
12 Slotbeschouwing 
 
 
 
12.1 INLEIDING 
 
De voorgaande hoofdstukken gingen nader in op leven, werk en denken van Kruyt. 
Tot slot rest de taak zijn werk te evalueren en hem te typeren. De volgende vragen 
komen daarbij aan de orde: is Kruyt tot het einde van zijn arbeidzame leven een 
vertegenwoordiger van de ethische richting gebleven? Heeft hij de maatschappelijke 
ontwikkeling van de To Pamona bevorderd of op de lange termijn juist geremd? Kan 
Kruyt worden beschouwd als een voorloper van de genitief-theologen die in de 
vierde kwart van de twintigste eeuw de context tot het uitgangspunt van hun missi-
ologische reflectie maakten? Kan hij in die zin een ‘theoloog van het heidendom’ 
worden genoemd? En tot slot: wat is Kruyts oecumenische relevantie aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw? In de onderstaande paragrafen wordt gepoogd deze 
vragen te beantwoorden.  
 
 
12.2  KRUYT ALS ETHISCH ETNOLOOG  
 
Het is niet gebruikelijk het bijvoeglijk naamwoord ‘ethisch’ te verbinden aan het 
zelfstandig naamwoord ‘etnoloog’. Toch is het in het kader van deze slotbe-
schouwing wenselijk nog enige kanttekeningen te plaatsen bij de invloed van Kruyts 
ethische beginselen op zijn etnologisch onderzoek. Het is evident dat de ethische 
theologie een grote invloed had op Kruyts visie op cultuur en religie. Anders dan 
gereformeerde zendingspredikanten zag hij de ‘oorspronkelijke’ religie (primal reli-
gion) niet als afgodendienst, maar als gemankeerde dienst aan God. De voor de 
ethischen kenmerkende openheid voor de wetenschap leidde bij hem niet alleen tot 
een positieve opstelling ten aanzien van de cultuur, zowel in Nederland als daar-
buiten, maar ook tot een relatief open houding ten opzichte van het animisme. Kruyt 
paste het beginsel dat de waarheid ethisch van karakter is toe op de ‘oorspronkelijke’ 
religie: de groei naar geestelijke waarheid en rijpheid koppelde hij aan E.B. Tylors 
godsdiensthistorische ontwikkeling van primitief naar hoogontwikkeld. Het is zeer 
de vraag of Kruyts etnologische hypothesen over de ontwikkeling van dynamisme 
via animisme naar theïsme tot stand waren gekomen zonder zijn ethisch-theologische 
vooronderstellingen. Zijn overtuiging dat geestelijke groei een essentieel onderdeel 
is van het christelijk geloof kreeg een bredere inbedding in de evolutionistische visie 
op de religiegeschiedenis. De vooronderstellingen van geestelijke (geloofs)groei en 
evolutie versterkten elkaar. 

Uiteindelijk leidde deze spanningsvolle combinatie bij Kruyt tot een zekere 
scepsis over de interferentie van het transcendente en het immanente: dit blijkt uit 
Kruyts evaluatie van de dromen in de Bada-vallei, die voor hem geen goddelijk 
spreken tot de mens betekenden, maar een psychische worsteling van de mens in 
crisis.1 Op dat punt won de evolutionistische vooronderstelling van de etnoloog het 

                                                        
1  Zie blz. 276 en 331. 
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van de door de zendeling veronderstelde geloofsgroei van de heiden. De door 
ethische zendingsmensen beleden realiteit van het heilvolle handelen van God trad 
terug achter godsdienstpsychologie en empirische gegevens. 

Een omgekeerde beweging is echter ook zichtbaar: uit Kruyts missiologische 
geschriften blijkt dat hij de etnologie in dienst stelt van een ethische zendingsvisie. 
Met name in zijn Van Heiden tot Christen lopen de etnologische analyse ten aanzien 
van de maatschappelijke ontwikkeling van de volken van Celebes en de door 
ethischen vooronderstelde groei naar waarachtig godsvertrouwen door elkaar heen. 
Uiteindelijk krijgen de ethische beginselen voorrang doordat de vooronderstelde 
groei niet zonder openbaring blijkt te kunnen: de groei van het godsvertrouwen in de 
‘oorspronkelijke’ religie leidt niet tot christelijk geloof, c.q. godsvertrouwen, zonder 
dat een breuklijn optreedt. De voor het werk van de zending kenmerkende disconti-
nuïteit tussen oude en nieuwe religie krijgt uiteindelijk voorrang boven de veronder-
stelde continuïteit in de evolutie van de mens en zijn godsdienst.  

Kruyt was etnoloog en ethisch zendeling. Steeds streden deze twee rollen met 
elkaar om de voorrang en juist daarom kan Kruyts werk als etnoloog niet verstaan 
worden zonder zijn werk als ethisch zendeling. De theologische vooronderstellingen 
leidden tot een positieve visie op religie en cultuur, maar zij stelden ook grenzen aan 
de groeimogelijkheid van deze beide: uiteindelijk was openbaring nodig om religie 
en cultuur tot verdere groei te brengen in het perspectief van het evangelie. 
 
 
12.3 Kruyt als ethisch missioloog  
 
B. Plaisier typeerde Kruyts publicaties over de missionaire praxis als ‘ethische 
missiologie’.2 Met deze uitspraak stelt hij niet alleen dat Kruyt de ethische begin-
selen toepaste op het missionaire werk, maar tevens dat hij missiologisch werk 
publiceerde. De consequentie daarvan is dat hij dan ook een missioloog moet 
worden genoemd. Deze paragraaf gaat in op het eerste aspect van de genoemde 
typering: bleef hij gedurende zijn gehele verblijf in Midden-Celebes een vertegen-
woordiger van de ethische richting? Op het tweede aspect van de karakterisering, 
Kruyts publicaties als missiologie, wordt teruggekomen in de onderstaande para-
graaf over de theologie van het heidendom.  

Eerdere hoofdstukken toonden aan dat Kruyt sterk onder invloed stond van de 
ethische richting in de Nederlandse Hervormde Kerk, maar ook dat in zijn werk 
elementen waarneembaar uit andere kerkelijke en theologische stromingen. Zo bleek 
in hoofdstuk twee dat hij in zijn jeugd sterk de nadruk legde op het werk van de 
Geest. Dit pneumatologische accent verdween echter binnen enkele jaren na zijn 
aankomst in Midden-Celebes. Sporen van een verzoeningstheologie zijn bij Kruyt 
daarentegen aantoonbaar vanaf zijn jeugd tot in hetgeen hij als catechetisch mate-
riaal voor de ontstane gemeenten in Midden-Celebes schreef. Om die reden schreef 
J.W. Gunning dat Kruyt in zijn opvattingen ethisch was, met uitzondering van zijn 
visie op de verzoening: daarin was hij eerder gereformeerd. Het verzoenend lijden 
en sterven was voor Kruyt de enige weg tot zaligheid.3 Op dit punt herkende hij zich 
goed in de belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde Kerk.4 Sporen van 

                                                        
2  B. Plaisier, Over bruggen en grenzen, blz. 650. 
3  Zie hoofdstuk 2, blz. 125. 
4  Zie blz. 244. 
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een verbondstheologie worden bij hem echter niet aangetroffen, hoewel dit in het 
verband van zijn keuze voor zending als volkskerstening tot een goede, zo niet 
betere, theologische onderbouwing had kunnen leiden. In zijn brieven en dagboeken 
verzet Kruyt zich tegen zowel confessionelen als gereformeerden. Ongetwijfeld 
speelden daarbij karakterologische factoren een rol: hij was wars van dogma’s en 
belijdenissen. Het ging hem om een geestelijke waarheid, die in het leven van de 
mens zichtbaar moest worden als een gestage groei in godsvertrouwen. De publi-
caties in latere jaren, na 1924, wekken de indruk dat Kruyt opschoof van een christo-
centrische visie naar een theocentrische benadering, waarin de nadruk meer dan 
voorheen lag op het godsvertrouwen als doorslaggevende factor in het kerste-
ningsproces. Daarbij dient echter een nuancering aangebracht te worden: Kruyts 
grafschrift luidde ‘Geen andere naam. Hand. 4:12’. Dit maakt de blijvende centra-
liteit van Christus’ werk voor Kruyt duidelijk, ook al kwam in zijn missiologische 
artikelen het waarachtige godsvertrouwen steeds nadrukkelijker op de voorgrond te 
staan. 

Het samenvallen van deze theologische ontwikkeling met zijn keuze voor de 
darwiniaanse visie op het ontstaan van de mens heeft wel geleid tot de vraag of we 
Kruyt uiteindelijk toch moeten typeren als een zendingsman in de lijn van de 
Verlichting, of, om de terminologie van A.Th. Boone te gebruiken, een zendingsman 
die zijn werk vormgaf vanuit het beschavingsideaal.5 Het antwoord op deze vraag 
moet ontkennend luiden: gedurende Kruyts leven onderging zijn theologische 
positie een verandering, maar hij bleef zich in hoofdzaak bewegen binnen de kaders 
die de ethische theologie stelde. Zijn jeugdjaren kenmerkten zich door het scheppen 
van afstand tot de moderne theologie en een keuze voor het vertrouwen op Gods 
genadig handelen in Christus. Het evangelie bleef voor hem een geestelijke 
waarheid die de mens tot groei in godsvertrouwen moest bewegen. Anders dan 
zendingsmensen die onder invloed van de Groninger theologen stonden, kon Kruyt 
zich – evenals Daubanton – niet vinden in het gelijkstellen van christelijke 
opvoeding en beschaving in westers-christelijk perspectief. Doel van het 
zendingswerk was voor hem niet de verbreiding van een synthese van westerse 
kennis en normatieve christelijke beschaving, maar het steeds opnieuw ‘Jezus laten 
zien’ en de mens begeleiden op de weg van groei in godsvertrouwen.  

Kruyts keuze om tegen de stroom van de modernisering in de traditionele maat-
schappelijke verbanden in Midden-Celebes te willen behouden – zijn door Th. van 
den End bekritiseerde ‘sociaal conservatisme’ – maakt duidelijk dat hij niet kan 
worden getypeerd als een zendingsman die koos voor de Verlichting en de daaraan 
verbonden beschavingsidealen. Kruyt koos ervoor de kerk vorm te geven binnen de 
gegeven cultuur van Midden-Celebes. Zijn wens die cultuur te respecteren en be-
houden maakt zijn impliciet ethische uitgangspunten helder: hij streefde naar de 
transformatie van de cultuur als gevolg van een innerlijk gegroeid godsvertrouwen. 
Zijn afwijzing van het gebruik van het Maleis in de zending in Midden-Celebes kan 
ook in dit licht worden gezien: het spreken van die taal was geen sleutel tot de ziel 
van de To Pamona en kon daardoor niet leiden tot de beoogde verandering van het 
hart. Deze innerlijke transformatie prevaleerde bij Kruyt boven de participatie in de 
maatschappelijke modernisering. Hij streefde weliswaar naar een ingrijpende 
verandering van de cultuur, maar deze was meer verbonden met het uitzuiveren van 

                                                        
5  A.Th. Boone, Bekering en beschaving, blz. 185. 
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de heidense gebruiken en met de vorming van een ‘adat van christenen’ dan met het 
verbeteren van de levensomstandigheden van de To Pamona. Om die reden gaf hij in 
het werk van de zending geen prioriteit aan medisch werk en het opzetten van 
handelsondernemingen. Die taken leidden de zendeling slechts af van de eigenlijke 
opdracht van de zendeling: de verkondiging van het evangelie van Jezus. Het ver-
beteren van de levensomstandigheden was volgens Kruyt niet onbelangrijk: hij had 
in politiek opzicht immers het meeste affiniteit met de sociaal-democratie. Hij zag 
de verbetering van de levensomstandigheden echter niet als primaire taak van de 
zending. Het christelijk geloof legde de basis voor de verandering van het heidense 
hart. De overheid kon op basis van de nieuwe hartsgesteldheid de samenlevings-
opbouw verder ter hand nemen. 

Het ‘sociaal-conservatisme’ van Kruyt neemt niet weg dat het evolutionaire 
denken over mens en godsdienst hem diepgaand beïnvloedde. Zoals bleek in hoofd-
stuk zes traden diverse ethische theologen op dit punt met hem in discussie. Kruyt 
voelde haarscherp aan dat hij juist met betrekking tot de vragen rondom de evolutie 
van mens en godsdienst in conflict raakte met de ethische mensvisie en de open-
baringstheologie. Uit zijn gepubliceerde en ongepubliceerde geschriften blijkt dat hij 
deze spanning niet tot een oplossing heeft weten te brengen. Hoe de zondeval en de 
incarnatie zich verhouden tot de evolutie van mens en religie wordt in zijn werk niet 
duidelijk. Hoewel hij overtuigd raakte van de biologische en godsdiensthistorische 
evolutie argumenteerde hij tegelijkertijd voor de noodzaak van openbaring. Terwijl 
hij culturele en religieuze evolutie van de Pamona-samenleving wilde aantonen, 
pleitte hij tegelijkertijd voor de noodzaak het vertrouwen op God en zijn zoon Jezus 
te stellen. In deze onopgeloste spanning en ambiguïteit wordt invloed van de Ver-
lichting op zijn ethische positie duidelijk, maar hij bleef zich altijd, met reden, 
rekenen tot de ethische richting.  

Van Randwijck typeerde Kruyt als een baanbreker in de Nederlandse zending.6 
Hoofdstuk 10 maakte duidelijk dat zijn invloed zonder meer groot was. Het is echter 
de vraag of Kruyts missiologie voldoende in rapport was met de maatschappelijke en 
internationale verhoudingen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Dat hij 
woonde in een afgelegen deel van Nederlands-Indië en dat de communicatie met de 
buitenwereld moeizaam verliep kan hiervan een gedeeltelijke verklaring vormen: 
fysiek leefde hij op grote afstand van het opkomend nationalisme in Java en de grote 
politieke en maatschappelijke spanningen in Europa. De afstand was echter niet 
alleen fysiek, maar ook mentaal: in de ontwikkeling van zijn denken resoneerden de 
wereldwijde ‘maalstroom van de moderniseringsgolf’ en de interne crisis van de 
westerse beschaving nauwelijks mee. 

De vraag komt daardoor op of Kruyt in essentie een man van de negentiende 
eeuw is gebleven wiens invloed begrensd is door de cesuur van de Tweede Wereld-
oorlog. Hoekendijk stelde vanuit naoorlogs perspectief de volkskersteningsmetho-
diek, en daarmee impliciet ook Kruyt, onder zware kritiek. Ook al formuleerde 
Hoekendijk zijn bezwaren op basis van de theoretische uitgangspunten van de Duitse 
missiologen en verzuimde hij de volkskersteningsmethodiek mede te beoordelen op 
de uitwerking in de zendingspraktijk, toch moet erkend worden dat hij gelijk had 
toen hij stelde dat het willen bewaren van de ‘volkstümliche Bindungen’ niet vrucht-
baar was in de stroomversnelling van de modernisering. Ook Kruyt heeft de kracht 

                                                        
6  Zie blz. 403. 
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van de modernisering aanvankelijk sterk onderschat: de ‘volkstümliche Bindungen’ 
hielden geen stand in de snel veranderende samenleving. Hij streefde ernaar de 
kracht van het volk te versterken door het volksleven te kerstenen met zo groot 
mogelijk behoud van de eigenheid, maar hij rekende in dat proces onvoldoende met 
de invloed van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederlands-Indië. 
De krachten van buitenaf – de nieuwe bestuurlijke structuur, het onderwijs, het 
gebruik van het Maleis als taal van bestuur en onderwijs, de aanleg van wegen, de 
omschakeling naar natte rijstbouw – leidden ertoe dat de Pamona-samenleving werd 
opengebroken. Kruyt heeft dit erkend, maar hij verzette de bakens in zijn zendings-
werk niet. Zijn werk vond plaats in de context van de Pamona-samenleving. Hij was 
er niet op gericht de To Pamona toe te rusten voor hun plaats in de opengebroken 
samenleving van Midden-Celebes en Nederlands-Indië.  

In historisch perspectief dient gezegd te worden dat Kruyt meer oog had moeten 
hebben voor de ingrijpende gevolgen van de maatschappelijke veranderingen en dat 
hij de mensen meer had moeten toerusten om de modernisatie tegemoet te treden. 
Ook in Midden-Celebes waren immers impulsen richting de moderniteit zichtbaar, 
zoals bij de Minahasers en de Chinezen in Poso die de zending in 1917 verzochten 
een Hollands-Inlandse School (HIS) te openen om de jongeren in staat te stellen 
Nederlands te leren. Zo zouden zij de mogelijkheid hebben ‘in dienst van de staat’ te 
treden.7 J. Kruyt wijst erop dat de To Pamona niet om de oprichting van een HIS 
hadden verzocht.8 De zending heeft de oprichting van deze school met veel aarzeling 
ondersteund. Zij vroeg zich af of dit wel op haar weg lag. De zending maakte de 
oprichting van de school daarom afhankelijk van het verkrijgen van gouvernements-
steun. Dat bleek met enige moeite te lukken, hoewel de overheid de ‘objectieve 
behoefte’ aan de school niet aangetoond achtte. In de jaren dertig bleek dat slechts 12 
procent van de leerlingen aan de HIS in Poso behoorde tot de To Pamona. Een 
ruimhartiger inzet van de zending voor het doorstromen van leerlingen naar de HIS 
zou de emancipatie van de To Pamona en hun participatie in bestuurlijke structuren 
zeer ten goede zijn gekomen.  

Het is in dit verband tevens van belang dat in Midden-Celebes, evenals op de 
andere Oegstgeester zendingsterreinen in Oost-Indonesië, voor de Tweede Wereld-
oorlog geen inheemse predikanten waren geordend, terwijl de zending daar reeds 
lange tijd werkzaam was. Niet alleen is op deze wijze de emancipatie van de To 
Pamona ernstig gehinderd door de Oegstgeester visie dat de inheemse christenen nog 
niet rijp waren voor zelfstandigheid, maar tevens bleef de ontstane kerk langer van 
de zending afhankelijk dan nodig was. Het beleid van Oegstgeest week op dit punt 
sterk af van dat van de RMG, die in Toba-Batak-gebied reeds in 1885 de eerste 
inheemse predikanten ordende en op Nias in 1906.9 De gereformeerde zending op 
Midden-Java ordende in 1926 de eerste inheemse predikant.10 

Een eeuw na dato kunnen we concluderen dat de Oegstgeester zending meer oog 
voor de moderniteit had moeten hebben, maar in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw waren de ontwikkelingen nog niet eenduidig. Koloniale bestuurders gaven 
grote aandacht aan het vastleggen van de lokale adat, lokale talen werden intensief 
bestudeerd. De toenemende invloed van het opkomende nationalisme ging aan velen 

                                                        
7  Zie J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 230-236. 
8  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 232. 
9  Zie Th. van den End, Ragi Carita, II, blz. 292. 
10  H. Reenders, ‘Zending voor de oorlog’, De zending voorbij, blz. 27. 
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voorbij en de totstandkoming van het naoorlogse Indonesië was nog ‘verre’ 
toekomst. Kruyt heeft gepoogd om in de maatschappelijke crisis – na de militaire 
expedities van 1905 – de To Pamona te begeleiden in de zoektocht naar een identiteit 
als christen-To Pamona. De continuïteit stond daarin voorop: het ging erom de chris-
telijke identiteit vorm te geven vanuit de Pamona-cultuur. Zoveel mogelijk werd 
gebruik gemaakt van de maatschappelijke structuren en waarden. Tegelijkertijd is 
duidelijk dat uiteindelijk veel oude vormen en riten verdwenen. Zo constateren we 
dat in Tana Poso, in tegenstelling tot het zuidelijker gelegen Torajagebied, de oude 
rituelen rondom de doden slechts zeer gedeeltelijk in gekerstende vorm zijn blijven 
bestaan. Dit maakt tegelijkertijd de beperkingen van de zending vanuit een speci-
fieke kerkelijke modaliteit duidelijk: Gereformeerde zending, GZB en SZC hadden 
verschillende visies op de verhouding van evangelie en cultuur, maar regelgeving 
van de overheid speelde ook een grote rol in de uiteindelijk vorm van de gekerstende 
volkssamenleving. In Tana Poso verbood de overheid het motengke, de rituelen rond-
om het schoonmaken van de beenderen van de overledenen, omwille van hygië-
nische redenen. In Torajaland daarentegen konden de rituelen in grote lijnen, in 
gekerstende vorm, blijven bestaan. 

In de jaren dertig maakten de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederlands-
Indië aandacht voor modernisatie zeer gewenst. Zowel in de laatste jaren voor Kruyts 
repatriëring als daarna is dat in de Poso-zending niet voldoende gebeurd. De oorlog 
was uiteindelijk de aanleiding tot het verkrijgen van kerkelijke zelfstandigheid. Een 
ander punt betreft de slavernij in Midden-Celebes. Kruyt wilde niet tezeer ingaan 
tegen de heersende adat. De slavernij werd weliswaar na de vestiging van het 
koloniaal gezag afgeschaft, maar Kruyt gaf geen aandacht aan de emancipatie en de 
positieverbetering van voormalige slaven. Pas enkele jaren na zijn repatriëring 
werden kinderen van voormalige slaven toegelaten tot de kweekschool voor gemeen-
tevoorgangers (1937). Op dit punt heeft hij de cultuurkritische opmerkingen van 
Paulus niet als richtlijn voor zijn werk willen hanteren: de nieuwe gemeenschap van 
gedoopten, waarin geen sprake meer is van vrije of slaaf (Galaten 3: 27-28), speelde 
voor hem klaarblijkelijk een geringere rol dan de plaatselijke zede.  

De voorgaande hoofdstukken rechtvaardigen de conclusie dat de invloed van 
negentiende-eeuws gedachtegoed op Kruyt groot was: de plaats van de Duitse volks-
kersteningsmethodiek in zijn werk, benevens de evolutionaire groei naar beschaving, 
maken dit duidelijk. Het is echter onjuist te menen dat Kruyt in essentie een man van 
de negentiende eeuw is gebleven. Het ligt meer voor de hand het werk van Kruyt te 
zien als kenmerkend voor de vooroorlogse periode, zonder daaraan het etiket te ver-
binden van een in essentie negentiende-eeuwse methodiek. Zijn werkwijze, evenals 
de daaraan ten grondslag liggende theorie, bouwde voort op het denken in de vierde 
kwart van de negentiende eeuw en Kruyt voegde vernieuwende elementen toe: hij 
bracht een koppeling aan tussen evolutie en zending, tussen animistische religie en 
godsvertrouwen, tussen positieve cultuurvisie en zending temidden van andere 
culturen. Zijn ethische theologie leidde tot een veel positievere visie op cultuur en 
religie dan bij zijn voorgangers zichtbaar was. 
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12.4 KRUYT ALS ‘THEOLOOG VAN HET HEIDENDOM’ 
 
Henri Maurier (geboren 1921), missionaris in Burkina Faso,11 publiceerde in 1965 
zijn bekende studie Essai d’une Théologie du Paganisme.12 Hij constateerde dat de 
reflectie over de positie van de heiden in relatie tot het christelijk geloof in de katho-
lieke theologie van de religies een ‘onderontwikkelde sector’ was.13 Een centrale 
vraag in zijn studie is de prealabele kwestie in elke theologie van het heidendom, 
namelijk hoe wij de heidenen zien en wie zij voor ons zijn: zijn heidenen vijanden 
van het christelijk geloof, of is er een mogelijkheid het heidendom te definiëren in 
relatie tot de christelijke traditie en te komen tot een theologie van het heidendom? 
Het antwoord op die vraag is bepalend voor de keuzen die de zendeling maakt in het 
kersteningsproces. Maurier komt tot de conclusie dat de houding van christenen ten 
opzichte van het heidendom moet veranderen: hij pleit ervoor niet uit te gaan van een 
antithese van de beide religies, maar van de condition humaine. De mens deelt de 
ervaring van de zoektocht naar God. Hij stelt niet het christelijk geloof tegenover het 
heidendom, maar Christus tegenover de condition humaine. Allen hebben Gods heil 
nodig. De mens is slechts als heiden te beschouwen in het licht van Christus en zijn 
oproep tot omkeer. Maurier pleit ervoor het heidendom te erkennen als een eerste 
stap op de weg naar de Heer: christenen en heidenen zijn gezamenlijk op weg naar 
God om zijn wil te realiseren.14  

Mauriers uiteenzetting roept de vraag op of Kruyt kan worden getypeerd als een 
theoloog van het heidendom, aangezien hij evenals Maurier een sterk accent legde op 
de ontwikkeling van het heidendom als een weg van groei in godsvertrouwen. Zoals 
bleek in voorgaande hoofdstukken ging Kruyt niet uit van de antithese van christelijk 
geloof en heidendom, maar legde hij nadruk op continuïteit in de weg die de mens 
gaat met God. De zendeling was gids, niet aankondiger van het oordeel.  

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of het gerechtvaardigd is Kruyt te 
typeren als ‘theoloog van het heidendom’ moet eerst worden beantwoord of hij een 
‘theoloog’ was. Kruyt beschouwde zichzelf niet als een theoloog en hij ontving geen 
formele academische opleiding. Bovendien neemt hij in zijn brieven en dagboeken 
meermalen afstand van theologen, die hij per definitie ongeschikt achtte voor zen-
dingswerk. De conclusie lijkt op het eerste gezicht duidelijk: hij was geen theoloog. 
Toch stuiten wij hier op een probleem. Niet alleen schreef Kruyt een reeks bijbel-
commentaren met het oog op de opleiding van gemeentevoorgangers, maar tevens 
vertaalde hij een substantieel deel van de bijbel in de Pamona-taal, publiceerde hij 
talloze zendingstheoretische artikelen, ging hij wekelijks voor in kerkdiensten en was 
hij geabonneerd op het tijdschrift Nieuwe Theologische Studiën.15 Op zijn minst 
zullen we dus moeten erkennen dat hij, evenals Kraemer, een lekentheoloog was, die 
zich niet alleen diepgaand bezighield met missiologie, maar eveneens met exegese. 
Het is in dit verband relevant te bedenken dat Kruyt zijn eredoctoraat ontving van de 
faculteit der godgeleerdheid. Weliswaar was hij zelf van mening dat hem beter een 

                                                        
11  Maurier is verbonden aan de Société des missionaires d’Afrique (Witte Paters) en werkte als 

theologisch docent in achtereenvolgens Burkina Faso, België (Institut Lumen Vitae de Bruxelles) en 
Frankrijk (Institut Catholique de Paris). Vervolgens werkte hij als bibliothecaris in de Afrikaanse 
bibliotheek in Rome.  

12  Uitgegeven in Parijs.  
13  Maurier, Essai d’une Théologie, blz.13-14. 
14  Maurier, Essai d’une Théologie, blz. 322.  
15  Zie blz. 149. 
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eredoctoraat in de letteren had kunnen worden verleend, maar in formele zin is het 
bezwaarlijk om Kruyt, eredoctor in de theologie, geen theoloog te noemen.  

Vervolgens is de vraag of Kruyt een ‘theoloog van het heidendom’ kan worden 
genoemd. Maurier, die Kruyt overigens nergens in zijn studie noemt, omschrijft 
‘theologie van het heidendom’ als de sleutel die de zendeling nodig heeft om het 
verleden en het heden te beoordelen en te komen tot een harmonieuze synthese 
tussen de voorouderlijke traditie en het nieuwe christendom. Het gaat om een sleutel 
die het heidendom incorporeert in de missionaire visie en het in rapport brengt met 
de openbaring van Christus.16 Maurier spreekt hier in feite over een verbijzondering 
van de theologie van de religies, toegespitst op ‘oorspronkelijke’ religie. Het gaat 
niet om de ‘heidens’-theologische verwoording van het geloofssysteem, maar om een 
expliciet christelijke visie die in essentie poogt de verhouding van christelijk geloof 
en ‘oorspronkelijke’ religie te omschrijven. In het geval van Maurier betreft het een 
beschrijving vanuit missionair perspectief die de antithese te boven wil komen: het 
tegenover valt niet te lokaliseren in de beide religies als zodanig, maar in de zondige 
mens – zowel heiden als gedoopte heiden – die gesteld is tegenover de geopenbaarde 
en geïncarneerde Christus. Voorouders, geesten en goden moeten zich onderwerpen 
aan deze goddelijke macht, die de zonde ontmaskert en overwint.  

De paulinische tekst ‘Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van 
God’ (Rom. 3:23) is voor Maurier de sleutel die hem in staat stelt het heidendom in 
rapport te brengen met het christelijke geloof.17 De zondige mens, dus ieder mens, 
staat tegenover de geopenbaarde Christus en de condition humaine moet in het licht 
van deze Heer komen te staan. Gods interventie in de geschiedenis staat daarmee niet 
in het perspectief van het heidendom dat moet worden bestreden, maar van het hele 
menselijk bestaan dat in de nabijheid van Christus’ onthullende licht moet worden 
gebracht. Hij stelt dit in een eschatologisch perspectief: het gaat hem om de mens die 
zich, in het licht van Christus, oriënteert op de toekomst die God voorbereidt.18 Het 
uitgangspunt dat alle mensen zondaren zijn brengt Maurier tot de vraag of we ook bij 
de heidenen kunnen spreken van geloof. Hij beantwoordt deze vraag bevestigend: de 
heiden kan de ware God vereren, evenals Melchisedek (Gen. 14:17-20).19  

Het is in het licht van het voorgaande niet moeilijk de overeenkomsten te zien 
tussen de missionaire denkbeelden van Maurier en Kruyt. Evenals de eerstgenoemde 
kiest Kruyt zijn uitgangspunt in het lokaliseren van het geloof van de heiden en het 
ontmaskeren van de zonde, het ‘roven van Gods eer’. Beiden onderstrepen het 
onderscheid tussen religie en geloof.20 Maurier zoekt een theologisch uitgangspunt in 
de mens als zondaar, Kruyt kiest zijn uitgangspunt in de mens als nageslacht van 
Noach. Beiden onderstrepen zo de eenheid van het menselijk geslacht en van de 
algemeen menselijk ervaring voor het aangezicht van God, maar de taal die zij 
gebruiken verschilt: Kruyt schrijft als zendeling-etnoloog, Maurier als zendeling-
theoloog. Het verschil wordt opmerkelijk zichtbaar in het spreken over bekering. 
Maurier legt sterk de nadruk op de breuk tussen het oude en het nieuwe, vervolgens 
op het nieuwe leven dat zichtbaar wordt in de toewending tot God en op het gehoor 

                                                        
16  Maurier, Essai d’une Théologie, blz. 16. 
17  Maurier, Essai d’une Théologie, blz. 195vv. 
18  Maurier, Essai d’une Théologie, blz. 247. 
19  Maurier, Essai d’une Théologie, blz. 248-250, 254. 
20  Maurier, Essai d’une Théologie, blz. 279. 
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geven aan het appel van Godswege.21 Kruyt daarentegen legt de nadruk op de 
godsdienst- en cultuurhistorische ontwikkeling en de groei van het godsgeloof. Waar 
Maurier spreekt over de mens als zondaar, over evangelisatie en oordeel,22 spreekt 
Kruyt over de ‘nog primitieve heiden’, over de ‘kerstening’ en het ‘behouden van de 
structuren van de volkssamenleving’.  

Kruyts publicaties kenmerken zich door een missionaire en etnologische bena-
dering. Het voor academisch gevormde theologen kenmerkende taalveld ontbreekt. 
Het werk van Kruyt rechtvaardigt echter de conclusie dat hij een theoloog van het 
heidendom was: hij beijverde zich, naar de definitie van Maurier, het heidendom in 
rapport te brengen met het christelijk geloof en de relatie van God en de heiden te 
beschrijven als de weg van geloofsgroei. Kruyt liet daarmee de heiden niet buiten het 
heilswerk van God vallen, maar hij gaf heiden en christen een plek op de weg met 
God. Het verschil was bij Kruyt niet gelokaliseerd in de vijandschap van het 
heidendom ten opzichte van God, maar in de bereikte stadia van godsvertrouwen en 
geestelijke rijpheid. Als theoloog van het heidendom kunnen we Kruyt eveneens 
aanduiden als een vroege ‘genitief-theoloog’: hij hield zich in zijn theologische 
reflectie vrijwel uitsluitend bezig met de heiden en diens context. Deze heiden was 
echter niet de hermeneutische sleutel die de geheimen van de Schrift kon ontsluiten. 
Evenmin kwam hij tot de slotsom dat het heil via de heidenen tot ons komt. Wel 
stelde hij dat de heiden, voorafgaand aan de bekering, niet buiten het heilswerk van 
God valt: ook de heiden kent een weg met God, de weg van het groeiende godsver-
trouwen. 

Op basis van de voorgaande overwegingen zijn er voldoende argumenten om 
Kruyt niet alleen in algemene zin te typeren als missioloog, maar ook in specifieke 
zin als theoloog van het heidendom, gegeven zijn reflectie op theorie en praktijk van 
de zending temidden van animisme en animisten. 
 
 
 12.5  KRUYT EN HAROLD W. TURNERS ‘PRIMAL RELIGION’  
 
‘The gospel is foreign to every culture’, schreef David J. Bosch. Altijd zal er span-
ning optreden tussen het christelijk geloof van de zendeling en de religieuze opvat-
tingen van de hoorder. Het evangelie is altijd een ‘sign of contradiction’.23 Harold W. 
Turner,24 jarenlang als zendeling werkzaam in Sierra Leone, poneert een stelling die 
hiermee enigszins op gespannen voet lijkt te staan, namelijk dat de christelijke 
zending vooral onder aanhangers van ‘oorspronkelijke’ religies succesvol verliep 
vanwege de affiniteit van beide godsdiensten. In het kader van deze slotbeschouwing 
wordt kort nagegaan hoe de kersteningsgeschiedenis van Midden-Celebes zich ver-
houdt tot Turners these. Hadden de overgangen naar het christelijk geloof te maken 
met de genoemde affiniteit of waren er andere factoren in het spel? 

Turner werkt zijn these uit in het essay ‘The primal religions of the world and 
their study’ (1977).25 Hij probeert hierin te verklaren waarom het zendingswerk 
                                                        
21  Maurier, Essai d’une Théologie, blz. 271-272, 276. 
22  Maurier, Essai d’une Théologie, blz. 284. 
23  D. Bosch, Transforming Mission, blz. 455. 
24  Na zijn werk in Sierra Leone doceerde hij aan het Department of Religious Studies in Aberdeen en 

gaf leiding aan een onderzoeksproject naar ‘oorspronkelijke’ religie. 
25  H.W. Turner, ‘The primal religions of the world and their study’, blz. 27-37. Zie ook H.W. Turner, 

‘A further dimension for missions. New Religions Movements in the Primal Societies’, IRM, LXII 
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onder aanhangers van oorspronkelijke religies door de eeuwen heen zo succesvol 
verliep, terwijl het christelijk geloof en de ‘oorspronkelijke’ religies volgens de 
gangbare mening juist zeer ver van elkaar afstaan in ontwikkelingsniveau en inhoud. 
Turner wil het succes van de zending niet verklaren vanuit de aantrekkingskracht van 
de verschillen – bijvoorbeeld de kans tot ontwikkeling – maar vanuit de ongedachte 
en daardoor opmerkelijke overeenkomsten. Hij noemt in dat verband een zestal 
wezenskenmerken van ‘oorspronkelijke’ religie en argumenteert dat veel van deze 
kenmerken ook geldig zijn voor het christelijk geloof: de beleving van verwantschap 
met de natuur, het besef van een menselijke beperktheid tegenover het heilige, de 
wetenschap dat er buiten de mens een grotere kracht bestaat, het geloof dat de mens 
in relatie kan staan met de geestelijke wereld, de overtuiging dat de mens na de dood 
voortleeft en tot slot het geloof dat mens en kosmos niet van elkaar gescheiden zijn.26  

Wanneer we Turners these toepassen in de context van Midden-Celebes, roept 
dit allereerst de vraag op of hij in zijn essay voldoende aandacht geeft aan de poli-
tieke context waarin religieuze omwentelingen plaatsvinden. De kerstening van de 
To Pamona kan niet uitsluitend worden geëvalueerd op grond van de beschreven 
overeenkomsten van christelijk geloof en oorspronkelijke religie, want het verloop 
van het kersteningsproces kan niet worden losgemaakt van de machtsvraag, c.q. de 
vestiging van het koloniaal gezag. De regelgeving die na de pacificatie in 1906 van 
kracht werd sloeg de pijlers weg onder de ‘oorspronkelijke’ religie: de overheid 
verbood de tempeldienst, het koppensnellen en de rituelen voor de doden. De zende-
lingen verstonden zichzelf als gids in crisistijd: zij wezen de weg van vernieuwing in 
continuïteit en ze gingen ervan uit dat de To Pamona weinig andere mogelijkheden 
hadden dan (op termijn) christen te worden. Tegelijkertijd moet worden erkend dat 
Kruyt het heidendom ook wilde ontmaskeren als ongeloof: de magie was volgens 
hem van fundamenteel andere aard dan het ontluikende godsgeloof in het animisme. 
In die zin zou Kruyt zich dus niet hebben herkend in de these van Turner. 

Kruyt zelf zou het wellicht in algemene zin eens zijn geweest met de these van 
Turner, hoewel hij niet sprak van vergaande overeenkomsten tussen de beide gods-
diensten. Hij erkende echter wel waarachtig godsgeloof in het animisme. Hij zocht 
de overeenkomsten vanuit zijn evolutionaire visie en probeerde deze te versterken, 
waardoor de overgang naar het christelijk geloof gemakkelijker zou kunnen verlo-
pen: hij wilde het opkomende godsvertrouwen stimuleren en verbinden aan Christus, 
en hij streefde ernaar de zich ontwikkelende animistische voorstellingen van het 
leven na de dood te koppelen aan het voortleven van de ziel in de geborgenheid bij 
God. Dat neemt echter niet weg dat Kruyt in zijn Van Heiden tot Christen schreef dat 
het verschil in ontwikkelingsniveau tussen de westerse christen en de (pre)animis-
tische heiden zo groot was dat de laatstgenoemden nooit zouden kunnen begrijpen 
waar het evangelie ten diepste over gaat.27 

De vraag is echter vooral of de To Pamona de continuïteit, de overeenkomsten, 
ook zelf zo hebben beleefd. Het antwoord daarop is lastig te geven. Het succes van 
Kruyts prediking over de eenheid van het menselijk geslacht – wij allen stammen af 
van Noach en daarom is mijn God ook de uwe – doet vermoeden dat de erkenning 
van eenheid (Turners overeenkomst tussen de godsdiensten) inderdaad een rol 

                                                                                                                                  
(1973), blz. 321-327 en H.W. Turner, Religious innovation in Africa. Collected Essays on New 
Religious Movements, Boston, 1979. 

26  Zie Turner, ‘The primal religions of the world and their study’. 
27  Zie blz. 191. 
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speelde in de kerstening. Zonder meer is ook vast te stellen dat elementen van de 
oude religie in gekerstende vorm een plaats kregen in de kerk, terwijl andere religi-
euze elementen, zoals het spreken tot de doden, rituelen in verband met landbouw en 
gezondheid, als door de kerk niet erkend substraat bleven voortleven. Juist dit laatste 
maakt duidelijk dat de To Pamona de komst van het christendom niet alleen hebben 
ervaren als continuïteit, maar evenzeer als discontinuïteit: overeenkomsten waren er, 
maar diepgaande verschillen eveneens.  

Het zou daarom niet juist zijn de kerstening te omschrijven als een kleine 
paradigm shift en een relatief rimpelloze overgang. Een bezwaar van Turners zes 
affiniteiten is dat zij zeer algemeen geformuleerd zijn. Het geloof dat mens en 
geestelijke wereld met elkaar in contact staan kan zeer uiteenlopende vormen 
krijgen. Kruyt wees in dat verband op de grote tegenstelling tussen het heidens 
conservatisme (gevolg van de angst voor de macht van de voorouders) en de op groei 
en ontwikkeling gerichte zending (onder meer gevolg van een theologische visie op 
de bevrijdende macht van Christus). Beide, het animistisch conservatisme en de 
christelijk-revolutionaire houding, hebben te maken met het contact van de mens met 
de geestelijke wereld, maar dit kan niet worden aangeduid als een overeenkomst 
tussen de beide godsdiensten.  

De Ghanese theoloog Kwame Bediako wijst erop dat van Turners criteria vooral 
de beleving van de eenheid van de kosmos van fundamenteel belang is. Hij noemt dit 
zelfs de sleutel van Turners theoretische bouwwerk en stelt hem vervolgens de 
kritische vraag of hij de consequenties van zijn analyse wel goed heeft doordacht, 
vooral in relatie tot de toekomst van ‘oorspronkelijke’ religie. Bediako stelt namelijk 
dat Turner geen visie ontwikkelt op de inbreng die ‘oorspronkelijke’ religie in het 
christelijk geloof kan hebben: ‘If there is only a minimal “paradigm-shift” as we pass 
from the spiritual universe of primal religions into the spiritual environment of the 
Christian faith (…) then one would want to pursue the matter by asking how the 
primal imagination might bring its own peculiar gifts to the shaping of Christian 
affirmation’.28 Of anders gezegd: als God reeds voor de komst van de zendelingen 
een weg ging met de aanhangers van ‘oorspronkelijke’ religie dan is de conclusie 
gerechtvaardigd dat ook zij kennis van de waarheid hadden en dat zij deze mogen 
heiligen in het midden van de gemeente. Het gaat om de vraag of aanhangers van 
‘oorspronkelijke’ religie, als vijanden van het evangelie, de waarheid ten onder hiel-
den of dat zij, als aanbidders van de ware God, deze reeds ten dele kenden voordat 
de zending kwam. Bediako komt tot de conclusie dat zij de waarheid gedeeltelijk 
kenden. Hij opteert daarmee voor een gekwalificeerde continuïteit: hetgeen Afri-
kanen als waarheid kenden kunnen en moeten zij binnenbrengen in de christelijke 
traditie. 

Bediako benadert deze vraag ook vanuit een ander perspectief: de westerse 
christelijke kerk en de zending werkten volgens hem vanuit een reductionistische 
wereldbeschouwing. Hij argumenteert in deze lijn wanneer hij spreekt over de wes-
terse dichotomie tussen het evangelie, ‘the issues it raises from religion’ en de 
‘mainsprings of human religious quests and questions’. Moderne theologie, denkend 
in de kaders van de Verlichting, kan daarom geen antwoorden meer geven op de 
basisvragen van de menselijke existentie. Hij komt tot de conclusie dat de kerk de 
oorspronkelijke wereldbeschouwingen nodig heeft, want ‘the primal imagination 
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restores to theology the crucial dimension of living religiously for which the theo-
logian needs make no apology’.29  

Kruyt heeft zonder meer aandacht gehad voor de ‘oorspronkelijke verbeelding’ 
waar Bediako over spreekt, maar zijn grote aandacht voor een contextuele vorm van 
het christendom in Midden-Celebes leidde niet aantoonbaar tot een herformulering 
van zijn eigen geloof in het licht van de oorspronkelijke religie. Hij heeft zich 
evenmin bezonnen op een mogelijke bijdrage van de ‘oorspronkelijke’ religie aan het 
christelijk geloof. Het lijkt er veeleer op dat zijn etnologisch onderzoek van grotere 
invloed was op zijn religieuze existentie, zijn ‘living religiously’, dan zijn leven 
temidden van het contextuele christendom in Midden-Celebes. De oorspronkelijke 
verbeelding beschouwde hij namelijk, vooral in zijn latere jaren, als bijgeloof: 
dromen waarin de voorouders spraken verklaarde hij uitsluitend vanuit de gods-
dienstpsychologie. Hij maakte van deze oorspronkelijke verbeelding dus geen 
gebruik om te komen tot een herziening van zijn eigen verwoording en beleving van 
het christelijk geloof.  

De overgang naar het christelijk geloof wordt door Kruyt beschreven als een 
ingrijpend proces. Door gelijktijdig optredende, ingrijpende maatschappelijke veran-
deringen kreeg dit proces de vorm van een crisis. Het is daarom onjuist te spreken 
van een ‘minimal paradigm-shift’. De oorspronkelijke religie vond voor een deel, in 
gekerstende vorm, een bedding in de kerk. Nieuwe syncretistische bewegingen, 
waarvan Turner spreekt, te onderscheiden van kerk en ‘oorspronkelijke’ religie, ont-
stonden niet of nauwelijks. De zogenaamde meyapi-beweging in Midden-Celebes, 
die opkwam in 1919 en die Kruyt typeert als een syncretistische beweging,30 verliep 
snel en moet veeleer worden beschouwd als een uiting van verzet tegen het chris-
tendom van de zijde van de ‘oorspronkelijke’ religie, dan als een nieuwe religieuze 
beweging. 
 
 
12.6 OECUMENISCHE RELEVANTIE VAN KRUYT 
 
Het is een eeuw geleden dat Kruyt als hervormd zendeling-leraar van het Nederlands 
Zendeling Genootschap zijn missionaire model ontwikkelde dat toonaangevend werd 
in de Oegstgeester zending. Terwijl het aantal niet-Europese christenen in Neder-
lands-Indië tussen 1800 en 1900 steeg van circa 51.000 naar 311.000 personen, nam 
dit tussen 1900 en 1940 toe tot 2.200.000 personen. Het aantal protestanten 
verzesvoudigde: van 285.000 naar 1.665.771.31 Deze sterke getalsmatige groei aan 
protestantse zijde viel samen met de grote omslag in de protestantse zendings-
methodiek: niet het individu, maar het gehele volk stond centraal. Hierdoor was de 
zending beter dan voorheen in staat massa-overgangen naar het christendom op te 
vangen. Hoewel vele maatschappelijke factoren een rol speelden in de groei van het 
aantal christenen, kan de toename niet los worden gezien van Kruyts ‘baanbrekende’ 
werkwijze. Zijn grote belang voor de uitbreiding van het christendom in Indonesië 
moet daarom worden erkend. 

                                                        
29  Bediako, Christianity in Africa, blz. 105. Zie ook K. Bediako, Theology and Identity. The impact of 

culture upon Christian thought in the second century and modern Africa, Oxford, 1992, blz. xvii, 
436-438. 

30  Zie blz. 271 
31  Th. van den End, ‘Tweehonderd jaar Nederlandse zending: een overzicht’, blz. 15. 
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Sinds 1932, het jaar dat Kruyt repatrieerde, is de wereld ingrijpend veranderd. Niet 
alleen de maatschappij om ons heen veranderde, maar ook de kerk en de positie van 
de kerk in de samenleving. De tijd van Barth en Kraemer kwam en de zending pro-
beerde, na de crisis van de oorlog, ruimte aan te brengen tussen het menselijk 
missionair handelen en Gods zending. Cultuur werd meer dan voorheen onder kritiek 
gesteld en was verdacht geworden. Kraemers afwijzing van continuïteit, van het 
aansluiten bij ‘lines of development toward the realm of grace and truth as manifest 
in Jesus Christ’,32 staat haaks op Kruyts missionaire benadering, die transformatie op 
basis van gekwalificeerde continuïteit nastreefde. Kraemer wijst met zijn opstelling 
de noodzaak van transformatie niet af: hij is van mening dat in Christus alle dingen 
nieuw moeten worden en dat Hij de crisis van alle religie is. Doordat de mensheid als 
geheel echter vijandig staat tegenover God beschouwt hij natuurlijke theologie die 
leidt tot een theologie van de openbaring als onmogelijk en niet legitiem. De religies 
zijn geen pedagoog die de mens tot Christus brengt.33  

De vraag naar de continuïteit van ‘oorspronkelijke’ religie en christelijk geloof, 
verdween lange tijd uit de aandacht van de theologische en missiologische reflectie. 
Inmiddels is Kraemers barthiaanse nadruk op de discontinuïteit van cultuur en evan-
gelie door velen bestreden. Contextuele theologieën kwamen op en daarmee een 
hernieuwde aandacht voor de theologische doordenking van ‘oorspronkelijke’ religie 
en volksreligiositeit. De theologie van de openbaring werd nu doordacht vanuit het 
perspectief van de theologie van de godsdiensten. De vraag naar continuïteit en dis-
continuïteit is daarmee weer volop onderwerp van gesprek. Op de wereldzendings-
conferentie in Salvador de Bahia (Brazilië), in 1996 georganiseerd door de Wereld-
raad van Kerken, ging veel aandacht uit naar de verhouding van het ene ‘gospel’ en 
de vele ‘gospels’. De gegroeide diversiteit in culturele expressies van het christelijk 
geloof is zo groot geworden dat de vraag naar de eenheid in de diversiteit opkomt. 
Dit debat is nog geenszins afgelopen. De opkomst van de interculturele theologie 
maakt duidelijk dat een grote behoefte is ontstaan aan het formuleren van een 
interculturele hermeneutiek die helpt om temidden van de verscheidenheid ook 
uitspraken te doen over identiteit en katholiciteit van het christelijk geloof.34 

Tot slot rest de vraag of Kruyts werk relevant is voor de huidige missiologische 
reflectie over contextualisatie. Veel van zijn werk is gedateerd: het is sterk gekop-
peld aan Midden-Celebes en aan een evolutionistische visie op mens, religie en 
cultuur. Het is lastig deze laatste componenten uiteen te halen, zonder de kracht van 
de benadering kwijt te raken. Hoewel velen een evolutionistische visie aanhangen, is 
het geloof in een samenleving die zich steeds ontwikkelt naar een hoger ontwikke-
lingsniveau ernstig onder druk komen te staan. Toch noemen we een drietal punten, 
die blijvend relevant zijn. 

Ten eerste wijst Kruyts werk op het belang van levenslange toewijding aan het 
missionaire werk van de kerk. De betekenis van Kruyts werk staat niet los van zijn 

                                                        
32  H. Kraemer, ‘Continuity or discontinuity’, blz. 2. 
33  Kraemer, ‘Continuity or discontinuity’, blz. 4, 13.  
34  Zie onder meer M. Brinkman, Verandering van geloofsinzicht. Oecumenische ontwikkelingen in 

Noord en Zuid, Zoetermeer, 2000, blz. 21; H. de Wit, ‘Intercultural Bible Reading and herme-
neutics’, in: H. de Wit, L. Jonker, M. Kool, D. Schipani (eds.), Through the Eyes of Another. 
Intercultural Reading of the Bible, Nappanee (V.S.), 2004, blz. 477-492; M.R.A. Kanyoro, Intro-
ducing Feminist Cultural Hermeneutics. An African Perspective, London, 2002, M. Frederiks, M. 
Dijkstra, A. Houtepen (eds.), Towards an Intercultural Theology. Essays in honor of J.A.B. 
Jongeneel, Zoetermeer, 2003. 
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veertigjarige verblijf in Midden-Celebes. Zijn visie op de kerstening van de samen-
leving groeide in de jarenlange zendingspraktijk en in de intensieve omgang met de 
To Pamona. De intensieve bestudering van taal en cultuur vormde de basis van zijn 
werk. Deze inbedding van het werk in de dagelijkse omgang met de To Pamona is 
relevant voor de ontwikkeling van elke missionaire en contextuele theologie: zij kan 
slechts tot bloei komen binnen de kaders van een langdurige relatie. Theologiebe-
oefening in missionair perspectief leent zich niet voor de eenzaamheid van de 
studeerkamer, voor kortlopende projecten en evenmin voor korte uitzendingen van 
kerkelijk personeel naar het buitenland. De beperkte uitzendduur en de daarmee 
verbonden onmogelijkheid taal en cultuur echt goed te leren kennen maken het bij-
dragen aan de ontwikkeling van een missionaire theologie en een contextuele vorm 
van kerk-zijn vrijwel onmogelijk. De uitgezondene kan hoogstens gesprekspartner 
zijn voor lokale theologen en daarin een bijdrage leveren vanuit de interculturele 
hermeneutiek en voorwaarden scheppen voor het oecumenische gesprek over lokaal 
ontwikkelde theologieën. 

Ten tweede wijst Kruyts werk op het belang van zending als de inzet voor een 
voortdurende transformatie van mens en cultuur in het perspectief van het evangelie. 
Kruyt koos daarmee een theologisch standpunt in een eeuwenoud kerkelijk debat. 
Richard Niebuhr omschreef de visie op de transformerende rol van het evangelie in 
de samenleving als kenmerkend voor de calvinistische traditie. Kruyt koos niet 
positie tegenover de cultuur (dualisme), liet evangelie en kerk evenmin kritiekloos 
opgaan in zijn omgeving (accommodatie), maar hij zocht de weg van de verandering 
(transformatie). Wanneer Niebuhr Kruyt had gekend zou hij hem een ‘conversionist’ 
hebben genoemd: iemand die zich inzet voor ‘the conversion of mankind from self-
centeredness to Christ-centeredness’ en voor wie het Koninkrijk van God in de eerste 
plaats ‘transformed culture’ is, waarin ‘the conversion of the human spirit from 
faithlessness and selfservice to the knowledge and service of God’ zichtbaar wordt.35 
Het hoogstaande van adat en religie kan bij Kruyt, evenals bij Bediako, de ruimte 
van de kerk worden binnengedragen, mits het in een verhouding met Christus kan 
worden gebracht zodat transformatie in het perspectief van het evangelie plaatsvindt. 

Ten derde is relevant dat Kruyt zending beschouwde als het bevorderen van 
geloofsvertrouwen in God én in zijn transformerende werk in de samenleving. Dat 
was de essentie van zijn werk en wat daarvan afleidde bestreed hij. Kruyts nadruk op 
de weg van magie tot geloof heeft in díe zin relevantie voor de oecumene dat hij 
wijst op wat in essentie de taak van de zending is: het brengen van de mens in de 
transformerende relatie met God. De kerk heeft vele taken, uit het werk van de 
zending vloeien vele opgaven voort, maar het gaat in essentie om het bevorderen van 
de groei in vertrouwen op God.  

 
 
 
 

 
   

                                                        
35  H.R. Niebuhr, Christ and Culture, New York, 1951, blz. 225, 228. Niebuhr gebruikt deze omschrij-

vingen in zijn bespreking van de negentiende-eeuwse Engelse theoloog F.D. Maurice. 


