
1 Inleiding 
 
 
 
1.1 PROBLEEMSTELLING 
 
De Nederlandse zendeling Albert Christiaan Kruyt (1869-1949) werkte van 1892 tot 
1932 als zendeling-leraar in Midden-Celebes (Nederlands-Indië). In de veertig jaar dat 
hij daar werkte werd hij een van de bekendste zendingsmensen van Nederland. Tevens 
verwierf Kruyt internationale bekendheid als etnoloog.  

Deze studie beoogt de grondlijnen van Kruyts missionaire denken en handelen te 
onderzoeken, systematisch te beschrijven en vervolgens te evalueren. Zijn opvattingen 
worden geplaatst in de context van de toenmalige zending en nagegaan wordt welke 
invloed hij uitoefende op de zending, de kerk en de wetenschap (theologie, godsdienst-
wetenschap en culturele antropologie). Het zwaartepunt in dit onderzoek ligt op de 
systematische beschrijving van Kruyts visie op het animisme, zijn denkbeelden over 
de zending en zijn opvattingen over de verhouding van beide.  

Hoewel Kruyt grote bekendheid genoot en sporen van zijn denken in publicaties 
van vele anderen aangetroffen worden, is zijn missionaire denken nauwelijks systema-
tisch onderzocht. De bestaande biografieën zijn kort na zijn overlijden geschreven en 
de auteurs slaagden er niet in voldoende afstand te nemen van de gevierde zendings-
man. Dit onderzoek begint daarom met een uitvoerige biografische schets, waarin 
Kruyt en zijn werk vooral vanuit het archiefmateriaal worden beschreven. Tijdens het 
onderzoek naar het leven en het werk van Kruyt bleek dat de bestaande bibliografische 
overzichten van diens omvangrijke oeuvre grote omissies vertonen. De schrijver stelde 
zich daarom ook tot doel een zo compleet mogelijk overzicht van zijn publicaties 
samen te stellen.  

De titel van deze studie, De weg van magie tot geloof, is geen citaat van Kruyt. In 
essentie geeft zij echter weer hoe Kruyt de missionaire transformatie zag: als een ont-
wikkelingsproces. Dit onderzoek gaat na wat voor Kruyt de essentie van dit proces 
was, hoe zijn denken ten aanzien van de godsdiensthistorische ontwikkeling van het 
animisme tot stand kwam en welke breuklijnen in zijn gedachtevorming zichtbaar zijn. 
Op dit punt is echter tegelijkertijd een belangrijke afgrenzing in het onderzoek aange-
bracht: het richt zich op Kruyt als zendingsman en als pleitbezorger van de etnolo-
gische zendingsmethode. Zijn etnologisch werk komt slechts aan de orde voor zover 
het relevant is voor zijn zendingswerk. Daarom wordt Kruyt in de ondertitel van deze 
studie Kruyt aangeduid als ‘zendeling-leraar’ en niet als ‘zendeling en etnoloog’. Wie 
in dit boek een integrale evaluatie van Kruyts etnologische werk zoekt, zoekt tever-
geefs. De etnologische zendingsmethode als zodanig wordt echter wel geëvalueerd. 
Deze studie is dus geen antropologische verhandeling, maar vooral een zendings-
historisch en zendingstheologisch onderzoek. Anders dan de studie van Jan Kruyt is 
zij geen onderzoek naar de geschiedenis van de zending op Midden-Celebes, maar 
naar het missionair denken en handelen van Kruyt.  
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1.2 METHODE  
 
De probleemstelling wordt in deze studie vanuit historisch, systematisch en verge-
lijkend perspectief benaderd. De historische methode vormt de belangrijkste wijze 
van onderzoek. Dit is met name zichtbaar in deel I, maar ook in de overige delen 
vormt de historische benadering een belangrijk onderzoeksinstrument. De delen II 
tot en met IV beogen op basis van het historisch onderzoek de grondlijnen van 
Kruyts missionaire denken en handelen systematisch te beschrijven en evalueren. 
Het zwaartepunt in het systematisch onderzoek ligt op Kruyts zendingstheologische 
visie. Teneinde Kruyts denkbeelden goed te kunnen positioneren en evalueren wordt 
tevens gebruik gemaakt van de vergelijkende onderzoeksmethode. Dit betekent dat 
Kruyts denken en handelen in de delen II tot en met IV ook wordt beschreven in re-
latie tot de missiologische reflectie en de missionaire methodiek van anderen. 

In praktische zin viel het onderzoek uiteen in drie delen: veld-, archief- en 
literatuuronderzoek. Het veldonderzoek vond plaats in Midden-Sulawesi. In samen-
werking met studenten van de Theologische Hogeschool van de GKST in Tentena 
werden ouderen geïnterviewd die informatie konden verstrekken over het zendings-
werk vóór de Tweede Wereldoorlog. Ook vonden interviews plaats met enkele 
sleutelfiguren in de GKST. Een deel van de betreffende interviews werd uitgevoerd in 
samenwerking met de Zweedse antropoloog Bengt Jakobsson.  

Het archiefonderzoek had vooral betrekking op het archief van de Raad voor de 
Zending der Nederlandse Hervormde Kerk en het daarin gedeponeerde ‘archief 
Alb.C. Kruyt en zijn zoon Jan Kruyt’.1 In het kader van de onderzoeksdoelstellingen 
is vooral aandacht besteed aan Kruyts autobiografische geschriften, waaronder zijn 
dagboeken, aan zijn correspondentie met familieleden, het bestuur van de zending, 
zendelingen en wetenschappers en aan de notulen van de Conferentie van Zende-
lingen in Midden-Celebes.  

Het literatuuronderzoek richtte zich allereerst op de bestudering van Kruyts 
zendingsgeschriften. Zijn etnologische publicaties werden bestudeerd voorzover 
relevant in het kader van de probleemstelling. Het onderzoek van de secondaire 
bronnen concentreerde zich op de boeken en de artikelen over Kruyt, maar tevens 
werd aandacht gegeven aan de publicaties over het zendingswerk in Midden-
Celebes. De vergelijkende benadering, vereist om Kruyts missionaire methode te 
kunnen plaatsen in de context van zijn tijd, maakte het wenselijk kennis te nemen 
van publicaties over een aantal andere zendingsterreinen in Nederlands-Indië, 
alsmede van enkele studies die kenmerkend zijn voor de ontwikkelingen in de 
missiologie. 

 
 

1.3 OPZET 
 
Het op dit hoofdstuk (‘Inleiding’) volgende Deel I bevat een biografische schets van 
Kruyt. In de betreffende twee hoofdstukken is getracht met gebruikmaking van het 
Kruyt-archief tot een verantwoorde biografie te komen. Hoofdstuk 2 beschrijft zijn 

                                                        
1  Het archief van de RvdZ bevond zich tot 1999 in het Zendingshuis te Oegstgeest en werd in dat jaar 

ondergebracht in het Archief Utrecht. Een gemicroficheerd archief bevindt zich in de bibliotheek 
van het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Het archief Kruyt bevat 
ca. 3,2 meter archiefstukken. 
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leven en werk, terwijl hoofdstuk 3 Kruyts spiritualiteit beschrijft en de specifieke 
kenmerken van zijn geestelijk leven benoemt. 

Deel II vormt het hoofddeel van deze studie. Tegen de achtergrond van Kruyts 
biografie bieden de hoofdstukken 4-6 een systematische beschrijving van zijn visie 
op de verhouding van animisme en zending. Hoofdstuk 4 gaat nader in op Kruyts 
opvattingen over het animisme als ‘primitieve’, zich ontwikkelende godsdienst en 
traceert welke personen invloed uitoefenden op zijn denken over de religie-
geschiedenis van het animisme. Hoofdstuk 5 beschrijft Kruyts denkbeelden over de 
zending. Auteur dezes schenkt daarbij vooral aandacht aan zijn visie op de volks-
kerstening. Het zesde en laatste hoofdstuk van deel II evalueert de verhouding van 
godsdienst en zending bij Kruyt. 

Deel III beoogt systematisch te beschrijven hoe Kruyt het kersteningsproces van 
de To Pamona gestalte gaf. Het accent valt in dit deel op zijn handelen. De centrale 
vragen in hoofdstuk 7 zijn hoe Kruyt zijn zendingstheoretische denkbeelden ver-
taalde naar de missionaire praktijk en of hij kans zag trouw te blijven aan zijn 
uitgangspunten. Het achtste hoofdstuk gaat vooral in op de bijbelvertaling en de 
kerkplanting. Hoofdstuk 9 beschrijft de vernieuwing van de godsverering en de 
cultuur. Ook daarbij is de richtinggevende vraag of Kruyt zijn denkbeelden kon 
vasthouden in de weerbarstige zendingspraktijk. 

Het vierde en laatste deel van deze studie gaat na welke invloed Kruyt op an-
deren uitoefende. Hoofdstuk 10 onderzoekt zijn invloed op zending en kerk, zowel 
in Indonesië als daarbuiten. Hoofdstuk 11 brengt in kaart welke invloed Kruyt 
uitoefende op theologie, godsdienstwetenschap en culturele antropologie. De slotbe-
schouwing (hoofdstuk 12) brengt de lijnen van het onderzoek bij elkaar, verbindt 
daaraan conclusies en positioneert Kruyt. 

In de bijlagen is naast een levensloop van Kruyt (bijlage 1) een korte genealogie 
van de familie Kruyt opgenomen (bijlage 2). Bijlage 3 bevat de integrale tekst van 
een tweetal schriften met Nederlandstalige preekschetsen van Kruyt. Deze teksten 
zijn opgenomen om de lezer beter inzicht te geven in de inhoud van zijn missionaire 
prediking. Zoals hierboven reeds werd aangegeven biedt het overzicht van geraad-
pleegde werken een complete bibliografie van Kruyt. Ook zijn ongepubliceerde 
werk – voor zover bekend – is daarin vermeld. 

 
 

1.4 BRONNEN   
 
De primaire bronnen, werken die Kruyt zelf schreef, zijn integraal opgenomen in de 
bibliografie. Het gaat bij deze primaire bronnen om boeken en artikelen, jaar- en 
reisverslagen, rondzendbrieven, preekschetsen, commentaren, dagboeken en corres-
pondentie.  

De belangrijkste zendingstheoretische boeken zijn: De inlander en de zending 
(1907), Van Heiden tot Christen (1925) en Zending en Volkskracht (1937). De 
belangrijkste zendingstheoretische artikelen zijn: ‘Het wezen van het Heidendom te 
Posso’ (1903), ‘Het karakter der Heiden-zending in onze Oost’ (1906), ‘De 
Inlandsche staat en de zending’ (1906), ‘The presentation of Christianity to primitive 
peoples’ (1915), ‘The appropriation of Christianity by primitive heathen in Central 
Celebes’ (1924), ‘De zedelijkheid van een natuurvolk en de zending’ (1934) en 
‘Adat en Zending’ (1935).  



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 4 

Kruyts belangrijkste etnologische publicaties zijn: Het Animisme in den Indischen 
Archipel (1906), De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes (1910-1914) 
en De West-Toradjas op Midden-Celebes (1938). Van de talrijke etnologische 
artikelen noemen we de belangwekkende artikelenreeks ‘Measa’ (1918-1920) en 
vervolgens ‘Koopen in Midden-Celebes’ (1923), ‘Het stamfeest op Midden-
Celebes’ (1935) en ‘Het leggen van een knoop in Indonesië’ (1937).  

Tijdens de veertig jaar dat Kruyt in Midden-Celebes werkte publiceerde de 
zending 28 door hem geschreven jaarverslagen. Het eerste jaarverslag handelt over 
1895 en het laatste doet verslag van zijn activiteiten in 1919. Na 1919 werden 
jaarverslagen van zendelingen niet meer gepubliceerd. Tussen 1892 en 1924 publi-
ceerde Kruyt tevens circa 20 reisverslagen. Enkele daarvan schreef hij samen met de 
linguïst Nicolaus Adriani en zijn zoon Jan Kruyt. Tussen 1910 en 1931 publiceerde 
Kruyt 90 rondzendbrieven. Hoewel deze brieven in populaire vorm geschreven zijn, 
bieden ze een schat aan informatie over zijn denkbeelden.  

In het Kruyt-archief bevinden zich talloze preekschetsen in de Pamona-taal.2 
Deze gestencilde schetsen werden door de gemeentevoorgangers in Midden-Celebes 
gebruikt. In het kader van dit onderzoek werden enkele preekschetsen vertaald. 
Kruyt schreef meerdere commentaren op bijbelboeken: Lucas, Johannes, Hande-
lingen en Romeinen. Van deze commentaren verscheen alleen het Lucascommentaar 
in druk.3 De andere commentaren kwamen in gestencilde vorm beschikbaar voor de 
gemeentevoorgangers. De manuscripten bevinden zich in het Kruyt-archief. 

In het genoemde archief bevindt zich een grote hoeveelheid correspondentie. 
Voor dit onderzoek was de inhoud van deze brieven van groot belang. Niet alleen de 
correspondentie met J. Warneck en H. Kraemer bleek informatief, maar ook de 
briefwisselingen met bevriende collega-zendelingen, zoals G. Maan. Een selectie 
van Kruyts belangrijkste briefwisselingen is opgenomen in het bibliografisch 
overzicht van zijn werk.  

De circa 35 dagboeken en de vijf autobiografische notities bleken bij dit on-
derzoek een onmisbare bron van informatie. Kruyt begon met het schrijven van zijn 
dagboeken in 1892 en stopte daarmee in 1922, voorafgaand aan zijn laatste verlof in 
Nederland. De dagboeken werden in het kader van dit onderzoek integraal door-
genomen. De autobiografische notities bevinden zich deels in het Kruyt-archief, 
deels zijn zij in het bezit van de familie Kruyt.  

De secondaire bronnen bestaan uit publicaties en interviews. Van de publicaties 
over Kruyt is K.J. Brouwers biografie ongetwijfeld de belangrijkste, met name 
omdat eerstgenoemde de gelegenheid had de concepten van deze biografie door te 
nemen. Ouderen in Midden-Sulawesi en oud-zendingsarbeiders bleken tevens een 
uitstekende bron van informatie. Zij verstrekten mondeling en schriftelijk veel 
gegevens over Kruyt en over de Poso-zending. Jan Kruyts Het zendingsveld Poso 
(1970) was eveneens een belangrijke secondaire bron voor het missionaire werk in 
Midden-Celebes, maar hij geeft weinig informatie over de zendingstheoretische 
uitgangspunten van zijn vader.  

                                                        
2  Kruyt gebruikte in de omgang met de To Pamona geen Maleis, maar dit was wel het geval in zijn 

omgang met de Minahasische gurus en met de leden van de Maleissprekende gemeente te Poso. 
Preekschetsen in het Maleis zijn door de auteur niet in het archief aangetroffen. 

3  Kruyt, Soera pampakanoto raja nTaoe, anoe mabasa noentoe ngKatoewoe na’oeki i Loekasi, 3 dln. 
Leiden, 1926. 
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Het is niet noodzakelijk de algemene bronnen nader toe te lichten. Wel noemen we 
de lexica en de overzichten die werden geraadpleegd om biografische gegevens, 
zoals jaartallen, te verifiëren. Daarvoor werd onder meer gebruik gemaakt van 
C.A.L. van Troostenburg de Bruijns Biografisch Woordenboek van Oost-Indische 
Predikanten (1893), de Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië (uitgaven 1885-
1932), het Biographisch Woordenboek van Protestantse Godgeleerden in Nederland 
(1949), het Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (1990-2005), het Bio-
grafisch Woordenboek van Nederland (1994) en M. Dirkzwagers niet-gepubliceerde 
overzichten ‘Predikanten en hulppredikers van de Indische Kerk 1795-1952’ en 
‘Zendelingen van NZG, NZV, UZV, STC en JC in functie tussen 1797 en 1952’. 

 
 
1.5 TERMINOLOGIE EN SPELLING 
 
Kruyt spreekt in zijn publicaties, evenals anderen in zijn tijd, zonder enige terug-
houdendheid over het ‘heidendom’. In deze studie wordt het woord ‘heidendom’ 
uitsluitend gebruikt in het kader van de systematische beschrijving van Kruyts visie. 
Schrijver dezes heeft deze aanduiding niet vervangen door contemporaine termen, 
omdat deze niet aansluiten bij het denken van Kruyt en evenmin bij de gangbare 
manier van spreken in zijn tijd. De omschrijving ‘heidendom’ is na de Tweede 
Wereldoorlog steeds meer als denigrerend en discriminerend ervaren. Het begrip 
verdween daarom uit de zendingsliteratuur. J.A.B. Jongeneel heeft deze ontwik-
keling geschetst in zijn artikel ‘Waar zijn de “blinde heidenen” gebleven?’4 Auteur 
dezes sluit zich aan bij zijn conclusie dat de term ‘heiden’ niet kan worden gebruikt 
als etnografische aanduiding,5 omdat de aanduiding historisch gezien veelal ver-
bonden was met noties als achterstand en onderontwikkeling.  

In Kruyts tijd was in zowel zending als etnologie de term ‘animisme’ gangbaar. 
Tegenwoordig wordt, in navolging van de godsdienstwetenschapper H.W. Turner, 
de aanduiding ‘primal religion’ gebruikt, in het Nederlands wel vertaald met ‘oor-
spronkelijke religie’.6 Ook wordt wel gesproken van tribale of etnische religie, maar 
niet iedereen is met die aanduiding gelukkig. ‘Animisme’ als term is echter niet 
verdwenen uit het antropologisch en missiologisch discours. Zo gebruikt D. 
Tsintjilonis de term in een recente, antropologische publicatie en hij spreekt zelfs 
van een heropleving van het animismedebat.7 In de volgende hoofdstukken ge-
bruiken we de term ‘animisme’ in relatie tot Kruyts werk. De term ‘oorspronkelijke 
religie’ wordt gebruikt als vertaling van de Engelse aanduiding ‘primal religion’. 
Schrijver dezes doelt met het woord ‘oorspronkelijk’ niet op een ‘oerreligie’, maar 
op de etnische religie die de zending in haar werk ontmoette. Het woord 
‘oorspronkelijk’ wordt daarom tussen aanhalingstekens geplaatst.8  

                                                        
4  J.A.B. Jongeneel, ‘Waar zijn de “blinde heidenen” gebleven?’, Kerk en Theologie, 1994, blz. 206-

218. 
5  Jongeneel, ‘Waar zijn de “blinde heidenen” gebleven?’, blz. 217. 
6  Zie W. Eggen, ‘ “Oorspronkelijke religie” gezocht’, Wereld en Zending, 1992 (2), blz. 5-7. Zie voor 

de kenmerken van ‘oorspronkelijke religie’ de belangwekkende publicatie van H.W. Turner, ‘The 
primal religions of the world and their study’, in: V. Hayes (ed.), Australian Essays in World 
Religions, Bedford Park, 1977, blz. 27-37.  

7  D. Tsintjilonis, ‘ “The flow of life in Buntao.” Southeast Asian animism reconsidered’, BTLV, 2004 
(160/4), blz. 425-455. 

8  Schrijver dezes sluit zich aan bij de opmerking van A.F. Walls, dat de term ‘primal’ geen 
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In deze studie treft de lezer zowel het woord ‘etnologie’ als ‘antropologie’ aan. De 
aanduiding ‘etnologie’, volkenkunde, doelt op het wetenschappelijk onderzoek naar 
de gebruiken en opvattingen van andere volken, zoals dit voor de Tweede Wereld-
oorlog plaatsvond. De term ‘antropologie’ duidt uitsluitend op de wetenschappelijke 
bestudering van andere culturen na 1945.  

Kruyt duidde de inwoners van de huidige provincie Sulawesi Tengah (Midden-
Sulawesi) en het noordelijke deel van de provincie Sulawesi Selatan (Zuid-
Sulawesi) meestal aan als Toraja’s.9 Volgens Kruyt was dit de algemene naam die 
de inwoners van het vorstendom Luwu gaven aan de bergbevolking, maar hij 
gebruikte de aanduiding als etnische classificatie op basis van een veronderstelde 
eenheid van culturele gebruiken en taal. Kruyt onderscheidde tussen de Bare’e-
sprekende Oost-Toraja’s in het oostelijk deel van Midden-Celebes (de ‘Pososch-
Todjosche groep’), de West-Toraja’s (de ‘Parigisch-Kailische groep’) en de Sa’dan-
Toraja’s in het zuiden.10 Over de naamgeving en classificatie van de etnische 
groepen in dit gebied is sindsdien veel discussie geweest. Tegenwoordig wordt de 
naam ‘Toraja’s’ uitsluitend gebruikt voor de zuidelijke Sa’dan-Toraja’s, de Tae’-
sprekende inwoners van Tanah Toraja.11  

Aanvankelijk gebruikte Kruyt andere aanduidingen. Zo sprak hij eerst over de 
Al(i)foeren, een zeer algemene omschrijving voor bewoners van Oost-Indonesië die 
christen noch moslim waren. Kruyt gebruikte parallel daaraan aanvankelijk ook wel 
de term Poso-Al(i)foeren. Waarschijnlijk is J.F.G. Riedel de eerste westerling 
geweest die, in 1886, de aanduiding ‘Toraja’ gebruikte als term voor de inwoners 
van de binnenlanden van Celebes.12 Kruyt ging deze naam uiteindelijk gebruiken als 
aanduiding voor de inwoners van Midden-Celebes. Hij heeft de naam ‘Toraja’ 
gepopulariseerd. Naast deze naam bleef hij echter ook spreken van de ‘Posoër’. 
Voor de aanduiding van de verschillende stammen gebruikte hij de inheemse namen, 
zoals To Pebato, To Lage, To Mori en To Wingke mPoso.  

 In recente publicaties wordt ‘To Pamona’ gebruikt als aanduiding voor degenen 
die Kruyt ‘Toraja’s’ noemde. Deze studie sluit aan bij deze recente gewoonte, 
hoewel de naam ‘To Pamona’ formeel betrekking heeft op de bevolking van de 
districten Pamona-Zuid en Pamona-Noord, gelegen rondom het Poso-meer.13  

In Kruyts tijd was de aanduiding ‘Midden-Celebes’ gangbaar. Inmiddels is het 

                                                                                                                                  
eufemisme is voor ‘primitief’ en evenmin wijst op een evolutionair stadium in de ontwikkeling van 
de religie. Zie A.F. Walls, The Missionary Movement in History. Studies in the Transmission of the 
Faith, New York, 1996, blz. 120-121. 

9  Kruyt gebruikte de oude spelling en schreef dus ‘Toradja’. Zie hierover verder de opmerkingen 
betreffende de spelling van 1971. 

10  Zie Alb.C. Kruyt, N. Adriani, De Bare’e-sprekende Toradjas van Midden-Celebes (De Oost-
Toradjas), I, 1950, Amsterdam, blz. 3.  

11  Zie hiervoor B. Plaisier, Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in het 
Torajagebied (1913-1942), Zoetermeer, 1993, blz. 21. Voor de taalgrenzen van het Tae’ zie: H. van 
der Veen, Tae’ (Zuid-Toradjasch)-Nederlandsch woordenboek met register Nederlandsch-Tae’, ’s-
Gravenhage, 1940, blz. ix. 

12  J.F.G. Riedel, ‘De Topantunuasa of Oorspronkelijke Volksstammen van Centraal Selebes’, BTLV 
1886 (35), blz. 77-95. 

13  Auteur dezes volgt hierin A. Schrauwers, Colonial ‘Reformation’ in the highlands of Central 
Sulawesi, Indonesia, 1892-1995, blz. 247, voetnoot 2.1. Zie ook J.J.P. Coté, ‘The colonization and 
schooling of the To Pamona of Central Sulawesi, 1894-1924’, niet-uitgegeven master thesis Monash 
University (Australië), faculteit pedagogiek, 1979; R. Weber, H. Faust, W. Kreisel, ‘Colonial 
Interventions on the cultural Landscape of Central Sulawesi by “Ethical Policy”. Impacts of the 
Dutch rule in the Palu and Kulawi valley 1905-1942)’, Storma Discussion paper series (2), 2002.  
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zowel in Indonesië als Nederland om te spreken van ‘Midden-Sulawesi’. Het kan 
verwarrend zijn deze beide namen naast elkaar te gebruiken, maar het zou merk-
waardig zijn om de verouderde aanduiding te hanteren wanneer gerefereerd wordt 
aan de periode na 1945. Datzelfde geldt voor het gebruik van de naam ‘Nederlands-
Indië’. In een enkel geval wordt van deze regel afgeweken, wanneer Kruyt – 
schrijvend in de jaren dertig – zelf sprak van Indonesië. 

De schrijfwijze van geografische namen en Indonesische woorden volgt de 
Indonesische spelling van 1971, tenzij de betreffende woorden deel uitmaken van 
een citaat of een titel van een boek. Dit betekent dat oe geschreven wordt als u, dj als 
j, tj als c. Dit betekent dat niet ‘Toradja’ geschreven wordt, maar ‘Toraja’ en niet 
‘Todjo’, maar ‘Tojo’.14 Voorts wordt niet ‘goeroe’ geschreven, maar ‘guru’. In 
citaten wordt uiteraard de oude spelling gehandhaafd. De geografische aanduidingen 
‘Poso’ en ‘Minahasa’ worden naar huidig gebruik geschreven met één ‘s’, in tegen-
stelling tot de schrijfwijze met dubbel-‘s’ in de koloniale tijd. ‘Makassar’ heeft 
echter een dubbel-‘s’, aangezien deze plaatsnaam in het Indonesisch ook nu zo 
geschreven wordt. De spelling van eigennamen is niet gewijzigd. In deze studie 
komt naast Menado ook Manado voor. De eerste schrijfwijze wordt gebruikt als 
aanduiding voor de (Nederlands-Indische) residentie Menado. Manado is de naam 
van de stad. Indonesische woorden worden in deze studie cursief weergegeven, 
tenzij het betreffende woord onderdeel uitmaakt van een citaat. 

Kruyt was in zijn manuscripten zeer inconsistent in het gebruik van hoofd-
letters. Nu eens lezen we ‘Hij’ wanneer Kruyt schrijft over God, dan weer ‘hij’. 
‘Bijbel’ treffen we aan naast ‘bijbel’. Aanhalingstekens worden niet consequent 
gebruikt, zinnen beginnen niet altijd met een hoofdletter en ‘Poso’ schrijft hij zowel 
met dubbel-‘s’ als met enkel-‘s’. In citaten is de tekst van het origineel gevolgd, 
behalve wanneer hij aanhalingstekens vergat of een zin met een kleine letter begon. 
Een enkele keer was het niet mogelijk zekerheid te verkrijgen over woorden die 
Kruyt schreef. Indien de lezing niet zeker was, is dit in de betreffende tekst aange-
geven. 

De naam ‘Kruyt’ komt in deze studie zeer frequent voor. Wanneer deze naam 
zonder initialen wordt gebruikt, doelen we altijd op Albert C. Kruyt. Wanneer het 
gaat over Jan Kruyt wordt de naam altijd voorafgegaan door diens initiaal of 
voornaam. De aanduiding Jan Kruyt sr. betreft de vader van Albert C. Kruyt. 

In de voetnoten wordt gebruik gemaakt van de verkorte annotatie. Dit houdt in 
dat de bibliografische gegevens van het aangehaalde werk de eerste keer volledig 
worden vermeld. De tweede en volgende keren wordt de titel verkort weergegeven. 
De verwijzing naar Kruyts dagboeken is gestandaardiseerd. De titels, voor zover 
Kruyt de dagboeken daarvan voorzag, zijn te vinden in het bibliografisch overzicht 
van zijn werk.15  
 

                                                        
14  In het Indonesisch wordt de ‘j’ uitgesproken als ‘dj’.  
15  Zie blz. 562. 


