dit gebod (dat gelijk gesteld moet worden met alle andere geboden en 
verboden, die men bij natuurvolken aantreft) gemaakt hebben, dat men dien God niet 
meer kende? Ik zou alleen een zondeval kunnen aannemen, wanneer er maar eenige 
aanwijzing was, dat natuurvolken ook ethisch konden voelen en denken, en dit nu vindt 
men nergens.  
 

Vervolgens stelt hij de vraag of het ‘gemis aan ethisch denken’ als de oorzaak van de 
zondeval aangemerkt kan worden: 
 

Wat ik om mij heen zie, is een gradueel verschil in kennis van God of goden, iets dat 
alleen door onderlinge beïnvloeding of door openbaring van enkelen (profeten) kan zijn 
ontstaan. Ge zult dadelijk zeggen, dat hier een gebrek schuilt in mijn denken, omdat ik 
niet theologisch gevormd ben. En dan komt men met verklaringen van wat men onder 
zonde heeft te verstaan. Maar dat juist is mijn bezwaar tegen theologie, dat ze theorieën 
uitdenkt om eenige stelling te handhaven, en dan daarna naar bewijzen gaat zoeken in de 
werkelijkheid. Het enorme verschil in opvatting van ‘zonde’ bij ons en bij geestelijk lager 
staande volken, zou dit alles alleen te verklaren zijn uit een ‘vergeten’ of ‘verliezen’ van 
de kennis van den waren God? Als de eerste menschen zonde kenden zooals wij die 
kennen (en onze nazaten zullen zeker nog een dieper inzicht in deze materie krijgen), dan 
kunnen die eerste menschen toch niet kinderlijke kennis hebben gehad. – Om niet tot 
zwammen te geraken, wil ik alleen nog dit zeggen, dat wanneer ge zegt: het gaat hierom: 
de oorspronkelijke mensch wist niets van god, en ’t monotheïsme is een geleidelijk 
verworven inzicht – dan wel, of de mensch kennis had van den eenen waarachtigen god, 
– dan schaar ik mij bij het laatste; alleen kan ik niet gelooven, dat de mensch die kennis 
door de ‘zonde’ verloren zou hebben. – Ik voel zelf dat ik niet duidelijk [ben] en daarom 
zal ik maar ophouden. Voor mij is zonde het stellen van zichzelf in de plaats van God, 
maar dit is een bewustzijn, dat we langzaam aan door opvoeding van God hebben 
gekregen. De natuurvolken zouden dit ook kunnen zeggen, maar daaronder verstaat men 
dan alleen het overtreden van een aantal geboden. Wanneer de mensch de kennis van 
God verloren had door de zonde, dan weet ik geen weg met het feit dat Jezus pas 1900 
jaar geleden gekomen is, en niet veel eerder. En ook niet met het feit, waarom de andere 
volken verstoken zijn gebleven van wat Jezus ons heeft gebracht. En ook niet met het 
feit, waarom Boeddha, Mohammad en ik weet niet welke profeten meer de menschen iets 
hebben gebracht, wat geen verlossing is naar onze opvatting.  

 
Uit het bovenstaande volgt dat Kruyt rond 1925 afstand genomen had van de dege-
neratietheorie. De zondeval en het verliezen van de kennis van God zijn voor hem 
geen gebeurtenissen die het grote verschil in zedelijk besef van laag- en hoogstaande 
volken kunnen verklaren. Tegelijkertijd wil hij echter niet het standpunt innemen dat 
de oorspronkelijke mens geen kennis van God zou hebben gehad. Kruyt voelde zelf 
klaarblijkelijk aan dat het hem aan consistentie in zijn denkbeelden ontbrak. In de 
reeds besproken correspondentie met J. Warneck ging hij uit van zowel 
ontwikkeling ‘naar boven’ als een mate van vervlakking en verval in de godsdienst. 
Het is echter niet juist op basis hiervan te concluderen, zoals B. Plaisier doet,59 dat 
Kruyt het animisme, en in het bijzonder de voorouderverering, voor een degeneratie 

                                                        
59  B. Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 305. 
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van de ware godskennis hield. In tegenstelling tot wat Plaisier schrijft, was Kruyt op 
dit punt verwijderd geraakt van de ook in ethische kring gangbare opvatting ten 
aanzien van degeneratie. Plaisiers standpunt is waarschijnlijk wel correct voor de 
eerdere periode van 1913 tot 1917, waarin Kruyt contacten onderhield met de GZB-
zendeling A.A. van de Loosdrecht. In die gekwalificeerde zin is het niet onjuist te 
poneren dat de GZB-zendelingen in het Toraja-gebied ‘in navolging van A.C. Kruyt, 
de voorouderreligie zagen als degeneratie’.60 

Een merkwaardige paradox is dat Kruyt altijd gebruik bleef maken van de 
verhalen over de eenheid van het menselijk geslacht, ook toen hij al lang de 
evolutietheorie aanhing. Wellicht is hier van toepassing hetgeen Abr. Kuyper de 
ethischen verweet, namelijk dat zij de voorstelling van de oorspronkelijke toestand 
van de mens graag ‘blauw-blauw’ lieten.61 Met name in de preekschetsen is 
zichtbaar dat Kruyt bleef spreken over de gedeelde oorsprong van de mens en de 
familieband van de Nederlander en de To Pamona. Hij legde daarbij steeds het 
accent op de verkondiging van de God die de To Pamona reeds kenden, maar slechts 
vanuit de verte. Deze gedachte past uitstekend in het raamwerk van de degeneratie-
theorie, maar veel minder binnen de interpretatieruimte die de evolutie van mens en 
godsdienst biedt.  

De reden dat Kruyt geen afstand nam van het spreken over de gedeelde oor-
sprong van de mens kan erin gelegen zijn dat hij de uiterste consequenties van het 
evolutionaire denken, met name in relatie tot het ontstaan van religie, niet wilde 
trekken. Niet zonder reden had hij het in de bovenstaande brief aan Brouwer over 
zijn ‘gevecht’. In het genoemde citaat blijkt bovendien duidelijk hoezeer hij de 
onduidelijkheid van zijn eigen positie besefte. Een tweede reden voor zijn aan-
houdend spreken over de gedeelde oorsprong van de mens kan te maken hebben met 
de mogelijkheden die het bood voor de verkondiging: zoals al eerder vermeld stelde 
het Kruyt in staat aan te knopen bij het religieuze besef van de To Pamona. 
Klaarblijkelijk had hier niet de (evolutie)theorie het primaat, maar de (zendings)-
praxis. 

 
6.4.3  Godsdienst en zending bij de To Pamona 
 
Het voorgaande helpt om Kruyts beschrijving van het zondebesef bij de To Pamona, 
het vijfde hoofdstuk uit Van Heiden tot Christen, beter te interpreteren. De hoofd-
stukken vier en vijf van dit boek vormen de sleutel tot Kruyts visie op de verhouding 
van godsdienst en zending: hij beschrijft daarin namelijk de verschillende ontwik-
kelingsstadia binnen de religie van de To Pamona. Kruyt wil de inherente spanning 
tussen deze stadia benutten voor missionaire doeleinden. Zijn theoretische visie op 
de godsdienst en zijn praktische zendingsmethodiek naderen elkaar hier heel dicht. 

Het hoofdstuk begint met een verwijzing naar het werk van de Zweedse aarts-
bisschop en etnoloog Nathan Söderblom (1866-1931),62 auteur van Das Werden des 
Gottesglaubens (1916).63 Söderbloms boek toont aan dat hij Kruyts opvattingen over 

                                                        
60  B. Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 305. 
61  A. Kuyper, De Gemeene Gratie, II, blz. 34. 
62  Söderblom was één van de architecten van de internationale oecumenische beweging. In 1930 

ontving hij de Nobelprijs voor de vrede. 
63  De Zweedse editie van dit boek werd uitgegeven in 1914, de Duitse in 1916. 
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‘zielestof’ had overgenomen.64 Kruyt verwijst waarschijnlijk naar dit boek, omdat hij 
van mening is dat Söderblom dezelfde classificatie van religie hanteert: dynamisme, 
animisme en het geloof in een Maker. Kruyt gaat op dit punt echter onzorgvuldig te 
werk, want zijn eigen ideeën vallen niet geheel samen met die van Söderblom. 
Laatstgenoemde onderscheidt in religie drie aspecten: de macht, het animisme en de 
Urheber. Söderblom rekent tot het animisme ook het zogenaamde animatisme, het 
verschijnsel dat mensen de natuur beschouwen als levend en persoonlijk en dat 
mensen ‘zichzelf bepalende wezens’ zijn.65 Dat is een aanmerkelijk ruimere definitie 
van het animisme dan Kruyt Söderblom in de mond legt: ‘het geloof in de zielen van 
afgestorvenen’.66  

Met ‘macht’ doelt Söderblom op levenskracht (mana). Karakteristiek voor zijn 
benadering is echter, dat hij bij deze ‘dynamistische’ ontwikkelingsfase van religie 
wijst op het voorkomen van godsgeloof en zelfs op het geloof in een hoogste wezen. 
Dit is anders dan de door Kruyt gegeven definitie van dynamisme, die geen ruimte 
laat voor het geloof in hogere goden. Söderblom sluit zich aan bij de ideeën van de 
Schotse dichter en etnoloog A. Lang (1844-1912), oorspronkelijk een volgeling van 
Tylor, die in zijn werk The Making of Religion (1898) spreekt over zijn ontdekking 
dat zelfs onder de als zeer primitief omschreven volken het geloof in een schepper-
god en onderhouder aanwezig is. Hij hanteerde dit niet, zoals W. Schmidt deed, als 
een bewijs voor het oermonotheïsme, maar wees in tegenstelling tot gangbare etno-
logische opvattingen op een onzichtbare en alwetende hemelgod, die de zedelijke 
wereldorde instelde en de bewaker van de moraal is.67 

Ook de categorie Urheber is niet zonder meer gelijk te stellen met het geloof in 
goden, zoals Kruyt dat onderscheidt in de religie van de To Pamona. De Urheber is 
niet gelijk aan de natuurgoden, die object van de cultus zijn. Söderblom brengt de 
natuurgoden onder bij het animisme. De Urheber daarentegen beschouwt hij als het 
subject van de cultus: hij brengt de cultus. Söderblom en Kruyt hebben gemeen dat 
zij beiden uitgaan van de evolutie van religie, die begint bij levenskracht (bij Kruyt 
aanvankelijk ‘zielestof’, later measa) en eindigt bij de schepper-maker. Hun 
meningen gaan echter uiteen op het punt van de religieuze ontwikkelingsstadia en de 
godsdiensttheologische waardering daarvan. 

Na deze inleidende opmerkingen over het boek van Söderblom geeft Kruyt een 
uiteenzetting van het begrip zonde bij de To Pamona: ‘een daad of een woord, dat 
een magische kracht ontketent, die schadelijk op de omgeving en op zichzelf 
inwerkt, zoodat daardoor ongelukken en ziekten ontstaan.’68 Hij wijst daarbij met 
name op de oorspronkelijke betekenis van het begrip sala, dat ‘vergissing’ betekent. 
Zonde is dus ten diepste zich vergissen: ‘door niet te weten hoe hij moest doen, en 
daardoor verkeerd te doen, heeft hij een kracht ontketend, die schade heeft aange-
richt, die ziekte heeft veroorzaakt’.69 Het Bare’e-woord dosa – via het Indonesisch 
overgenomen uit het Sanskriet – dat oorspronkelijk ‘zonde’ betekende, kreeg bij de 
To Pamona de betekenis ‘boete’. Een zedelijke betekenis kent Kruyt aan deze twee 

                                                        
64  Zie N. Söderblom, Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Reli-

gion, Leipzig, 1916, blz. 15-16, 64-65, 80. 
65  Van Baal, Geschiedenis en groei, blz. 134. 
66  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 75. 
67  Th. van Baaren, Wij mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken, Utrecht, 1960, 

blz. 60-61. 
68  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 110. 
69  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 78. 
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begrippen niet toe.70 Zonde in de betekenis van ‘zich vergissen’ (sala) verbindt hij 
met de dynamistische fase. De mens vergist zich, maakt een fout (niet in morele zin) 
en ontketent magie, die hij vervolgens alleen met magische middelen kan afweren. 
Zonde in de betekenis van boete (dosa) wijst volgens Kruyt echter op een 
onderliggende notie van godsbesef en niet op dynamistische magie: de overtreding 
van wat de goden – ‘gepersonificeerde natuurkrachten’71 – verbieden, vereist het 
opleggen van een boete om verzoening te bewerken. Kruyt verbindt zonde als boete 
en de vergelding van de goden (sili) derhalve met het animisme.  

In een uiteenzetting over de gebeden van de To Pamona signaleert hij met be-
trekking tot het begrip zonde met name oude, dynamistische elementen: wat zonde 
wordt genoemd, betreft het gebruiken van verkeerde woorden (een vergissing die 
leidt tot een kwalijke magische uitwerking) en incestueuze verhoudingen. De To 
Pamona verbinden beide zonden met kwade magie en de angst daarvoor. Incest leidt 
tot misoogst en ander ongeluk. De verzoening van de zonde is dan ook gericht op 
het inperken van de kwade gevolgen van de ontketende magie.72 De To Pamona 
slachten daartoe offerdieren, of doden de schuldige indien de zonde te groot is.  

Essentieel is dat Kruyt in de gebeden elementen uit de drie religieuze ontwik-
kelingsstadia beluistert. In de formuleringen van een gebed tot de schepper-god, die 
hij in dit hoofdstuk in aansluiting bij Söderblom geregeld de Maker noemt, beluistert 
hij dat de To Pamona een ‘gevoel van afhankelijkheid van zijn maker’ vermengen 
met ‘het gevoel van eigen kracht, van eigen verdediging tegen de straffen voor de 
zonden, een gevoel dat wortelt in de voorstelling, dat ziekte en ongeluk een mecha-
nisch gevolg zijn van verkeerde daden, die magische kracht hebben ontketend’.73 
Kruyt onderscheidt hier religie van magie: hij spreekt uitsluitend van religie in 
verband met het animistische geloof in persoonlijk voorgestelde zielen en geesten. 
Dynamisme daarentegen kent geen hogere, transcendente voorstellingen van geesten 
en goden. Kruyt omschrijft het derhalve als binnenwereldlijke magie en beschouwt 
het als de taak van de zendeling aansluiting te zoeken bij de gevoelens van 
afhankelijkheid van de Maker. De zendeling moet hoger ontwikkelde religieuze 
elementen, die duiden op godsgeloof, leren herkennen en tot verdere ontwikkeling 
brengen. 

Het door Kruyt gemaakte onderscheid tussen religie en magie doet denken aan 
het onderscheid dat Neurdenburg aanbracht tussen religie en bijgeloof. Het laatste 
wilde Neurdenburg ‘streng afzonderen’ van religie, omdat het bijgeloof niet een 
gevoel van verwantschap met God kende. Bijgeloof mocht een onafscheidelijke 
begeleider van religie zijn, maar mocht daar niet mee worden verward.74 Hij zag 
bijgeloof als een ziekte van de geest, die pedagogisch diende te worden bestreden: 
‘het bijgeloof is ontstaan in den knapen- en jongelingstijd van het menselijk 
geslacht, is blijven voortleven overal waar de mensch niet opgeklommen is tot man-
nelijk bewustzijn.’75 Genezing van het bijgeloof kon slechts trapsgewijs en langzaam 
plaatsvinden. Kruyt concludeerde op zijn beurt, dat religie met magie vermengd 
was. Waar de laatste eindigde en waar de eerste begon, was volgens hem meestal 
                                                        
70  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 110. 
71  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 80. 
72  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 101. 
73  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 106-107. 
74  J.C. Neurdenburg, ‘Het bijgeloof in zijn ontstaan, zijnen voortgang en zijne versteening, met een 

enkel woord over zijne genezing’, MNZG, 1882 (26), blz. 234. 
75  Neurdenburg, ‘Het bijgeloof’, blz. 230. 
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niet helder aan te geven.76 Kruyt sprak over magie niet als ‘ziekte’: hij zag haar als 
een te onderscheiden en te verwachten fase in de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
menselijk geslacht. 

Kruyts studie van de religiositeit van de To Pamona eindigt met de conclusie, 
dat zijn analyse in grote lijnen ook van toepassing was op andere primitieve, dus 
heidense volken in Nederlands-Indië, maar dat de verhouding van religieus geloof 
en magie van volk tot volk verschilt. Over de verhouding van geloof en magie bij de 
To Pamona schrijft hij ‘dat het religieuze voelen het magisch willen beheerscht’.77 
Daarmee bedoelde hij dat de To Pamona doordrongen waren van de gedachte, dat de 
goden zonden kunnen vergeven, als zij dat willen. In zijn studies van andere volken, 
zoals de Mentaweiers, concludeerde hij dat het magisch denken de boventoon 
voerde. Hij beschouwde hen dus in religieus opzicht als aanmerkelijk lager staand 
dan de To Pamona.78 Kruyt sloot zijn betoog af met de observatie dat, wanneer ons 
het zondebesef van de heiden, in de verschillende religieuze ontwikkelingsfasen, 
helder voor ogen staat, het ‘ingrijpen van God’ (bekeringen) een verrassing vormt. 
Het is geen logische ontwikkeling van binnenuit: uiteindelijk gaat het om een 
ingrijpen van buitenaf.79 
 
6.4.4 Continuïteit en discontinuïteit 
 
Kruyts visie op de verhouding van godsdienst en zending werkte door in zijn 
concrete omgang met religieuze gebruiken van de To Pamona. In de jaren na de 
eerste overgangen tot het christendom kwam hierbij steeds weer de vraag aan de 
orde naar de authentieke en de niet-authentieke vormen van christen-zijn. Uitgangs-
punt was voor hem allereerst dat de zending in het veranderingsproces de oude adat 
niet onaangetast kon laten, want een zich ontwikkelend geestesleven ‘moet vanzelf 
de adat, die de weerspiegeling van die gesteldheid is, veranderen’.80 Ten tweede was 
hij ervan overtuigd dat het protestantisme arm was aan symbolische handelingen, die 
hij juist voor de prediking van het evangelie van essentieel belang achtte. Symbo-
lische handelingen en ‘aanschouwing’ van het heilige werden door de natuurmens 
verstaan als middelen die iets bewerken.81 De protestantse zending had uit vrees 
voor ‘roomse praktijken’ afgezien van visualisering en symboliek.82  

Op basis van het onderscheid tussen authentieke en niet-authentieke vormen van 
christen-zijn zocht Kruyt naar wegen om bekeerlingen te begeleiden naar een 
zedelijk en geestelijk geloof. De wijze waarop hij dit deed illustreert zijn visie op de 
verhouding van godsdienst en zending. Voor Kruyt kwam steeds de vraag op welke 
elementen uit de oude godsdienst geïncorporeerd konden worden in het christendom 
en voor welke elementen dat niet mogelijk was. Hij wilde de oude vormen zo min 
mogelijk veranderen en de sociaal-religieuze vorm zoveel mogelijk behouden, zodat 

                                                        
76  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 111. 
77  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 111. 
78  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 112. 
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de inwoners van Midden-Celebes zich thuis konden blijven voelen in hun eigen 
gewoonten.83 Kruyt zag geen enkel heil in het rigoureus veranderen van de adat:  
 

Door de adat voor gedoopten te veranderen, scheppen wij slechts schijnbaar een nieuwen 
toestand en wij dwingen menschen dingen te doen, die geen uiting zijn van hun innerlijk 
bewustzijn. Dan ontstaan twee levensvormen: een uiterlijk Christelijke, die buiten het inner-
lijk bewustzijn omgaat, en dus weinig waarde heeft; en een vorm die in overeenstemming is 
met de oude adat, die nog gegrond is op het innerlijk voelen.84 

 
Hij was van mening dat het ontstaan van twee levensvormen slechts zou leiden tot 
een kwalijke dubbelheid en sprak in dit verband zelfs van een ‘dubbelwezen’ van de 
gedoopte Indonesiër. Hij verweerde zich echter tegen de kritiek van zijn tijdgenoten 
dat het christendom van de Indonesiërs niet meer zou zijn dan een kledingstuk dat 
op elk moment kon worden uitgetrokken: het evangelie had ‘wel degelijk’ in hun 
hart gewerkt en de oude adat was ‘niet ongeschonden’ gebleven.85 

Kruyt kwam tot de voor zijn denken en handelen belangrijke conclusie dat de 
adat het resultaat was van een ‘misschien eeuwenlange geschiedenis en ontwikke-
ling’ en ‘dat de adat de formuleering is van levensregels, die voor dat volk het beste 
passen’. De zending hoorde dan ook met eerbied tegenover de adat te staan. Zende-
lingen behoorden de adat te bestuderen en de goede werking daarvan te erkennen. 
Hetgeen door christenen niet kon worden overgenomen, mocht niet met ruwe hand 
afgesneden worden, maar de zending diende ‘door de prediking van het Evangelie, 
door Christelijk onderwijs het denken en voelen der inheemsche Christenen [te] 
bewerken, zoodat wanneer de grond bij hen veranderd, Christelijk geworden is, zij 
zelven hun aandacht wijzigen, zoodat zij dan in hun Christelijken staat de uitings-
vorm blijft van wat er in de menschen leeft. Dan zal achterwege blijven het dubbele 
in hun wezen.’86  

Uitgangspunt daarbij was dat de zending de adat met liefde, ernst en respect 
bestudeerde. De zending mocht de adat niet vernietigen, maar wel omvormen, 
‘omdat hart en geest, waarvan de adat de uitingsvorm is, doorzuurd worden door het 
Evangelie, zooals de gist het deeg doorzuurt. Dan zal de Indonesische Christen geen 
wezen zijn met twee adats, een voorouderlijke en een Christelijke, maar hij zal er 
één hebben, de Christelijk voorouderlijke.’87 
 
Het schoonmaken van de graven 
De relevantie van het bovenstaande voor de zendingsmethodiek blijkt onder meer uit 
de kwestie over het schoonmaken van de graven. In 1915 kwam bij de zendelingen 
in Midden-Celebes het voornemen op de christelijke To Pamona te stimuleren 
jaarlijks op tweede paasdag de graven van de voorouders schoon te maken.88 In 
Zending en Volkskracht schreef Kruyt, reflecterend over de betekenis van de voor-
ouderverering, dat het voor een natuurvolk van groot belang is dat ‘de piëteit voor 

                                                        
83  Kruyt, Zending en Volkskracht, blz. 65, 77. 
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de overledenen wordt aangekweekt’.89 Door het stimuleren van die gedachten zou 
voor de To Pamona een ‘reële, geestelijke wereld’ ontstaan, want het groeiende 
besef van een geestelijke wereld na de dood zou ook het aardse leven ‘opgeheven, 
geestelijker’ maken.90 Het geloof in de geestelijke dingen moest voortkomen uit een 
ongeziene werkelijkheid. 

Kruyt was ervan overtuigd dat het heidense dodenfeest niet kon worden over-
genomen door de christenen. Daarom zocht hij naar een functioneel equivalent dat 
acceptabel en vruchtbaar was voor het werk van de zending.91 In het jaarverslag van 
het zendingswerk in 1900 komen we voor het eerst Kruyts ideeën hierover tegen: het 
opgraven van de beenderen zou kunnen worden ‘geassimileerd’ met de viering van 
kerst of pasen.92 In 1912 is deze thematiek ook aan de orde in de correspondentie 
tussen J. Warneck en Kruyt. Eerstgenoemde reageerde op twee brieven van zijn 
vriend93 en schreef: ‘Du erwähnst, dass die Sitte der Christen, die Gräber zu Ostern 
schön zu machen, wahrscheinlich heidnischen Ursprungs ist.’ Het is de vraag of 
Kruyt hier spreekt over de christenen in Poso, want de invoering van het schoon-
maken van de graven met Pasen dateerde van latere datum. Het schoonmaken van de 
graven gebeurde door christelijke To Pamona wel, maar dan in de planttijd. Relevant 
is hier de passage waarin Warneck aangeeft welke visie hij heeft op het overnemen 
van voorchristelijke gebruiken in het christendom. Hij schrijft daarover aan Kruyt: 

 
Nun meine ich aber, dass man manche Sitten (…) aus dem Heidentum, selbst solche, die 
ursprünglich animistische Bedeutung hatten, in das Christentum mit hinübernehmen 
kann, wenn ihr Sinn veredelt wird. (…) Dass es aber wünschenswert ist, so viel wie 
möglich von den alten Sitten zu retten, soviel sie nicht gegen das Christentum Stellung 
nehmen, darüber sind wir wohl einig. Nur müssen wir uns klar sein, welche Gedanken 
dabei den Heidenchristen nahe liegen, und versuchen, ihnen diese auszutreiben.  

 
Bij de collega’s van J. Warneck bestond veel weerstand tegen deze visie. Zij waren 
van mening, dat de zendeling Christus moet prediken en verder niets. Kruyt evenwel 
was het met de denkbeelden van J. Warneck eens.  

Uit een brief van veel latere datum (1922) blijkt dat Kruyt en J. Warneck het 
bijgeloof als een product van de kerstening zagen en dat de geloofsvoorstelling 
rondom gekerstende gebruiken als een ‘Durchgangsstufe’ moest worden gezien.94 
Tegelijkertijd wordt hier ook echter ook een verschil tussen beiden zichtbaar. Voor 
J. Warneck bleef het bijgeloof hoe dan ook een dwaling, die de zending energiek 
diende te bestrijden. Hij wees in dat verband op de animistische denkbeelden in de 
geloofsvoorstellingen van de vrouw die de zoom van Jezus’ kleding aanraakte (Mat-
theus 9:18-26). Kruyt schreef in de marge van de betreffende brief dat Jezus zelf 
slijk voor de ogen van de blinde maakte (Johannes 9:1-41), waarmee hij aangaf dat 
Jezus zich ook van animistische gebruiken bedienen kan. Kruyt liet daarbij in het 
midden of Jezus op die manier aansloot bij animistische voorstellingen of dat Hij 
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zelf ‘kind van zijn tijd’ was en geloofsvoorstellingen had waarin invloeden van het 
animisme zichtbaar waren. Voor J. Warneck waren de magische voorstellingen van 
de nieuwe christenen uiteindelijk geen bewijs dat het evangelie doordrong in het 
volksleven: ‘Geht wirklich der Weg zu Jesus durch solcher Irrtümer der Prälogik?’ 
Voor Kruyt was dat inderdaad de onontkoombare weg. Warneck daarentegen vond 
het ‘Nochnicht’ van het doorbrekend geestelijk geloof geen onschuldige zaak en 
vroeg zich af of het niet gevaarlijk was de zorg voor de graven te laten bestaan. 

Over het gekerstende dodenritueel ontstond in 1915 een verschil van inzicht 
tussen Kruyt en zendingsdirector dr. F.J. Fokkema. Aanleiding daartoe vormde een 
particuliere brief die Kruyt had geschreven aan freule H.B. de la Bassecour Caan 
over de wijze waarop de oude gebruiken rondom de dodenfeesten waren gekerstend. 
Zij gebruikte dit materiaal in een publicatie, hetgeen vervolgens leidde tot vragen 
van het bestuur aan Kruyt over de juistheid van de gekozen kersteningsvorm en over 
de formulering ‘gebed voor de doden’.95 Kruyt reageerde hierop met de mededeling, 
dat hij niet anders bedoeld had dan het uitspreken van een gebed met de ‘gedachte 
aan de doden’ bij het schoonmaken van de graven.96 Kruyt dacht dat daarmee de 
kwestie uit de wereld was, maar het bestuur reageerde met een uitvoerige brief, 
waarin hem een aantal kritische vragen gesteld werden.97  

In een volgend schrijven aan het NZG-bestuur verhelderde Kruyt zijn visie op 
deze kwestie, betuigend ‘[dat ik] wat mijne geloofsovertuiging aangaat, volkomen 
sympathiseer met de ethische richting, dus met mannen als onzen Rector,98 A. van 
der Flier, Gerretsen99 en anderen.’100 Terzijde kan hier worden opgemerkt dat hij 
geen affiniteit had met de confessionele richting, getuige een zin in een brief aan zijn 
zoon: ‘Hij [ds. B.J.C. Rijnders101] is confessioneel, maar102 ik hoor dat hij een beste 
man is.’103 Kruyt sprak er zijn verontrusting over uit dat de bespreking van de 
wenselijkheid van een dodenherdenking werd overgebracht van het terrein van de 
zending naar dat van de dogmatiek. Daardoor zou de vrije blik die nodig is voor het 
werk van de zending worden beneveld. Kruyt beschouwde de gekozen herdenking 
van de doden als een belangrijk opvoedingsmiddel om de To Pamona het evangelie 
nader te brengen en het christendom inheems te maken. Overigens verdedigde het 
bestuur het belang van de dogmatiek voor de zending en het gaf aan dat de 
geestverwanten die Kruyt had genoemd, juist bekend stonden als dogmatici. Kruyt 
zou argumenteren vanuit de ‘land en volk-gedachte’, de opheffing van het volk, 
terwijl het bestuur meer uitging van de stichting van de volkskerk van Christus.104 

                                                        
95  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 9 september 1915 (ARvdZ 65/4).  
96  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 26 november 1915 (ARvdZ 65/4). Zie ook Extract-Acten NZG, 8 maart 

1916, blz. 51, 54-55.  
97  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 29 maart 1916 (ARvdZ 65/4). Het NZG-bestuur besprak de voorstellen 

voor de gekerstende rituelen in april 1915 (Extract-Acten NZG, 14 april 1915, blz. 118vv.). 
98  Kruyt doelt op A.M. Brouwer, rector van de zendingsschool van 1910-1921. In 1921 werd Brouwer 

benoemd tot kerkelijk hoogleraar te Utrecht en in 1935 tot hoogleraar Nieuwe Testament, eveneens 
te Utrecht.  

99  Kruyt doelt op de eerder genoemde J.H. Gerretsen (zie blz. 26).  
100  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 6 juli 1916 (ARvdZ 65/4). Zie ook Extract-Acten NZG, 11 oktober 

1916, blz. 213-214. 
101  B.J.C. Rijnders (geboren 1881), predikant in Wapenveld, Harderwijk, Doornspijk, Doorn en vanaf 

1918 in Rotterdam. Zendingsdirector van 1924 tot 1946. 
102  Cursivering van auteur dezes, niet van Kruyt. 
103  Brief Kruyt aan zijn zoon, 23 november 1923 (ARvdZ 106A/2/4). 
104  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 13 november 1916 (ARvdZ 65/4). 
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In reactie op het schrijven van het bestuur besloot Kruyt de ‘herinneringsdag’ in 
1916 te schrappen en te wachten totdat hij de kwestie kon bespreken met J.W. 
Gunning tijdens diens bezoek aan Poso. Uit de dagboeken blijkt, dat Kruyt door de 
kwestie teleurgesteld raakte in Fokkema:  

 
Fokkema is mij tegengevallen, en ik heb de particuliere correspondentie met hem ge-
staakt. Hij heeft een sterk dogmatischen aanleg, en zulke menschen kunnen moeielijk een 
onbevangen blik op het zendingswerk krijgen. De heele manier waarop hij in de zaak van 
het herdenken der dooden optreedt, geeft mij weinig vertrouwen in hem. Ik heb nu de 
beslissing van het Bestuur in bovengenoemde aangelegenheid gevraagd. Wanneer men 
enkele dingen vanuit Holland beslissen wil, is het mij wel, dan dragen wij niet de verant-
woordelijkheid.105  

 
Kruyt schreef over deze zaak eveneens met de gereformeerde zendeling D.K. 
Wielenga van Sumba. Laatstgenoemde was het ‘op gereformeerde gronden’ niet 
eens met de herinneringsdag.106 In een brief aan Wielenga schreef Kruyt: 
 

Ofschoon we hetzelfde bedoelen, gaan we toch in tegengestelde richting met onze ge-
dachten. Gij wilt beginnen met hetgeen de menschen niet verstaan. Ik van mijn kant 
denk: Laat ons de herinnering aan de afgestorvenen vieren in een hun begrijpelijken 
vorm, en aan die herinnering hoe langer hoe meer Christelijken inhoud geven. Of liever: 
de vorm zij voor de menschen begrijpelijk, maar het volle licht van het Opstandings 
Evangelie laten wij er dadelijk opvallen. In mijn gedachte is het dus ook: na dezen zult 
gij het verstaan, maar omdat de vorm meer naar hun gedachte is, zullen ze (zoo stel ik mij 
de zaak voor) eerder tot dit verstaan komen, dan door eenvoudig verbod en vermaning.107 

 
Vader Kruyt deelde de mening van zijn zoon wel: ‘Het is een geruststellende 
gedachte voor mij dat U gelijk met mij denkt ten opzichte van de herdenking der 
afgestorvenen.’108 Kruyt werd in zijn mening ook gesterkt door een artikel in de 
International Review of Mission. De Chinees Chenting T. Wang uitte in dit blad 
kritiek op de zendelingen die het Chinese Bloemenfeest, ter herdenking van de 
doden, onder christenen afschaften. Hij beschouwde dit als een hinderpaal om het 
christendom inheems te laten worden.109  

Het schoonmaken van de graven op tweede paasdag zou uiteindelijk toch een 
belangrijk onderscheidend kenmerk worden van de christelijke kerk in Midden-
Celebes.110 In een brief aan C. Ferguson (1891-1934),111 daterend uit 1917, schreef 
Kruyt met betrekking tot het schoonmaken van de graven: 
  

Wij hier in Midden Celebes hebben ons ook dikwijls de vraag voorgelegd, wat we den 
Christenen moeten verbieden, wat niet. Als beginsel hebben we toen aangenomen, dat al 

                                                        
105  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 12 oktober 1916 (ARvdZ 101A/6/3).  
106  Kruyt, ‘Dagboek 1915-1917’, 4 april 1916. 
107  Brief Kruyt aan D.K. Wielenga, 1 april 1916 (ARvdZ 101A/6/1-2). 
108  Kruyt, ‘Dagboek 1915-1917’, 28 juni 1916. 
109  Chenting T. Wang, ‘The importance of making Christianity indigenous’, IRM, January 1916, blz. 

75. 
110  Veel minder bekendheid kreeg het zegenen van de buffels in de Bada-vallei, waarschijnlijk omdat 

het beleid t.a.v. de omvorming van rituelen reeds was vastgesteld. Zendeling Woensdregt stelde in 
1927 aan de CvZ voor de rituelen die voorafgingen aan de arbeid op de rijstvelden te kerstenen. Zie 
hierover J. Woensdregt, ‘Het zegenen der buffels in Bada’, TZM, 1928 (72), blz. 227-249. 

111  C. Ferguson, uitgezonden door de SZC, van 1908 tot 1921 werkzaam in Kaluwatu (Sangir-Talaud). 
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die gebruiken die nog duidelijk dijnamistisch worden gedacht (dus alles wat in verband 
staat met de onpersoonlijke zielestof) geen opzettelijke bestrijding behoeven. Alleen wat 
rechtstreeks betrekking heeft op zielen- en godenvereering gaan wij tegen.112  

 
In het licht van hetgeen we eerder van Kruyt lazen, over de aansluiting bij bestaand 
godsgeloof, is deze passage uiterst verwarrend en kan ze gemakkelijk misverstaan 
worden. Terwijl hij elders aangeeft dat hij de ‘inlanders’, in een proces van opvoe-
ding en zuivering, wil brengen tot het punt waarop zij bereid zijn het evangelie aan 
te nemen, schrijft hij hier dat hij rechtstreeks ingaat tegen hetgeen betrekking heeft 
op zielen- en godenverering. Uit eerdere gedeelten ontstond de indruk dat Kruyt 
juist de magie van het heidendom, de dynamistische elementen van de religie, 
bestreed en dat hij de theïstische elementen tot ontwikkeling wilde brengen. Een 
nauwkeurige lezing van de passage maakt echter duidelijk dat hetgeen Kruyt hier 
schrijft niet in tegenspraak is met zijn eerdere uitlatingen. De door hem gevoerde 
strijd tegen het heidendom kreeg rond 1915 een nadere uitwerking in het onder-
scheid tussen dynamisme en animisme. Hij kwam tot de conclusie dat het geloof in 
de bezieldheid van het hele bestaan en de rol van de magie vanzelf aan kracht 
zouden inboeten wanneer de zuurdesem, de veranderende kracht van het evangelie, 
in het hart werkzaam was. Het gistingsproces zou vanzelf leiden tot het wegvallen 
van de stutsels en bruggen van het bijgeloof. 

In de geciteerde passage wordt duidelijk dat het geloof in zielen en goden 
volgens Kruyt het beste bestreden wordt door te zorgen voor functionele equi-
valenten in het christendom. Hij zocht daarom intensief naar mogelijkheden om de 
centrale religieuze gebruiken van de To Pamona te kerstenen. In de brief aan 
Ferguson noemt hij als voorbeeld daarvan het gebruik de graven van de voorouders 
op tweede paasdag schoon te maken. Hij schrijft ‘tegemoet te willen komen’ aan 
gevoelens van piëteit. De gekerstende gebruiken ziet hij echter niet als het eindpunt. 
De zendelingen komen tegemoet aan de oude gebruiken, maar het is de taak van de 
zending te blijven verwijzen naar de voor christenen veranderde situatie: ‘Zoo 
eenigszins mogelijk laten wij in onze toespraken ook den zedelijken ondergrond van 
heidensche gebruiken uitkomen, maar dan wijzen wij er ook op waarom ze hebben 
afgedaan, nu Christus op aarde is gekomen.’113 De omvorming van de gebruiken, 
door Kruyt dus gezien als een vorm van bestrijding van het heidendom, beperkt hij 
tot die religieuze elementen die volgens hem het kenmerk dragen van een hogere 
ontwikkelingsfase. Hij is ervan overtuigd dat de magische, dynamistische rituelen 
door het kersteningswerk vanzelf een steeds geringere rol zullen gaan spelen. 
Mensen zullen tot het inzicht komen dat het magische geloof wrikt met het gees-
telijke karakter van het christelijk geloof. Daarop richtte hij zijn aandacht dus niet. 
Hij zag dat in zekere zin als een achterhoedegevecht. 

Een aantekening in het dagboek van 1915 werpt meer licht op Kruyts opvat-
tingen. Op de Conferentie van Zendelingen, gehouden te Tentena op 16 november 
1915, bespraken de zendelingen het schoonmaken van de beenderen en zij gaven 
daarbij aandacht aan een artikel van F.J. Fokkema over deze thematiek.114 Fokkema 
verwijst daarin naar de Conferentie van Zendelingen die op 6 januari 1915 plaats-
vond en waar Kruyt en P. Schuyt met betrekking tot het schoonmaken van de graven 

                                                        
112  Brief Kruyt aan C. Ferguson, 5 oktober 1917 (ARvdZ 101A/7/4).  
113  Brief Kruyt aan C. Ferguson, 5 oktober 1917 (ARvdZ 101A/7/4). 
114  F.J. Fokkema, ‘Het feestelijk schoonmaken der graven in Posso’, MNZG, 1915 (59), blz. 208-212.  
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beiden voorstellen deden die inhoudelijk fors van elkaar afweken. Schuyt stelde 
voor de onjuiste gebruiken niet te verbieden, maar door persoonlijk getuigenis te 
overwinnen. De zendelingen zouden principieel stelling moeten nemen tegen de 
feestelijkheden. Het schoonmaken moest worden beschouwd als noodzakelijk 
onderhoud van de graven, maar er moesten geen mensen worden uitgenodigd. Dit 
voorstel was er vooral op gericht het ‘surrogaat der doodenfeesten’115 langzaam te 
laten verdwijnen. Fokkema omschreef Schuyts voorstel als tekenend voor het 
‘Christelijk Protestantsch-gereformeerd beginsel’.116 Kruyt was evenzeer van 
mening dat het geen zin had de feesten te verbieden, maar vond dat het schoon-
maken van de graven een aanvaardbaar christelijk equivalent was voor de heidense 
dodenfeesten.117  

De conferentie besloot tot het houden van een proef met het schoonmaken van 
de graven, op tweede paasdag van het jaar 1915. Fokkema wierp in zijn artikel de 
kritische vraag op of ‘deze maatregel onze instemming heeft’. 118 Hij stelde daarbij 
de vraag of de in te voeren gebruiken niet te zeer pasten in de ‘Roomsche lijn’. 
Grote risico’s zag hij evenwel niet in de concrete voorstellen, aangezien de zende-
lingen protestanten waren, die niet het plan hadden ‘een soort allerzielen-dag te 
bevorderen’. Fokkema concludeerde dat het in algemene zin wel degelijk ging om 
een roomse zendingsmethodiek, maar dat de zendingsgeschiedenis in Poso, onder 
protestantse leiding, wellicht in snel tempo de roomse ervaringen opnieuw zou 
kunnen doorleven, met vermijding van de roomse valkuilen. Hij uitte daarbij zijn 
zorg dat de christelijke gemeente uiteindelijk te veel natuurlijke religie zou vast-
houden,119 en vreesde dat historische opvattingen het hier wonnen van ‘principieele 
preciseering’. Fokkema bepleitte een combinatie van getuigenis en verbod, want 
naar zijn mening kon de zending daarmee evenveel bereiken als met ‘het drukken 
van een stempel op de heidensche doodenfeesten’. Zijn voorkeur voor de eerst-
genoemde mogelijkheid, getuigenis én verbod, hing samen met het gereformeerd-
protestantse karakter van de betreffende methodiek. Hij prefereerde deze benadering 
boven de roomse optie.  

Aan het artikel van Fokkema werd een naschrift toegevoegd waaruit blijkt dat 
de redactie de tekst van het artikel voorafgaand aan de publicatie ter kennis bracht 
aan de betrokkenen in Midden-Celebes. In het naschrift is een reactie van Adriani 
opgenomen, die ruimte voor de gekerstende feestelijkheden bepleitte. De tijd zou 
leren of het op deze manier kon. Was dat niet het geval dan zouden de zendelingen 
en inheemse voorgangers het feest ongetwijfeld afschaffen.120 Kruyt was ongelukkig 
met het artikel. Niet zozeer om Fokkema’s uitspraken, als wel omdat de discussie nu 
publiekelijk gevoerd werd, terwijl volgens Kruyt alleen degelijke studie van de 
cultuur en de kerstening tot een visie zou moeten leiden.121 In een dagboeknotitie, in 
                                                        
115  Fokkema, ‘Het feestelijk schoonmaken’, blz. 210.  
116  Fokkema, ‘Het feestelijk schoonmaken’, blz. 210. 
117  Kruyt sprak overigens zelf ook van het schoonmaken van de graven als ‘een surrogaat voor de 

vroegere doodenfeesten’: ‘men zal misschien nog langen tijd heidensche gedachten aan dit feest 
verbinden, maar langzamerhand kan het een opstandingsfeest worden.’ Zie NCvZ Midden-Celebes, 
6 januari 1915 (?), (ARvdZ 96A/4/1). 

118  Fokkema, ‘Het feestelijk schoonmaken’, blz. 211. 
119  Fokkema, ‘Het feestelijk schoonmaken’, blz. 211-212. Kruyt wisselde met Adriani schriftelijk van 

gedachten over het schoonmaken der graven. Zie onder meer: brief Kruyt aan Adriani, 18 november 
1915 (ARvdZ 96A/1/4a). 

120  Fokkema, ‘Het feestelijk schoonmaken’, blz. 212. 
121  Kruyt, ‘Dagboek 1915-1917’, 24 november 1915. 
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feite een ‘dagboekbrief’ aan zijn vader in Mojowarno (Java), vroeg hij om advies en 
schreef met betrekking tot het omvormen van voorchristelijke gebruiken: 
 

Ik heb mijzelf afgevraagd of wij in de Zending wel van eene Roomsche gewoonte mogen 
spreken. Dat Allerzielen bij de oude groote Kerk is opgenomen, is een bewijs, dat men 
toen de noodzakelijkheid daarvan heeft ingezien, evenals wij dit nu voor Posso doen. 
Maar de fout dier Kerk is geweest dat zij de heidensche gedachte daarin heeft overge-
nomen en gesanctioneerd, gekristalliseerd en dus voor ontwikkeling onvatbaar heeft 
gemaakt. In de Katholieke Kerk zijn vele dingen, die juist waren in de 6e, 7e en 8e eeuw, 
omdat men toen eene andere beteekenis aan de dingen en woorden hechtte. De vormen 
heeft men laten bevriezen, terwijl de beteekenis der woorden veranderde, waardoor weer 
een andere waarde werd gehecht aan de vormen. Zoo kunnen wij voor de Toradja’s de 
beteekenis van het Avondmaal niet beter uitdrukken dan met Jezus’ eigen woorden: dit is 
mijn vleesch, dit is mijn bloed. De oude christenen hebben dat evenals onze Toradja’s in 
animistischen zin gevoeld. Maar wanneer men dit animistisch voelen verleerd heeft, moet 
de vorm waarin een en ander gezegd wordt, veranderd worden. Dit heeft de Roomsche 
Kerk niet gedaan, en zodoende moest men wel komen tot de leer van de verandering van 
brood en wijn in het bloed van Christus.122  

 
Kruyt protesteert hier dus tegen het spreken over kerstening van voorchristelijke 
gebruiken als een rooms-katholieke gewoonte. Hij acht dit een onjuiste kwalificatie, 
die de protestantse zending verhindert te zien dat in elk zendingswerk de vraag naar 
omvorming van voorchristelijke gebruiken een onontkoombare zaak is. De Indone-
siër die christen wordt ‘tends to go through a period of drawing Christ into his circle 
of thought in order to be afterwards elevated together with Him.’123 Hij betreurt dat 
het protestantisme de ‘inlander’ niet de mystiek geven kan waaraan deze juist 
behoefte heeft.124 Kerstening van gebruiken is volgens Kruyt dus noodzakelijk en 
niet te voorkomen. Tegelijkertijd legt hij er nadruk op dat de gekerstende gebruiken 
tijdgebonden zijn en afhankelijk van de geestelijke ontwikkeling van de gelovige. 
Een bevriezing van de vorm is onjuist, omdat verwacht mag worden dat de gees-
telijke ontwikkeling van de gelovige leidt tot een ander verstaan van animistische 
gebruiken. Het is de taak van de zendeling, daar waar de ‘inlander’ de christelijke 
gebruiken naar beneden trekt in zijn eigen wereld, de tegengestelde beweging in te 
zetten: hij moet de christelijke Indonesiër meenemen op een weg die omhoog 
voert.125 De gebruiken mogen daarom niet stollen, want wanneer de animistische 
verstaanskaders uitslijten zullen vorm en verwoording eveneens moeten meegroeien 
naar een hoger ontwikkelingsniveau.  
 
Het magisch-christelijke bijgeloof 
Kruyt constateert dus dat het christendom in het kersteningsproces naar beneden 
getrokken wordt. Hij vindt kerstening niet scheppend voor zover het een proces is 
dat door de zending wordt geleid: het vernieuwende moet van de gekerstenden zelf 
komen. In een brief aan Kraemer schrijft hij hierover, in de context van een passage 
over het toepassen van etnologische inzichten op het gemeenteleven: 

 

                                                        
122  Kruyt, ‘Dagboek 1915-1917’, 24 november 1915. 
123  Kruyt, ‘The appropriation of Christianity’, blz. 275. 
124  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 5 oktober. 
125  Kruyt, ‘The appropriation of Christianity’, blz. 275. 
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Dit heeft mij altijd grote inspanning gekost; wij met ons stijve westerse denken, vinden 
zo moeilijk oosterse vormen. Juist mijn gevoel van onmacht in deze heeft mij ertoe 
gebracht de mensen bijvoorbeeld hun feesten op de oude hun eigen manier te laten 
houden, en daarin alleen wijziging te brengen, als deze nodig is voor het christelijk 
bewustzijn. Het ethnologisch inzicht treedt dan leidend op, maar niet scheppend; ik zou 
willen zeggen: scheppen van nieuwe vormen moeten de inheemsen zelf doen.126  

 
Tegelijkertijd spreekt Kruyt zijn verwondering er over uit dat in Poso nog zo weinig 
‘bijgeloof’ ontstaat, teken dat het christendom in de cirkel van het animisme ge-
trokken wordt. Hij concludeert daaruit dat het christendom nog relatief weinig vat 
gekregen heeft op de ‘inlanders’. Bijgeloof is voor hem het bijproduct van de 
kerstening, omdat het christelijk geloof wordt geïnterpreteerd binnen magische 
kaders. Hij komt zelfs tot de stelling: ‘Hoe meer bijgeloof (…) de Inlandsche Chris-
tenen hebben in verband met Christelijke instellingen, leer en personen, hoe zeker-
der men kan zijn, dat het Christendom bij hen is opgenomen.’127 Kruyt beschouwt 
voorbeelden van acculturatie dus in feite als een bewijs voor de inculturatie van het 
evangelie. Acculturatie is een teken dat de heiden zich het christelijk geloof eigen 
maakt.128 De geschiedenis van de zending bewijst voor Kruyt dat de Indonesiër door 
een periode van ‘magisch, of bijgeloovig Christendom’ heen moet.129 Dit betekent 
echter niet dat hij, in het proces van kerstening, voorchristelijke gebruiken wil 
incorporeren en sanctioneren:  

 
Steeds zorgende er geen voedsel aan te geven, zullen wij er niet ruw te velde trekken in 
onzen beeldenstormenden aanleg, maar we zullen dat bijgeloof voorzichtig behandelen. 
Want groot is het gevaar, dat we door onze bestrijding, door ons dwingen om menschen 
geestelijker te maken dan ze bij mogelijkheid kunnen wezen, er toe medewerken, dat zij 
vrijdenkers en godloochenaars worden.130 

 
Opmerkelijk is dat Kruyt reeds in zijn jaarverslag betreffende 1900 spreekt over het 
verdwijnen van de godsdienstige betekenis van de offers. De ermee gepaard gaande 
feesten zouden zijn geworden tot enige dagen gezellig samen zijn. Het gevaar dat de 
mensen tot vrijdenkers konden worden was volgens Kruyt niet alleen gerelateerd aan 
het kersteningsproces, maar het was een proces dat eveneens zichtbaar was in het 
animisme: ‘Niemand trekt zich meer iets aan van het godsdienstige gedeelte, behalve 
eenige oude mannen en wat priesteressen, die bij de ceremoniën hunne diensten 
verleenen; alleen de maatschappelijke beteekenis is overgebleven’.131 Het is niet 
duidelijk waardoor Kruyt tot deze conclusie kwam. Uit de betreffende passage blijkt 
niet dat hij hierin de consequentie zag van op elkaar inwerkende, verschillende 
religieuze ontwikkelingsfasen, dus de wisselwerking en de inherente spanning van 
dynamistische, animistische en theïstische noties. Hij verwijst slechts naar heidense 
feesten in de Minahasa, die evenzo in verval zouden zijn geraakt.  

Kruyt beseft in dit verband dat het niet-serieus nemen van het heidendom door 

                                                        
126  Brief Kruyt aan H. Kraemer, 17 juni 1940 (ARvdZ 101A/7/4). 
127  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 168. Hij verwijst in deze passage naar de vele voorbeelden van 

bijgeloof die A.M. Brouwer noemt in zijn Hoe te Prediken voor Heiden en Mohammedaan, blz. 368-
391. 

128  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 183. 
129  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 169. 
130  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 169.  
131  Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1900’, blz. 141. 
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niet-vrome animisten en hun zelfspot evenzeer een weerslag hebben op hun houding 
ten opzichte van het christendom. In die zin sluit de passage nauw aan bij Kruyts latere 
denkbeelden met betrekking tot de vrome en de sceptische heidenen. Zo noemt hij 
Papa i Woente geregeld als voorbeeld van de vrome heiden en Talasa als voorbeeld 
van de sceptische vrijdenker.132 In een brief aan Warneck komen we deze gedachte-
gang eveneens tegen, wanneer laatstgenoemde reageert op Kruyts schrijven over de 
ontwikkeling van het heidendom:  
 

Ich stimme Dir darin ganz bei, dass die Form des Gottesdienstes vielleicht sich entwickeln 
kann, dass aber in jeder Religion die Tendenz besteht, den Inhalt immermehr zu verflachen; 
und soweit Gott nicht selbst eingreift, hat jeder ausserchristliche und auch die christliche 
Religion, sowie auch der einzelne Mensch die Neigung, sich immer wieder von Gott zu 
entfernen.133 

 
De vermeende tendens naar oppervlakkigheid in het animisme is voor Kruyt geen 
centraal gegeven in de ontwikkeling van zijn zendingsmethodiek. Bij de kerstening 
staat de aansluiting bij de vrome heidenen centraal. Ook bij deze vrome heidenen is 
de wisselwerking met de oude religieuze en culturele gebruiken volgens hem niet te 
vermijden, omdat zelfs de vrome heiden niet in één keer van een ‘lage’ trede van 
ontwikkeling naar een ‘hoge’ kan springen. Dit proces van wisselwerking moet de 
weg effenen voor een geleidelijke uitzuivering. Deze ontwikkeling kan volgens 
Kruyt – daarin stemt hij overeen met Fokkema – echter wel sneller verlopen dan in 
Europa.134 De zendeling moet daarbij alleen niet toegeven aan de verleiding, zoals 
het geval was in de kerkgeschiedenis van Europa, in de prediking Christus op 
voorhand al in de denkkring van de hoorder van het evangelie te trekken. Hij moet 
het zuivere evangelie blijven prediken en moet trachten iedere verwording te corri-
geren.135 Stolling van in de menselijke denkkring getrokken geloofsvoorstellingen, 
volgens Kruyt bijvoorbeeld zichtbaar in de leer van de transsubstantiatie, acht hij 
ontoelaatbaar.  

Bij de rituele vormgeving van het schoonmaken van de graven maakt Kruyt dan 
ook de keuze om naast het waarborgen van continuïteit (de gevoelens van piëteit ten 
opzichte van de overledenen) ook discontinuïteit op te nemen in het nieuwe gebruik. 
Zo wees hij Schuyts voorstel om bij het schoonmaken van de graven het avondmaal 
te vieren scherp af. Deze viering zou te veel de gelegenheid bieden om de magische 
beleving te continueren. Daarnaast maakte hij het gedenken van de overledenen los 
van de plantrituelen. Hij wilde zo voorkomen dat de To Pamona het schoonmaken 
van de graven zouden blijven zien als een gebed om bijstand van de voorouders, met 
het oog op een goede oogst.136 Op de Conferentie van Zendelingen ontstond een 
levendige discussie over Schuyts voorstel: 
 

                                                        
132  Zie BrAKrVr, 1908 (1), blz. 8: ‘Hij is helaas van een sceptische natuur’. In een brief aan Adriani 

geeft hij een gesprek met Talasa weer, waarin laatstgenoemde het koppensnellen als ‘nonsens’ 
betitelde, terwijl de To Pamona dit juist als een centrale religieuze handeling beschouwden (brief 
Kruyt aan Adriani, 5 januari 1900, ARvdZ 96A/1/4a). 

133  Brief J. Warneck aan Kruyt, 7 mei 1910 (ARvdZ 101A/6/4). 
134  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 183. 
135  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 182-183. 
136  Zie hierover ook: Kruyt, ‘The appropriation of Christianity’, blz. 272-273. 
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(…) hij wil dit [het schoonmaken der graven] doen plaatshebben in den tijd, waarin de 
Heidenen gewoon zijn dit te doen. En dan wil hij voor de Christenen hieraan de viering 
van het Avondmaal verbinden. Dit voorstel vond geen bijval van de andere Broeders. We 
waren het er over eens, dat het tijdstip van de Herdenking der overledenen in de eerste 
plaats moest worden gezet, om er al dadelijk de gedachte aan te ontnemen, dat de dooden 
zouden medewerken aan het gelukken van de rijst. Om deze reden toch vieren de 
Toradja’s het bij het openen der rijstvelden. Bovendien keurden wij het allen af, dat het 
Avondmaal in zoo nauw verband zou worden gebracht met de overledenen.137 

 
Uit een dagboekaantekening van 17 december 1915 valt af te leiden dat Kruyt naar 
aanleiding van bovengenoemde kwestie geen hoge verwachtingen had van het nut 
van dogmatiek voor de zending. Hij noteerde dat deze theologische discipline voor 
een zendeling zelfs gevaarlijk was: hij kon door de studie van dogmatiek ‘den vrijen 
blik op den mensch verliezen, en dit zal hem belemmeren om de juiste wijze te 
vinden, waarop hij het Evangelie moet brengen. Om deze reden vind ik de studie van 
Theologie in den engen zin van het woord voor een zendeling niet aan te bevelen.’138 
Fokkema reageerde met te zeggen dat de zending niet zonder de dogmatiek kon. 
Kruyt was dat in principe wel met hem eens, maar ‘mijn bedoeling was, dat men 
over dit onderwerp in het afgetrokken dogmatische dreigde te gaan redeneeren, 
zonder met de voeten op den bodem van Midden-Celebes te blijven staan.’139  

Kruyt zag niet alleen een theoretisch-dogmatische benadering als een 
gevaarlijke hinderpaal bij de inculturatie van het evangelie, maar had ook moeite 
met een pragmatisch-dogmatische benadering: het uitvaardigen van verbods- en 
strafbepalingen achtte hij een verkeerde weg. Dit blijkt uit een gesprek met 
controleur P. Karthaus,140 met wie Kruyt de adatregeling voor inheemse christenen 
besprak. Geen van beiden vond daar in 1916 de tijd al rijp voor. In relatie daarmee 
schreef hij:  
 

Ik houd niet erg van allerlei strafbepalingen in een christelijke gemeente, want ik geloof 
dat de innerlijke bloei er niets door bevorderd wordt. Als er zooveel strafbepalingen zijn, 
loopt de zendeling kans zijn heelen omgang met de menschen op die bepalingen te 
steunen, en dan doet hij weinig moeite om door zijn invloed of door opwekking van het 
verantwoordelijkheidsgevoel der menschen zelve het kwaad te voorkomen, en hen tot 
andere gedachten te brengen. Zoo heeft men tot nu toe ook te veel gesteund op de 
meening der menschen als zou het een voorschrift van het Gouvernement zijn, dat de 
menschen naar de kerk komen; vooral de goeroes hebben dit kerkgaan dikwijls als een 
bevel doen voorkomen, en weinig gebruik gemaakt van aanmoedigende overreding. 
Doordat men door de houding van den controleur heeft gemerkt, dat het kerkgaan 
volstrekt niet is voorgeschreven,141 is de terugslag op vele plaatsen gekomen en komen er 
soms maar heel weinigen ter kerk.142 

 

                                                        
137  Kruyt, ‘Dagboek 1915-1917’, 24 november 1915. 
138  Kruyt, ‘Dagboek 1915-1917’, 17 december 1915. 
139  Kruyt, ‘Dagboek 1917’, 9 maart.  
140  Karthaus was van 1914 tot 1918 controleur te Poso. 
141  De samenwerking van de zendelingen met Karthaus verliep uiterst stroef. Karthaus scheidde 

zendings- en bestuurszaken scherp en liet ‘niet den minsten invloed’ van de zending op zijn bestuur 
toe. In het dorp Singkona zei hij tegen de bewoners, dat hij niet naar de kerk ging omdat hij God 
niet kende. Over die opmerking werd veel gesproken en de tegenstanders van het christendom 
sloegen er volgens Kruyt munt uit (‘Dagboek 1915-1917’, 3 maart 1916). 

142  Kruyt, ‘Dagboek 1915-1917’, 21 december 1916. 
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Relevant is hier niet hetgeen Kruyt schrijft over de houding van het bestuur, maar 
dat de zending van verbodsbepalingen geen innerlijke groei kan verwachten. Dat 
neemt echter niet weg dat Kruyt in 1908 toch wilde komen tot het verbieden van de 
‘drie zuilen van het heidendom’: het mowurake (de rituele handelingen van de 
priesteressen), het molobo (de rituelen in de dorpstempel) en het motengke (het 
houden van een dodenfeest), aangezien deze gebruiken de geestelijke ontwikkeling 
remden.143 Bepalend in de gedachtegang van Kruyt is dat hij zocht naar een 
zodanige omgang met de lokale culturele en religieuze gebruiken, dat ruimte werd 
gecreëerd voor groei van zowel het innerlijk leven als het verantwoordelijkheids-
gevoel. Het uiterlijke vernis, de vorm, had in zichzelf geen kracht. Een gekerstend 
gebruik diende groeimogelijkheden te hebben. Kruyt wilde zich niet verzetten tegen 
het magische verstaan van het leven. Het mocht als het ware meegenomen worden in 
het christendom. Wanneer de zendeling zich daartegen te zeer zou verzetten, zou de 
christelijke rite voor de mensen in feite onverstaanbaar zijn. De Geest van God zou 
door ‘steady influence and education’ de gedachten van de mensen tot steeds grotere 
helderheid brengen.144 Uiteraard was het niet de taak van de zendeling bijgeloof en 
magie te propageren. Zij behoorden het evangelie te brengen, maar moesten tege-
lijkertijd rekening houden met de geestelijke vermogens van de ontvangers.145 

Het schoonmaken van de graven bood volgens Kruyt de mogelijkheid tot 
doorgaande ontwikkeling: het zou de To Pamona helpen om los te komen van de 
gedachte dat de voorouders de vruchtbaarheid van de gewassen garandeerden: 
 

Schuyt heeft in zijn werkkring ingevoerd dat de goeroe kennis moet geven als de 
kampoengbevolking de graven schoonmaakt in den tijd voor het begin van den land-
bouw, met de bedoeling daarbij hulp aan de afgestorvenen te vragen. Hij komt dan op 
dienzelfden dag het avondmaal vieren om de christen van de schoonmakerij af te houden. 
(…) Het schoonmaken der graven op zichzelf is niet kwaad. Waar we tegen moeten 
vechten is het vertrouwen dat de menschen in de dooden stellen ten opzichte van het 
gelukken van de rijst. Het eenige middel daartoe is de viering op een tijd te plaatsen, 
waarop het hulpvragen aan de dooden geen zin meer heeft, dat is als de rijst al hoog staat. 
En dan zal men misschien in de eerste jaren nog wel meedoen aan een schoonmaken 
voordat met het openen der velden begonnen wordt, maar dit zal ongetwijfeld lang-
zamerhand verdwijnen, wanneer het Christenbewustzijn bij de menschen meer ontwaakt. 
Als er in dat opzicht maar een weg voor de menschen geopend is.146  

 
In maart 1917 ontving Kruyt van het zendingsbestuur bericht dat het instemde met 
de ‘herinneringsfeesten voor de dooden’. Het bestuur gaf echter geen toestemming 
voor het vieren van het avondmaal in combinatie met het schoonmaken van de 
graven.147 Met het oog op de eerste148 herdenking van de doden, in april 1917, 
schreef Kruyt een preekschets voor de gurus, ‘zodat er geen rare dingen gezegd 
zouden worden’.149 In zijn verslag van het verloop van de herdenking wordt op-
nieuw duidelijk dat hij een zwaar accent legde op de innerlijke, geestelijke groei: 

                                                        
143  BrAKrVr, 1908 (2), blz. 14-15. 
144  Kruyt, ‘The appropriation of Christianity’, blz. 269-270. 
145  Kruyt, ‘The appropriation of Christianity’, blz. 272. 
146  Kruyt, ‘Dagboek 1915-1917’, 7 januari 1917. Zie ook Kruyt, ‘Het 25ste jaar in dienst der Posso-

Zending’, blz. 134-135. 
147  Kruyt, ‘Dagboek 1917’, 9 maart. Zie ook Extract-Acten NZG, 28 september 1917, blz. 133. 
148  Kruyt, ‘Dagboek 1917’, 30 maart. 
149  Kruyt, ‘Dagboek 1917’, 27 april. 
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Om half zeven ’s morgens gingen we allen naar het kerkhof dat den Zaterdag van te 
voren geheel schoongemaakt was. Ik heb de menschen daar toen toegesproken, en op den 
ernst van den dood gewezen. Ik kon wel merken dat men onder den indruk was. Ook bij 
den daaropvolgende maaltijd ontbrak het niet aan den noodigen ernst. Ik heb het weer 
duidelijk gevoeld, dat zulk een gelegenheid gereede aanleiding geeft om meer dan anders 
op het eeuwige leven te wijzen, en op de Opstanding, terwijl hiermee nog meer inhoud 
wordt gegeven aan het Paaschfeest. Schuyt heeft gemeend nog eens zijne bezwaren 
omtrent deze zaak op de Conferentie met den Heer Gunning te moeten brengen.150 Wij 
hebben hem toen gezegd, dat wij zijn bezwaren deelen, maar dat hij niet ver genoeg keek 
als hij alleen aan de christenen wilde verbieden om aan het heidensche doodenfeest mee 
te doen, zonder daarvoor iets anders in de plaats te geven, dat aan de behoefte der 
menschen om uiting te geven aan hun gevoelens voor de overledenen voldoet. Verbieden 
gaat nu nog, maar later niet meer, en de geschiedenis der Zending leert, dat dan al die 
heidensche gewoonten weer terug komen.151 

 
Door de graven schoon te maken kregen de christenen volgens Kruyt meer oog voor 
de betekenis van de opstanding: Jezus, de Verrezene, werd op deze wijze in verband 
gebracht met de doden. Het paasfeest kon daarom via het schoonmaken van de 
graven een ‘rechtstreeks belang’ krijgen onder de To Pamona.152 Aan het eind van 
het jaar 1917 komt Kruyt in zijn dagboek enkele keren terug op de dodenfeesten en 
op het zoeken naar christelijke equivalenten van heidense gebruiken. In november 
schrijft hij dat in sommige, overwegend niet-christelijke, dorpen het schoonmaken 
van de graven vergezeld ging van het slachten van een karbouw, ‘met geen ander 
doel dan om hulp der afgestorvenen te vragen om de rijst te doen gelukken’.153 Ook 
hier acht hij het uitvaardigen van een verbod geen begaanbare weg:  
 

Ik heb hun natuurlijk uitgelegd, dat de christenen er niet aan mochten meedoen, daar zij 
hun eigen dag tot herdenken hadden. De graven der christenen mogen bij deze gelegen-
heid dus niet schoongemaakt worden. Of de christenen wel aan de maaltijd mogen 
deelnemen? Ik geloof dat dit niet te verbieden is. Door de bovengenoemde restrictie is al 
genoeg geprotesteerd tegen het heidensch beginsel waarom dit feest plaats heeft. Om den 
menschen te verbieden aan het gemeenschappelijk maal deel te nemen, is niet geraden.154 

 
Hier wordt duidelijk zichtbaar hoe de invoering van het gebruik om de graven 
schoon te maken niet alleen van invloed was op de christelijke gemeente, maar 
evenzeer op dat deel van de bevolking dat geen christen was. Laatstgenoemden 
namen het gebruik namelijk over van de christenen. Tegelijkertijd bleef ook het 
oude voorchristelijke gebruik om de beenderen van de overledenen schoon te maken 
bestaan. De overheid had dat gebruik met het oog op de volksgezondheid al spoedig 
na de pacificatie van Midden-Celebes verboden, maar ook christenen bleken er in 
1917 nog incidenteel aan deel te nemen.155  

De vragen rondom het schoonmaken van de graven kwamen bij Kruyt opnieuw 
aan de orde bij de instelling en de vormgeving van het kerstfeest. Jan Kruyt schrijft 
over de kerstviering bij de To Pamona slechts zeer summier.156 Dit had echter een 
                                                        
150  Gunning bracht in april 1917 een bezoek aan Midden-Celebes. 
151  Kruyt, ‘Dagboek 1917’, 27 april. 
152  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 175. 
153  Kruyt, ‘Dagboek 1917’, 28 november. 
154  Kruyt, ‘Dagboek 1917’, 28 november. 
155  Kruyt, ‘Dagboek 1917’, 14 december. 
156  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 322-324. 
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uitvoeriger behandeling verdiend, omdat het bronnenonderzoek aantoont dat zijn 
vader Alb. Kruyt bij het kerstfeest dezelfde afwegingen maakte als bij het schoon-
maken van de graven. Kruyt constateerde dat de bewoners van Midden-Celebes, 
evenals de Germanen, aan de kerstboom magische betekenis toekenden. De geker-
stende Germanen bleven ook lange tijd magische kracht toekennen aan voorwerpen: 
ze trokken Jezus in hun kring, ‘maakten Hem tot hun eigendom, schreven waar-
schijnlijk aanvankelijk ook aan de viering van Zijn geboorte eenigen invloed toe op 
de kracht van de zon; maar omdat Jezus hun eigendom, nationaal was geworden, 
kon hij de mensch tot zich optrekken, hem geestelijk hooger brengen’.157 Kruyt was 
zich ervan bewust dat de To Pamona de boom niet zagen als symbool van het licht 
van Christus.158 Wanneer de zendeling bemerkt dat ‘they still attach a magical sense 
to the tree we must not be upset, but avail ourselves of that magic sense, a natural 
quality of the people, to bring them nearer to Jesus’.159 De zendeling moet het 
magisch verstaan van het kerstfeest dus niet zien als iets ongeestelijks, maar als een 
eerste stap van de To Pamona naar geestelijke verheffing. De zending mag de 
magische zingeving gebruiken als een weg die dichter tot Jezus leidt.160 Hij mag het 
feest daarom niet dooddrukken. Ook de Germanen moesten via het zonnewendefeest 
tot het kerstfeest komen.161 Eind 1917 schrijft Kruyt in zijn dagboek over een 
noodzakelijke ‘roomse periode’: 
 

De dingen waarmee men zich op dit feest vermaakt, zijn allesbehalve geestelijk. Voor 
geestelijk genot is men nog niet vatbaar, en men vermaakt zich dus met die dingen, 
waarmee men zich ook op heidensche feesten vermaakte, kuitschoppen, inheemsche 
dansen en dergelijke. Daarvoor iets in de plaats stellen lijkt mij niet mogelijk. Nu en dan 
hebben er wel vertooningen plaats,162 maar slechts een klein deel vermaakt zich daarmee. 
Kortweg genoemde spelen verbieden zou ten gevolge hebben, dat de menschen zich 
gingen vervelen en niet meer kwamen. En dan zou het waarschijnlijk denzelfden kant 
opgaan als in de Minahassa, waar het Kerstfeest hoe langer hoe meer zijn beteekenis 
verliest, en alle feestelijkheid verplaatst wordt naar het Nieuwjaarsfeest, dat geheel en al 
werelds is. In het klein zien we hier in Posso, hoe het Kerstfeest, de Kerstmis haar 
wereldsch karakter heeft gekregen. Ik geloof zeker, dat ook de Possoërs een Roomsche 
periode moeten doormaken, aleer ze de dingen van het Koninkrijk Gods geestelijk leren 
verstaan. Dit zal niet zoo sterk aan het licht komen, omdat wij Protestanten, die zoo ver 
van hen staan in geestelijk voelen, hen altijd zekeren kant opdringen. Bij de toespraken 
bij den Kerstboom, zoowel van Possoërs als van Minahassers is het mij weer opgevallen, 
hoe alleen uiterlijke dingen hen treffen. Met een paar hoofden had ik een onderwerp 
besproken, en op de geestelijke kant der dingen nadruk gelegd, maar daarvan kwam niets 
terecht. Het kwam altijd maar weer neer op de uiterlijke dingen des Christendoms. Alles 
draait om: de afgoden zijn leugen, en God is de ware. Maar nu denkt de Possoër, als ik 
dat nu eenmaal weet, wat doe ik dan nog iederen Zondag in de kerk? Ik geloof immers, 
dat God de ware is, en dit is voldoende.163  

 
In 1919 schrijft Kruyt een laatste, opmerkelijke passage in verband met de omvorming 
van de dodenrituelen. Nadat de Spaanse griep van 1918 was uitgewoed in Midden-
                                                        
157  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 171. 
158  Kruyt, ‘The appropriation of Christianity’, blz. 272. 
159  Kruyt, ‘The appropriation of Christianity’, blz. 272. 
160  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 173. 
161  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 172. 
162  Hiermee doelt Kruyt op diavoorstellingen over de evangelieverhalen. 
163  Kruyt, ‘Dagboek 1917’, 28 december. 
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Celebes, werden hier en daar ‘verkapte doodenfeesten’ gevierd. Niet alleen maakten 
mensen de graven schoon, maar zij richtten hutjes op en slachtten een karbouw: 
 

Ik heb deze gelegenheid nog eens aangegrepen om den menschen duidelijk te maken, hoe 
zeer deze gewoonte tegen het christelijk geloof strijdt. Als ze hutten willen maken en de 
graven verzorgen, daartegen is niets in te brengen, maar dat ze er een karbouw bij willen 
slachten bewijst, dat ze den invloed der dooden op den groei van het gewas en op het weer 
nog vreezen. Wanneer ze dit doen, bewijzen ze dus praktisch nog niet vast genoeg in God te 
gelooven. Nu kunnen ze juist bewijzen werkelijk christen te zijn; dit zijn menschen die 
alleen op God vertrouwen; want als ze wel een karbouw slachten, dan zou het blijken dat 
hun geloof alleen in woorden bestond. Ik heb hun uitdrukkelijk gezegd, dat ze nu zelf maar 
moesten uitmaken of ze het doen zouden of niet, want dat ze geen verantwoording schuldig 
waren tegenover mij, maar tegenover God, en dat ze mij natuurlijk gemakkelijk om den tuin 
konden leiden, maar God niet. Als ze er een karbouw voor over hadden moesten ze maar 
slachten op het herdenkingsfeest op tweeden Paaschdag. (…) Ik wacht nu af wat er 
gebeuren zal, maar ik voel dat de eenig ware weg is om het eigen verantwoordelijk-
heidsgevoel der menschen tegenover God op te wekken. Als ik het bepaald verbied zal men 
het zeker niet doen, maar ik weet dat we daarmee eigenlijk niets verder zijn.164 

 
Kruyt wilde de christenen dus zelf de keuze laten maken of zij al dan niet zouden 
slachten, maar sprak de mensen wel aan op hun verantwoordelijkheidsgevoel. Dui-
delijk is tegelijkertijd dat hij pessimistisch was over de innerlijke beleving van de 
mensen waaronder hij werkte. Ook de christenen onder hen ‘doen eigenlijk heele-
maal geen geestelijke ervaring’ op.165 Ze kunnen geen ‘zuiver geestelijke dingen 
denken’, want zij zijn gericht op het nut van het ritueel voor het dagelijks leven. 
Wanneer dat nut niet zichtbaar is, worden de mensen lauw en onverschillig.166 De 
nadruk ligt op het ritualistische van het geloof en uitingen van persoonlijk geloof 
trof hij weinig aan.167 Hij wilde niet al te veel denken aan wat de gekerstende bevol-
king er ‘eigenlijk van voelt en begrijpt’.168  

Met betrekking tot het avondmaal schreef Kruyt dat hij de viering daarvan 
alleen zag als middel voor de zending om de christenen tot diepere erkenning van de 
christelijke waarheid te brengen: ‘De diepere zin, en dus ook het gevoelen van be-
hoefte aan viering ervan, mag in de eerste geslachten niet verwacht worden.’169 Het 
leek hem dan ook niet juist om met de viering van het avondmaal te wachten tot de 
christenen daar zelf om vroegen. Hij voegde daaraan toe dat zelfs de Javaanse 
christenen ‘nog niet ver genoeg zijn in geestelijke ontwikkeling’. Hij stelde zijn 
eisen op dit punt wel erg hoog, want hij schreef dat zelfs de meeste zendelingen in 
hun ontwikkeling niet hoog genoeg stonden ‘om zich uitsluitend geestelijk werk te 
zoeken onder volken als de lui van Midden-Celebes’.170  
 
 

                                                        
164  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 22 januari. 
165  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 30 april. 
166  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 5 oktober. 
167  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, toegevoegde notitie‘werkkring Pendolo 1919’. 
168  Kruyt, ‘Dagboek 1920’, 27 maart. 
169  Kruyt, ‘Dagboek 1920’, 27 maart. 
170  Kruyt, ‘Dagboek 1921-1922’, 30 juli 1921. 
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6.5 CONCLUSIE 
 
Zowel de Groninger theologie als de ethische richting stond onder invloed van het 
ontwikkelingsdenken, en dit oefende invloed uit op het denken over de zending. De 
door de Groninger theologie beïnvloede zendingsdirector Neurdenburg zag de 
missionaire beschavingsarbeid in termen van evolutie: de westerse beschaving was 
hoogstaand en Christus was het toppunt van alle beschaving. De verhouding van 
godsdienst en zending werkte hij niet helder uit: elementen uit zowel de evolutie- als 
de degeneratietheorie worden bij hem aangetroffen. De ethische godsdienstweten-
schapper De la Saussaye erkende de evolutie als een verklaring van het fysieke leven 
van de mensheid, maar stelde tegelijkertijd vast dat de evolutietheorie geen handvat 
bood om de teleologische vragen te beantwoorden. Hij liet in het midden of de mens 
in het paradijs geschapen werd of dat een polygenese plaatsvond, gelijktijdig op 
verschillende plaatsen. In de Genesisverhalen zag hij geen aanwijzingen voor een 
oeropenbaring en een oerreligie.  

Uit het boek Van Heiden tot Christen blijkt dat Kruyt zich in zijn denken over 
de ontwikkeling van de godsdiensten veel dichter bij de evolutionistische school 
positioneerde dan Neurdenburg en De la Saussaye. Zijn visie leidde ertoe, dat hij de 
verhouding van godsdienst en zending niet, à la Kuyper, zag als een antithese, maar 
veel meer als een groeimodel. Kruyt wilde geen nieuwe godsdienst samenstellen uit 
de delen van oude en nieuwe godsdienst, maar hij beoogde de geloofselementen uit 
de oude godsdienst te verbinden aan Christus, terwijl hij de magische elementen van 
het heidendom wilde uitzuiveren. In de verhouding van godsdienst en zending zag 
hij dus zowel continuïteit als discontinuïteit. De continuïteit had betrekking op de 
elementen van het godsgeloof die tot ontwikkeling konden worden gebracht. In dat 
proces veronderstelde Kruyt wel openbaring, die van buitenaf op de mens toekomt: 
het innerlijke groeiproces kon niet zonder het licht van Christus. Dit gegrepen 
worden door God zag hij als de bekering, die als zodanig niet samenviel met het 
moment van de kerstening. 

De correspondentie tussen Brouwer en Kruyt maakte duidelijk dat deze, voor 
wat betreft de discussies rondom het ontstaan van de mens en een oeropenbaring, 
uiteindelijk de consequenties van het evolutionaire denken heeft getrokken. Rond 
1925 had hij definitief afstand genomen van de degeneratietheorie. De zondeval 
bood hem onvoldoende houvast met betrekking tot de wetenschappelijk vaststelbare 
ontwikkeling van de volken en de godsdienst. Aan deze stellingname heeft hij in zijn 
publicaties nooit ruchtbaarheid gegeven en ook was hij daarover niet open in zijn 
correspondentie met A. van der Flier en H. Kraemer, die beiden van mening waren 
dat Kruyt in zijn boek Van Heiden tot Christen aanleiding gaf tot misverstand. Het 
ligt voor de hand te concluderen dat hij de confrontatie niet goed aandurfde, evenals 
dat in zijn jeugd het geval was geweest rondom de gevoelige kwestie van zijn 
betrokkenheid bij spiritistische praktijken.  

Kruyts open opstelling naar de godsdienst van de To Pamona bracht hem tot het 
inzicht dat de inculturatie van het evangelie twee kanten had: naast de beïnvloeding 
van de lokale cultuur door het christendom mocht er ruimte zijn voor het binnen-
dragen van oude gebruiken in de ruimte van het christelijk geloof. Het criterium 
daarvoor was de aanwezigheid van het geloofselement in het voorchristelijke 
gebruik. Het oude geloof diende te worden verbonden aan God. Zo zag hij de voor-
ouderverering als een vorm van piëteit en geloof in het voortbestaan van de ziel. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 314 

Enkele van deze gebruiken konden volgens hem onder een aantal randvoorwaarden 
worden omgevormd en vervolgens opgenomen in het christendom. Het ontstaan van 
syncretistische gebruiken onderkende hij, maar hij zag dit als een noodzakelijke 
doorgroeifase. Het was de taak van de zending ervoor zorg te dragen dat de 
openheid naar groei bij al deze gekerstende gebruiken zou blijven bestaan. Slechts 
op die manier kon geestelijke ontwikkeling mogelijk blijven en zou een geestelijk 
christendom ontstaan. 

Op grond van het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat Kruyt als 
etnoloog een strikt antropocentrische benadering had: hij bestudeerde de mens als 
zodanig, in relatie tot zijn cultuur en godsdienst. Zijn benadering als zendingsman 
moet onderscheiden worden naar zijn werk als ‘zendeling-leraar’ en als zendings-
theoreticus. Als leraar was hij christocentrisch, als theoreticus eerder theocentrisch. 
Kruyts prediking toont aan dat hij de heiden Jezus wilde laten zien, zijn zendings-
methodische verhandelingen tonen aan dat hij een sterke nadruk legde op het reeds 
aanwezige godsgeloof in de heidense religie en op het aanwakkeren daarvan.  

Het aanwakkeren van het godsgeloof was het werk van de zendeling. Voor de 
ontmoeting met Christus was echter openbaring van Godswege nodig. Toen Kruyt 
nog maar kort in Poso werkte – in zijn jonge jaren – sprak hij veel over de Geest. 
Rond 1925 treffen we van een pneumatologische benadering in zijn werk geen 
sporen meer aan. Hij omschreef het kerstenings- en bekeringsproces in die periode 
opvallend vaak in diesseitige psychologische termen, zonder impliciete of expliciete 
verwijzing naar het werk van de Geest.  
  


