
11 De invloed van Kruyt op theologie, godsdienst-
wetenschap en culturele antropologie  

 
 
 
11.1 INLEIDING 
 
Het vorige hoofdstuk behandelde de invloed van Kruyt op zending en kerk. Dit 
hoofdstuk schetst Kruyts invloed op de theologie, de godsdienstwetenschap en de 
culturele antropologie. Paragraaf 2 beschrijft zijn invloed op de theologie, in het 
bijzonder de missiologie en de theologie van de godsdienst. De aandacht gaat in dit 
hoofdstuk niet uit naar de missionaire praktijk, maar naar Kruyts rol in het missio-
logisch en godsdiensttheologisch debat. Paragraaf 3 biedt een aantal observaties met 
betrekking tot Kruyts rol in de culturele antropologie en de godsdienstwetenschap. 
De betreffende paragraaf gaat na op welke wijze Kruyt aan de orde komt in 
algemene inleidingen in de volkenkunde en in monografieën over Midden-Celebes. 
 
 
11.2 THEOLOGIE: MISSIOLOGIE EN GODSDIENSTTHEOLOGIE 
 
11.2.1 Nederland  
 
Kruyt was een zendingsman. Zijn verbazing over de toekenning van een eredocto-
raat in de theologie – hij had het passender gevonden een eredoctoraat in de letteren 
te krijgen1 – maakt duidelijk dat hij zichzelf niet als een theoloog beschouwde. 
Ondanks zijn moeite met de academische theologiebeoefening oefende hij op deze 
discipline echter wel invloed uit. Daarbij moet echter een begrenzing worden 
aangebracht: Kruyts invloed bleef beperkt tot de missiologie en de godsdienst-
theologie. Op andere theologische disciplines oefende hij geen of slechts marginale 
invloed uit.  
 
François E. Daubanton 
Kruyt oefende een bescheiden invloed uit op zijn tijdgenoot F.E. Daubanton (1853-
1920), ethisch kerkelijk hoogleraar te Utrecht en belast met het onderwijs aangaande 
de geschiedenis van de zending. Daubanton beschouwde Kruyt als een groot zen-
dingsman en als een leermeester voor hoogleraren.  

Voor zover bekend correspondeerden Daubanton en Kruyt niet met elkaar. 
Laatstgenoemde vermeldt Daubanton nergens in zijn publicaties. Datzelfde geldt 
voor het archiefmateriaal. Zeker is echter dat Daubanton bekend was met Kruyts 
werk, omdat hij in zijn publicaties een enkele maal naar hem verwees. Daubanton, 
volgens J.A.B. Jongeneel de belangrijkste Nederlandse missioloog van het begin van 
de twintigste eeuw,2 die met onder anderen C.H. van Rhijn en A.J.Th. Jonker de 
redactie voerde van het rond 1900 toonaangevende tijdschrift Theologische Studiën, 

                                                        
1  Zie blz. 70vv.  
2  J.A.B. Jongeneel, ‘De ethische zendingstheologie van François E. Daubanton (1853-1920): revelatie 

versus evolutie; kerstening versus beschavingswerk en maatschappelijk werk’, NTT, 1999 (44), blz. 
288-307. 
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stelde evolutie tegenover openbaring. In zijn Prolegomena van protestantsche 
zendingswetenschap (1911)3 wordt duidelijk dat hij niet evolutie als ontwikkelings-
proces ontkent, maar dat hij zich verzet tegen een evolutionisme waarin geen ruimte 
meer is voor het transcendente. Vanwege de overeenkomsten met het denken van 
Kruyt gaat het hiernavolgende nader op Daubantons positie in.  

Daubantons visie op evolutie en openbaring komt in de Prolegomena al zijde-
lings aan de orde in het eerste hoofdstuk. In paragraaf vier vestigt hij de aandacht op 
de opvoedkundige tact van Jezus, die de ‘langzame, gestadige ontwikkeling zijner 
jongeren’ eerbiedigt. De discipelen zouden Jezus’ naam pas kunnen verkondigen 
vanuit een christelijk universalisme, met achterlating van het joodse particularisme. 
Jezus ‘leidt en beheerscht die ontwikkeling’,4 maar hoefde zelf niet te rijpen tot het 
besef van de wereldbetekenis van zijn werk. In een voetnoot neemt Daubanton met 
nadruk afstand van ‘het hier principieel tegenoverstaand gevoelen’ van E. Buss, die 
in zijn werk Die christliche Mission (1876)5 sprak van ‘einen stufenmässigen 
Fortschritt zu einem immer höhern und grossartigeren Auffassung seines Reiches 
und des Kreises seiner Ausdehnung’.6 Daubanton maakt vanaf de aanvang van het 
boek duidelijk, dat hij met een dergelijke evolutionistische visie op de ontwikkeling 
van godsdienst niet uit de voeten kan. 

In hoofdstuk vijf – gewijd aan een historisch overzicht van de voornaamste 
werken op het gebied van de protestantse zendingswetenschap7 – gaat Daubanton 
uitvoerig in op het werk van Buss. Hij doet dit in paragraaf 21, die hij uiteen laat 
vallen in een bespreking van zendingshistorische werken (subparagraaf A) en 
zendingstheoretische werken (subparagraaf B). Subparagraaf A laat hij uitmonden in 
een zeer lovende bespreking van G. Warnecks in zendingskringen rond de eeuw-
wisseling veel gelezen Abriss einer Geschichte der protestantischen Mission von der 
Reformation bis auf die Gegenwart, waarvan de eerste editie verscheen in 1882.8  

In subparagraaf B gaat Daubanton vervolgens nader in op de zendingstheorie en 
constateert hij dat de oogst aan zendingstheoretische publicaties ‘niet overrijk’ is.9 
Ruime en kritische aandacht, zo’n 25 bladzijden, besteedt Daubanton aan het werk 
van Buss.10 De zending beoogt volgens Daubanton niet ‘den niet-christen tot een 
hoogeren trap van zedelijk leven te brengen’ of ‘tot een hooger trap van geluk-
zaligheid te leiden’.11 Uitgangspunt is dat de niet-christen de gelukzaligheid derft, 
omdat hij het evangelie niet kent. Daubanton herkent zich niet in het uitgangspunt 
van Buss, dat elke godsdienst een ‘voorbijgaande vorm van religie’ is12 en dat als 
gevolg van een verdere evolutie ook het christendom eenmaal zal hebben uitge-

                                                        
3  F.E. Daubanton, Prolegomena van protestantsche zendingswetenschap, Utrecht, 1911. 
4  Daubanton, Prolegomena, blz. 27. 
5  E. Buss, Die christliche Mission, ihre prinzipielle Berechtigung und praktische Durchführung, 

Leiden, 1876. 
6  Geciteerd naar Daubanton, Prolegomena, blz. 28, voetnoot 1. 
7  Daubanton, Prolegomena, blz. 301-457. 
8  G. Warneck, Abriss einer Geschichte der protestantischen Mission von der Reformation bis auf die 

Gegenwart. Mit einem Anhang über die katholischen Missionen, Leipzig, 1882. Dit boek zou vele – 
herziene – drukken beleven. De achtste druk (1905) was uitgegroeid tot een boek met ruim 500 
pagina’s. In de achtste druk werd een klein hoofdstukje opgenomen over de geschiedenis van de 
zendingsmethodiek (blz. 460-470). 

9  Daubanton, Prolegomena, blz. 336.  
10  Daubanton, Prolegomena, blz. 352-377. 
11  Daubanton, Prolegomena, blz. 353-354. 
12  Daubanton, Prolegomena, blz. 354. 
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diend. Daubanton ziet een onoverbrugbare tegenstelling: ‘uitsluitend immanent 
evolutionisme, óf nieuwe ontwikkeling onder inwerking van Heilsopenbaring, door 
God in Christus gegeven’.13  

Met name in hoofdstuk zeven (paragraaf 28), waarin hij spreekt over de verhou-
ding van zendingswetenschap en godsdienstwetenschap, kant hij zich tegen een al te 
optimistisch ontwikkelingsdenken in etnologie en godsdienstwetenschap. De beoe-
fenaar van protestantse zendingswetenschap, ‘die Gods heilsopenbaring in Jezus 
Christus als dé Heilsopenbaring huldigt’ kan niet om het uitgangspunt heen dat de 
wereld ‘in zijn diepste grondlagen door de natuurlijke Godskennis’ gedragen wordt 
en dat de uitkomsten van die natuurlijke Godskennis verdwaald en vertroebeld zijn 
in heidendom, jodendom en islam.14 Die kennis is in het werk van de zending een 
belangrijk aanknopingspunt voor de prediking.  

Godsdienstwetenschap moet volgens Daubanton rekening houden met de ‘ver-
storing’ die de zonde in de godsdienstige ontwikkeling heeft aangericht. Wanneer zij 
alle godsdienstvormen over één kam scheert en ‘in dienst van een vooropgesteld 
ontwikkelingsschema geen verbastering wil erkennen, wijl het evolutiedogma alleen 
een “de bien en mieux” erkennen kan’ en ‘het religieuze leven der menschheid “eine 
im ganzen emporstrebende Entwicklung” te zien geeft’,15 dan ontstaat strijd tussen 
zendingswetenschap en godsdienstwetenschap.16 J.A.B. Jongeneel wijst in zijn 
artikel over de zendingstheologie van Daubanton op de typering die E. Troeltsch gaf 
van de evolutionaire visie op het christendom en de godsdiensten: ‘geen redding en 
bekering, maar verheffing en ontwikkeling’.17 De voorvechters van het evolutio-
nisme gaven zich volgens Daubanton volstrekt onvoldoende rekenschap van de 
gevolgen van de zonde en van de verbastering van de ooit innige verhouding met 
God.18 Met enig sarcasme spreekt hij over onkritische godsdienstwetenschappers, 
die steeds weer ontwikkelingswetten aan het werk zagen in het heidendom:  

 
Uit de nog al muffe studeerkamer van het supranaturalisme, dat in het Heidendom zoo 
ongeveer niets dan duisternis bevroedde, getreden, ontdekten de mannen der vergelij-
kende Taalwetenschap de indische en parsistische litteratuurschatten! De mythen en 
sagen, uit het Heidendom bewaard, of nóg er in rond gaande van mond tot mond, van 
herinnering tot herinnering, bleken, in ernste onderzocht, wel iets anders te zijn dan 
‘malle’ sprookjes en heidensche leugens. In die mythe speurde men naar ontwikkelings-
wetten; in die sagen werden beluisterd weenen en juichen van ’t menschenhart uitroepend 
tot den levenden God! O, een strijd om het hoogste goed werd ook in het Heidendom 
gestreden! (…) Door zulke goudspranken verrast en verrukt, meende men goud ál wat 
maar blonk!19 

 
We dienen volgens Daubanton te beseffen, dat de heidenwereld geen ‘Rousseausche 
hemel’ is en evenmin een hel, die eens en voorgoed aan satan is overgeleverd. Hij 
duidt de wereld als een kampplaats, een strijdtoneel tussen duisternis en licht, waarin 
krachten werken van boven en krachten uit de afgrond. Het licht zou ondergaan in 

                                                        
13  Daubanton, Prolegomena, blz. 354. 
14  Daubanton, Prolegomena, blz. 554-555. 
15  Daubanton citeert hier E. Troeltsch, die met G. Warneck een discussie voerde over evolutie en 

openbaring. 
16  Daubanton, Prolegomena, blz. 556. 
17  Jongeneel, ‘François E. Daubanton’, blz. 297. 
18  Daubanton, Prolegomena, blz. 556-557, voetnoot 2. 
19  Daubanton, Prolegomena, blz. 559-560. 
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de ‘doodsdonkerheid’ als God er niet was en Hij niet ‘zijn menschheid – die het 
werk der wet in heur hart geschreven houdt, hare conscientie medegetuigende, hare 
gedachten beschuldigende of ook ontschuldigende – niet voerde naar zijn heil in 
Jezus Christus bereid!’20 Het besef van de onbekende god van Paulus groeit niet 
vanzelf, langs de weg der evolutie, uit tot het volmaakte kennen van de ene God. 
Zonder organische en sociale evolutie als zodanig af te wijzen, concludeert hij dat 
dit besef slechts kan ontstaan wanneer God zich openbaart en mensen tot Christus 
geleid worden en zij uiteindelijk de onbekende god vervangen door ‘Onze Vader die 
in de hemelen is’.21  

Het gaat hem uiteindelijk niet om het afwijzen van evolutie als zodanig, maar 
om het afwijzen van een ‘evolutionisme zonder God’.22 Het is dan ook niet verwon-
derlijk, dat Daubanton met instemming Kruyt citeert, die in het voorwoord van Het 
Animisme in den Indischen Archipel schrijft: ‘Maar het is mij, die een natuurvolk in 
zijn leven en werken heb leeren kennen, steeds een raadsel gebleven, hoe men het 
Christendom als eene ontwikkeling uit dezen natuurgodsdienst heeft kunnen 
voorstellen. Voor mij is het Christendom de Openbaring Gods.’23 Daubanton voegt 
hieraan toe: ‘Zóó spreekt de man, die temidden van het animistiesch24 heidendom 
leefde, waarnam, dacht. Zijn advies is mij meer waard dan dat van een paar dozijn 
op hun studeerkamer, in dienst van het evolutionisme, of van welke theorie ook, 
“construirende” godsdienst-wijsgeren.’25 Daubanton beschouwde Kruyt mede daar-
om als een ‘zendings-leraar voor de europeesche geleerden’.26 
 
Anneus M. Brouwer 
De ethische theoloog A.M. Brouwer (1875-1948)27 werd diepgaand door Kruyt 
beïnvloed, vooral met betrekking tot de zendingsmethodiek en de verhouding van 
godsdienst en zending. In veel opzichten kan hij zelfs een leerling van Kruyt worden 
genoemd.28 In het boek Hoe te Prediken voor Heiden en Mohammedaan? (1916)29 
geeft Brouwer een uiteenzetting over de animistische en de dynamistische school in 
de etnologie. Met betrekking tot de verhouding van godsdienst en zending con-

                                                        
20  Daubanton, Prolegomena, blz. 560. 
21  Daubanton, Prolegomena, blz. 561-562. 
22  Daubanton, Prolegomena, blz. 533. 
23  Daubanton, Prolegomena, blz. 442; Kruyt, Het Animisme in den Indischen Archipel, blz. ix. 
24  Schrijfwijze van Daubanton. 
25  Daubanton, Prolegomena, blz. 442. Zie ook blz. 139: ‘Wanneer ik het animisme wil bestuderen zet 

ik mij liever aan de voeten van de zendelingen A.C. Kruyt en Lic. Joh. Warneck dan aan die van een 
kamergeleerde.’ 

26  Daubanton, Prolegomena, blz. 443. 
27  A.M. Brouwer, zoon van zendeling Meindert Brouwer, NZG-zendeling (1869-1875) en hulpprediker 

van de Protestantse Kerk van Nederlands-Indië (1875-1912) te Langoan. A.M. Brouwer studeerde 
theologie in Utrecht en promoveerde in 1905 op een studie over de ethische theoloog D. Chantepie 
de la Saussaye. Na als gemeentepredikant gewerkt te hebben in Haamstede (1902-1906) en Meppel 
(1906-1910) werd hij rector van de zendingsschool te Rotterdam (1910-1921). In 1921 werd hij 
aangesteld als kerkelijk hoogleraar kerk- en zendingsgeschiedenis en in 1935 als gewoon hoog-
leraar.   

28  Brouwer werd ook beïnvloed door andere missiologen en zendelingen. Zo schreef hij dat hij zich 
heeft ‘laten onderwijzen’ door onder meer G. en J. Warneck, G. Simon, J.C. Neurdenburg, F.C. 
Daubanton en N. Adriani (Zie Hoe te Prediken voor Heiden en Mohammedaan, inleiding. P.D. 
Chantepie de la Saussaye wordt in de inleiding niet genoemd, maar zijn Lehrbuch der Religions-
geschichte wordt wel vermeld bij de literatuuropgave in hoofdstuk 7. 

29  A.M. Brouwer, Rotterdam, 1916. Dit boek werd tussen 1913 en 1916 gepubliceerd in de vorm van 
artikelen in MNZG.  
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cludeert hij eenvoudigweg: ‘Met dit alles behoort de zending rekening te houden. Zij 
behoeft niet eene bepaalde theorie van verklaring der verschijnselen te volgen, als zij 
hare oogen maar laat scherpen. Ook behoeft zij niet te wanhopen aan de vrucht harer 
werkzaamheid: de geschiedenis is daar om die aan te tonen.’30 Deze uitspraak op 
zich is onbevredigend, omdat de gemaakte keuze voor ‘eene bepaalde theorie’ van 
grote invloed kan zijn op de zendingsvisie. Bij Kruyt werd duidelijk dat zijn 
etnologische inzichten met betrekking tot de godsdiensten grote invloed uitoefenden 
op zijn werkwijze: hij zag het als de taak van de zending om aan de ontwikkeling 
van de religie, van magie tot geloof, bij te dragen. 

Brouwer laat het niet bij bovenstaande opmerkingen. In het boek, waarin hij 
zeer frequent naar het werk van Kruyt verwijst, wijdt hij het vijfde hoofdstuk aan 
‘De Prediking en de Geestesaanleg der Hoorders’. Hij bespreekt hierin uitvoerig het 
werk van E.B. Tylor, H. Spencer en Kruyt en stelt, daaraan voorafgaand, dat het van 
‘het grootste gewicht’ is zich niet alleen rekenschap te geven van de waarheid die de 
zending wil verkondigen, maar evenzeer van de geestesgesteldheid van het volk 
waaronder de zendeling werkt.31 Deze geestesgesteldheid blijkt hij met name te 
relateren aan de voorstellingswereld van de primitieve volken. In de vijfde paragraaf 
van het betreffende hoofdstuk komt hij toe aan de verhouding van de visie op de 
godsdiensten en de visie op zending. Hij zegt allereerst dat hij de invloed van de 
etnologie van ‘groote betekenis’ acht voor de zendingsarbeid.32 Hij kwalificeert dat 
direct door te schrijven dat het werk inhoudelijk niet zal veranderen, maar ‘wel zal 
hij met meer bewustheid zijn weg vervolgen’.33 Bij het beschrijven van de toe-
passing van de etnologie noemt hij als eerste dat niet alle volken op dezelfde trap 
van ontwikkeling staan en dat er een grote verscheidenheid aan karakters heerst.34 
Deze twee uitgangspunten past hij vervolgens toe op gegevens van een groot aantal 
volken in Azië.35  

In de daaropvolgende zesde paragraaf beschrijft Brouwer hoe de etnologische 
inzichten over de ontwikkelingsfasen van een volk tot conclusies leiden voor de 
zendingsmethodiek: oosterlingen zijn geen intellectuele mensen en hun voorstel-
lingswereld is chaotisch. Hun denken wordt omschreven als ‘zwak’ en ‘vaag’ en als 
zodanig typerend voor de natuurmens. Zij zijn gevoelsmensen.36 Met een verwijzing 
naar Kruyt schrijft Brouwer dat de natuurmens geen onderscheid maakt tussen mens 
en dier en dat zijn gedachtewereld uit emoties wordt geboren.37 Dit wordt uitvoerig 
uitgewerkt in relatie tot de zending, omdat ‘emotioneelen’ minder toegankelijk zijn 
voor nieuwe inzichten die door redenering worden bijgebracht, terwijl zij sneller 
iemand volgen op grond van gevoelsargumenten en ontstaan vertrouwen.38 Het oude 
laten zij niet snel los. Wanneer dat echter het geval is, zullen zij elke mode omarmen 
en de Europeaan nabootsen, zoals in de Minahasa het geval bleek. Brouwer wijst op 

                                                        
30  A.M. Brouwer, ‘Hoe te Prediken voor Heiden en Mohammedaan? Proeve van eene Theorie der 

Evangelieverkondiging op het Zendingsveld. II. Het onderscheid tusschen Predikant en Zendeling-
Leraar’, MNZG, 1913 (57), blz. 131. 

31  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 132. 
32  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 155. 
33  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 155. 
34  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 156. 
35  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 157-176. 
36  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 176-177. 
37  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 177-178. 
38  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 180-181. 
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de collectiviteit van het volksverband, maar zoekt aansluiting bij de individuele 
verschillen. Opnieuw met verwijzing naar Kruyt schrijft hij over het individuali-
serend vermogen van de enkeling, dat mogelijkheden biedt voor de zending.39  

In de zevende en laatste paragraaf van dit hoofdstuk concludeert Brouwer dat 
het verstandig is de vele etnologische theorieën ter lering te aanvaarden, maar deze 
slechts te zien als een poging de verschijnselen te verklaren en te beseffen dat deze 
inspanningen steeds voor verbetering vatbaar zijn. De zending moet goed door-
drongen zijn van het voorlopige van de theorieën.40 Brouwers beschrijving van de 
relevantie van de etnologie voor de zending is, na de lange uiteenzetting over de 
bestaande theorieën, teleurstellend. Als belangrijkste punt komt naar voren dat de 
zending aan dient te sluiten bij het individualiseringsproces, dat wil zeggen bij de 
enkeling onder de natuurmensen die zich onderscheidt door boven het collectief uit 
te steken.41 De zending moet ‘inspreken’ op zijn wil en hem oproepen tot het stellen 
van een persoonlijke daad. Ten tweede dient de zending in te spelen op de emotio-
naliteit van de natuurmens. Muziek en dans beschouwt hij als daarvoor uitstekend 
geschikte evangelisatiemiddelen. Hij wijst in dat verband op de invoering van het 
eerste gezangboek in Midden-Celebes. De westerse melodieën kunnen ertoe bijdra-
gen de inheemse smaak voor muziek – ‘in dit zingen is echter niets, dat gebruikt kan 
worden om de smaak en het muzikaal gevoel der Possoërs te ontwikkelen’42 – op 
een hoger peil van beschaving te brengen. Ten derde moet de zending zich bewust 
zijn van het pre-logische denken van de natuurmens. Logisch denken is hem geheel 
vreemd. De consequentie voor de zending is dat van dogmatische terminologie geen 
gebruik kan worden gemaakt.43 In de verkondiging zullen niet de heilsfeiten, maar 
de heilsdaden op de voorgrond moeten worden gesteld.44 De zendingstoespraak 
moet geen christologie brengen, maar ‘Christus teekenen’.45 

Brouwer waarschuwt in zijn boek voor de evolutietheorie. Op dit punt wijkt zijn 
standpunt af van Kruyt. Het aan deze theorie ten grondslag liggende optimisme zou 
een ernstig remmende factor kunnen zijn voor het zendingswerk. Het zou de 
opvatting bevorderen dat alles zich toch wel in de goede richting voortbeweegt.46 Hij 
veronderstelt dat de Reformatie anders zou zijn verlopen indien de betrokkenen 
waren uitgegaan van een evolutie van de samenleving. Heeft het nog wel zin het 
eigen leven in de waagschaal te stellen wanneer deze opvatting gehuldigd wordt? 
Zijn ernstigste bezwaar is dat de evolutietheorie geen rekening houdt met de 
zondigheid van de mens en de afval van God.47 Daarom zou hij later, zoals in 
hoofdstuk zes duidelijk werd, met Kruyt een stevige discussie voeren over diens 
evolutionaire opvattingen. Brouwer fundeert het ontstaan van godsdienst in de 
onmiddellijke zekerheid van de levende God, ‘waardoor een gevoel van volstrekte 
afhankelijkheid, van eerbiedig vertrouwen, en van absolute verplichting geboren 

                                                        
39  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 188-189. 
40  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 192. 
41  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 196. 
42  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 200-201. 
43  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 205. 
44  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 206. 
45  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 207. 
46  A.M. Brouwer, ‘Hoe te Prediken voor Heiden en Mohammedaan? Proeve van eene Theorie der 

Evangelieverkondiging op het Zendingsveld. VII. De Prediking en de Godsdienst der Hoorders’, 
MNZG, 1916 (60), blz. 19. 

47  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 20. 
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wordt’.48 De grond voor de zendingstaak fundeert hij in de openbaring van Jezus 
Christus: ‘Het voorrecht die te hebben ontvangen wekt de verantwoordelijkheid haar 
anderen bekend te maken’.49 Het gaat daarbij om een liefdevolle belangstelling in 
wat andere volken ‘bezitten en zoeken, gedachtig aan het feit dat ook wij eenmaal 
dwalende waren en vervreemd van het burgerschap Gods.’50 De verhouding van 
zending en godsdienst formuleert hij aan het slot van het eerste gedeelte van het 
zevende hoofdstuk als volgt: 
 

Wij gelooven voor ons, al weten wij het niet, dat er in den oorsprong eene kinderlijke 
gemeenschap was van den mensch met zijn Vader. Deze gemeenschap is door opgewekte 
hoogmoedige en zelfzuchtige aandriften van den mensch verstoord. Het gevolg daarvan 
was een zich werpen op magie, als het middel om zelf te heerschen, en, naast een op den 
achtergrond gedrongen besef van hoogere goden, een vereering van daemonen en voor-
ouders, om de afhankelijkheids- en verlossingsbehoefte uit te leven. (…) Hij [Christus] 
heeft de door de zonde verstoorde gemeenschap met God weer hersteld. En dit is onze 
kracht. De Zendingswerkzaamheid is niet anders dan de worsteling om dit nieuwe leven 
in de wereld in te dragen, met eerbiediging van de waarheidselementen die daar nog 
gevonden worden, en met de uitgesproken bedoeling aan de diepste behoeften van het 
menschenhart de goddelijke bevrediging te schenken. Daarvoor is het noodig die waar-
heidselementen te zoeken en de levensvragen te beluisteren, maar allermeest zelf de 
vreugde en de kracht van de boodschap des heils bij ervaring te kennen.51  

 
In het tweede deel van dit hoofdstuk wijst Brouwer op de roomse periode in de 
zending. Hij omschrijft deze periode als pedagogisch en accommoderend. De 
nieuwe, protestantse zending zou het als haar taak zien, met de nieuwe psycho-
logische en etnologische kennis van de godsdienst, opvoedkundig werkzaam te zijn. 
Dat kan echter pas gebeuren, wanneer het object van de opvoeding goed gekend 
wordt52 en een vertrouwensrelatie is gegroeid.53 In deze relatie moet de afweging 
worden gemaakt welke heidense gebruiken dienen te worden bestreden en welke 
kunnen worden gezuiverd. Brouwer verwijst hierbij met nadruk naar het schoon-
maken van de graven in Midden-Celebes.54  

In het ‘besluit’ van hoofdstuk zeven formuleert Brouwer enkele korte conclusies 
met betrekking tot de relatie van godsdienst en zending. Zijn eerste conclusie luidt 
dat de etnologische theorieën over de godsdienst de zending en de zendeling helpen 
om de hoorder beter te verstaan in de context van diens cultuur en godsdienst en in 
de prediking daarmee rekening te houden. De tweede conclusie is dat bekerings-
prediking, conform de nieuwe etnologische inzichten, niet allereerst de dwaling van 
het heidendom moet bestrijden, maar dat de zendeling de genade van God in 
Christus in verhaaltrant moet aankondigen. De derde in dit verband relevante 
conclusie is dat het werk van de prediking moet beginnen met het zoeken naar 
aanknopingspunten teneinde de waarheidselementen op te diepen en deze in het licht 
van de vervulling in Christus te stellen. Deze drie conclusies maken Brouwers 
afhankelijkheid van Kruyts visie op de verhouding van godsdienst en zending 

                                                        
48  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 46. 
49  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 47. 
50  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 47. 
51  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 48. 
52  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 202-203. 
53  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 228. 
54  Brouwer, ‘Hoe te prediken’, blz. 247-248.  
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duidelijk. De standpunten van Brouwer en Kruyt lagen niet alleen dicht bij elkaar, 
maar eerstgenoemde ontleende veel van zijn gedachten aan Kruyt. Dit kan ook nau-
welijks anders, gezien de rol die laatstgenoemde speelde bij de totstandkoming van 
het hier besproken boek. 
 
Hendrik Kraemer 
Kruyt beïnvloedde naast Daubanton en Brouwer ook de jonge Hendrik Kraemer. 
Laatstgenoemde ontving, voordat hij met zijn academische studie aan de universiteit 
van Leiden begon, zijn scholing als zendeling-kwekeling aan de NZS. Tijdens deze 
opleiding aan de zendingsschool bestudeerde hij de missionaire benadering van 
Kruyt. Door zijn contacten met Adriani besloot Kraemer af te zien van zijn voor-
nemen zendeling te worden in Nieuw-Guinea en ging hij zich richten op uitzending 
via het NBG.55 Hallencreutz, die in zijn proefschrift Kraemer towards Tambaram 
Kruyts invloed op Kraemer noemt, maakt niet duidelijk wat de aard van deze 
invloed is geweest. Hij gaat vooral in op de rol van Adriani. Laatstgenoemde pleitte 
bij het NBG voor de plaatsing van een linguïst op Java, want deze zou het pedago-
gisch cultuurwerk ten behoeve van de Javaanse elite ter hand moeten nemen en hun 
geestelijke groei moeten stimuleren. Hij zou zich – overeenkomstig de uitgangs-
punten van de etnologische zendingsmethodiek – in het Javaans tot de mensen 
moeten richten om de geestesgesteldheid van het Javaanse volk beter te verstaan.56 
Hallencreutz verwijst hiervoor naar Adriani’s artikel ‘Geestelijke stroomingen onder 
de bevolking op Java’ (1915)57 en in het bijzonder naar hetgeen hij daar schreef over 
de rol van deze taalkundige:  

 
De studie voor het doctoraat in de taal- en letterkunde van den Oost-Indische Archipel 
aan de Leidsche Universiteit kan iemand die daartoe overigens de geschikte persoon is, 
de noodige voorbereiding geven voor een cultuurarbeid in godsdiensthistorische richting, 
die een machtig hulpmiddel kan zijn om de ontwikkelde en naar ontwikkeling strevende 
Javanen nader bij het Christendom te brengen.58  

 
Een linguïst zoals Kraemer zou volgens Adriani een grote rol kunnen spelen in de 
overgang naar het ‘nieuwe leven’. In 1916 besloot het NBG-bestuur Adriani’s plaat-
singsvoorstel over te nemen.59  

Vanaf februari 1922, toen Kraemer in Java ging wonen, correspondeerde hij 
frequent met Kruyt. Zij hadden ook een aantal intensieve ontmoetingen. Kraemer 
had groot respect voor de missionaire en missiologische bijdragen van Kruyt. Zo 
schreef Kraemer in 1932 dat hij met eerbied vervuld was voor het werk dat Kruyt tot 
stand bracht.60 In zijn invloedrijke boek The Christian Message in a Non-Christian 
World (1938) beschrijft hij Kruyts zendingsmethodiek in uiterst waarderende 
termen. In het hoofdstuk ‘The missionary approach’ gaat hij in op het missiologisch 
debat over ‘Einzelbekehrung’ en ‘Volkschristianisierung’ en concludeert dat het 
concept van volkskerstening zowel in de theoretische discussie als in het praktische 

                                                        
55  Hallencreutz, Kraemer towards Tambaram, blz. 46-47. 
56  VGA, II, blz. 151. 
57  VGA, II, blz. 133-154. Over de keuze voor Kraemers bestemming, zie J.L. Swellengrebel, In 

Leijdeckers voetspoor, II, blz. 78-82. 
58  VGA, II, blz. 151. 
59  Hallencreutz, Kraemer towards Tambaram, blz. 70-72. 
60  Brief H. Kraemer aan Kruyt, 11 februari 1932 (ARvdZ 101A/6/3). 
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zendingswerk de boventoon ging voeren, maar dat ‘the trend of missionary thinking 
remained and remains individualistic’.61 Hij maakt de volgende opmerking: 

 
In pursuing the missionary task in a certain country or people it has been in the past 
extremely rare to start in a well-considered and methodical way from the solid fact of the 
communal conception and functioning of life and religion in the non-Christian world, and 
from the utter foreignness of our individualistic conception to its mind.62  

 
Vervolgens noemt hij Kruyt als één van de uiterst zeldzame voorbeelden van een 
weloverwogen benadering van de communale volksgemeenschap. Kruyt had vanaf 
het begin van het werk het communale karakter van het tribale leven uiterst serieus 
genomen. Kraemer wijst daarbij op de twee leidende principes in het werk van de 
zending in Midden-Celebes: ten eerste dat ‘the decisive factor in this confrontation 
of the community with God in Christ is the work of God’s Spirit and upon that our 
real trust must rest’ en ten tweede ‘that missions have to do this work on the basis of 
intelligent insight into the structure and functioning of the group life’.63 Het is van 
fundamenteel belang, schrijft hij, dat deze methodiek het accent legt op een 
‘radically religious approach’ en niet op ‘the spirit of sociological experiment’.64 Hij 
besluit met de opmerking dat het zeer belangrijk is dat de werken van Kruyt – en 
Adriani – beschikbaar komen voor ‘the whole missionary world, because they are 
extraordinary stimulating’.65 Omgekeerd had Kruyt, al in 1923, grote waardering 
voor Kraemers werk: ‘de wijze waarop gij werkt, acht ik de beste zendingsmethode 
en ik zou graag ook zo willen werken, nog daargelaten of ik de gaven ervoor zou 
hebben.’66 Deze formulering doet vermoeden dat Kruyt snel zijn meerdere erkende 
in Kraemer. Kruyts invloed op Kraemer, direct of indirect, moet daarom niet over-
schat worden. 

Kraemer ging reeds spoedig eigen wegen. Dit wordt duidelijk uit zijn kritische 
reactie op het eerst verschenen deel van Kruyts artikelreeks ‘Van Heiden tot 
Christen’ (1924). Kraemer was het met Kruyt eens dat mensen niet alleen uit ‘zuiver 
“geestelijke” motieven’ de overgang naar het christendom maken. Hij was het 
tegelijkertijd echter fundamenteel oneens met Kruyt: de komst van het christendom 
betekent geen veredeling, verhoging of verdieping van het religieuze leven van het 
volk, maar is een totale omzetting. De beschrijving van de ‘innerlijke, godsdienstig-
ethische omwenteling’ kwam naar zijn mening in Kruyts publicatie niet voldoende 
aan de orde.67 De wetenschap was te zeer in de ban geraakt van het evolutionisme: 
de gebruikelijke beschrijving van oorsprong en ontwikkeling was weliswaar 
verhelderend, maar zij verklaarde eigenlijk niets en zei evenmin iets over het doel 
der dingen. Het wezen der dingen zou moeten worden verklaard uit het doel en niet 
uit de oorsprong. Zijn verwijt aan het adres van de wetenschap gold ook Kruyt.  

De directe invloed van Kruyt op Kraemers missiologische werk was niet heel 
groot. Kruyt stond in theologisch opzicht onder invloed van de ethischen, terwijl 

                                                        
61  H. Kraemer, The Christian Message, blz. 349. 
62  Kraemer, The Christian Message, blz. 349. 
63  Kraemer, The Christian Message, blz. 350. 
64  Kraemer, The Christian Message, blz. 352. 
65  Kraemer, The Christian Message, blz. 352. 
66  Brief Kruyt aan H. Kraemer, 23 juni 1923 (ARvdZ 90/1/10). 
67  Brief H. Kraemer aan Kruyt, 24 november 1924 (ARvdZ 101A/7/1). 
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Kraemer zich vooral liet inspireren door de barthiaanse theologie.68 Het is de vraag 
of Hallencreutz Kruyts invloed op de jonge Kraemer niet enigszins overschat. 
Kraemer was zeer onder de indruk van de Posose zendingsmethodiek, maar waar-
schijnlijk had Adriani grotere invloed op hem dan Kruyt.69 Het is gerechtvaardigd te 
concluderen dat Kraemer zich onder invloed van de gezaghebbende etnologische 
zendingsmethode in Midden-Celebes richtte op een intensieve bestudering van de 
Javaanse cultuur. Opmerkelijk is dat in Kraemers latere werken, zoals de belang-
wekkende studies Religion and the Christian faith (1956) en World cultures and 
world religions (1958), geen verwijzingen naar de publicaties van Kruyt meer voor-
komen. De Tweede Wereldoorlog leidde dus ook bij Kraemer tot het stellen van 
andere vragen aan de missionaire praktijk van de kerk.  
 
Johannes Chr. Hoekendijk 
We vinden relatief weinig sporen van Kruyt in Nederlandse missiologische hand-
boeken die na de Tweede Wereldoorlog verschenen. Dit houdt mogelijk verband 
met de verschijning van J.C. Hoekendijks invloedrijke dissertatie Kerk en Volk in de 
Duitse zendingswetenschap (1948). De Utrechtse hoogleraar Hoekendijk (1912-
1975)70 komt in zijn studie tot de slotsom: ‘In geen enkel opzicht zijn volk of taal 
constitutief voor de kerk’.71 De hervormd geworden Hoekendijk werd opgeleid aan 
de NZS in Oegstgeest (1930-1936).72 Kruyt en Hoekendijk moeten elkaar dus hebben 
gekend, aangezien eerstgenoemde na zijn repatriëring docent was aan de zendings-
school.73 Hoekendijk erkent de goede bedoelingen van de voorstanders van zending 
als volkskerstening: de zendelingen wilden de kwalijke invloeden van het koloniale 
bestel weren uit de nieuw-ontstane kerken en het volkseigene bewaren. Het 
gekerstende volk moest een eigen weg zoeken. Juist waar zending verbonden was 
met westerse expansie zou de volkskerstening functioneren als een bescherming van 
het eigene van de kerk.74 Het volkskerkconcept kreeg een ‘apologetische functie’.75  

Hoekendijk ziet, met de Duitse situatie van na 1933 in het achterhoofd, in het 
concept echter potentiële verleidingen en gevaren: hij levert fundamentele kritiek op 

                                                        
68  Zie hiervoor ook H. Kraemer, ‘Continuity or discontinuity’, The Authority of the Faith. ‘The 

Madras Series’. Presenting Papers Based upon the Meeting of the International Missionary 
Council, at Tambaram, Madras, India. December 12th to 29th, 1938. Volume I, New York/London, 
1939. Kraemer verwijst in deze lezing met nadruk naar Barths juist verschenen deel I/2 van zijn 
Kirchliche Dogmatik (paragraaf 17: ‘Gottes Offenbarung als Aufhebung der Religion’), waarin deze 
zijn these met betrekking tot discontinuïteit ontwikkelt (blz. 14, zie ook 17-19). 

69  Zie hiervoor J. Verkuyl: toen Kraemer bij Adriani klaagde over het scepticisme dat zijn geloofs-
leven aantastte, confronteerde Adriani hem met de opgestane Heer en drong bij hem aan op 
loyaliteit aan Christus en aan het evangelie. Dit had een sterke groei in geloof tot gevolg (J. 
Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap, Kampen, 1975, blz. 68).  

70  Hoekendijk was secretaris van de Nederlandse Zendingsraad (1946-1949), secretaris van het 
Department of Studies on Evangelism van de Wereldraad van Kerken (1949-1952), hoogleraar in de 
vakken praktische theologie, apostolaat en bijbelse theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1952-
1966) en hoogleraar aan Union Theological Seminary in New York (1966-1975). Zie F. Petter, 
Profanum et Promissio, Zoetermeer, 2002, blz. 77-81. 

71  J.C. Hoekendijk, Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap, blz. 268.  
72  Zie P. van Gurp, Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975). 

Een plaatsbepaling, Haarlem, 1989, blz. 41, 44-46. Hoekendijk kwam uit een evangelisch milieu en 
deed in 1934, tijdens zijn zendingsopleiding, belijdenis van het geloof in de hervormde gemeente te 
Oegstgeest. 

73 Vergelijk Van Gurp, Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk, blz. 46. 
74  Hoekendijk, Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap, blz. 266. 
75  Hoekendijk, Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap, blz. 267. 
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de risicovolle mogelijkheid van een integrale verbinding van kerk en volk. De kerk 
is bij hem vooral corpus alienum: de kerk mag haar vreemdheid niet prijsgeven. 
Hoekendijk wil slechts met uiterste voorzichtigheid spreken over een kerk die het 
volk zeer nabij komt. Het bepleiten van een Javaans christendom mag geen pro-
gramma zijn: ‘Het is of zo vanzelfsprekend, dat elk woord teveel wordt en de aan-
dacht van het centrum dreigt weg te trekken, of het is een theologische haeresie’.76 
Hij zoekt de weg naar het volk via de kerk en niet andersom: via het volk naar de 
kerk. Hij verwijst daarbij naar Kraemers uitspraak: ‘The way towards becoming an 
indigenous church goes through becoming first a real Church’.77 Hoekendijk stelt 
hier de kritische vraag naar het tegenover van evangelie en cultuur en ook van kerk 
en volk: kan de zending die de volkskerstening en de volkskerk nastreeft het ‘pro-
fetisch getuigenis’ waarborgen?78 Hij vreest dat de volkskersteningsmethode leidt tot 
nieuwe kerken met een ‘vaag-conservatief en statisch-repristinatief karakter’.79 Het 
accent zou te gemakkelijk verschuiven naar het etnische karakter van de kerk. Het 
gaat in het zendingsbevel volgens Hoekendijk niet om de kerstening van de 
vólkeren, maar om de bekering van de ménsen in al hun levensverbanden. Deze 
levensverbanden acht hij niet zonder meer identitiek met de volksverbanden. 
Zending als volkskerstening wijst hij daarom scherp af. Hoewel Hoekendijk niet één 
maal refereert aan Kruyt is duidelijk dat hij diens werkwijze in Midden-Celebes op 
principiële gronden afwijst.  

Hoekendijk legt in zijn dissertatie nadrukkelijk verband met de wereldzendings-
conferentie te Whitby in Canada (1947). Deel III, hoofdstuk V van zijn dissertatie 
begint met een citaat uit de conferentieverklaring. Het onderstreept de door de 
Tweede Wereldoorlog gegroeide overtuiging dat de westerse beschaving, de kerk en 
het christelijk geloof ‘are also under condemnation, that they have failed to fulfill 
their promises, and therefore no good thing can be expected from the future’.80 De 
gedelegeerden op de conferentie te Whitby waren van mening dat een einde moest 
komen aan de westerse cultuurpropaganda. Westerse cultuuruitbreiding en cultuur-
overdracht mochten niet langer de ‘heidense chaos’ worden ingedreven: ‘Op zijn 
best mag men nog op herstel van de “westerse cultuur” hopen’.81 Hoekendijk zag in 
dat de Duitse zendingswetenschap de verwoestende werking van de westerse 
civilisatie onderkende en dat de volkskersteningsgedachte juist een poging vormde 
om deze negatieve invloeden te neutraliseren.82 De grote kracht van de modernisatie 
vraagt volgens hem echter een andere zendingsmethodiek: het gaat niet langer om 
wordende kerken onder een koloniaal bestel, maar om kerken in onafhankelijke 
landen die evenzeer de kracht van de industriële revolutie ervaren. Deze kracht is 
daardoor niet langer een door de koloniale heerser geïmporteerd probleem, maar hij 
is inheems geworden. Hoekendijk ziet als praktische consequentie hiervan dat de 
zending de jonge kerken niet langer tegen een westerse ‘Überfremdung’ moet 
beschermen. Civilisatie en modernisatie zijn deel van het volksleven geworden. 
Conservering van het volkseigene kan daarom niet langer. Het zou een fixatie op 
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vormen betekenen die op termijn niet anders dan folklore kunnen zijn.83 De 
gerichtheid op het volk en het volkseigene zou tot een verloochening kunnen leiden 
van de mens die op drift is. De zending moet zich juist richten op de ontwortelden. 
Hoekendijk pleit daarom voor de ‘comprehensive approach’ die uitgaat van de 
‘intensieve universaliteit van het heil, de radicale toepassing van Christus’ koning-
schap over het gehele leven’ en die vereist dat de zending zich richt op de mens in 
zijn ‘totale omgeving’.84  

Het is duidelijk dat Hoekendijk hiermee een andere richting wijst dan Kruyt en 
ook Kraemer. De Poso-zending vond plaats in de vóóroorlogse, koloniale context. 
Kruyt richtte zich op de groei van een kerk mét behoud van het volkseigene. Het 
binnenvallen van ‘the Great Society’85 in Midden-Celebes beschouwde hij groten-
deels als een uiterst onwenselijke ontwikkeling. Het veroorzaakte desintegratie en 
zelfs de vroegtijdige dood van de inwoners van deze landstreken.86 Hij probeerde de 
desintegrerende invloeden daarom te keren en de christelijke gemeenschap te maken 
tot de conserverende, stabiliserende en richtinggevende factor in het volksleven. 
Hoekendijk argumenteert dat deze benadering door de dekolonisatie niet meer 
legitiem is en dat het binnenvallen van ‘the Great Society’ tevens het einde betekent 
van de gemeenschapsmythologie.87  

Met Barth zegt Hoekendijk dat de gemeente exemplarische existentie heeft en 
dat zij zich door fundamenteel dienstbetoon (diakonia) richt op alle noden van haar 
omgeving. Anders dan bij Kruyt vallen volksgemeenschap en kerk in Hoekendijks 
gedachtegang dus niet samen. De kerk bevindt zich temidden van het samenleving. 
De kerk is niet de ongeestelijke en zwakke volksgemeenschap van Christus die lang-
zaam een proces van zuivering doormaakt, maar de kerk is de exemplarisch levende 
gemeente. Levend temidden van het volk en profetisch getuigend is zij teken van het 
komende Rijk. Gemeenschap bestaat voor Hoekendijk niet in het opheffen van de 
tegenstelling volk en kerk. Die gemeenschap, die eenheid beschouwt hij in tegen-
stelling tot Kruyt als een gevaarlijke fictie. Werkelijke eenheid komt tot stand 
doordat de gemeente haar omgeving dient. Zij dient haar omgeving door gemeente 
van de Heer te zijn. In de koinonia van de gemeente komt de sjalom tot stand die 
gerechtigheid, integriteit, vrede en gemeenschap als teken van het Rijk present stelt. 
Zending, schrijft Hoekendijk als een vlammende kritiek op de volkskerstenings-
gedachte, mag niet verschralen tot het conserveren van de burgerlijke levensvormen, 
‘ook wanneer die in de veranderende constellatie van de maatschappij door het leven 
zelf vernietigd werden’.88 De gemeente moet bij Hoekendijk een ‘sociaal integratie-
centrum’ worden.89 Temidden van de verwarrende modernisatie is de gemeente de 
enige die de kracht heeft nieuwe, integrerende levensverbanden tot stand te brengen.  

Op dit laatste punt ontlopen de meningen van Hoekendijk en Kruyt elkaar niet 
veel. Beiden zagen de kerk als de grote integrerende kracht. Het verschil zit echter in 
de waardering van het volkseigene. Terwijl Kruyt kiest voor het verzet tegen de 
modernisatie en voor het behoud van het volkseigene, kiest Hoekendijk voor 
zending als op weg zijn met de ontwortelden. Hoekendijk aanvaardt de modernisatie 
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als onvermijdelijk, terwijl Kruyt grenzen aan de desintegratie meent te kunnen 
stellen. Kruyt ziet geen andere mogelijkheid dan de keuze voor de volkskerk. Voor 
Hoekendijk is de situatie in de wereld ingrijpend gewijzigd: het gaat hem om de 
keuze voor een beschaving die nog vorm moet krijgen. Met een verwijzing naar de 
Franse theoloog en sociaal wetenschapper Jacques Ellul (1912-1994) pleit hij voor 
revolutionaire keuzen. Het gaat hem om het zoeken naar vormen van gemeenschap 
die passen bij de nieuwe tijd. Hij neemt daarom afscheid van de zendingsmetho-
dische benadering van het eind van de negentiende eeuw en het begin van de 
twintigste eeuw.  

Hoekendijks keuze voor de kerk als dienende gemeenschap is ook herkenbaar in 
de ecclesiologische keuzen van de wereldzendingsconferentie in Whitby (1947). De 
gedelegeerden van de conferentie stelden dat het in de zending moest gaan om de 
vernieuwing van de kerk en het vormen van gemeenschappen van geloof, liefde en 
hoop.90 De kerk die leefde vanuit de koinonia was teken van het Rijk. Anne Wind 
vergelijkt het elan op deze conferentie met de stemming op de eerste wereld-
zendingsconferentie in Edinburgh (1910) en concludeert dat de conferentie van 
Whitby, anders dan de voorgaande conferenties in Jeruzalem (1928) en Tambaram 
(1938), zich niet meer uitsprak over de aanknopingspunten en de waarheids-
elementen in andere religies. Hij beschouwt de conferentie in Whitby als een 
voorbode van de verschuivingen in de jaren zestig: het accent kwam te liggen op de 
vraag wat de cruciale thema’s waren in de gistende wereld. Het revolutionaire elan 
van de wereld werd tot een mogelijke schakel tussen kerk en wereld.91 Whitby 
besprak ook een ander aspect van de koinonia: de gemeenschap tussen oudere en 
jongere kerken. In de tijd dat de oecumene institutionele vormen kreeg, drongen 
‘jonge’ kerken aan op nieuwe verhoudingen met de zendende kerken en de 
zendingsorganisaties. Hun streven was te komen tot een partnerschap van de oudere 
en de jongere kerken en goede vormen van samenwerking te vinden.  

De breuklijn van de Tweede Wereldoorlog, het besef van het westerse falen en 
de veranderende relatie tussen de ‘jonge’ en ‘oude’ kerken leidden tot de hierboven 
beschreven verandering in het zendingsdenken. De missiologische benaderingen van 
Kraemer en Hoekendijk, hoewel verschillend, boden heldere kaders om tot een 
nieuwe koers in de zending te komen. Zij schiepen afstand tussen evangelie en 
wereld en zochten herstel voor de profetische rol van de kerk. Kruyt had gekozen 
voor de integrerende en conserverende rol van de kerk in de samenleving. Het is 
echter onjuist te concluderen dat hij daardoor geen aandacht had voor het profetische 
aspect van het kerk-zijn en de noodzakelijke afstand tussen evangelie en wereld. 
Kruyt hoopte op een veranderde en vernieuwde samenleving door de kracht van het 
evangelie. Hij stelde het volk echter niet tegenover de (profetische) kerk, maar 
tegenover de zuurdesem van het evangelie. De volkskerk zag hij als het vehikel om 
het gist zijn werk in de samenleving te laten doen.  

Zendingsetnologie kwam na de Tweede Wereldoorlog in een kwaad daglicht te 
staan doordat het accent op het volkseigene, het gebruik van de lokale taal en het 
oprichten van etnische kerken te veel herinnerde aan de Blut- und Boden-ideologie 
van het Duitse Rijk.92 De etnologische zendingsmethodiek had geleid tot ‘een 

                                                        
90  A. Wind, Zending en Oecumene in de twintigste eeuw, I, blz. 165. 
91  Wind, Zending en Oecumene in de twintigste eeuw, I, blz. 167. 
92  Zie ook J.A.B. Jongeneel, Missiologie, I, Zendingswetenschap, ’s-Gravenhage, 1986, blz. 172. 
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bedenkelijke osmose van zending en nationalisme’.93 Hoekendijk stelt in scherpe 
bewoordingen dat ‘men in de zending reeds lang vóór de “nationale beweging” open 
oog had voor het wezen en de betekenis van Volkstum.’94 Kritiek van de kerk op het 
nationaal-socialisme werd door nazi-ideologen gepareerd met een verwijzing naar de 
publicaties van de Duitse zendelingen Bruno Gutmann (1876-1966)95 en Christian 
Keysser (1877-1961),96 beiden exponent van de etnologische benadering in de zen-
ding. Volgens Hoekendijk werd het daardoor voor de kerk moeilijk stelling te 
nemen tegen de ideologie van het nazisme.97  

Recent is opnieuw aandacht gevraagd voor de rol van de etnologische zendings-
methode in relatie tot etniciteit en identiteit. Günther Pakendorf stelde in zijn artikel 
‘For there is no power but of God’ (1997)98 de rol en de invloed van de Duitse 
zending in zuidelijk Afrika aan de orde. Het stichten van etnische kerken waarin 
cultuur, taal en christelijk geloof een verbinding aangingen, kon volgens hem leiden 
tot een klimaat waarin politieke en theologische apartheid kon ontstaan. In reactie op 
deze stelling schreef J. van ’t Kruis:  

 
Although there should be more research on this subject, it is not a wrong conclusion 
when we state that Warneck’s ethnical approach was an important contribution to the 
Boers in redefining their identity in opposition to the identity of others. (…) When the 
context is narrowed and ethnicity or culture become the hermeneutic key to interpret the 
Word of God, it does not only endanger the universal aspects of Gods revelation in 
Christ, it can also lead to the dangerous fruits of segregation.99  

 
Het door Pakendorf gelegde verband tussen de Duitse volkskersteningsmethode en 
de apartheid in Zuid-Afrika is niet bewezen, maar de aanwijzingen vormen voldoen-
de reden tot verdergaand onderzoek. 
 
Johannes H. Bavinck 
Hoekendijk leverde een vlammende kritiek op de vooroorlogse zendingsmethodiek. 
Bij de gereformeerde missioloog J.H. Bavinck (1895-1964)100 is dit niet het geval. 

                                                        
93  Petter, Profanum et Promissio, blz. 83. 
94  Hoekendijk, Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap, blz. 121-122. 
95  Voor een bespreking van Gutmanns opvattingen, zie Hoekendijk, Kerk en volk in de Duitse 

zendingswetenschap, blz. 135-164; P. Beyerhaus, Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als 
missionarisches Problem, Wuppertal-Barmen, 1959, blz. 88-96. De Leipziger Mission zond 
Gutmann uit naar Duits Oost-Afrika (Tanzania), waar hij met enkele onderbrekingen van 1902 tot 
1938 werkte. Hoekendijk: ‘Aangrijpend-eenzijdig voert Gutmann door zijn gehele werk heen een 
polemiek tegen de ongebonden wereld van het individualisme’ (Kerk en volk in de Duitse 
zendingswetenschap, blz. 137).  

96  Keysser was ingenieur, maar besloot zendeling te worden. In 1899 zond de Neuendettelsauer 
Mission Keysser uit naar Papua Nieuw-Guinea, waar hij werkte tot 1921. Van 1921 tot 1945 was hij 
docent op het Missionsseminar Neuendettelsau. In 1929 ontving hij een eredoctoraat van de faculteit 
filosofie in Erlangen (zie: W.A. Krige, Die probleem van eiesoortige kerkvorming by Christian 
Keysser, Amsterdam, 1954, blz. 20-23). 

97  Hoekendijk, Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap, blz. 122. 
98  G. Pakendorf, ‘ “For there is no power but of God.” The Berlin Mission and the Challenges of 

Colonial South Africa’, Missionalia, 1997 (25), blz. 255-275. 
99  J. van ‘t Kruis: ‘Koinonia as intercontextual community’, niet-gepubliceerde lezing, 2001. Zie ook: 

J. van ’t Kruis, ‘Ecclesiology, identity and ethnicity’, in: E.A.J.G. van der Borght, D. van Keulen, 
M.E. Brinkman (eds.), Faith and Ethnicity, Zoetermeer, 2002. 

100  J.H. Bavinck studeerde theologie en filosofie in Amsterdam en Erlangen. Hij was predikant van de 
Nederlands-sprekende Gereformeerde Kerk in Medan en Bandung (1919-1926) en werd na een 
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Zijn toon is gematigder en hij neemt met ‘hartgrondig wantrouwen’ afstand van 
Hoekendijks ‘comprehensive approach’.101 Bavinck verwijst in zijn Inleiding in de 
Zendingswetenschap (1954) meerdere malen naar Adriani en Kruyt.102 Dit is onder 
meer het geval in het deel over de zendingsmethodiek, met name in het hoofdstuk 
over de accommodatie. Bavinck gebruikt bij voorkeur het woord possessio. Accom-
modatie duidt voor hem te zeer op een kritiekloze aanpassing aan de context, terwijl 
possessio een inbezitneming van de heidense levensvormen door het christelijk 
leven betekent.103 Kruyt gebruikt de term ‘toeëigening’: de heiden maakt zich het 
christelijk geloof eigen.104 Hij beschrijft het proces daarmee als de weg van de 
heiden-christen met het evangelie, terwijl Bavinck redeneert vanuit de weg van het 
evangelie met de mens.  

Bavinck noemt in zijn inleiding frequent missiologen van voor de oorlog: vader 
en zoon Warneck, F.E. Daubanton, J. Schmidlin, Adriani en Kruyt. Bavinck sluit 
niet kritiekloos aan bij de oudere zendingsmethodieken. Met Barth beseft hij dat de 
theologie een kritische taak heeft en dat de geschiedenis ons keer op keer onbarm-
hartig op de vingers tikt. Hij stelt dit aan de orde wanneer hij de vervlechting van 
zending en etnologie bespreekt. De zending mag zich daaraan niet overleveren: de 
zuiverheid van het evangelie mag niet opgeofferd worden.105  

Evenals Hoekendijk houdt ook Bavinck zich bezig met de verhouding van kerk, 
volk en enkeling. Het is in dit verband dat hij verwijst naar de ervaringen van de 
Poso-zending.106 Hij komt op basis van de bijbelse gegevens tot de conclusie dat de 
‘volksbekering’107 niet normatief is en dat er geen aanleiding is de bekering van de 
enkeling te willen vermijden. De positieve lading die de Duitse zendingswetenschap 
geeft aan het begrip ‘volk’, wijst hij daarom af.108 Hij constateert dat Paulus op de 
Areopagus (Handelingen 17: 15-34) niet alleen zoekt naar aanknopingspunten, maar 
dat hij tevens confronteert en oproept tot bekering. Anders dan Kruyt argumenteert 
hij dat de zoektocht naar verscholen ‘stukjes waarheid’ in de niet-christelijke religies 
uitgaat van een verkeerde vooronderstelling. Zending is naar zijn mening niet het 
‘nauwkeuriger uitleggen van de weg Gods’ (Handelingen 18:26), maar het spreken 
over de radicaal andere weg van het christelijk geloof. Het spreken over bekering en 
oordeel moet een plek hebben in het zendingswerk: ‘De breuk moet scherp en 
welomlijnd worden getekend’.109 Hij sluit op dit punt aan bij Kraemer, die zei dat 
het enige aanknopingspunt in de verkondiging van het evangelie bestaat in de vorm 
van de antithese.110 Hij nuanceert deze theologische stellingname door te erkennen 
                                                                                                                                  

korte periode te Haamstede (1926-1929) missionair predikant in Solo (1930-1933). Nadien was hij 
hoogleraar zendingswetenschappen in Kampen (1933-1954). Zie P.J. Visser, Bemoeienis en getui-
genis, blz. 22-82. 

101  J.H. Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, Kampen, 1954, blz. 114. 
102  Onder meer blz. 94, 122, 142-143, 189, 191, 257. Over Bavincks verwijzingen naar Kruyt zie 

Visser, Bemoeienis en getuigenis, blz. 100-101. 
103  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 181. Zie ook P.J. Visser, Bemoeienis en getui-

genis, blz. 249-259. 
104  In zijn Engelstalige publicaties gebruikte hij het woord ‘appropriation’ (zie Kruyt, ‘The appropri-

ation of Christianity’, blz. 267-275). 

105  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 86. Bavinck wijst in dit verband op Barths ‘Die 
Theologie und die Mission in der Gegenwart’ (1933). 

106  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 122. 
107  Bavinck gebruikt de term ‘volksbekering’, niet ‘volkskerstening’.  
108  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 123-124. 
109  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 140-141. 
110  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 141. Hij verwijst naar de volgende uitspraak van 
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dat de zendingspraktijk op dit punt ‘veel ingewikkelder’ is: de zendeling zoekt in de 
praktijk altijd aansluiting, ook wanneer hij methodisch voor een antithetische bena-
dering kiest.  

Ter illustratie van de ingewikkelde praktijk brengt Bavinck de Poso-zending ter 
sprake. In een uitvoerige voetnoot citeert hij een artikel van Kruyt111 waarin deze 
vertelt over de receptie van zijn prediking. De Posoërs waren sceptisch en meenden 
dat Kruyt uiteindelijk wel zou begrijpen dat hij het met zijn ideeën over God bij het 
verkeerde eind had. Bavinck beschrijft dit als een voorbeeld van het missionaire 
gesprek: het lijkt op een steil bergpad, dat voert langs gapende afgronden.112 Hij doet 
hier geen recht aan de opvattingen van Kruyt: in het hoofdstuk over de confron-
terende zendingsmethode laat Bavinck onderbelicht dat de in etnologische methode 
de breuklijn tussen christelijk geloof en de religies veel minder scherp getrokken 
wordt dan in de antithetische werkwijze. Kruyt erkent weliswaar de noodzaak van 
openbaring voor de kersteningsarbeid, maar anders dan Bavinck baseert hij zijn 
zendingsmethodiek op de vooronderstelling dat religie zich evolutionair ontwikkelt 
en dat de bekering mede de vrucht is van een lineair voortschrijdend kerstenings-
proces.  

Bavinck gaat iets uitvoeriger op Kruyt in wanneer hij schrijft over het drievou-
dige doel van de zending en de possessio.113 Hij behandelt de ‘uiterst ingewikkelde’ 
verhouding van kerk en volk en hij stelt evenals Hoekendijk de vraag naar de 
legitimiteit van de missiologische verbinding van volk en kerk: ‘Is dus het begrip 
“volk” een constitutief, mee-bepalend element bij de opbouw van de kerk?’114 
Bavinck beseft evenals Kruyt terdege dat modernisatie desintegratie tot gevolg 
heeft: ‘Ontstamming betekent steeds tegelijk zedelijke verwildering’.115 De missio-
logische keuze voor het behoud van het ongerepte stamverband vindt hij daarom 
begrijpelijk.116 Hij verbindt daaraan echter niet de conclusie dat dit de juiste 
zendingsmethodiek is. De gedachte dat de zending de sociale bindingen van het volk 
moet eerbiedigen als van God gegeven instellingen – door Bruno Gutmann schep-
pingsordinanties genoemd – wijst Bavinck, evenals Kruyt, af. Met Hoekendijk is hij 
van mening dat het volkseigene en de volkssamenhang niet bepalend kunnen zijn 
voor de vormgeving van het missionaire werk.117  

Bavincks gedachtegang wordt concreet wanneer hij schrijft – contra Kruyt – dat 

                                                                                                                                  
Kraemer: ‘(…) points of contact in the real, deep sense of the word can only be found by antithesis. 
This means by discovering in the revealing light of Christ the fundamental misdirection that 
dominates all religious life and at the same time the groping for God which throbs in this mis-
direction, and which finds an unsuspected divine solution in Christ. It is clear from all that has been 
said that this antithetical way of establishing points of contact is not meant as a negative way of 
condemnation, but as a deeply positive way of dealing realistically with the dialectical reality of the 
religion of mankind’ (H. Kraemer, The Christian Message, blz. 139). 

111  Kruyt, ‘Wat de Possoërs van Gods Woord dachten’, Wolanda Hindia, 1940 (13/5), blz. 49-52. Zie 
Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz.142-143. 

112  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 142-143. In de voetnoot verwijst hij tevens naar 
Adriani’s artikel ‘Het christianiseeren eener taal’ (1916). Zie blz. 344vv.  

113  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, deel 1c (blz. 157-194, in het bijzonder blz. 189, 191).   
114  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 161. 
115  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 164. 
116  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 164. 
117  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 168. Zie ook blz. 166: ‘Van hieruit gezien moet 

het begrip “volk”, zoals wij het op de zendingsvelden ontmoeten, niet beschouwd worden als een 
meebepalend element bij de opbouw van de Kerk. De Kerk beoogt een gemeenschapsband van 
geheel andere aard dan die, welke in de oude stamverbondenheid gegeven was.’ 
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stamoudsten niet qualitate qua ouderlingen van de christelijke gemeente kunnen 
zijn:118 ‘Elke gedachte, alsof de Kerk nu de oude verbondenheid opvangt, draagt 
grote gevaren is zich’.119 Hoewel Bavinck in dit gedeelte Kruyt niet ter sprake 
brengt, is duidelijk dat hij hiermee afstand neemt van de etnologische methode. Hij 
meent dat de kerk tegenover de stam en het volk altijd een zekere distantie in acht 
moet nemen. Deze distantie wil Bavinck evenzeer in acht nemen wanneer het gaat 
om de verhouding van kerk en heidendom. Op dit punt bespeurt hij aan katholieke 
zijde een te positieve visie op de mens en zijn cultuur. De heiden is in die visie tot 
veel goeds in staat en heeft een natuurlijke godskennis. Bavinck wijst deze gedachte 
als niet-reformatorisch af. Hij is niet bereid mee te gaan in de gedachte dat de ‘rein-
uiterlijke’ zeden, de gewoonten van het volk, geen onderdeel van de religie zouden 
vormen. Alle uitingen van de cultuur hangen met elkaar samen en de religie neemt 
daarin een centrale plaats in.120  

Hoewel Bavinck zijn positie hier afgrenst tegenover de katholieke visie op de 
accommodatie van evangelie en cultuur, onderscheidt hij zich hier ook van de 
positie van de vooroorlogse Oegstgeester zending en in het bijzonder van Kruyt. 
Terwijl Bavinck de heidense religies beschouwt als ‘door de zonde gegrepen’, als 
‘machtige, levensbeheersende eenheden, als structuren die volstrekt ondeelbaar 
zijn’,121 gaat Kruyt uit van het zich baanbrekend godsgeloof in het heidendom. Voor 
Bavinck zijn de religies onbruikbaar in het werk van de zending, terwijl Kruyt zich 
tot taak stelt de groei van het al aanwezige godsgeloof in het heidendom te bevor-
deren. Bavinck nuanceert zijn standpunt wel door te wijzen op de algemene genade, 
die hij als ‘een eigenaardige breuk’ in de ondeelbare structuren beschrijft. God liet in 
zijn ontferming ‘onverwachte en ongedachte waarden’ in de heidense religie be-
staan. Een tweede nuancering brengt hij aan door te spreken van een ‘slijtage’ van 
de religies. De secularisatie holt het oorspronkelijke karakter van allerlei religieuze 
gebruiken uit. Door die ontwikkeling is het niet altijd nodig zeden en waarden te 
zien in het licht van de oorspronkelijke heidens-religieuze intentie.122 

Wellicht zijn deze nuanceringen de reden dat Bavinck de opvattingen van Kruyt 
niet expliciet bestrijdt. Hij argumenteert tegen Gutmann, Keysser en Hoekendijk, 
maar verwijst met opmerkelijke instemming naar Kruyt. Hij bestrijdt of bespreekt 
Kruyts evolutionaire godsdiensthistorische opvattingen niet. De verwijzing naar Van 
Heiden tot Christen had volop de mogelijkheid tot polemiek geboden. Bavinck doet 
dit echter niet. Hij waardeert Kruyts visie op het schoonmaken van de graven in 
Midden-Celebes. Terwijl de door Barth beïnvloede hervormde zendingsdirector F.J. 
Fokkema aanvankelijk grote moeite had met Kruyts opvattingen,123 blijkt de gere-
formeerde Bavinck Kruyts handelwijze te waarderen als een goed voorbeeld van 
possessio: ‘Het komt mij voor, dat het inderdaad geoorloofd is, op een dergelijke 
wijze oude zeden in bezit te nemen en in dienst te stellen van Jezus Christus’.124 Hij 
komt tot deze slotsom, omdat de oude gebruiken werden omgevormd: ‘Het gebruik 
van het reinigen van de graven werd dus wel gehandhaafd, maar het werd uit zijn 
heidense omklemming losgemaakt en herschapen tot een eerbiedige herdenking van 
                                                        
118  Vergelijk blz. 355. 
119  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 166. 
120  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 175. 
121  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 175. 
122  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 176-177. 
123  Zie blz. 301. 
124  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 190. 
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hen, die heengingen, in het licht van de opstanding van Jezus Christus’.125  
De positieve verwijzing naar Kruyts zendingsmethodiek neemt niet weg dat 

Bavinck kritisch staat ten opzichte van de volkskersteningsgedachte. Bavinck beseft 
met Hoekendijk dat de zending een geheel nieuwe fase ingegaan is. Hij schroomt 
vervolgens echter niet aan het eind van zijn studie te schrijven dat een wezenlijk 
gebruik moet worden gemaakt van het ‘volkseigen’, een term die onlosmakelijk 
verbonden is met de volkskersteningsgedachte.126 Hij bespreekt het volkseigene 
echter niet meer in relatie tot volk en kerk, maar hij duidt het als de ‘bijzondere 
gaven en krachten’ die vanuit het evangelie cultuuropbouwend werk kunnen ver-
richten. Hij plaatst dit in de context van de demonische en demoraliserende westerse 
invloed op andere volken. Het leidt ertoe dat het eigene van de volken geruisloos ten 
onder gaat in de wereldwijde moderniseringsgolf. De inspanningen van de zending 
om ‘met grote zorgvuldigheid veel van het eigene van de volkeren te redden en in 
bezit te nemen voor Jezus Christus’ zijn naar Bavincks mening zeer teleurstellend 
verlopen. De stroom kan niet gekeerd worden. De poging deze ontwikkeling te 
stoppen, zoals Kruyt probeerde de oude samenlevingsverbanden in Midden-Celebes 
te behouden, heeft slechts smaad tot gevolg: de zending laadt dan de verdenking op 
zich de volken te willen belemmeren ‘in hun streven naar kracht en zelfstandig-
heid’.127  

Th. van den End komt tot een vergelijkbare conclusie als Bavinck, want hij 
verwijt de Poso-zending ‘restauratie’.128 Het gebruik van deze term is niet terecht, 
want het suggereert een streven naar herstel van een voorheen bestaande situatie. 
Kruyts intentie was echter de bestaande samenlevingsverbanden te behouden en 
vruchtbaar te maken voor de vernieuwing van de samenleving. Van den End heeft 
gelijk in die zin dat de zending in Midden-Celebes zeer terughoudend was om 
westerse vormen van gezondheidszorg te introduceren, geen pogingen deed de 
positie van de slavenstand te verbeteren en zich niet richtte op de verandering van 
bestaande sociale structuren.  
 
Andere missiologen en godsdiensttheologen 
Johannes Verkuyl (1908-2001) noemt Kruyt zijdelings in zijn Inleiding in de 
nieuwere zendingswetenschap (1975).129 Anders dan Bavinck bespreekt Verkuyl 
Kruyts bijdrage aan de missiologie niet inhoudelijk. In het hoofdstuk over 
missiologie in Nederland130 schenkt Verkuyl uitvoerig aandacht aan J.H. Bavinck, 
H. Kraemer en J.C. Hoekendijk. Kruyt noemt hij als voorbeeld van ‘de grote schare 
van zendingsarbeiders’ die bijdroegen aan de missiologie door studies in loco. Kruyt 
en Adriani worden in één adem genoemd als personen die grote internationale 
bekendheid verwierven. Verkuyl – die in 1939 bij Kruyt lessen etnologie volgde131 – 

                                                        
125  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 189. 
126  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 299. 
127  Bavinck, Inleiding in de Zendingswetenschap, blz. 299-300.  
128  Zie Th. van den End, ‘De GZB in Indonesië (1913-1961)’, in: Th. van den End, H. van ’t Veld, Met 

het Woord in de wereld, blz. 43 en Th. van den End, ‘Tweehonderd jaar Nederlandse zending: een 
overzicht’, blz. 14.  

129  J. Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap, zie blz. 59, 68, 236-237. Opmerkelijk is 
dat Verkuyl meer aandacht schenkt aan Adriani, die hij ‘de geestelijke vader’ van de Poso-zending 
noemt (blz. 68).  

130  Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap, blz. 58-80. 
131  Zie hoofdstuk 2, voetnoot 741. 
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vermeldt met nadruk dat zijn studie geen gelegenheid biedt op hun werk in te gaan 
en dat een behandeling thuishoort bij de bespreking van de lokale kerken. Hij noteert 
daar wel bij dat deze studies in loco niet over het hoofd mogen worden gezien: ‘Het 
echte werk geschiedt in het lokale milieu en de kerk is daar, waar concrete mensen 
leven en werken in concrete milieus’.132  

In andere missiologische handboeken van na 1945 komt Kruyt marginaal, of in 
het geheel niet, aan de orde. Zo treffen we in de Inleiding tot de missiewetenschap 
(1950) en het Missiologisch bestek (1962) van de katholieke Alphons Mulders geen 
vermelding van Kruyt aan.133 J.J.E. van Lin schrijft in zijn studie Protestantse theo-
logie der godsdiensten (1974) wel diverse malen over Kruyts bijdrage aan de zich 
ontwikkelende theologie van de godsdiensten.134 Hij bespreekt Kruyts rol in relatie tot 
J. Warnecks deelname aan de wereldzendingsconferentie in Edinburgh. Commissie IV 
van de conferentie debatteerde over de relatie van het christelijk geloof en de niet-
christelijke godsdiensten. Zij maakte daarvoor gebruik van de enquête die ook Kruyt 
op verzoek van J. Mott had ingevuld.135 De respondenten bleken overtuigd van de 
absoluutheid van het christelijk geloof, maar de commissie was van mening dat deze 
opvatting geen veroordeling van de andere godsdiensten impliceerde.136 Zendelingen 
moesten juist ‘het goede en ware aanvaarden en dat in het Christendom tot iets hogers 
brengen’.137  

Deze conclusie vond echter geen algemene instemming: een deel van de afge-
vaardigden verzette zich tegen het missiologische model waarin het christelijk geloof 
de vervulling van alle religiositeit is. In scherpe bewoordingen namen zij afstand van 
de tendens ‘het Christendom als een fase in een godsdienstig evolutionair ontwik-
kelingsproces te beschouwen’.138 Ook afgevaardigde J. Warneck nam afstand van het 
rapport.139 Later verweten J. Henzel en J.R. Callenbach de leden van Commissie IV, 
dat zij niet goed gebruik hadden gemaakt van Kruyts deskundigheid.140 Ook Warneck 
had dit volgens hen meer moeten doen. Deze verwijten zijn echter niet terecht: Kruyt 
had in 1910 nog niet in het Engels gepubliceerd en zijn ideeën waren in de Angelsak-
sische zendingskringen niet bekend. Bovendien viel van J. Warneck niet te verwachten 
dat hij de evolutionaire visie op de ontwikkeling van de godsdienst zou verdedigen. 
Hoogstens valt Mott te verwijten dat hij niet had aangedrongen op Kruyts deelname 
aan de conferentie, terwijl hij via zendingsconsul C.W.Th. van Boetzelaer wist van 
diens vernieuwende werkwijze. 

In de bundel Zending op weg naar de toekomst (1978) wijst Ido Enklaar op 
                                                        
132  Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap, blz. 59-60. 
133  Alph. Mulders, Inleiding tot de missiewetenschap, Bussum, 1950 (tweede druk); Alph. Mulders, 

Missiologisch bestek. Inleiding tot de katholieke missiewetenschap, Hilversum/Antwerpen, 1962. 
134  J.J.E. van Lin, Protestantse theologie der godsdiensten. Van Edinburgh naar Tambaram (1910-

1938), Assen, 1974. Zie blz. 25, 40-41, 198. 
135  Deze door Kruyt en andere zendelingen ingevulde enquêtes voor de Commission on the Missionary 

Message werden verzameld in zes banden en zijn opgenomen in het archief van de World Council of 
Churches in Genève. Kruyts antwoord is opgenomen in Band I, blz. 154-163. Band I bevat de ant-
woorden van zendelingen die werkten onder animistische volken. In dezelfde band is het antwoord van 
J. Warneck opgenomen (blz. 195-219). Zie over de correspondentie met Mott ook hoofdstuk 2, blz. 72.  

136  Van Lin, Protestantse theologie der godsdiensten, blz. 24. 
137  Van Lin, Protestantse theologie der godsdiensten, blz. 24. 
138  Van Lin, Protestantse theologie der godsdiensten, blz. 24. 
139  Van Lin, Protestantse theologie der godsdiensten, blz. 25. 
140  Zie Van Lin, Protestantse theologie der godsdiensten, blz. 25, voetnoot 124. Hij wijst op Henzels 

rapportage over Edinburgh in MNZG, 1910 (54), blz. 257 en J.R. Callenbachs bespreking van de 
conferentie in De Macedoniër, 1910 (14), blz. 291-292.  
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Kruyt als wetenschapper. Hij doet dit in zijn bijdrage ‘De negentiende-eeuwse 
Nederlandse zendeling als man van wetenschap’.141 In Gods Wereldhuis (1980) van 
J.M. van der Linde komt Kruyt niet voor.142 Het in deze bundel opgenomen opstel 
‘Honderd jaar zendingswetenschap in Nederland 1876/77-1975’ beperkt zich tot de 
bespreking van de Nederlandse missiologische handboeken van J.C. Neurdenburg, 
F.E. Daubanton, J.H. Bavinck, Alph. Mulders en J. Verkuyl.143 De drie delen van 
Anne Winds144 Zending en Oecumene in de twintigste eeuw (1984) vermelden Kruyt 
niet. Dit is echter wel het geval in de Oecumenische inleiding in de missiologie 
(1988),145 waarin F.J. Verstraelen het ‘baanbrekende werk van Kruyt’ noemt in zijn 
bijdrage over de Nederlandse protestantse missiologie voor 1967: Kruyts nieuwe 
zendingsmethodiek bevorderde het verstaan van de mens in zijn traditionele gods-
dienst.146  

 Zoals we hierboven reeds zagen vermeldt J.A.B. Jongeneel het werk van Kruyt 
in deel I van zijn Missiologie (1986).147 Jongeneel definieert in de betreffende para-
graaf de zendingsetnologie als de discipline die zich richt op de bestudering van de 
verhouding van zending en volk. Hij verwijst in dat verband naar Kruyts Zending en 
Volkskracht (1936).  

 Hoewel het geen missiologisch handboek betreft, noemen we hier ook op de 
dissertatie van J.M. van ’t Kruis, die van 1985 tot 1991 als zendingspredikant in 
Midden-Sulawesi werkte. In deze studie, De Geest als missionaire beweging (1998), 
behandelt hij de functie van de gereformeerde theologie in de huidige 
missiologische discussie. In zijn bespreking van de Zimbabwaanse theoloog Canaan 
S. Banana en diens pleidooi voor een positieve waardering van Afrikaanse 
traditionele religies stelt hij dat westerse zendingsorganisaties de tribale religie niet 
in alle gevallen hebben afgewezen. Hij noemt Kruyt als voorbeeld van iemand die 
oog had voor de rijkdom en het belang van de lokale cultuur.148 Hij is zelfs van 
mening dat Kruyt, evenals Adriani, kan worden beschouwd als iemand die gestalte 
heeft gegeven aan de ‘dialoog avant la lettre’.149 Hij motiveert dit als volgt: ‘De 
geschriften van Kruyt en Adriani laten zien dat zij zich in hun 
superioriteitsgevoelens van de westerse, christelijke zendeling telkens hebben laten 
corrigeren door de Poso’ers. Uiteindelijk heeft zo hun hele benadering vorm 
gekregen door de dialoog met de Poso’ers’.150 Over de toekenning van deze 

                                                        
141  I.H. Enklaar, ‘De negentiende-eeuwse Nederlandse zendeling als man van wetenschap’, in: Zending 

op weg naar de toekomst. Essays aangeboden aan Prof. Dr. J. Verkuyl ter gelegenheid van zijn 
afscheid als hoogleraar in de missiologie en evangelistiek aan de Faculteit der Godgeleerdheid van 
de Vrije Universiteit te Amsterdam, Kampen, 1978, blz. 218-219. 

142  J.M. van der Linde, Gods Wereldhuis. Voordrachten en opstellen over de geschiedenis van zending 
en oecumene, Amsterdam, 1980. 

143  Van der Linde, Gods Wereldhuis, blz. 167-185. 
144  Anne Wind, van 1980-1987 wetenschappelijk hoofdmedewerker en universitair docent afdeling 

zendings- en godsdienstwetenschap Theologische Universiteit Kampen  

145  A. Camps, L.A. Hoedemaker, M.R. Spindler, F.J. Verstraelen, Oecumenische inleiding in de missio-
logie. Teksten en konteksten van het wereldchristendom, Kampen, 1988. 

146  Zie F.J. Verstraelen, ‘Van zendings- en missiewetenschap naar een gezamenlijke missiologie’, 
Oecumenische inleiding in de missiologie, blz. 414 en 439. 

147  J.A.B. Jongeneel, Missiologie, I, ’s-Gravenhage, 1986, blz. 172. In deel II noemt Jongeneel Kruyts 
bijdrage aan de missionaire theologie van de sacramenten (Missiologie, II, Missionaire theologie, 
’s-Gravenhage, 1991, blz. 107).  

148  J.M. van ’t Kruis, De Geest als missionaire beweging, blz. 41-43. 
149  Van ’t Kruis, De Geest als missionaire beweging, blz. 243. 
150  Van ’t Kruis, De Geest als missionaire beweging, blz. 243. 
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kwalificatie aan Kruyt kan verschil van mening bestaan, maar helder is dat hij tot het 
uiterste geluisterd heeft naar de To Pamona en hen veel ruimte bood in de 
vormgeving van christelijke gebruiken. 

We wijzen tot slot op twee gereformeerde missiologische publicaties. In Gij die 
eertijds verre waart… (1978), een inleiding tot de zendingswetenschap, komt Kruyt 
in het hoofdstuk ‘Onderwijs en vorming in de zending’ zijdelings aan de orde. De 
schrijver van de betreffende bijdrage, de christelijk gereformeerde predikant W. van 
Heest,151 stelt dat onderwijs en vorming in de zending niet tot doel hebben ‘een soort 
voorbereiding te zijn op het eigenlijke zendingswerk, alsof door onderwijs en 
vorming de bodem voor het Evangelie “plantrijp” gemaakt moet worden.’152 Hij 
wijst in dit verband op Kruyts Zending en Volkskracht en omschrijft Kruyt als 
iemand met een duidelijke opinie over zending en zendingsscholen.153 Opmerkelijk 
is dat Kruyt, anders dan in de zojuist genoemde missiologische studies, niet ge-
plaatst wordt in een voorbij missionaire tijdvak, maar dat zijn opvatting over 
zending en opvoeding een – overigens zeer bescheiden – rol speelt in de gerefor-
meerde positiebepaling.  

In Metamorfose (2002), een studie over contextualisatie van de vrijgemaakt-
gereformeerde C.J. Haak,154 komt Kruyt opmerkelijk vaak aan de orde. Haak wijst 
niet alleen op Kruyt in zijn historisch overzicht over de gereformeerde missio-
logie,155 maar ook in zijn bespreking van contextualisatie in de huidige praktijk van 
kerk en zending. Hij spreekt met grote waardering over Kruyts Zending en Volks-
kracht en schrijft: ‘Een boek om bij de hand te hebben in het metamorfoseproces!’156 
Elders spreekt hij over Kruyts ‘bewonderenswaardige zendingsmethode’ en over 
zijn etnologische bijdrage die ‘met ere’ genoemd moet worden.157 Haak noemt 
Kruyt, in een paragraaf over de gereformeerde missiologie na 1896, als één van de 
zendingswerkers die ‘op een eigen manier’ teruggrijpen op de gedachten van Calvijn 
over ‘algemene openbaring, totale corruptie van de mens en dus ook van zijn 
culturele uitingen.158 Op die manier annexeert hij Kruyt echter te gemakkelijk voor 
de gereformeerde missiologie. Het gereformeerde gedachtegoed over de verdorven-
heid van de mens speelde in het denken van Kruyt geen rol. Met verwijzing naar 
Bavinck noemt Haak de gekerstende rituelen rondom het schoonmaken van de 
Posose graven als voorbeeld van vernieuwing van de heidense cultuur ‘op de nieuwe 
wortel van de Schriftleer’.159 Hij noemt Kruyt ook in verband met zijn beschrijving 
van de zending als ‘power encounter’. Het door Haak genoemde voorbeeld is op 
zich juist, maar Kruyt beschouwde zijn werk – anders dan J. Warneck – niet als 

                                                        
151  Wim van Heest was van 1967 tot 1976 als zendingspredikant werkzaam in Mamasa, Sulawesi 

(Indonesië). 
152  W. van Heest, ‘Onderwijs en vorming in de zending’, in: Gij die eertijds verre waart…, Utrecht, 

1978, blz. 356. 
153  Van Heest, ‘Onderwijs en vorming in de zending’, blz. 357. 
154  Haak is docent zendings- en godsdienstwetenschap en evangelistiek aan de Theologische Univer-

siteit Kampen (Broederweg) en verbonden aan de Intercultural Reformed Theological Training in 
Zwolle. 

155  C.J. Haak, Metamorfose. Intercultureel begeleiden van kerken in een niet-christelijke omgeving, 
Zoetermeer, 2002, blz. 16, 270. 

156  Haak, Metamorfose, blz. 270. 
157  Haak, Metamorfose, blz. 271, 274. 
158  Haak, Metamorfose, blz. 16. 
159  Haak, Metamorfose, blz. 16, 18.  
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‘power encounter’.160 Het is verrassend dat Haak als vrijgemaakt-gereformeerde 
theoloog zo positief oordeelt over Kruyts zendingsmethodiek: de polemische toon 
van vroegere gereformeerden als Lambooij en Krijger treffen we bij hem in het 
geheel niet meer aan, terwijl het bij Haak gaat over dezelfde missiologische vragen, 
namelijk de kwestie van de verhouding van evangelie en cultuur.  
 
11.2.2 Duitsland  
 
Johannes Warneck 
De relatie van Kruyt en J. Warneck kwam in deze studie al eerder aan de orde.161 In 
het kader van dit hoofdstuk komen we nog eenmaal op hun contacten terug, nu met als 
doel om na te gaan welke invloed Kruyt op Warneck uitoefende.  

Van Lin noemt J. Warnecks Die Lebenskräfte des Evangeliums (1908) ‘een eerste 
aanzet tot een theologie der godsdiensten in de kringen van de Continentale zendings-
wetenschappers’.162 De Engelse vertaling van dit boek speelde een rol op de wereld-
zendingsconferentie in Edinburgh. De organisatoren van de conferentie hadden de 
deelnemers het boek namelijk ter lezing aanbevolen. Kruyts invloed is in de genoemde 
studie duidelijk waarneembaar. J. Warneck, die in tegenstelling tot zijn vader nooit als 
docent aan een universiteit verbonden was, verwijst in de derde oplage van zijn boek – 
die de basis was voor de Engelse vertaling163 – meer dan twintig maal naar Kruyt. 
Daarvan hebben zeven verwijzingen betrekking op Kruyts De Inlander en de Zending 
(1907) en zes op Het Animisme in den Indischen Archipel (1906). Daarnaast verwijst 
hij drie maal naar Adriani. De zevende Duitse oplage (1922) verwijst nog weer vaker 
naar Kruyt dan de derde druk. Het hoofdstuk over het animistisch heidendom telt ruim 
vijfentwintig verwijzingen naar Kruyt, tegen tien in de derde oplage. De andere hoofd-
stukken van de zevende druk verwijzen evenzeer veel vaker naar Kruyt dan de derde 
oplage. In het onderstaande wordt nagegaan welke invloed Kruyt had op deze studie 
van Warneck.164  

In de inleiding horen we een echo van Kruyt wanneer Warneck schrijft: ‘Nur eine 
genaue Bekanntschaft mit dem Heidentum, wie es wirklich ist, lehrt die Widerstände 
gegen die Evangeliumskräfte richtig in Anschlag zu bringen.’165 Warneck was zeer 
onder de indruk van Kruyts etnologisch onderzoek naar het animisme en deelde de 
overtuiging dat een grondige kennis van de religie nodig was om het zendingswerk 
goed te kunnen doen. Hij volgt Kruyt in diens aanname van ‘zielestof’ als een belang-
rijk aspect van het animistisch geloof. Met verwijzing naar Kruyt betoogt hij dat de 
animisten weinig kennis hebben van hun goden, maar dat zij des te meer weten van de 
‘zielestof’, bij Warneck ‘Seelenstoff’ geheten.166 Warnecks beschrijving van het 
animisme maakt duidelijk dat hij Kruyts onderzoek benutte. Hij erkent dit ook door in 

                                                        
160  Haak, Metamorfose, blz. 47, 279. 
161  Zie hoofdstukken 5 en 6, blz. 260vv. en 291vv. 
162  Van Lin, Protestantse theologie der godsdiensten, blz. 40.  
163  De Engelse uitgave, The Living Christ and Dying Heathenism. The Experience of a Missionary in 

Animistic Heathendom, New York/London, s.a. [1910].  
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een voetnoot te schrijven: ‘Eine gründliche wissenschaftliche Darstellung des Animis-
mus im Indischen Archipel hat Missionar A.C. Kruyt (…) geliefert, deren Studium 
nicht genug empfohlen werden kann.’167  

Kruyts invloed blijkt duidelijk wanneer Warneck schrijft over het verwijderen van 
de obstakels voor het missionaire werk.168 Hij citeert meerdere malen het artikel ‘De 
Inlander en de Zending’ en hij wijst op Kruyts uitgangspunt dat de zending altijd moet 
beginnen met het winnen van vertrouwen: preken is zinloos wanneer de hoorder geen 
vertrouwen in de prediker heeft.169 Uitvoerig verwijst Warneck naar Kruyt met betrek-
king tot de rol van dromen in de zending.170 Kruyt wijdde daaraan een hoofdstuk in 
zijn artikel ‘De Inlander en de Zending’.171 Warneck resumeert de belangrijkste ge-
dachte uit Kruyts artikel: de verschijning van voorouders in een droom betekent een 
krachtige impuls voor de overgang naar het christendom. Warneck schrijft dit type 
dromen toe aan Gods handelen. Psychologische verklaringen zijn voor hem niet 
afdoende.172 Kruyt legde dromen zoals eerder beschreven – anders dan Warneck – wel 
psychologisch uit.173  

De veelvuldige verwijzingen naar Kruyt betekenen dus niet dat Warneck hem in 
alles volgt. Hij neemt Kruyts fenomenologische analyse van het heidendom over, maar 
in de theologische beoordeling van het heidendom gaan hun wegen uiteen. Voor 
Warneck is het heidendom ‘Gottlosigkeit’.174 Kruyt zoekt in het heidendom echter het 
zich baanbrekende godsgeloof, hoe versluierd dit ook is door de zonde. Warneck gaat 
uit van de degeneratie van de religies,175 Kruyt ziet een evolutionaire ontwikkeling. 
Warneck is van mening dat de waarheidselementen in het animisme niet sterk genoeg 
zijn om de harten voor de prediking van het evangelie te openen.176 Kruyt sluit aan bij 
het zich ontwikkelend godsgeloof, maar erkent vervolgens dat de zending niet zonder 
openbaring kan. Warneck schrijft dat de kerstening van het volk het uiteindelijke doel 
van de zending is, maar dat de zendeling niet moet aarzelen ‘einzelne Willige’ als 
voorlopers te dopen.177 Kruyt is daarentegen van mening dat het dopen van enkelingen 
zendingsmethodisch niet toelaatbaar is: het gaat hem om de collectieve beslissing.  

Tot slot merken we op, dat zendingswerk bij Warneck ‘power encounter’ is: Jezus 
bevrijdt de mens niet alleen van de zonde, maar ook van de heerschappij van de satan 
en de demonen. Niet zonder reden is het betrokken hoofdstuk getiteld ‘Die siegreichen 
Kräfte des Evangeliums’. Voor Warneck gaat het om tastbare en duistere machten die 
de heidenen in een angstgreep houden.178 Bij Kruyt treffen we geen sporen aan van 
deze gedachtegang. Hij erkent de angst die bij de heidenen bestaat. Hij verbindt dit 
echter niet aan demonische machten, maar aan de vermeende macht van de voorouders 
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en aan de magische krachten die het gevolg zijn van een overtreding van de adat. Het 
is daarom niet verwonderlijk dat Warneck Kruyt in dit gedeelte over de bevrijding van 
demonische machten nauwelijks citeert.  
 
Christian Keysser 
Kraemer geeft twee voorbeelden van zendelingen die consequent het uitgangspunt 
kozen in de communaliteit van de stam. Kruyt is daarvan de eerste. De hiervoor 
reeds genoemde zendeling Christian Keysser is zijn tweede voorbeeld.179 Daarmee 
komt de vraag op of Keysser en Kruyt met elkaar in contact stonden en invloed op 
elkaar uitoefenden. De eerste vraag kan met een simpel ‘nee’ worden beantwoord: 
voor zover bekend correspondeerden zij niet met elkaar.180 Kruyt verwees in zijn 
correspondentie en geschriften evenmin naar Keysser. Peter Beyerhaus wijst erop 
dat dit andersom wel het geval is.181 In het artikel ‘Die Aufnahme des Evangeliums 
durch primitive Heiden’ (1924) beroept Keysser zich op Kruyt: met hem erkent hij 
dat een psychologisch voorbereidingsproces aan de kerstening vooraf moet gaan.182 
Keysser ontleent deze gedachte aan Kruyts artikel ‘The appropriation of Christianity 
by primitive heathen in Central Celebes’, dat in de International Review of Mission 
van 1924 verscheen.  

Een vergelijking van de zendingsmethodiek van Keysser en Kruyt maakt duide-
lijk dat inderdaad meerdere overeenkomsten bestaan.183 Beiden hadden een hekel 
aan een theologische benadering van het zendingswerk. Keysser wilde vooral een 
pragmaticus zijn.184 Keysser was evenals Kruyt scherp in zijn oordeel over diegenen 
die geen grondige kennis hadden van het ‘Volksleben der Eingeborenen’. De zende-
lingen moesten leren onderscheiden tussen ‘Volkstum’ en heidendom.185 Beiden 
namen afstand van de piëtisch-individualistische, ‘kirchentümliche’ zendingsmetho-
diek ten gunste van een volksgerichte, ‘volkstümliche’ benadering.186 Beiden waren 
van mening dat de bediening van de doop pas kon plaatsvinden nadat de stam als 
geheel had besloten tot het christendom over te gaan: het moest een volksbesluit 
zijn.187 Ook Keysser verwees ter onderbouwing van zijn zendingsmethodiek naar de 
kersteningsgeschiedenis van de Germanen.188 Verschillen zijn echter eveneens aan-
wijsbaar: dit is vooral het geval in de theologische waardering van het stamverband. 
Voor Keysser, die hierin Gutmann volgt, was het stamverband scheppingsordinantie 
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bespreekt in dat kader het werk van G. Warneck, B. Gutmann en Chr. Keysser (blz. 78-122).  

182  Chr. Keysser, ‘Die Aufnahme des Evangeliums durch primitive Heiden’, Evangelisches Missions-
magazin, 1924, blz. 241. 

183  Voor een bespreking van Keyssers bijdrage aan de missiologie, zie Hoekendijk, Kerk en volk in de 
Duitse zendingswetenschap, blz. 174-188; W.A. Krige, Die probleem van eiensoortige kerkvorming 
by Christiaan Keysser; Th. Ahrens, ‘Die Aktualität Christian Keyssers. Eine Fallstudie protestan-
tischer Mission’, Zeitschrift für Mission, 1988 (14), blz. 94-110; P. Beyerhaus, Die Selbständigkeit 
der jungen Kirchen als missionarisches Problem, blz. 96-105.  

184  Krige, Die probleem van eiensoortige kerkvorming by Christiaan Keysser, blz. 22. 
185  Krige, Die probleem van eiensoortige kerkvorming by Christiaan Keysser, blz. 21. 
186  Keysser spreekt van een ‘europäisch-kirchliche’ tegenover een ‘papuanisch-volksmässige’ benade-

ring (Krige, Die probleem van eiensoortige kerkvorming by Christiaan Keysser, blz. 33). 
187  Krige, Die probleem van eiensoortige kerkvorming by Christiaan Keysser, blz. 51, 55. 
188  Krige, Die probleem van eiensoortige kerkvorming by Christiaan Keysser, blz. 55. 
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en gave van God.189 Kruyt heeft zich nooit in theologische taal geuit over de stam. 
Voor hem was de stam en het daarmee samenhangende collectivisme een etnolo-
gisch gegeven dat hij respecteerde. Hij beschouwde de stam echter niet als een 
scheppingsordinantie. 

Niet alleen Kraemer vielen de overkomsten in de werkwijze van Keysser en 
Kruyt op. In zijn proefschrift Die probleem van eiensoortige kerkvorming by Chris-
tiaan Keysser (1954) constateert de Zuid-Afrikaan W.A. Krige dat de methodische 
gerichtheid op stam- of groepsbekering ‘ook sporadisch in ander sendingsvelde van 
die wêreld voorkom’. Hij wijst in dat verband op Kruyt en Adriani als ‘baanbrekers 
van die metode om die stam as geheel te benader sodat die stambekering die 
naturlike konsekwensie is’.190 Hij gaat echter niet in op de vraag of er contacten 
bestonden tussen genoemde Nederlanders en de Duitse exponent van deze zendings-
methodische benadering. Evenmin onderzoekt hij de verbinding van de etnologische 
zendingsmethode en het denken over apartheid in Zuid-Afrika. Hoekendijk legt in 
het geheel geen verband tussen Keysser en Kruyt.  
 
11.2.3 Indonesië  
 
Kruyt was voor het zendingswerk in Nederlands-Indië van groot belang. Datzelfde kan 
echter niet gezegd worden voor zijn invloed op de zich ontwikkelende protestantse 
theologie. Alle Hoekema’s Leidse dissertatie Denken in dynamisch evenwicht (1994) 
noemt Kruyt slechts twee maal.191 De eerste vermelding heeft betrekking op de 
invloed van zending en oecumene op de theologiebeoefening in Nederlands-Indië. Hij 
betoogt dat vooral de ethische richting in de Nederlandse Hervormde Kerk invloed had 
op het theologische klimaat in de zendingsorganisaties. In dat kader wijst hij op Kruyt 
als één van de zendingsmensen die in de ethische traditie stonden. De tweede 
vermelding houdt verband met Kruyts directe invloed op de wordingsgeschiedenis van 
de protestantse ‘prototheologie’. Kruyt bewerkte en publiceerde fragmenten uit de 
dagboeken van de gurus H. Kolondam en A. Kaligis. Hoekema bespreekt deze dag-
boekfragmenten in het kader van ‘prototheologie in de streektalen’. Aangezien Kruyt 
slechts enkele fragmenten van deze dagboeken publiceerde, is op basis daarvan niet 
vaststelbaar welke theologische invloed Kruyt op zijn gurus had. We zagen echter 
reeds eerder dat de gurus voor hun preken gebruik maakten van een grote reeks door 
Kruyt geschreven preekschetsen.192 Het is daarom gerechtvaardigd te concluderen dat 
Kruyt invloed uitoefende op de ‘prototheologie’ van zijn gurus. De receptie van de 
preekschetsen valt echter niet meer na te gaan.  

Jongeneel verzorgde samen met Th. van den End en P.S. Naipospos de Indone-
sische uitgave van Kruyts Van Heiden tot Christen, getiteld Keluar dari agama suku 

                                                        
189  Krige spreekt van een theologische geladenheid van de etnologie bij Keysser (Die probleem van 

eiensoortige kerkvorming by Christiaan Keysser; blz. 144). Kraemer schrijft over het stamverband 
als scheppingsordinantie in The Christian Message, blz. 336-353. De bladzijden 349-350 gaan in op 
Kruyt en Keysser. Kraemer komt tot de conclusie dat ‘in this group approach individual conversions 
continue to play a highly important and fruitful rôle’, omdat het christendom in essentie een religie 
van individuele beslissingen is: ‘there never can be a communal response that is really conscious of 
having decided for God’ (blz. 352). 

190  Krige, Die probleem van eiensoortige kerkvorming by Christiaan Keysser, blz. 56. 
191  A. Hoekema, Denken in dynamisch evenwicht, blz. 20, 42.  
192  Zie onder meer blz. 83.  
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masuk ke agama Kristen (1976).193 Gezien het belang van deze vertaling voor de 
doorwerking van Kruyts gedachtegoed in Indonesië wordt in het hiernavolgende 
nader op deze publicatie ingegaan. Het boek bevat een inleiding van twaalf pagina’s 
over Kruyt, geschreven door Jongeneel. In dit inleidende hoofdstuk behandelt hij in 
het kort het leven van Kruyt, diens publicaties en de verhouding van heidendom en 
christelijk geloof. Na de vertaling van Kruyts boek volgt – eveneens van de hand 
van Jongeneel – een gedetailleerde inhoudsopgave van zeven pagina’s om de 
toegankelijkheid van het boek te vergroten. Van den End en Naipospos verzorgden 
de vertaling van het geheel.  

In deze verkorte editie vallen een paar dingen op. Het inkorten is op zorgvuldige 
wijze gebeurd, maar enkele malen kan een kritische kanttekening geplaatst worden. 
Zo is het weglaten van de tekst van het gekerstende oogstlied spijtig, aangezien dit 
een prachtig voorbeeld betreft van contextualisatie.194 In hoofdstuk vijf, over het 
zondebesef bij de Posoërs, schrapte Jongeneel een alinea over de rol van de 
zendeling als gids voor mensen in verwarring.195 Het betreft weliswaar een voor-
beeld, maar de zendeling die de mensen de weg wijst is bij Kruyt een geregeld 
terugkerend thema, dat zijn visie op de rol van uitgezondenen duidelijk maakt. De 
weglating van een gedeelte over de To Pebato en de To Lage, waarin Kruyt schrijft 
dat de eerstgenoemde stam op een hoger ontwikkelingsniveau stond dan de 
laatstgenoemde,196 was een onjuiste keuze. Dit gedeelte is van belang om Kruyts 
zendingsstrategische keuzen te begrijpen en het had daarom niet mogen ontbreken in 
de Indonesische vertaling. Kruyt betoogt – en verdedigt – hier in feite dat hij veel 
energie stak in de opbouw van het zendingswerk onder de To Pebato en het aan-
knopen van vriendschapsbanden met het Pebato-hoofd Papa i Woente, de eerste 
inwoner van Midden-Celebes die zich uitsprak voor de overgang naar het christen-
dom. In het heidendom van de To Pebato trof Kruyt ‘innerlijk geloof’ aan, terwijl hij 
dit bij de To Lage niet aantrof: de religie was versteend en het godsgeloof ontwik-
kelde zich niet. Talasa, het hoofd van de To Lage, ging nooit over naar het 
christendom. Hij was een ‘bolwerk van het heidendom’.  

Opmerkelijk is dat de vertalers sommige bewoordingen van Kruyt hebben 
verzacht of weggelaten. Dit is met name het geval wanneer Kruyt zich enigszins 
neerbuigend uitlaat over ‘onze inheemse christenen’ die nog zo ver afstaan van het 
ontwikkelingsniveau van Europeanen. Zo wordt ‘onze bruine broeders, die 
geestelijk en godsdienstig bij lange na niet ontwikkeld zijn als onze vaderen in de 
17e eeuw’ vertaald met ‘saudara-saudara kami orang-orang Kristen Indonesia’ 
(‘onze broeders, Indonesische christenen’).197 Elders lijken de vertalers te kiezen 
voor inclusief taalgebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer zij ‘Westerling’ 
vertalen met ‘orang kristen’ (christen) en ‘westersche maatschappij’ met 
‘masyarakat kristen’ (christelijke samenleving).198 Tot slot kan worden opgemerkt 
dat de vertalers op een aantal punten tekstuele verbeteringen en een enkele 
inhoudelijke toevoeging hebben aangebracht.199 Dit komt de leesbaarheid van de 

                                                        
193  Kruyt, Keluar dari agama suku masuk ke agama Kristen, Jakarta, 1976. 
194  Vergelijk Van Heiden tot Christen, blz. 178-180 en Keluar dari agama suku, blz. 168.  
195  Vergelijk Van Heiden tot Christen, blz. 84 en Keluar dari agama suku, blz. 90. 
196  Vergelijk Van Heiden tot Christen, blz. 52 en Keluar dari agama suku, blz. 63. 
197  Vergelijk Van Heiden tot Christen, blz. 72 en Keluar dari agama suku, blz. 79. Zie ook het begin 

van hoofdstuk 6, waarvan de eerste twee alinea’s in de vertaling zijn weggelaten (blz. 119). 
198  Vergelijk Van Heiden tot Christen, blz. 53 en Keluar dari agama suku, blz. 63. 
199  Vergelijk Van Heiden tot Christen, blz. 75 en Keluar dari agama suku, blz. 82. De vertalers 
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tekst ten goede.  
Chr. Hartono (geboren 1939) onderzoekt in zijn dissertatie ‘Teologi Etis dan Peka-
baran Injil’ (1988)200 de invloed van de ethische richting op de verkondiging van het 
evangelie. In deze zendingshistorische studie komen Kruyt en zijn ethische denk-
beelden veelvuldig aan de orde. Helaas werkt Hartono de invloed van de ethische 
theologie en zending op de Indonesische theologie niet uit. Het onderzoek blijft 
beperkt tot de invloed van de ethische theologie op de zendingsorganisaties en de 
zendelingen. De receptie van de ethische theologie in de Indonesische kerken komt 
niet aan de orde.201  

De Indonesische theologen J.L.Ch. Abineno en L. Hale geven in hun publicaties 
ook aandacht aan Kruyt, maar beiden schrijven weinig over zijn invloed.202 Abineno 
behandelt Kruyt uitvoerig in zijn boek Sejarah Apostolat di Indonesia (1979).203 
Zijn uiteenzetting is vooral descriptief van aard en gaat de receptie van Kruyts 
missiologie in de Indonesische theologie niet na.204 Uit de voetnoten blijkt dat 
Abineno gebruik maakte van de Indonesische vertaling van Kruyts Van Heiden tot 
Christen. Hij maakte echter ook gebruik van veel Nederlandse publicaties, zowel 
van Kruyt zelf als van anderen, zoals de biografieën van K.J. Brouwer en M.C. 
Capelle. In zijn evaluatie van het zendingswerk in Poso noemt hij enkele kenmer-
kende punten van Kruyts zendingsmethodiek. Zo constateert hij terecht dat de 
zending in Poso afweek van het werk in andere delen van Indonesië doordat Kruyt 
geen enkelingen wilde dopen, maar wachtte op de collectieve beslissing van de 
stam. Ook constateert hij terecht dat Kruyt het heidendom niet rechtstreeks bestreed, 
maar dat hij het christelijk geloof als de beste keus presenteerde: door Gods genade 
zou een christelijke proeftuin ook zonder offers aan de voorouders een goede oogst 
opleveren. Abineno is kritisch over Kruyts houding ten opzichte van de gurus. Hij 
verwijst naar Kruyts jaarverslag over 1899 waarin deze spreekt over teleurstellende 
ervaringen met de gurus. Kruyt achtte een deel van de gurus ongeschikt om te 
werken in de zending, omdat ze nog op een laag ontwikkelingsniveau stonden en 
niet anders wisten dan dat het heidendom in tegenspraak is met het evangelie. 
Abineno bekritiseert die houding en schrijft dat Kruyt klaarblijkelijk vergeten had 
dat de Geest ook werkt via mensen die minder opleiding genoten hadden dan 
hijzelf.205 

Hale wijdt enkele pagina’s aan Kruyt in zijn boekje Jujur terhadap Pietisme 
(1993),206 waarin hij de rol van het piëtisme in de zending in Nederlands-Indië 

                                                                                                                                  
voegden hier een nummering toe, waardoor de tekst begrijpelijker wordt. Inhoudelijke toevoegingen 
betreffen bijvoorbeeld het vermelden van Schleiermacher in relatie tot Kruyts opmerking over ‘het 
gevoel van afhankelijkheid’ (vergelijk Van Heiden tot Christen, blz. 73 en Keluar dari agama suku, 
blz. 81) en Lévy-Bruhl in verband met Kruyts gebruik van de term ‘prelogica’ (vergelijk Van 
Heiden tot Christen, blz. 183 en Keluar dari agama suku, blz. 168). 

200  Zie blz. 427, voetnoot. 
201  Zie ook Hoekema’s opmerking hierover (Denken in dynamisch evenwicht, blz. 20).  
202  Hoewel A. de Kuiper geen Indonesisch theoloog was, noemen we toch zijn publicatie Missiologia 

(Djakarta, 1968). Dit boekje maakt geen melding van Kruyt.  
203  Vertaling: De geschiedenis van het apostolaat in Indonesië. 
204  J.L.Ch. Abineno, Sejarah Apostolat di Indonesia, II/2, in serie: Gereja, agama dan kebudayaan di 

Indonesia, Jakarta, 1979, nummer 6, Jakarta, 1979, blz. 48-65. 
205  Abineno, Sejarah apostolat di Indonesia, blz. 64-65. 
206  L. Hale, Jujur terhadap Pietisme. Menilai Kembali Reputasi Pietisme dalam Gereja-gereja 

Indonesia, Jakarta, 1993 (Vertaling: ‘Eerlijk ten opzichte van het piëtisme. Een herwaardering van 
de reputatie van het piëtisme in de kerken van Indonesië’). 
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beschrijft. Hij typeert Kruyt als een man met een zeer goede kennis van cultuur en 
religie van de To Pamona, een zendeling die land en inwoners ‘zo breed en zo diep 
mogelijk’ onderzocht vanuit het perspectief van de geografie, de etnologie en de 
taal.207 Hale – die evenals Abineno gebruik maakt van de Indonesische vertaling van 
Kruyts Van Heiden tot Christen – komt tot de conclusie dat Kruyt een piëtist was, 
maar dat dit in zijn werk slechts zeer moeilijk te herkennen is. Hij handelde volgens 
een ‘geheel niet-piëtistisch patroon’.208 Hale waardeert Kruyt als een zendeling die 
de eenzijdigheid van het piëtisme overwon. Hij zou, anders dan de zendelingen 
Nommensen, Kam en Riedel, de heelheid van de mens op het oog hebben gehad. 
Kruyts werk toont volgens hem niet alleen een worsteling om de verhouding van 
evangelie en adat op de juiste wijze te verstaan, maar het legt ook veel nadruk op 
onderwijs, medische zorg en recht. De conclusies die Hale trekt zijn aanvechtbaar. 
Dat geldt niet alleen voor zijn veronderstelling dat Kruyt een piëtist was, maar even-
zeer voor zijn uitspraken dat hij medische zorg en onderwijs op gelijke hoogte stelde 
als de verkondiging van het evangelie. Dit is aantoonbaar onjuist. Over Kruyts 
invloed op de ontwikkeling van theologie en kerk doet Hale geen uitspraak. 
 
 
11.3 CULTURELE ANTROPOLOGIE EN GODSDIENSTWETENSCHAPPEN 
 
Het is voor een theoloog een riskante onderneming te schrijven over Kruyts invloed op 
de antropologie. Hoewel de voorgaande hoofdstukken niet specifiek ingingen op 
Kruyts etnologisch onderzoek, worden in het hiernavolgende toch enkele bevindingen 
genoteerd. Eerst wordt nagegaan welke sporen van Kruyt te vinden zijn in antropolo-
gische en godsdienstwetenschappelijke publicaties van Nederlandse wetenschappers. 
De daaropvolgende paragraaf behandelt antropologische en godsdienstwetenschap-
pelijke publicaties buiten Nederland die refereren aan het werk van Kruyt.  
 
11.3.1 Nederland 
 
Culturele antropologie 
G.P. Rouffaer schreef in ‘Nieuwe Wegen voor Indische Volkenkunde’ (1904)209 dat 
het beste op etnografisch gebied uit de ‘nieuw-geëxploreerde streken’ kwam. Hij 
verwijst daarbij in het bijzonder naar Kruyt en merkt op dat van Midden-Celebes in 
etnografisch opzicht meer bekend is dan van Java.210 Inhoudelijk gaat het artikel 
echter niet op Kruyts onderzoek in. Een geheel ander beeld treffen wij aan in latere 
etnologische publicaties, zoals die van de hoogleraren etnologie B. Alkema en T.J. 
Bezemer, J.J. Fahrenfort, F.A.E. van der Wouden, J.Ph. Duyvendak en H.Th. 
Fischer.211 Het hiernavolgende gaat kort op hun publicaties in.212 

                                                        
207  Hale, Jujur terhadap Pietisme. blz. 85. 
208  Hale, Jujur terhadap Pietisme, blz. 85, 87.  
209  G.P. Rouffaer, ‘Nieuwe Wegen voor Indische Volkenkunde’, De Gids, 2004.   
210  Rouffaer, ‘Nieuwe Wegen voor Indische Volkenkunde’, blz. 8. 
211  Henri Theodore Fischer (1901-1976). Hij was van 1936 tot 1970 als antropoloog verbonden aan de 

Rijksuniversiteit Utrecht. 
212  Kruyts invloed op geografische studies valt buiten het kader van dit onderzoek. We noemen hier 

slechts dat de Nederlanders E.C. Abendanon en L. van Vuuren, en de Zwitsers Paul en Fritz Sarasin 
in hun geografische publicaties geregeld naar onderzoeksresultaten van Kruyt verwijzen. Zie 
bijvoorbeeld Abendanon, Midden-Celebes-expeditie. Geologische en geografische doorkruisingen 
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Het Beknopt Handboek der Volkenkunde in Nederlands-Indië (1927)213 noemt 
Kruyts etnologisch onderzoek van Kruyt frequent in het hoofdstuk over de natuur-
godsdienst.214 De schrijvers, B. Alkema en T.J. Bezemer, stellen dat de studie van 
het geestesleven van de natuurvolken ‘veel te eenzijdig onder den invloed heeft 
gestaan van de evolutie-hypothese, en men daardoor te vaak is gekomen tot deze 
volken als tot objecten, die moesten bewijzen, wat de onderzoeker wenschte te 
vinden’.215 Vanuit dit gezichtspunt schrijven zij zeer kritisch over de etnologen die 
uitgaan van evolutionaire vooronderstellingen. Kruyt typeren zij als een etnoloog die 
de animistische zienswijze van E.B. Tylor en G.A. Wilken reeds in zijn studie Het 
Animisme in den Indischen Archipel (1906) indirect bestreed door te stellen dat er 
een onderscheid is tussen animisme in engere en bredere zin. Zij constateren dat 
Kruyt deze twee vormen van animisme niet achter elkaar plaatst als ‘in evolutionis-
tischen gang’. Ze baseren zich daarbij op het voorwoord van de genoemde studie uit 
1906, waarin Kruyt zowel van voor- als achteruitgang in de religiegeschiedenis 
spreekt.216 Merkwaardig is dat de schrijvers zich in het geheel geen rekenschap 
geven van Kruyts uitgesproken evolutionistische opvattingen in Measa en Van 
Heiden tot Christen, terwijl zij wel uit deze latere werken citeren.217 Dit betekent dat 
zij Kruyt misverstaan hebben.  

Ook in J.J. Fahrenforts Dynamisme en logies denken bij Natuurvolken (1933) 
komt Kruyts etnologisch onderzoek frequent aan de orde.218 Fahrenfort219 bekri-
tiseert Kruyts pleidooi voor het concept ‘zielestof’ in scherpe bewoordingen. Hij 
schrijft: ‘nog veel minder is er grond voor Kruyt’s onderstelling, dat het Melanesi-
sche begrip mana identiek is met de door deze auteur toenmaals (m.i. ten onrechte) 
verdedigde conceptie van zielestof in de Indiese Archipel. Van een zodanig begrip 
blijkt in Melanesië niets’.220 Eveneens is hij zeer kritisch over Kruyts hypothese dat 
een dynamistische fase aan het animisme voorafgaat. Kruyt zou theoretische 
beschouwingen door zijn feitelijke berichtgeving heenvlechten.221 De dynamistische 
hypothese moet zijns inziens worden verworpen. Kruyt wordt volgens Fahrenfort 
tezeer beheerst door zijn theoretische denkbeelden, die hij vervolgens projecteert op 
de bewoners van Midden-Celebes: zijn verklaringen zijn gekunsteld en vinden geen 
steun in het geloof van de To Pamona. Hij voegt daaraan echter toe dat Kruyt hulde 

                                                                                                                                  
van Midden-Celebes (1909-1910), Deel II, Leiden, 1915, blz. 675, 688-692. Kruyt ontving 
Abendanon als gast toen deze zijn expeditie maakte, stelde delen van zijn dagboek ter beschikking, 
stuurde hem bodemmonsters en correspondeerde met hem over zaken die de geograaf wilde (laten) 
uitzoeken. In L. van Vuurens Het Gouvernement Celebes. Proeve eener monografie, Deel I 
(Batavia, 1920) valt op dat Van Vuuren wijst op Kruyts bijdrage aan Abendanons werk en op zijn 
correspondentie met A. Wichmann (blz. 243-245).  

213  B. Alkema, T.J. Bezemer, Handboek der Volkenkunde in Nederlands-Indië, Haarlem, 1927. 
214  Alkema, Bezemer, Handboek, blz. 126-204. 
215  Alkema, Bezemer, Handboek, blz. 127-128. 
216  Alkema, Bezemer, Handboek, blz. 131-132. 
217  Alkema, Bezemer, Handboek, blz. 141, 148-149. 
218  J.J. Fahrenfort, Dynamisme en logies denken bij Natuurvolken. Bijdrage tot de psychologie der 

primitieven, Den Haag/Batavia, 1933. 
219  Fahrenfort was hoogleraar etnologie in Amsterdam (1933-1955) en de opvolger van S.R. Steinmetz. 
220  Fahrenfort, Dynamisme en logies denken bij Natuurvolken, blz. 124.  
221  Fahrenfort, Dynamisme en logies denken bij Natuurvolken, blz. 143-144. B.A.G. Vroklage bekriti-

seerde Kruyts opvattingen m.b.t. measa evenzeer. Hij zou ook alternatieve interpretaties moeten 
beschrijven. Nu zou de lezer denken dat de Posoër louter magisch denkt. Zie brief Kruyt aan zoon 
Jan, 30 oktober 1934 (ARvdZ 106A/2/5ab). 
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verdient voor het bijeenbrengen van zoveel materiaal.222 
Juist op dit laatste punt uit F.A.E. van der Wouden echter kritiek op Kruyt. In 

zijn dissertatie Sociale structuurtypen in de Groote Oost (1935) betwijfelt hij de 
betrouwbaarheid van de gegevens die Kruyt had verzameld.223 J.Ph. Duyvendak 
(1883-1919)224 gaat met Kruyt geen discussie aan over de betrouwbaarheid van de 
gegevens, maar wel over zijn visie. In zijn Inleiding tot de ethnologie van de Indo-
nesische archipel (1935) noemt Duyvendak zelden de naam van etnologen. Dit is 
echter wel het geval wanneer hij schrijft over het dynamisme. Daar bespreekt hij 
F.D.E. van Ossenbruggen en Kruyt225 en laat hij een waarschuwend woord volgen:  
 

Bij de interpretatie der betreffende verschijnselen wake men er echter voor deze te ratio-
nalistisch te willen verklaren; immers mana ligt in de sfeer van het irrationele. Bij het 
gebruik van de vertalingen ‘Kracht’ en ‘magische energie’ en door het oproepen van het 
beeld van electrische lading laat men zich wel eens al te veel door dit natuurwetenschap-
pelijke beeld meeslepen.226 

 
In de bibliografische aantekeningen227 weidt hij verder uit over Kruyts opvattingen:  
 

Een belangrijk en handzaam boek voor kennis der godsdienstige gebruiken in Indonesië – 
zij het ook verouderd van opvatting – is Alb. Kruyt, Het Animisme in den Indischen 
Archipel (1906). De Animistische verklaringswijze, die de schrijver in dit werk volgde, 
poge men te scheiden van de medegedeelde feiten.228 

 
Op een volgende pagina uit hij zich opnieuw kritisch over de wijze waarop door 
etnologen over ‘magische kracht’ geschreven wordt. Hij noemt Van Ossenbruggen 
en Kruyt als de belangrijkste schrijvers over mana in Indonesië, maar voegt daar aan 
toe: ‘Door te lichtvaardig gebruik te maken van de term “magische kracht” snijdt 
men zich de weg af tot het werkelijk verstaan der verschijnselen’.229 Naast deze 
kritiek blijkt Duyvendak ook waardering te hebben voor Kruyt. Zo vermeldt 
Duyvendak in de bibliografische gegevens over de Mentaweiers dat Kruyts publi-
caties ‘verreweg het rijkst aan gegevens’ zijn: ‘Wat deze gedurende een bezoek, dat 
slechts één maand duurde, heeft weten vast te leggen (met behulp van de Zendings-
post), getuigt van grote ethnografische ervarenheid’.230  

B.A.G. Vroklage231 citeert Kruyt zeer frequent in zijn boek Die sozialen Verhält-
nisse Indonesiens (1936).232 Kruyt ontmoette hem enkele malen in 1934. Tijdens die 

                                                        
222  Fahrenfort, Dynamisme en logies denken bij Natuurvolken, blz. 148, 151. 
223  F.A.E. van der Wouden, Sociale structuurtypen in de Groote Oost, Leiden, 1935, blz. 4. Zie 

hierover ook Van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, II, blz. 404. 
224  Duyvendak was hoogleraar etnologie aan de faculteit letteren en filosofie in Batavia (1938-1942). In 

1946 werd hij opgevolgd door G.J. Held, die deze functie uitoefende tot 1955. 
225  J.Ph. Duyvendak, Inleiding tot de ethnologie van de Indonesische archipel, Djakarta/Groningen, 

1935, blz. 150. 
226  Duyvendak, Inleiding, blz. 150. 
227  Duyvendak, Inleiding, blz. 185-207. 
228  Duyvendak, Inleiding, blz. 196. 
229  Duyvendak, Inleiding, blz. 197. 
230  Duyvendak, Inleiding, blz. 189. 
231  Vroklage was van 1948 tot zijn overlijden in 1951 buitengewoon hoogleraar etnologie in Nijmegen. 

Zie ook blz. 197. 
232  B.A.G. Vroklage, Die sozialen Verhältnisse Indonesiens. Eine kulturgeschichtliche Untersuchung. 

Band I: Borneo, Celebes und Molukken, Münster i.W., 1936.  
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gesprekken bleek dat hij Kruyts publicaties goed kende en over allerlei onderzoeks-
resultaten verheldering vroeg.233 In de zestig bladzijden die Vroklage wijdt aan de 
sociale verhoudingen in Midden-Celebes verwijst hij op elke pagina één of meerdere 
malen naar Kruyts publicaties of naar persoonlijke gesprekken die hij met hem voerde. 
Vroklage, een leerling van W. Schmidt en eveneens een aanhanger van het idee dat 
alle vormen van religie afgeleid zijn van eenzelfde oorspronkelijke godsdienst (het 
‘oermonotheïsme’), maakt evenals Mauss gebruik van Kruyts feitelijke onderzoeks-
resultaten, maar hij neemt de godsdiensthistorische benadering niet over. 

H.Th. Fischers Inleiding tot de Volkenkunde van Nederlands-Indië (1940) valt 
op omdat de schrijver de discussie met Kruyt niet meer aangaat. Fischer,234 die 
Kruyt persoonlijk kende,235 ontleent voorbeelden aan diens werk, maar hij stelt noch 
de vraag naar de betrouwbaarheid van de gegevens noch de vraag naar de interpre-
tatie ervan.236 Na Kruyts overlijden schreef W.M. Rassers in het jaarboek van de 
Koninklijke Akademie van Wetenschapper een ‘in memoriam’,237 waarin hij Kruyt 
omschreef als een ‘gezaghebbend ethnograaf’ die zowel in Nederland als daarbuiten 
naam maakte. Kruyts vermogen materiaal te verzamelen en te beschrijven erkent hij 
als ‘buitengewoon’.238 Hij constateert echter tegelijkertijd op dit punt Kruyts zwakte:  

 
Over theoretische overwegingen die hem bij zijn werk hebben geleid, heeft Kruyt nooit 
uitvoerig gesproken; hij voelde zich daartoe niet geroepen en liet dit liever aan anderen 
over. Voor het doel dat hij in de eerste plaats nastreefde, heeft hij er blijkbaar geen grote 
betekenis aan toegekend. Dit doel schijnt eenvoudig; het is altijd, naar zijn eigen 
woorden, een positieve voorstelling der feiten, en de methode die hij daarbij te volgen 
had, moet hem vanzelfsprekend zijn voorgekomen. In deze houding, hoe voortreffelijk 
die overigens op zichzelf is, lag ook een gevaar. Zij kon leiden, en heeft ook wel geleid, 
tot een zekere miskenning van wat als het eigenlijke voorwerp van het onderzoek moet 
worden beschouwd. De sterke belangstelling voor een objectieve weergave van de afzon-
derlijke feiten heeft als keerzijde een mindere aandacht voor de beschaving als essentiële 
eenheid, terwijl toch ook eerst binnen het cultuurverband de verschijnselen zich vertonen 
in hun specifieke aard. Het valt niet te ontkennen dat, in Kruyts ethnografieën, het beeld 
der beschaving als innerlijk samenhangend geheel enigszins vaag blijft; de verschillende 
hoofdstukken staan vaak vrij los naast elkaar.239  

 
                                                        
233  Zie blz. 197. 
234  Fischer was hoogleraar etnologie in Utrecht (1936-1970). Van 1931 tot 1936 was hij universitair 

docent aan dezelfde faculteit. 
235  Zie brief K.J. Brouwer aan J.H. Kruyt-Moulijn, 5 mei 1951 (ARvdZ 77/11) en brief Kruyt aan zijn 

kinderen, 13 januari 1939 (ARvdZ 96A/1/2). In de laatste brief schrijft Kruyt dat hij op de etnolo-
gendag van 7 januari 1939 een spreekbeurt hield en daar met Fischer afsprak hem op 17 januari te 
bezoeken. 

236  H.Th. Fischer, Inleiding tot de Volkenkunde van Nederlands-Indië, Haarlem, 1948 (derde druk), zie 
blz. 28, 56, 137, 193, 210, 213, 227. 

237  W.H. Rassers, ‘Herdenking van A.C. Kruyt’, Jaarboek der Koninklijke Nederlandsche Akademie 
van Wetenschappen, 1948-1949, blz. 1-10. Het ‘in memoriam’ van H. van der Veen biedt weinig 
aanknopingspunten voor het vaststellen van Kruyts invloed op de antropologie. Hij gedenkt Kruyt 
als een groot wetenschappelijk onderzoeker die een grote productiekracht bezat, maar hij benoemt 
de betekenis van Kruyts bijdragen aan het etnologisch onderzoek niet. Zie H. van der Veen, ‘In 
memoriam Alb.C. Kruyt’, Oriëntatie 1949 (18), blz. 57-62. Ook H.Th. Fischer schreef een ‘in 
memoriam’ n.a.v. Kruyts overlijden. Hij vermeldt daarin dat Kruyts etnografieën ‘meer feiten-
opsommingen’ waren dan ‘functionele studies’. Zie H.Th. Fischer, ‘In memoriam Dr. Alb.C. Kruyt’, 
Indonesië, 1949, blz. 484. 

238  Rassers, ‘Herdenking van A.C. Kruyt’, blz. 5. 
239  Rassers, ‘Herdenking van A.C. Kruyt’, blz. 5. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 470 

Naast deze terechte kritiek schrijft Rassers dat Kruyt vaak bekritiseerd is om zijn 
onderscheid tussen ziel en ‘zielestof’, maar stelt daartegenover dat het voortschrij-
dend onderzoek aangetoond heeft dat hij wel degelijk ‘de aandacht had gevestigd op 
gewichtige feiten’.240 Het was Kruyts verdienste dat hij ‘reeds vroeg de aandacht 
heeft gevestigd op Indonesische feiten die tot een herziening van de oude theorie 
van het animisme moesten leiden’.241 Aan het slot van zijn artikel wijst hij op Kruyts 
belangwekkende publicatie ‘Koopen in Midden-Celebes’ (1923), dat ingaat op de 
dubbele betekenis van het kopen. Kruyt toont daarin aan dit niet alleen een 
economische, maar ook een religieuze functie heeft: het economisch verkeer blijkt 
ten dele te bestaan in een verplichte uitwisseling ‘van dingen die niet worden 
geschat naar hun gebruikswaarde, maar naar een andere, geestelijke betekenis’. 
Rassers vermeldt dat dit verschijnsel ‘nog weinig was opgemerkt en in ieder geval 
nog zeer onvoldoende onderzocht’.242 Kruyts onderzoek paste geheel in het opko-
mende onderzoek naar de verhouding van economie en godsdienst.  

Tot slot wijzen we op Symbols for communication (1985) van J. van Baal243 en 
W.E.A. van Beek.244 Deze studie beschrijft de ontwikkeling van de antropologische 
theorie van de religie. Kruyt komt uitvoerig aan de orde in het hoofdstuk over het 
concept mana.245 De auteurs zijn scherp in hun afwijzing van Kruyts ideeën over het 
dynamisme. Evenals Fahrenfort verwijten zij Kruyt, dat hij niet uitgaat van hetgeen 
de inwoners van Midden-Celebes zelf denken, maar dat hij hun gedachten en gebrui-
ken westers-rationalistisch interpreteert: ‘The doctrine pays very little attention to 
what primitive people think themselves’.246 Het dynamisme bij Kruyt wordt zo tot 
een verklaringsmogelijkheid van hetgeen de onderzoeker nog niet begrijpt. Het 
gevaar van cirkelredeneringen ligt in het werk van Kruyt daarom op de loer. De 
schrijvers erkennen tot hun spijt dat ‘interpretations like those forwarded by Kruyt’ 
tot de dag van vandaag wijdverbreid zijn. De door Kruyt – en vele anderen – 
gebruikte omschrijving ‘magische kracht’ noemen zij een ‘term of amazing persis-
tence, haunting the works of scientific ethnography with almost undiminished 
frequency’. Ze zijn vooral blij dat de term ‘dynamisme’ reeds spoedig verdween uit 
het antropologisch discours.247  
 
Godsdienstwetenschappen 
De godsdienstwetenschapper G. van der Leeuw (1890-1950)248 besteedt opmerkelijk 
veel aandacht aan Kruyt en valt op enkele onderdelen als een leerling van Kruyt aan 
te merken. Zoals reeds vermeld ontmoetten zij elkaar in 1933 in Groningen, waar 

                                                        
240  Rassers, ‘Herdenking van A.C. Kruyt’, blz. 7. 
241  Rassers, ‘Herdenking van A.C. Kruyt’, blz. 8. 
242  Rassers, ‘Herdenking van A.C. Kruyt’, blz. 9. 
243  Van Baal was hoogleraar antropologie in Utrecht (1960-1975). 
244  J. van Baal, W.E.A. Beek. Symbols for communication. An introduction to the anthropological 

study of religion, Assen, 1985 (revised edition). De eerste uitgave (1971) werd geschreven door Van 
Baal. Auteur dezes maakte gebruik van de tweede druk. De bladzijden 71-75 zijn gewijd aan het 
werk van Kruyt. Zie ook hoofdstuk 4, blz. 177 en 180.  

245  Van Baal, Beek. Symbols for communication, blz. 64-86.  
246  Van Baal, Beek. Symbols for communication, blz. 74. 
247  Van Baal, Beek. Symbols for communication, blz. 74.  
248  Gerardus van der Leeuw studeerde theologie en godsdienstgeschiedenis in Leiden en was een 

leerling van de ethische P.D. Chantepie de la Saussaye. Van 1918 tot 1950 was hij hoogleraar in de 
geschiedenis van de godsdienst in Groningen, met uitzondering van 1945-1946 toen hij minister van 
onderwijs, kunsten en wetenschappen was (kabinet Schermerhorn). 
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laatstgenoemde een lezing hield.249 Van der Leeuw bespreekt Kruyts werk in meer-
dere van zijn publicaties, zoals Einführung in die Phaenomenologie der Religion 
(1925), Phaenomenologie der Religion (1933) en De primitieve mensch en de religie 
(1937). In het eerstgenoemde werk wordt Kruyt twee maal ter sprake gebracht in 
verband met het mana van koningen en ‘zielestof’.250 De eerste vermelding is niet 
meer dan een ondersteunend voorbeeld voor Van der Leeuws redenering. De tweede 
vindplaats gaat echter inhoudelijk in op Kruyts begrip ‘zielestof’. Van der Leeuw 
staat sympathiek ten opzichte van diens dynamistische analyse en betreurt het dat 
Kruyt in 1918 instemde met de kritiek op zijn opvattingen over ‘zielestof’.251 Van 
der Leeuw omschrijft de ontwikkeling van ‘zielestof’ tot zelfstandige ziel als 
dynamisme.252 Blijkens een passage op pagina 31 volgt Van der Leeuw Kruyts 
analyse zonder meer, want hij schrijft dat ‘men’ in Nederlands-Indië ‘zielestof’ van 
plant en mens als niet wezenlijk verschillend beschouwt.  

Uit Van der Leeuws Phaenomenologie der Religion blijkt dat hij ook in 1933 
Kruyts onderscheid van animisme en dynamisme aanhing. In paragraaf 1.5, over 
‘macht’ in de religie, schrijft hij: ‘Das Wirksame in der Welt ist in weiten Kreisen 
der primitiven und antiken Völker immer wieder unpersönliche Macht. So dürfen 
wir von Dynamismus reden, der Weltanschauung der Macht’.253 Hij geeft de voor-
keur aan de term dynamisme boven animatisme of pre-animisme.254 Van der Leeuw 
gaat expliciet op Kruyt in wanneer hij schrijft over de ziel (paragraaf 39-42). Ook 
hier deelt hij de lezer mee dat Kruyt de term ‘zielestof’ iets te overhaast heeft willen 
terugtrekken toen hij de betekenis van measa ontdekte. Van der Leeuw achtte dit een 
te snelle capitulatie voor de kritiek: 

 
Später hat er, als er dem Begriff der Macht, mit dem Dynamismus, die erste Stelle im 
primitiven Denken einräumen wollte, das Wort wieder zurückgezogen. Damit ist er, so 
scheint es, etwas voreilig gewesen. Denn das Eigentümliche der Seelenidee ist gerade, 
dass Macht sich an irgendeinem Stoff zeigt, offenbart. Seelen haben einen Träger, sie 
sind nie und nirgends selbständige Wesen. Das Wort Seelenstoff schliesst mithin, richtig 
verstanden, den Machtgedanken ein. Macht und Stoff sind im primitiven Gedanken-
bereich nicht verschiedene Begriffe. Man kann daher genau so gut von ‘Seelenmacht’ 
wie von Seelenstoff reden: in beiden Fällen handelt es sich um gewisse mächtige Stoffe 
oder um eine an einem Stoff haftende Macht.255  

 
De macht is volgens Van der Leeuw stoffelijk gedacht. In het primitieve denken is 
de toe- en afname van macht, van de ‘zielestof’ stoffelijk gedacht: mensen kunnen 
de ziel van een vijand eten. Het eten van andermans hart doet de eigen zielestof 
toenemen. Van der Leeuw gebruikt de termen ‘Seelenstoff’, ‘Seelenmacht’ en 
‘Seelenmächtigkeit’ afwisselend: ze duiden voor hem op verschillende aspecten van 

                                                        
249  Zie blz. 289. 
250  G. van der Leeuw, Einführung in die Phaenomenologie der Religion, München, 1925, blz. 63 en 85. 
251  Van der Leeuw schrijft: ‘Kruyt fand den Namen Seelenstoff (und zog ihn später unnötigerweise 

wieder zurück!)’ (blz. 85). Het is niet juist dat Kruyt de term terugtrok: hij erkende de verwarring 
die de term opleverde en zag in dat het begrip hem gehinderd had dieper door te dringen in de 
religie van de To Pamona. Zie: Kruyt, ‘Measa’, MNZG 1918 (74), blz. 233-236.  

252  Van der Leeuw, Einführung in die Phaenomenologie der Religion, blz. 85-86. 
253  Van der Leeuw, Phaenomenologie der Religion, blz. 8. Zie ook paragraaf 9.4 (blz. 71vv.) en 10.4 

(blz. 83). 
254  Van der Leeuw, Phaenomenologie der Religion, blz. 8. 
255  Van der Leeuw, Phaenomenologie der Religion, blz. 255. 
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hetzelfde fenomeen: zo zet hij uiteen dat ‘keine Körper- oder Organseele die 
Seelenmächtigkeit ganz umfasst, unter Ausschliessung der sonstigen Körperteile. 
Seelenstoff ist im ganzen Körper; man bezeichnet ihn nur im bezug auf diejenige 
Stelle oder Stellen, an denen er sich mächtig gezeigt. Alles am Menschen kann 
“Seele” sein, wenn es nur mächtig ist.’256  

In De primitieve mensch en de religie verwijst Van der Leeuw slechts twee 
maal naar Kruyt. In zijn inleiding ‘De stand van het vraagstuk der primitieve menta-
liteit’ schrijft hij dat Lévy-Bruhls onderzoek naar het prelogische denken zowel 
bijval als scherpe bestrijding opriep, dat in Nederland Kruyt en Van Ossenbruggen 
‘verschillende gedachten van het z.g. praeanimisme’ formuleerden en dat zij dit 
illustreerden met rijk Indonesisch materiaal.257 Hij gaat op beiden echter niet inhou-
delijk in.  

De dichter en godsdienstwetenschapper Th.P. van Baaren (1912-1989)258 be-
strijdt de dynamistische opvattingen van Van der Leeuw in zijn boek Wij mensen 
(1960). Hij stelt dat ‘dynamistische voorstellingen in verschillende schakeringen bij 
primitieven een rol spelen, indien wij ten minste afzien van het onpersoonlijk karak-
ter van deze voorstellingen en er toch prijs op stellen deze naam voor een aantal 
verschijnselen te behouden’, maar ‘noch het primitieve, noch het antieke materiaal 
geeft aanleiding tot het aannemen van een dynamistische structuur in de zin van Van 
der Leeuw’.259 Het is duidelijk dat hij daarmee ook Kruyts opvattingen over het 
dynamisme afwijst. Van Baaren verwijst in zijn studie vaak naar de publicaties van 
Kruyt, onder meer bij de literatuuropgaven aan het eind van elk hoofdstuk, maar – 
anders dan bij Van der Leeuw – gaat hij de discussie niet aan. Kruyt is een bron van 
etnologische voorbeelden geworden die dient ter ondersteuning van Van Baarens 
eigen betoog.260 Zo is opmerkelijk dat Van Baaren in zijn hoofdstuk over ‘mana’ en 
‘taboe’ in het geheel niet naar Kruyt verwijst, behalve in de literatuuropgave, aan het 
eind van het hoofdstuk, waarin hij de artikelenreeks ‘Measa’ noemt.261  

H.Th. Obbink (1869-1947)262 verwijst anders dan Van der Leeuw en Van 
Baaren zelden naar zijn erepromovendus. In zijn De godsdienst in zijn verschijnings-
vormen (1933) komt Kruyt uitsluitend voor in de literatuurverwijzingen aan het eind 
van de hoofdstukken. In zijn bespreking van het begrip mana schrijft hij: ‘Men heeft 
mana willen vertalen door geestelijke stof, zielestof, levenselectriciteit, magische 
energie, dynamisme, surhumain, onpersoonlijke kracht enz.’. Duidelijk is dat hij hier 
onder meer op Kruyt doelt, maar hij noemt diens naam niet en gaat niet nader op de 
betreffende etnologische en godsdienstwetenschappelijke discussie in.263 Opmer-
kelijk is dat Obbink in de literatuuropgave Adriani vaker noemt dan Kruyt. Aan een 
vermelding van Adriani’s Verzamelde Geschriften voegt hij toe: ‘prachtig materi-

                                                        
256  Van der Leeuw, Phaenomenologie der Religion, blz. 259.  
257  G. van der Leeuw, De primitieve mensch en de religie. Anthropologische studie, Groningen, 

Djakarta, 1952 (tweede, ongewijzigde druk), blz. 8.  
258  Theodorus P. van Baaren studeerde theologie en egyptologie in Utrecht en werd in 1951 benoemd 

tot hoogleraar godsdienstwetenschappen in Groningen, als opvolger van G. van der Leeuw. Van 
Baarens promotor was H.Th. Obbink. 

259  Th.P. van Baaren, Wij mensen. Religie en wereldbeschouwing bij schriftloze volken, Utrecht, 1960, 
blz. 119. 

260  Zie Van Baaren, Wij mensen, blz. 53, 72, 110, 145 en 169 (voetnoten 70, 118, 256, 351-352b, 407). 
261  Van Baaren, Wij mensen, blz. 112-129 (hoofdstuk 3.5). 
262  Zie voor biografische gegevens van Obbink: hoofdstuk 2, voetnoot 439. 
263  H.Th. Obbink, De godsdienst in zijn verschijningsvormen, Groningen, Batavia, 1993, blz. 34. 
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aal’.264 Een dergelijke aanbeveling treffen we echter niet aan bij de verwijzingen 
naar Kruyts publicaties. 

De godsdienstwetenschapper J. Waardenburg verwijst naar Kruyt in zijn studie 
Classical approaches to the study of religion (1974). Het tweede, bibliografische 
deel bevat een korte opsomming van werken over Kruyt, gevolgd door een overzicht 
van zijn belangrijkste publicaties.265 In het eerste deel, dat het werk van 41 weten-
schappers inleidt, wordt Kruyt niet apart behandeld. Wel noemt Waardenburg zijn 
naam in het overzicht van honderd jaar godsdienstwetenschap. In de paragraaf over 
de dwarsverbindingen tussen godsdienstwetenschap en andere disciplines noemt hij 
G.A. Wilken, N. Adriani, A.W. Nieuwenhuis en Kruyt als de vier Nederlandse 
antropologen in Indonesië die zich bezighielden met het geloof in de ziel.266 
Waardenburg voegt hieraan toe dat de twee laatstgenoemden gezamenlijk het 
concept ‘zielestof’ ontwikkelden. Deze veronderstelling is echter niet juist. Kruyt 
ontwikkelde zijn denkbeelden over ‘zielestof’ zelfstandig op basis van etnologisch 
onderzoek in diverse delen van Nederlands-Indië.  

 
11.3.2 Buiten Nederland  
 
Kruyts publiceerde enkele artikelen in het Engels, Duits en Frans. Zes daarvan 
betreffen de etnologie.267 Ongetwijfeld had Kruyts invloed buiten Nederland en 
Nederlands-Indië groter kunnen zijn, maar zijn reeds eerder genoemde gebrek aan 
motivatie om in het Engels te publiceren heeft dit verhinderd.268 Zo blijkt uit een brief 
van Kruyt aan zijn zoon Jan dat hij met de Engelse etnoloog James Frazer in gesprek 
was over een verkorte Engelse uitgave van zijn De West-Toradja’s op Midden-
Celebes. Hij zag daarvan af omdat hem gevraagd werd zelf een selectie van de 
belangrijkste delen te maken. Hij wilde zijn tijd aan andere zaken wijden.  

Het hiernavolgende gaat kort in op het werk van drie etnologen, die kennis namen 
van Kruyts werk: W.J. Perry, W. Kaudern, M. Mauss.269 We doen dit op chrono-
logische volgorde van de besproken publicaties. 
 
Tot 1945 
In het boek The megalithic culture of Indonesia (1918) van de Engelse etnoloog W.J. 

                                                        
264  Obbink, De godsdienst in zijn verschijningsvormen, blz. 63. 
265  J. Waardenburg, Classical Approaches to the Study of Religion. Aims, Methods and Theories of 

Research, Den Haag/Parijs, 1974, II, blz. 140-141. 
266  Waardenburg, Classical Approaches to the Study of Religion, blz. 32. 
267  Namelijk ‘Beiträge zur Volkskunde der Poso-Alfuren’, Mitteilungen der Geografischen Gesell-

schaft zu Jena, 1897 (15), blz. 41-56; ‘Beobachtungen an Leben und Tod, Ehe und Familie in 
Zentralcelebes’, Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 1903 (6/2), blz. 707-714; ‘Indonesians’, in: J. 
Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, Edinburgh, 1908-1926 (7), blz. 232-250; ‘Les 
statues en pierre de la région centrale de Célèbes’, Revue Anthropologique, 1923 (33), blz. 271-278; 
‘The influence of western civilization on the inhabitants of Poso (Central Celebes)’, in: B.J.O. 
Schrieke, ed., The effect of western influence on native civilization in the Malay Archipelago, 
Batavia, 1929, blz. 1-9; ‘L'immigration préhistorique dans les pays des Toradjas occidentaux’, in: 
Hommage du Service Archéologique des Indes Néerlandaises au Premier Congrès des Préhis-
toriens d'Extrème-Orient à Hanoi, (25-31 Jan. 1932), Batavia, 1932, blz. 1-16. Kruyt woonde dit 
congres overigens niet bij.  

268  Brief Kruyt aan zoon Jan, 24 maart 1939 (ARvdZ 106A/1/2).  
269  Aan deze reeks zouden nog andere namen kunnen worden toegevoegd: in hoofdstuk 6 bleek reeds 

dat Kruyt ook invloed uitoefende op de etnoloog N. Söderblom (zie blz. 295). 
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Perry270 is Kruyts invloed goed zichtbaar. Perry probeert in deze studie, in navolging 
van zijn leermeester W.H.R. Rivers, aan te tonen dat de volkeren van Indonesië in 
cultureel opzicht niet homogeen waren, maar een mengsel vormden van diverse 
autochtone en immigrerende volkeren. Perry werkt dit nader uit aan de hand van de 
‘megalithic monuments’ in Nederlands-Indië, grote stenen beelden en urnen die date-
ren van voor het begin van de christelijke jaartelling. Perry correspondeerde met Kruyt 
over deze megalieten. In het voorwoord spreekt hij dan ook zijn dank aan hem uit.271 
De schrijver verwijst zeer frequent naar de etnologische publicaties van Kruyt en 
meldt dat de monumenten in Midden-Celebes een belangrijke rol spelen in zijn argu-
mentatie.272 Perry baseert zich daarbij op literatuuronderzoek en daarmee dus voor een 
niet gering deel op het onderzoek van Kruyt, want hij bezocht Midden-Celebes niet 
zelf. Kruyts latere publicaties over de megalieten waren vooral een resultaat van de 
contacten met Perry.273 

De Zweed W. Kaudern publiceerde tussen 1921 en 1937 een studie over Celebes. 
De tweede en derde band van deze zesdelige reeks, beide gepubliceerd in 1925, gaan 
specifiek over Midden-Celebes.274 Kruyt was met de inhoud van deze studies niet 
gelukkig. Niet alleen was hij ontstemd over de vele feitelijke onnauwkeurigheden, 
maar hij was het ook oneens met Kauderns these dat de migraties in Midden-Celebes 
vanuit het zuiden zouden hebben plaatsgevonden. Kruyt meende dat de migratie vanuit 
het noorden was gekomen.275 Volgens Kruyt zou Kaudern De Bare’e-sprekende 
Toradja’s niet hebben gelezen.276 Kaudern erkende reeds in 1918, tijdens zijn verblijf 
in Celebes, dat hij Kruyt veel dank verschuldigd was,277 maar dit nam niet weg dat hij 
in zijn publicaties zeer kritische uitspraken deed over diens onderzoek. Kaudern wees 
op de verschillen tussen Kruyts vroegste studies (1892-1906), en zijn latere werken, 
zoals De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes (1910-1914) en ‘Measa’ 
(1918). In een brief aan Kaudern schreef Adriani dat Kruyt op nadrukkelijk verzoek 
van het Bataviaas Genootschap zijn onderzoeksresultaten altijd snel publiceerde, 
terwijl hij eigenlijk nog meer onderzoek had willen verrichten alvorens tot publicatie 
over te gaan. In de loop van de jaren groeide zijn inzicht in de cultuur van de To 
Pamona en daarom zouden lezers van Kruyts werk de meest recente publicaties als 
                                                        
270  Perry was hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschappen aan de universiteit van Manchester. 

Hij overleed in 1939. 
271  W.J. Perry, The megalithic culture of Indonesia, Manchester, 1918, blz. x.. 
272  Perry, The megalithic culture of Indonesia, blz. 5.  
273  Dit betreft het hierboven reeds genoemde artikel ‘Les statues en pierre de la région centrale de 

Célèbes’, de recensie ‘The Children of the Sun by W.J. Perry’, TKBGKW, 1924 (64), blz. 292-299 
en de artikelen ‘Steenen lijkurnen’, AWCC, 1925 (1/50); ‘Steenen mortieren’, AWCC, 1925 (2/9) en 
‘Steenen beelden’, AWCC, 1926 (2/11). Ook het hierboven genoemde artikel ‘L'immigration 
préhistorique dans les pays des Toradjas occidentaux’ kan tot deze categorie gerekend worden. 

274  W. Kaudern, Ethnographical Studies in Celebes. Results of the Authors Expedition to Celebes, 
1917-1920. I. Structures and Settlements in Central-Celebes, Göteborg, 1925 (band 2); Ethnogra-
phical Studies in Celebes. II. Migrations of the Toradja in Central Celebes, Göteborg, 1925 (band 
3). De Zweedse uitgave, I Celebes Obyger, werd gepubliceerd in 1921. 

275  Kruyt, ‘Een Zweeds Boek over Celebes. I Celebes obygder, av Walter Kaudern’, niet-gepubliceerde 
recensie, s.a. [1925] (ongeïnventariseerd dossier ARvdZ). In de inleiding van Ethnographical 
Studies in Celebes, V, Megalithic finds in Central Celebes, schrijft Kaudern: ‘Doctor Albert C. 
Kruyt (…) in a paper of 1932,  “L’Immigration Préhistorique dans les Pays des Toradjas Occiden-
taux” quotes my book in some cases, in others he makes use of my theories without mentioning that 
they are not his own but borrowed from me’ (blz. 1). 

276  Brief Kruyt aan Adriani, 24 april 1925 (ongeïnventariseerd dossier ARvdZ). 
277  Brief W. Kaudern aan Kruyt, 5 april 1918 (ongeïnventariseerd dossier ARvdZ). De correspondentie 

tussen Kaudern en Kruyt werd in het Engels gevoerd. 
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de beste moeten beschouwen. De latere werken werden geschreven vanuit een 
grondiger kennis.278 Adriani deed Kauderns kritiek daarmee echter geen recht. Kruyt 
had een groot vermogen gegevens te verzamelen, maar het systematiseren ervan was 
niet zijn sterke kant. 

Na de verschijning van Kauderns boek plaatste Kruyt een kritische boekbespre-
king in Mensch en Maatschappij,279 hetgeen leidde tot een pittige briefwisseling tussen 
beiden.280 Adriani nam het voor Kruyt op en schreef Kaudern dat zijn verwijten niet 
eerlijk waren.281 In het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde ver-
scheen in 1926 overigens een tweede recensie over Kauderns werk, geschreven door 
E. Gobée.282 Hij voert aan dat Kaudern op scherpzinnige wijze Kruyts hypothetische 
opvattingen over de migratie bestrijdt en dat hij zijn mening meerdere malen 
aannemelijk weet te maken, maar is van mening dat de schrijver te ver gaat wanneer 
deze stelt: ‘the statements of Adriani as well as Kruyt, however, are such that I am 
tempted to put a mark of interrogation after them’. Hij ervaart deze uitspraken als 
pijnlijk en ontsierend, vooral ook omdat Adriani de aantijgingen door zijn overlijden 
niet meer kon weerleggen.283  

Aanvankelijk zou Mia Adriani een Nederlandse vertaling van Kauderns boek 
verzorgen. Kruyt ontraadde de uitgave na lezing van de conceptvertaling284 en 
schreef aan L. van Vuuren: ‘Wel kan ik niet nalaten U mijne meening over het boek 
te zeggen, en deze is, dat het naar mijn gedachte niet de moeite waard is er een 
vertaling in het Nederlandsch van te publiceeren. Wanneer U het boek had gelezen, 
zou U vermoed ik van dezelfde meening zijn.’ Adriani deelde Kruyts mening.285  

De Franse etnoloog Marcel Mauss (1873-1950)286 wijst in zijn ‘Essay sur le don’ 
(1923-1924)287 op Kruyts hierboven reeds genoemde artikel ‘Koopen in Midden-

                                                        
278  ‘Laat het nu zoo zijn, dat U met Dr. Kruyt van meening verschilt, dan is het toch een eisch van 

goede trouw, dat U de resultaten zijner latere onderzoekingen als zijne meening boekt en niet de 
voorstelling geeft alsof Dr. Kruyt zelf niet weet, wat hij ervan denken moet, maar er niettemin over 
schrijft. Zie brief N. Adriani aan W. Kaudern, 27 maart 1926 (ongeïnventariseerd dossier ARvdZ). 

279  Kruyt, ‘Migrations of the Toradja in Central Celebes, by Walter Kaudern’, Mensch en Maat-
schappij, 1926, blz. 350-351 en 450-452. Deze boekbesprekingen werden door de redactie sterk 
bekort. Kruyts oorspronkelijke artikel is getiteld ‘Een Zweeds Boek over Celebes. I Celebes 
obygder, av Walter Kaudern’ (niet-gepubliceerde recensie, s.a. [1925], ongeïnventariseerd dossier 
ARvdZ). Aanvankelijk zou Adriani deze recensie schrijven, maar wegens zijn overlijden nam Kruyt 
die taak op zich (brief Kruyt aan H. Loois, 26 juni 1926, ongeïnventariseerd dossier ARvdZ). 

280  Brief W. Kaudern aan Kruyt, 6 mei en 26 september 1926 (ongeïnventariseerd dossier ARvdZ). In 
zijn in het Nederlands gestelde brief van 6 mei schreef Kaudern: ‘…hoe durft U mij als een 
leugenaar en bedrieger voor Uw landgenooten en de wereld te stellen?’  

281  ‘Ik kan het toch niet billijk vinden dat men daarvan gebruik maakt om hem voor te stellen als 
iemand, die er allerlei verschillende meeningen tegelijkertijd op na houdt, en in wiens verwarde 
voorstellingen orde moet gebracht worden door iemand die er meer van begrijpt.’ Zie brief van N. 
Adriani aan W. Kaudern, 27 maart 1926 (ongeïnventariseerd dossier ARvdZ). 

282  ‘“Migrations of the Toradja in Central-Celebes” by Walter Kaudern, door G.’, TITLV, 1926 (66/3), 
blz. 542-548. De identiteit van de schrijver blijkt uit hetgeen hij meedeelt op blz. 544: hij was van 1909 
tot 1910 aspirant-controleur in Tentena en van 1925 tot 1926 assistent-resident van Poso.  

283  ‘“Migrations of the Toradja in Central-Celebes” by Walter Kaudern, door G’, blz. 543. De recensent 
citeert blz. 99 van Kauderns Migrations of the Toradja in Central-Celebes. 

284  De conceptvertaling is aanwezig in het ongeïnventariseerde archief ARvdZ. 
285  Zie brief Kruyt aan L. van Vuuren, 5 augustus 1925 (ongeïnventariseerd dossier ARvdZ). 
286  Mauss studeerde in Bordeaux en Parijs godsdienstwetenschappen (Sanskriet en de oude Indische 

religies). Hij werkte veel samen met zijn oom Émile Durkheim. Van 1926 tot 1939 was hij docent 
aan het Institut d’Ethnologie van de universiteit van Parijs (zie J. Waardenburg, Classical 
Approaches to the Study of Religion, I, blz. 325). 

287  M. Mauss, ‘Essay sur le don: formes et raison de l’échange dans les sociétés archaiques’, l’Année 
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Celebes’ (1923). Mauss, een verklaard tegenstander van de theorie dat de godsdiensten 
zich evolutionair ontwikkelen, spreekt met grote waardering over het werk van Kruyt 
en Van Ossenbruggen.288 In zijn essay vecht hij Kruyts evolutionaire opvattingen niet 
aan. Hij weidt in de betreffende passage uit over de diepere, religieuze betekenis van 
het kopen en maakt daarbij gebruik van hetgeen Kruyt over dit onderwerp publiceerde: 
de door hem beschreven gebruiken bij de To Pamona ondersteunden zijn argumen-
tatie.289 Rassers schrijft in het hierboven genoemde ‘in memoriam’ dat Mauss vooral 
naar het werk van Kruyt verwijst omdat diens uiteenzettingen geheel pasten in de ‘juist 
in die tijd sterk naar voren gekomen belangstelling voor het vraagstuk van de nauwe 
samenhang, in archaïsche gemeenschappen, van de economische en godsdienstige 
voorstellingen’.290 De korte verwijzingen naar Kruyt in het werk van Mauss hebben 
betrekking op het verzamelde feitenmateriaal. Er is bij Mauss geen sprake van een 
doorwerking van Kruyts theorieën over ontwikkeling van de godsdienst door 
migraties. 
 
Na 1945 
In het onderstaande worden in chronologische volgorde verwijzingen naar Kruyt in de 
antropologische publicaties van Richard E. Downs, Albert Schrauwers en Lorraine V. 
Aragon behandeld.291 Tot slot staan we kort stil bij de verwijzingen naar Kruyts werk 
in de publicaties van Koentjaraningrat, Dimitri Tsintjilonis en Elisabeth Camerling. 

In 1956 verdedigde Downs aan de universiteit van Leiden het proefschrift The 
religion of the Bare’e-speaking Toradja of Central Celebes.292 De doelstelling van 
deze studie is ‘to make a critical analysis of N. Adriani and A.C. Kruyt’s well-
known monograph, “De Bare’e-Sprekende Toradjas van Midden-Celebes”, with a 
view to obtaining a clear and relatively concise picture of the religion of these 
people’.293 Downs verbindt daaraan al direct de conclusie dat het voor iedereen dui-
delijk is dat de massa etnografische data in het genoemde werk slecht georganiseerd 
is en dat dat materiaal vol zit met niet nader uitgelegde inconsistenties. In hoofdstuk 
vier komt hij echter tot de slotconclusie dat Kruyts onderzoeksgegevens een 
‘reasonably coherent whole’ vormen. Downs probeert deze gegevens als één geheel 
te beschrijven en vast te stellen wat de interrelatie van de afzonderlijke delen is. 
Vervolgens schetst hij hoe de delen zich verhouden tot de sociale organisatie van de 
To Pamona.294 Hij ziet kans dit in slechts honderd pagina’s te doen. Over Kruyts 
theoretische interpretaties is hij uiterst kritisch: al zijn geschriften ‘were marred by a 
preoccupation with a succession of dubious theories and the absence of a critical 
approach’.295 Hij wijt dit vooral aan het feit dat Kruyt geen formele antropologische 
training ontving.  

Downs constateert evenals Kaudern veel onverklaarde verschillen tussen de 

                                                                                                                                  
Sociologique, seconde série, 1923-1924. Dit essay werd later opgenomen in M. Mauss, Sociologie 
et Anthropologie, Parijs, 1950, blz. 143-279. De onderstaande paginaverwijzingen hebben betrek-
king op de uitgave van 1950. 

288  Mauss, Sociologie et Anthropologie, blz. 168 en 193. 
289  Mauss, Sociologie et Anthropologie, blz. 167-168. 
290  Rassers, ‘In memoriam’, blz. 9. 
291  Uiteraard kunnen aan deze reeks andere antropologen worden toegevoegd.  
292  R.E. Downs, The religion of the Bare’e-speaking Toradja of Central Celebes, ’s-Gravenhage, 1956. 
293  Downs, The religion of the Bare’e-speaking Toradja of Central Celebes, blz. vii. 
294  Downs, The religion of the Bare’e-speaking Toradja of Central Celebes, blz. 106-107. 
295  Downs, The religion of the Bare’e-speaking Toradja of Central Celebes, blz. vii. 
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eerste en de tweede uitgave van Kruyts genoemde werk. Anders dan Adriani ver-
klaart Downs de discrepantie door de maatschappelijke veranderingen die zich in 
Midden-Celebes voltrokken tussen de publicatie van de eerste en de tweede uitgave: 
‘one gets a distinct impression that many of the changes found in the second 
[edition] were very likely due to changed conditions’.296 Hij doelt daarmee op de 
pacificatie van Midden-Celebes door het koloniaal bewind en op de invloed van de 
zending. Kruyt zou niet goed hebben ingeschat dat de nieuwe onderzoeksgegevens 
door deze gebeurtenissen waren beïnvloed. Downs onderbouwt deze uitspraak 
echter niet goed. Het is daarom terecht dat hij het woord ‘impression’ gebruikt. 

Hoewel het geen publicatie over Kruyt betreft, noemen we hier ook de Engelse 
vertaling van Kruyts werk over de Bare’e-sprekende Toraja’s, ‘The Bare’e-speaking 
Toradja of Central Celebes’, die in 1968 door Jenni Karding Moulton gemaakt werd. 
Deze vertaling werd helaas niet gepubliceerd, maar kwam in gestencilde vorm be-
schikbaar voor academisch onderzoek.297 

Albert Schrauwers onderzocht de rol van Kruyts etnologisch onderzoek in zijn 
al in eerdere hoofdstukken uitvoerig behandelde studie Colonial ‘Reformation’ in 
the Highlands of Central Sulawesi (2000).298 Hier volstaat het te vermelden dat 
Schrauwers Kruyts denkbeelden als gedateerde evolutionistische theorieën karakteri-
seert, maar tevens stelt dat laatstgenoemde een centrale rol speelde in ‘defining a 
legal-administrative unit’ en ‘state formation’.299 De blijvende waarde van Kruyts 
werk ziet hij in het zorgvuldig documenteren van de gebruiken van de To Pamona. 
Schrauwers beschouwt het als Kruyts grootste zwakte dat hij niet geïnteresseerd was 
in ‘non-religious phenomena’. Hij keek naar de cultuur vanuit een missionaire 
interesse en koos er daarom voor het adatrecht te beschrijven als ‘liturgie’: ‘a fixed 
set of procedures dictated by the ancestors (and hence, ultimately religious)’.300 
Schrauwers stelt dat Kruyt nauwelijks interesse had in de verwantschapssystemen 
bij de To Pamona. Deze conclusie is in vergelijking met het huidige antropologisch 
onderzoek terecht, maar het beschrijven van verwantschapssystemen was onder 
etnologen in Kruyts tijd nog geen gemeengoed.301  

In haar boek Fields of the Lord (2000) beschrijft de Amerikaanse antropologe 
Lorraine V. Aragon de religieuze en sociale veranderingen bij de To Baku, een 
etnische groep die leeft in het westen van Midden-Sulawesi.302 Aragon verwijst in 
deze studie talloze malen naar het etnologisch onderzoek van Kruyt. In kritiekloze 
navolging van Schrauwers plaatst zij Kruyts zendingsmethodiek in het kader van de 
ethische politiek. Zij verwijst daarbij naar een eerdere publicatie van Schrauwers uit 
1998.303 Eveneens zonder nadere onderbouwing stemt ze in met R.E. Downs’ 

                                                        
296  Downs, The religion of the Bare’e-speaking Toradja of Central Celebes, blz. vii-viii.  
297  Kruyt, ‘The Bare’e-speaking Toradja of Central Celebes (The East Toradja)’, New Haven, 1968 

(gestencilde uitgave in drie delen). 
298  Zie onder meer blz. 181 en 385vv. 
299  A. Schrauwers. Colonial ‘Reformation’, blz. 4, 9. 
300  Brieven A. Schrauwers aan de auteur, 23 augustus 1994, 1 april 1995 (privé-archief). 
301  Zie ook onderstaande opmerking hierover van Koentjaraningrat. 
302  L.V. Aragon, Fields of the Lord. Animism, Christian Minorities, and State Development in Indone-

sia, Honolulu, 2000. Het westelijk deel van Midden-Celebes was sinds 1914 een zendingsterrein 
van het Leger des Heils.  

303  Aragon, Fields of the Lord, blz. 100. Ze verwijst naar A. Schrauwers, ‘Returning to the “Origin”: 
Church and state in the ethnographies of the “To Pamona”’, in: J.S. Kahn (ed.), Southeast Asian 
identities: Culture and the politics of representation in Indonesia, Malaysia and Singapore, Singa-
pore, 1998, blz. 203-226. 
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oordeel over Kruyts werk: het is ‘disorganized and full of inconsistencies’.304 
Opnieuw met een verwijzing naar andere onderzoekers vermeldt ze dat Kruyt lange 
tijd geschenken gaf bij rituele feesten, vervolgens tegenprestaties ging verlangen en 
pas aan het eind van het proces begon met een ‘serieuze prediking’ die opriep tot 
bekering. Ten onrechte verwijst ze ter onderbouwing van deze opvatting naar Kruyts 
biografie door K.J. Brouwer (1951) en J. Coté’s ‘The colonization and schooling of 
the To Pamona in Central Sulawesi’ (1979).305  

Aragon is van mening dat Kruyt verantwoordelijkheid had moeten aanvaarden 
voor de grote sociale veranderingen in Midden-Celebes. In plaats daarvan schoof hij 
de schuld voor de ingrijpende veranderingen af naar het gouvernement. Aragon 
heeft het gelijk gedeeltelijk aan haar zijde. Ze onderschat echter Kruyts inspan-
ningen om de lokale cultuur als eenheid te bewaren. Hij was zich ervan bewust dat 
de introductie van het christendom verandering zou brengen, maar hij streefde naar 
het behoud van de cultuur van de To Pamona, juist temidden van de grote sociale 
veranderingen. Hij achtte dit streven van fundamenteel belang voor het welslagen 
van de zending en voor de totstandkoming van een volkskerk van de To Pamona. 
Anders dan Schrauwers is Aragon overigens van mening dat Kruyt wel veel aan-
dacht gaf aan het beschrijven van verwantschapssystemen bij de To Pamona.306  

De Australische geograaf D. Henley (geboren 1963)307 wijst frequent op het 
werk van Kruyt in zijn publicaties Jealousy and Justice (2002) en ‘Conflict, Justice 
and the Stranger-King’ (2004).308 Anders dan Schrauwers en Aragon – aan wie hij 
refereert – evalueert Henley Kruyts werk niet, maar hij gebruikt zijn publicaties als 
een vindplaats van gegevens over de wijze waarop de inwoners van Midden-Celebes 
omgingen met conflicten en onderlinge wedijver. Henley maakt daarbij niet uitslui-
tend gebruik van Kruyts grote etnologische werken De Bare’e sprekende Toradjas 
van Midden-Celebes en De West-Toradjas op Midden-Celebes, maar ook van acht 
artikelen waaronder ‘Een en ander aangaande het geestelijk en maatschappelijk 
leven van den Poso-Alfoer’ (1892), ‘De vorsten van Banggai’ (1931) en ‘Balantak-
sche studiën’ (1932). 

Tot slot wijzen we op enkele algemenere werken van Dimitri Tsintjilonis, 
Koentjaraningrat en Elisabeth Camerling. Eerstgenoemde publiceerde een artikel 
getiteld ‘“The flow of life in Buntao”. Southeast Asian animism reconsidered’ 
(2004).309 Evenals Aragon gaat ook Tsintjilonis in op Kruyts concept ‘zielestof’.310 
Hij constateert een herleving van het antropologische debat over het animisme, ook 
in relatie tot het onderzoek naar concepten van de kosmos in Indonesië.311 Hij plaatst 

                                                        
304  Aragon, Fields of the Lord, blz. 102. 
305  Aragon, Fields of the Lord, blz. 104. De genoemde ‘masters thesis’ van Joost Coté wordt hier niet 

afzonderlijk behandeld, omdat het een scriptie pedagogiek betreft. Deze paragraaf behandelt Kruyts 
invloed op de antropologie.  

306  Aragon, Fields of the Lord, blz. 110: ‘…he and Adriani nevertheless expended great energy 
collecting obscure information on subjects such as kinship and craftmanship…’  

307  David Henley is sinds 1993 als onderzoeker verbonden aan het KITLV. 
308  D. Henley, ‘Conflict, Justice and the Stranger-King. Indigenous Roots of Colonial Rule in Indonesia 

and Elsewhere’, in: Modern Asian Studies, 38/1 (2004), blz. 85-144. Dit artikel is een bewerking 
van de monografie Jealousy and Justice; the Indigenous Roots of Colonial Rule in Northern 
Sulawesi, Amsterdam, 2002. 

309  D. Tsintjilonis, BTLV, 2004 (160/4), blz. 425-455. Tsintjilonis is universitair docent sociale antro-
pologie in Edinburgh.  

310  Aragon, Fields of the Lord, blz. 163-167; Tsintjilonis, ‘“The flow of life in Buntao”’, blz. 427, 454. 
311  Tsintjilonis, ‘“The flow of life in Buntao”’, blz. 425. 
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deze recente discussie in een historisch kader en wijst daarbij op Skeats Malay 
Magic (1900) en Kruyts zoektocht naar de ‘zielestof’.312 Hij typeert Kruyt als een 
leerling van Tylor en voegt toe dat de daaraan verbonden klassiek-evolutionistische 
benadering van het animisme onhoudbaar is gebleken.313  

De Indonesische antropoloog Koentjaraningrat besteedt in zijn Anthropology in 
Indonesia (1975) uitvoerig aandacht aan Kruyts etnologisch onderzoek.314 In tegen-
stelling tot Schrauwers typeert hij Kruyts ‘feitenopsommingen’ niet als ‘liturgieën’, 
maar als een ‘catalogus’ van beschreven gebruiken en voorwerpen.315 Hij sluit zich 
daarmee aan bij het oordeel en woordgebruik van Fischer. Kruyts beschrijvingen 
tonen volgens hem aan dat hij niet beschikte over de ‘sophistication of a 
professional anthropologist’, maar hij noemt hem toch één van de ‘great missionary 
ethnographers’.316 Kruyt verzuimde volgens Koentjaraningrat vooral het 
beschrevene te plaatsen in het geheel van het dagelijks leven. Overigens ziet 
Koentjaraningrat dat als een zwakte in de geschriften van veel vroegere etnologen. 
Hij constateert tevens dat de latere publicaties van Kruyt aanmerkelijk profes-
sioneler zijn doordat hij zich de antropologische onderzoeksmethodiek van W.H.R. 
Rivers eigen gemaakt had en gebruik ging maken van de genealogische methode.317 
Koentjaraningrat komt op dit punt dus tot een andere conclusie dan Schrauwers.  

In zijn beschrijving van Kruyts visie op de ontwikkeling van de religie besteedt 
Koentjaraningrat met name aandacht aan de concepten ‘zielestof’ en measa.318 Hij 
constateert dat diverse auteurs Kruyts theorieën overnamen, onder wie de etnologe 
E. Camerling. Zij maakte in haar dissertatie Über Ahnenkult in Hinterindien und auf 
den Grossen Sunda Inseln (1929)319 gebruik van Kruyts onderscheid tussen ziel en 
‘zielestof’ om de vooroudercultus te beschrijven.320  

Tot slot kan gewezen worden op de International Dictionary of Anthropologists 
(1991)321 die twee pagina’s wijdt aan het antropologisch onderzoek van Kruyt. De 
schrijvers van het lemma, S.R. Jaarsma en J.J. Wolf, delen mee dat ‘his scientific 
work was highly regarded by professional anthropologists, at least those who could 
read Dutch (e.g. Marcel Mauss and James G. Frazer)’ en roemen zijn ‘powers of 
patient observation and thorough description’.322 Zij vergelijken zijn werk met dat 

                                                        
312  Tsintjilonis, ‘“The flow of life in Buntao”’, blz. 427. 
313  Tsintjilonis, ‘“The flow of life in Buntao”’, blz. 427: Kruyt, Skeat en anderen ‘adopt variations of 

the classic Tylorian definition of animism’. Terzijde wijzen we erop dat de expositie ‘Indonesia. De 
ontdekking van het verleden’ (Amsterdam, 17 december 2005 tot 17 april 2006’) ruime aandacht 
schonk aan het etnologische werk van Kruyt en aan door hem verzamelde etnografica. Zie ook de 
catalogus van deze expositie: Endang Sri Mardiati, P. ter Keurs (eds.), Indonesia. De ontdekking in 
het verleden, Amsterdam, 2005, blz. 162-168. Deze catalogus is ook uitgegeven in het Engels en 
Indonesisch. 

314  Koentjaraningrat, Anthropology in Indonesia, blz. 49-51 en 62-67. 
315  Koentjaraningrat, Anthropology in Indonesia, blz. 49. 
316  Koentjaraningrat, Anthropology in Indonesia, blz. 49, 62. 
317  Koentjaraningrat, Anthropology in Indonesia, blz. 50. Hij wijst op W.H.R. Rivers, Notes and 

Queries on Anthropology (1912). Zie ook hoofdstuk 4, blz. 190. 
318  Koentjaraningrat doet het voorkomen alsof Kruyt afstand nam van het concept ‘zielestof’ ten gunste 

van measa. Dat is echter niet terecht. Kruyt onderscheidde measa van tanoana. Schrauwers wijst er 
eveneens op dat Koentjaraningrat Kruyts argumentatie niet goed weergeeft (brief Schrauwers aan de 
auteur, 23 augustus 1994, privé-archief). 

319  E. Camerling, Rotterdam, 1928. 
320  Camerling, Über Ahnenkult in Hinterindien, blz. 18. 
321  International Dictionary of Anthropologists, ed. Chr. Winters, London, 1991. 
322  IDA, blz. 367-368. 
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van de Zwitserse zendeling Henri-Alexandre Junod (1863-1934)323 en de reeds 
eerder genoemde Duitse zendeling Bruno Gutmann.  
11.4 CONCLUSIE 
 
De voorgaande paragrafen leiden tot de conclusie dat Kruyts zendingsmethodiek een 
grote rol speelde in de Nederlandse missiologische bezinning vóór 1940. Hij was 
toonaangevend in het debat over evangelie en cultuur en oefende invloed uit via zijn 
publicaties, via het onderwijs aan de NZS en via persoonlijke contacten. Ook op de 
missiologische geschriften van Kraemer en J. Warneck oefende hij invloed uit. De 
Tweede Wereldoorlog vormde echter een breuklijn. Na de oorlog ging de mis-
siologie – ook in Nederland – nieuwe wegen en zocht zij antwoorden op nieuwe 
vragen. Kruyt speelde in deze nieuwe ontwikkelingen geen rol. Zijn zendings-
theoretische inzichten pasten volgens de gangbare missiologische opinie niet meer 
bij de veranderde context van zending, kerk en samenleving. Sporen van Kruyt zijn 
het langst zichtbaar gebleven in het gereformeerde missiologische discours. In de 
Gereformeerde kerken verdween Kruyt na Bavinck snel uit het missiologisch debat, 
maar publicaties van orthodox-gereformeerde signatuur wijzen blijvend op Kruyts 
visie. Aan hervormde zijde werd de zendingstheologische benadering van Kruyt na 
de oorlog snel beschouwd als een klassiek maar gepasseerd concept. In Indonesië 
oefende Kruyt na de Tweede Wereldoorlog geen aantoonbare invloed uit op de 
theologie. Dat laat onverlet dat zijn zendingsmethodiek als exemplarisch wordt 
erkend en dat hij een grote bijdrage leverde aan de groei van het protestantisme in 
Indonesië. 

In de antropologie is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar. Voor de oorlog 
deed Kruyt volop mee in het debat over het animisme, maar in de jaren dertig ver-
loor hij langzaam maar zeker de aansluiting met de nieuwe ontwikkelingen. In de 
etnologische inleidingen van de jaren dertig krijgt Kruyt steevast een plaats. De 
waardering van zijn werk verschilt. We zagen dat daarvoor verschillende oorzaken 
bestonden. Sommige etnologen wezen de evolutionistische benadering van de 
godsdienstgeschiedenis af, anderen deelden Kruyts opvattingen over ‘zielestof’ niet. 
Weer anderen, zoals Camerling, namen dit concept echter wel over. Fahrenfort en 
Duyvendak waren wellicht het scherpst in hun afwijzing van Kruyts hypothesen, 
maar juist de scherpe afwijzing toont dat zijn invloed werd erkend. In het werk van 
Fischer wordt duidelijk dat Kruyt in 1940 geen rol van betekenis meer speelde in het 
etnologisch debat. Zijn opvattingen worden genoemd, maar niet meer bestreden. 
Kruyts theorieën over dynamisme en animisme spelen na 1945 geen rol meer in het 
antropologische debat. Wel komt Kruyts onderzoek steeds aan de orde in antropolo-
gische studies over Midden-Sulawesi.324 Zijn visie op het animisme staat bekend als 
een gedateerde, maar noemenswaardige benadering. Zijn feitelijke beschrijving van 

                                                        
323  Junod was van 1880 tot 1920 als zendeling en etnoloog werkzaam in Mozambique en Zuid-Afrika. 

Evenals Kruyt stond hij onder invloed van het evolutionistische denken, met name door zijn studie 
van het werk van J.G. Frazer (zie IDA, 332-333). 

324  Dit geldt overigens ook voor studies die betrekking hebben op het zuidelijker gelegen gebied van de 
Toraja’s in Rantepao en omgeving. Zie bijvoorbeeld T.A. Volkman, Feast of Honor. Ritual and 
Change in the Toradja Highlands, Chicago, 1985. Th. Kobong noemt Kruyt zijdelings in zijn 
Evangelium und Tongkonan. Eine Untersuchung über die Begegnung zwischen christlicher 
Botschaft und der Kultur der Toradja, Hamburg, 1989. J. Haire wijst in een recente publicatie op 
Kruyts etnologisch onderzoek naar het animisme in Halmahera (zie J. Haire, ‘Halmahera: people 
and spirit in religious life’, in: Chr.G.F. de Jong (ed.), Een vakkracht in het Koninkrijk, blz. 85, 89. 
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de gebruiken van de To Pamona blijft van grote waarde omdat hij – in tegenstelling tot 
latere onderzoekers – de religie van de To Pamona kende vanuit de dagelijkse omgang 
met de inwoners van Midden-Celebes.  

In het algemeen kan de conclusie luiden dat etnologen en godsdienstweten-
schappers in Nederland moeite hadden met Kruyts analyse en interpretatie van het 
animisme. Een uitzondering daarop vormt Van der Leeuw, die Kruyts analyse 
overnam en het betreurde dat deze te overhaast de kritiek op het begrip ‘zielestof’ 
accepteerde. De moeite van etnologen en godsdienstwetenschappers met Kruyts 
analyse neemt niet weg dat hij in het overzichtswerk van Waardenburg een plek 
kreeg: zijn evolutionistische visie werd door velen afgewezen, Van Baal consta-
teerde cirkelredeneringen in zijn werk, maar als duidelijk herkenbare variant van 
Tylors evolutionistische model kreeg het een eigen plaats in de geschiedenis van de 
godsdienstwetenschap en de etnologie. Diegenen die zijn ideeën niet deelden, erken-
den wel Kruyts grote bijdrage aan het debat over het animisme. Ook hadden zij 
bewondering voor zijn vermogen gegevens over de lokale cultuur te verzamelen. 
Het is op dat laatste punt dat Kruyts werk van blijvende waarde is gebleken.  

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat Kruyt duidelijke sporen trok in zowel de 
missiologie als de culturele antropologie. In beide disciplines wordt zijn benadering 
overwegend beschouwd als klassiek en tevens verouderd. De Tweede Wereldoorlog, 
de dekolonisatie en de modernisatie speelden de grootste rol in het marginaliseren 
van Kruyts invloed op de missiologie. Kruyts invloed op de antropologie is, meer 
dan in de missiologie, tot op heden merkbaar. Hoewel zijn etnologische theorieën 
reeds lang geen rol meer spelen, zijn de onderzoeksgegevens over de cultuur en de 
religie van de To Pamona blijvend van grote waarde voor het voortgaand antropo-
logisch onderzoek. Door de grote veranderingen in Midden-Sulawesi zijn Kruyt en 
Adriani degenen die de ‘oude’ cultuur en religie hebben gedocumenteerd. Antro-
pologen die nu onderzoek verrichten kunnen om het toen verrichte onderzoek niet 
heen, ondanks de tekortkomingen die zij erin constateren.  


