
2 Kruyt: een biografische schets 
 
 
 
2.1 INLEIDING 
 
Het biografische deel van deze studie heeft als doel Kruyts missionair denken te 
plaatsen in de context van zijn leven en werk. Het geeft aandacht aan het milieu waar-
uit hij voortkwam, zijn opleiding aan de zendingsschool en biedt een chronologisch 
overzicht van zijn werk in Midden-Celebes. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
Kruyts publicaties en vooral van archiefmateriaal. Verhoudingsgewijs gaat veel 
aandacht naar zijn jeugd, omdat uit Kruyts familiekring autobiografisch materiaal over 
die periode van zijn leven beschikbaar kwam. Dit materiaal is niet gebruikt in de 
bestaande biografieën van K.J. Brouwer en M.C. Capelle.  
 
 
2.2 GESLACHT KRUYT 
 
Johan (Johannes Adrianus) Kruyt, een achterneef van Alberts vader, onderzocht en 
beschreef de geschiedenis van het geslacht Kruyt. In april 1933 kwam hij op bezoek 
bij Albert C. Kruyt om familiegegevens te verzamelen.1 De stamboom, bijgewerkt tot 
1935, is opgenomen in het Kruyt-archief.2 

De stamboom van Albert Christiaan gaat volgens J.A. Kruyt terug tot Jan Croet, 
die in 1318 in de streek van Mechelen en Dendermonde geboren werd.3 Aan het eind 
van die eeuw veranderde de achternaam in Kruut. De in 1490 geboren Jacob Kruut, 
woonachtig in Antwerpen, week uit naar Rotterdam. Wellicht deed hij dit in verband 
met de sociaal-politieke onrust, die ontstond door maatregelen van de overheid in 
verband met de Reformatie.4 Eén tak van de familie vestigde zich vervolgens als boer 
in de Vijfherenlanden (Asperen, Heukelom).5 Een andere tak streek neer in Katwijk. 
Deze familietak hield zich vooral bezig met haringvisserij en rederij. Bastiaan Kruyt 
(1731-1795), volgens de stamboom de betovergrootvader van Albert Christiaan, was 
schout van Katwijk en een tijd lang ook burgemeester van die plaats (1774-1778). Zijn 
zonen Huig (1760-1828) en Maarten (1770-?) waren beiden reder, schout en schepen. 
Een zoon van Huig, Sebastiaan Fierman (1803-1889), werd predikant te Aagtekerke. 
Sebastiaans zoon Johannes Adrianus (1841-1927) was in de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw consul te Jedda en later consul-generaal te Penang (Malakka). Hugo 
Rudolph Kruyt (1882-1959), hoogleraar chemie in Utrecht (1916-1946) en grond-
legger van de moderne colloïdchemie, was een achterkleinzoon van Huig (1760-1828) 

                                                        
1 Brief Kruyt aan zoon Jan, 25 april 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b); Kruyt, ‘Aantekeningen uit het leven 

van Alb.C.’, blz. 1 (ARvdZ 106A/7/1). 
2  ‘Geslachtslijst van de Nakomelingen van Arie Kruyt (1801-1872) en Maria van Besoyen (1801-1888), 

bijgewerkt tot 1 October 1935’ en ‘Geslachtsboom van de familie Kruyt’ (ARvdZ 106A/7/4abc). 
3 Deze en volgende familiegegevens zijn ontleend aan de stamboom in het archief Kruyt. De betrouw-

baarheid van deze gegevens is niet gegarandeerd. Volgens M. Delfgou, amateur-genealoog, is de relatie 
van Bastiaan Kruyt (1731-1795) tot Maarten Kruyt (1770-?) niet aangetoond. In bijlage 2 is een door 
Delfgou geverifieerd genealogisch overzicht opgenomen, dat begint met de genoemde Maarten Kruyt 
(zie blz. 501).  

4  Kruyt, niet de schrijver, noemt deze reden. 
5 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 1. 
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en derhalve een achterneef van Albert Christiaan. 
Maarten (1770-?) trouwde met Catharina Schoonevelt van der Kloet uit Noord-

wijk. Hun zoon Arie (1801-1872), de grootvader van Albert Christiaan en geboren in 
Voorhout, werd apotheker te Den Haag. Hij huwde met Maria van Besoyen (1801-
1888), een redersdochter afkomstig uit Maassluis.6 Tussen 1827 en 1841 kregen zij 
negen kinderen.7 Albert Kruyt leerde zijn grootvader van vaderszijde nooit kennen. 
Deze overleed toen Albert drie jaar oud was en met zijn ouders in Mojowarno (Java) 
woonde. Op grond van familieverhalen schrijft Kruyt dat zijn grootvader een ‘degelijk 
en vroom man was; niet vriendelijk, een vader die zijn kinderen een strenge opvoeding 
heeft gegeven op ouderwetse leest geschoeid.’8 Van de kinderen werd absolute ge-
hoorzaamheid geëist, hetgeen Albert later deed opmerken dat door het regiem van zijn 
grootvader ook hem al vroeg gehoorzaamheid werd bijgebracht en dat hem dat ook 
was bijgebleven.9  

Arie was als ouderling betrokken bij het pastorale werk van de Haagse hervormde 
gemeente en hij had veel – ook vriendschappelijke – contacten met de toenmalige 
Haagse predikanten. De predikanten dr. T.H.R. Huydecoper, J. Moll Jac.zn, H.L. Oort 
en dr. C.E. van Koetsveld noemt Kruyt bij name.10 Over en weer werden veel visites 
afgelegd, waaraan ook Albert vaak deelnam wanneer hij tijdens vakanties – tot aan 
zijn vertrek naar Gorontalo – bij zijn grootmoeder in huis was. We laten een korte 
typering van ieder van deze predikanten volgen om een beeld te schetsen van het 
milieu waarin Kruyt opgroeide. 

Huydecoper (1805-1866) was predikant in Den Haag van 1838 tot aan zijn emeri-
taat in 1865.11 Kruyt heeft hem niet persoonlijk gekend, aangezien hij in 1866 
overleed. Als orthodox predikant verzette Huydecoper zich fel tegen het modernisme 
in de Nederlandse Hervormde Kerk en hij stelde in zijn prediking de gekruisigde 
Christus steeds centraal. Op zijn sterfbed riep hij op zieken te wijzen op het kruis van 
Christus: ‘vrede door het bloed des kruises, en daardoor alleen’.12 De relatie tussen de 
familie Kruyt en Huydecoper was hecht. Dit blijkt onder meer uit een aanzienlijke 
financiële bijdrage, die Huydecoper in 1858 aan Jan Kruyt gaf. Huydecoper zette toen 
een som geld vast, opdat Jan later – zonder zich zorgen te hoeven maken over 
passagekosten – vanuit Nederlands-Indië met verlof zou kunnen komen.13  

Moll (1798-1891), eveneens behorend tot de orthodoxen in de Nederlandse 
Hervormde Kerk, was predikant in Den Haag van 1830 tot 1888. Hij was een geest-
verwant van G. Groen van Prinsterer en was met hem ook goed bevriend. Moll was 
                                                        
6 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 1. 
7  Fiep Kruyt vermeldt acht kinderen (De Kruyten van Mojowarno, een familieverhaal, met herinnerin-

gen, Surabaya/Oegstgeest, 1982, blz. 76). Uit gegevens van de burgerlijke stand van ’s-Gravenhage 
blijkt dat dit niet correct is. Fiep Kruyt nam het derde kind, Marinus – geboren in 1829 en kort na de 
geboorte overleden – niet op in het overzicht. Zoals in die tijd vaker gebeurde werd de in 1831 
geboren zoon eveneens Marinus genoemd. Overigens blijken meerdere gegevens in de beknopte 
stamboom niet correct. Zo werd volgens het overzicht de oudste dochter van Arie Kruyt en 
Constantia Rooker geboren in 1882. Het archief van de burgerlijke stand Indonesië te ’s-Graven-
hage toont echter aan dat Arie en Constantia huwden op 30 april 1885. Dorothea werd niet in 1882, 
maar in 1886 geboren. 

8 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 1. 
9 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 1. 
10  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 1. 
11  Zie BWPGN, IV, blz. 446-448. 
12  E.J.W. Posthumus Meyjes, Hervormd ’s-Gravenhage in de negentiende eeuw, Den Haag, 1935, blz. 

120-121. 
13  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 3-4. 
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intensief betrokken bij zowel de inwendige als de uitwendige zending. In 1846 en 
1859 zat hij de jaarvergaderingen van het NZG voor. In 1864 brak hij echter met het 
NZG vanwege de modernistische koers van het genootschap.14  

Van Koetsveld (1807-1893) was gemeentepredikant in Den Haag van 1849 tot 
1878.15 In 1878, op 71-jarige leeftijd, benoemde koning Willem III hem tot hof-
prediker. Van Koetsveld droeg de zending een warm hart toe en was jarenlang 
secretaris van de ‘Commissie tot de zaken der Oost- en West-Indische Kerken’.16 In 
theologisch opzicht was hij een man van het midden, moeilijk bij een bepaalde 
kerkelijke richting in te delen, die nadruk legde op de centraliteit van kruis en 
opstanding als enige troost in leven en sterven. Hij trachtte, volgens eigen zeggen, 
Jakobus te verenigen met Paulus en Petrus met Johannes. Van Koetsveld had vol-
gens Posthumus Meyjes affiniteit met de theologie van de Groninger richting.17 

Oort (1809-1899) was predikant in Den Haag vanaf 1848 tot 1897.18 Hij was 
evenals Van Koetsveld een man van het midden.19 In een brief aan zijn zoon schreef 
Kruyt uitvoerig over de vriendschapsbanden die zijn grootouders met Oort hadden.20 
Met name de vriendschapsband met grootmoeder Kruyt was hecht. Een nicht van 
Oort (een dochter van zijn broer) was getrouwd met C. Snouck Hurgronje, met wie 
Albert C. Kruyt later veel contact zou hebben.  

De vriendschappelijke contacten met deze orthodoxe predikanten maken duidelijk 
in welk theologisch klimaat Kruyt zijn geestelijke vorming ontving. Kruyt omschreef 
zijn grootmoeder als een vrouw met een ‘innig vroom gemoed, een eenvoudige van 
hart aan wie de verborgenheden Gods waren geopenbaard’.21 De terloopse notitie dat 
zij elke morgen het NRC, het Dagblad van Zuid-Holland en Het Vaderland las, is een 
goede indicatie voor het sociale en intellectuele klimaat waardoor Kruyt beïnvloed 
werd.22 ’s Avonds nam de familie geregeld deel aan bijbelkringen, bidstonden voor de 
zending en voordrachten over godsdienstige onderwerpen.23 De kerkdienst werd 
slechts verzuimd als er een gegronde reden voor was. Kruyt omschrijft het gezin van 
zijn grootouders als ‘streng christelijk’, maar zonder sporen van bekrompenheid.24 

Adriana Kruyt (1828-1903), oudste dochter van Arie Kruyt en Maria van Besoijen 
en tante van Albert C., trouwde in 1875 met ds. Gijsbert Hendrik Lamers, wiens 
tweede vrouw zij werd. Het huwelijk bleef kinderloos. Lamers (1834-1903) was van 
1857 tot 1858 adjunct-director van het NZG, maar koos voor een loopbaan als gemeen-
tepredikant. Na het intermezzo bij het NZG werd hij predikant te Engwierum en 
Scherpenzeel. Van 1866 tot 1874 was hij predikant te Den Haag, als opvolger van 
Huydecoper.25 In 1874 werd hij hoogleraar dogmatiek en godsdienstgeschiedenis in 
Groningen en in 1883 in Utrecht. Lamers werd gerekend tot de ethische richting en 
was een discipel van J.I. Doedes.  

                                                        
14  Posthumus Meyjes, Hervormd ’s-Gravenhage, blz. 106-107; BLGNP, I, blz. 187-188. 
15  Zie BWPGN, V, blz. 116-124; BLGNP, III, blz. 221-223. 
16  Posthumus Meyjes, Hervormd ’s-Gravenhage, blz. 128. 
17  Posthumus Meyjes, Hervormd ’s-Gravenhage, blz. 129-130. 
18  Posthumus Meyjes, Hervormd ’s-Gravenhage, blz. 343. 
19  Posthumus Meyjes, Hervormd ’s-Gravenhage, blz. 121, voetnoot 94. 
20  Kruyt, brief aan zoon Jan, 15 februari 1926 (ARvdZ 106A/2/4). 
21 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 1. 
22 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 1. 
23 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 2. 
24 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 2. 
25 Posthumus Meyjes, Hervormd ’s-Gravenhage, blz. 344. 
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Adriana richtte samen met haar jongere zuster Neeltje (1837-1928)26 een Vrouwen-
Hulp-Genootschap voor de zending op. Neeltje was vanaf 1897 presidente van het 
hulpgenootschap. In 1927 werd zij voor haar verdiensten geridderd. Adriana en 
Neeltje waren bevriend met Antje Hiebink, een zus van zendingsdirector H. Hiebink. 
Deze Antje trouwde later met H. Rooker, zendeling te Tondano.27 De uit dat huwelijk 
geboren Johannes Hendrik (1867-1943) trouwde met Jen (Adriana) Kruyt (1868-
1954), een oudere zuster van Albert Christiaan. 

Adriana’s broer Maarten (1827-1896) wilde zijn vader niet in de apotheek op-
volgen en begon een handelsonderneming in Delft. Onder de nakomelingen van 
Maarten zijn opvallend veel academici en mensen met goede maatschappelijke 
posities. Te wijzen valt onder andere op dochter Maria (1857-1915). Zij had vier kin-
deren van wie drie trouwden met een academicus en één met een koopman. Maria’s 
zuster Aletta (1859-1945) trouwde met Cornelis Henricus (Cees) van Rhijn (1849-
1913), predikant te Gouda en nadien hoogleraar Nieuwe Testament te Groningen.28 
Twee van haar zoons werden hoogleraar,29 een volgende ingenieur en de laatste secre-
taris-generaal op het ministerie van economische zaken.  
 
 
2.3 ZENDINGSFAMILIE KRUYT 
 
Johannes (Jan) Kruyt (1835-1918), het vijfde kind van Arie Kruyt en Maria van 
Besoijen, was door zijn ouders voorbestemd apotheker te worden en de ouderlijke 
apotheek over te nemen, maar hij vatte het plan op de zending in te gaan. Jan was, 
zoals velen, onder de indruk geraakt van een oproep van de China-zendeling Karl 
Gützlaff (1803-1851) die op 8 april 1850 in Den Haag een spreekbeurt vervulde.30 In 
1853, na een korte vooropleiding, werd Jan toegelaten op de Zendingskweekschool in 
Rotterdam. Nadat hij de examens had afgelegd werd hij bestemd voor zendingswerk in 
Semarang op Java. In de tussentijd was zijn ouderlijk huis31 een plek geworden waar 
ieder aanstaand zendeling op bezoek kwam. Ook na Jans vertrek zou dat zo blijven. 
Hij vertrok op 5 augustus 1858 en kwam op 23 november te Batavia aan. Een jaar 
later, in 1859, trouwde hij met Dorothea (Door) van der Linden (1833-1881), dochter 
van een vrome huisarts uit Barneveld.32 Albert zou van haar later regelmatig guldens 
krijgen voor het opzeggen van gezangen. 

Grootmoeder Van der Linden was een nicht (‘broersdochter’) van dominee Albert 
C. van Raalte (1811-1876), die in de jaren dertig van de negentiende eeuw met een 

                                                        
26  Zie ‘In memoriam Mejuffrouw M.N. Kruyt’, NZ, 1928 (11/11), blz. 166. 
27 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 2. Rooker (1830-1915) was zendeling-leraar te Tondano (1854-1875). 
28  Zie BLGNP, IV, blz. 368-370.  
29  Eén van deze zoons was Maarten van Rhijn (1888-1966), van 1926 tot 1934 kerkelijk hoogleraar te 

Utrecht en van 1934 tot 1958 hoogleraar kerkgeschiedenis aldaar. Maarten wordt gerekend tot de 
latere ethischen. 

30 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 2. Zie hiervoor ook de familiegeschiedenis van Sophia (Fiep) Kruyt, De 
Kruyten van Mojowarno, blz. 5-7. Gützlaff was in Nederland van 28 maart tot 10 mei 1850 en hield zeer 
druk bezochte spreekbeurten in onder meer Zeist, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem, 
Zwolle en Groningen. Hij werd ontvangen door koningin Sophie en prins Hendrik (B. van Dijk, ‘Het 
Nederlandse protestantisme en de evangelieverkondiging onder Chinezen vanaf Karl Gützlaff’, doctoraal 
scriptie, faculteit theologie Universiteit Utrecht, 1989, blz. 24). 

31  De Plaats 7 te Den Haag. Zie voor een artikel over de rol van dit huis in de zending Maandblad van 
de vier Samenwerkende Corporaties, 1920, blz. 187. 

32 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 3.  
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groep Afgescheidenen naar Amerika trok. Albert Christiaan van der Linden, een broer 
van zijn moeder, werd naar deze dominee Van Raalte ook Albert Christiaan genoemd. 
Hij zou eveneens als predikant naar Amerika gaan en neerstrijken in Holland, 
Michigan. Albert C. Kruyt was het petekind van oom Albert C. van der Linden. Drie 
broers Van der Linden gingen de zending in: Hendrik, Dirk33 en Frans. Zuster 
Christien van der Linden huwde zendeling C. Albers (1837-1920).34 ‘Ook in het gezin 
van mijn grootouders van der Linden waren allen erop uit den Heer te dienen, voor-
namelyk in den Zending.’35  

Dorothea van der Linden had haar broer Hendrik uit idealistische zendings-
motieven vergezeld, toen hij als onderwijzer naar Indië werd uitgezonden door het 
studenten-zendingsgezelschap Eltheto te Utrecht.36 Uit het huwelijk van Dorothea van 
der Linden en Johannes Kruyt werden acht kinderen geboren, onder wie Albert Chris-
tiaan. Hij was het zesde kind.37 Vijf jaar voor zijn geboorte, dat wil zeggen in 1864, 
was het gezin Kruyt van Semarang overgeplaatst naar Mojowarno (Oost-Java) om 
zendeling W. Hoezoo te vervangen.  

In 1867 vertrokken de twee oudste zoons, Arie en Hendrik, met de boot naar Ne-
derland in verband met scholing. Beiden zouden later terugkeren naar Indië in dienst 
van het NZG. Arie werd in 1882 als zendeling-leraar uitgezonden, eveneens naar Mojo-
warno. Hij leefde en werkte daar tot aan zijn vroegtijdige overlijden in 1915. Hij 
trouwde tweemaal. In 1885 huwde hij voor de eerste keer met Constantia (Stans) 
Rooker, dochter van zendeling H. Rooker. Zij overleed echter in 1891 aan kraam-
vrouwenkoorts, nadat zij bevallen was van een doodgeboren dochter. Drie dochters liet 
zij Arie na. Anna, de tweede dochter huwde met zendingspredikant Pieter Cornet.38 In 
1909, 49 jaar oud, trad Arie voor de tweede maal in het huwelijk, met de 31-jarige 
Anna Pijsel, die als eerste vrouw door het NZG uitgezonden was. Zij was als arts 
werkzaam in het ziekenhuis te Mojowarno.  

Uit dit tweede huwelijk kwamen opnieuw drie kinderen voort, eveneens drie 
dochters: Jansje (Asje), Maria (Miep) en Sophia (Fiep). Asje studeerde tussen 1927 en 
1935 medicijnen aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht.39 Aan 
diezelfde universiteit studeerde Fiep farmacie. Zuster Miep werd vroedvrouw. Alle 
drie keerden zij terug naar Indië en werkten op Java. Tussen 1939 en 1941 werd Fiep, 
aanvankelijk werkzaam als apotheker, aan de Geneeskundige Hogeschool te Batavia 
omgeschoold tot arts. Pas na de oorlog zou zij haar studie afronden, waarna zij direct 
werd aangesteld als hoofd van een mobiel team dat poliklinieken in de buurt van 

                                                        
33  Dirk Johannes van der Linden (1837-1885), zoon van een arts, werkte van 1863 tot 1885 als NZV-

zendeling in Cirebon, Indramayu en Buitenzorg (Java). Van der Linden was beïnvloed door het 
gedachtegoed van het Réveil, in het bijzonder van Is. da Costa (zie Th. van den End, De Neder-
landse Zendingsvereniging in West-Java 1853-1963. Een bronnenpublicatie, Alphen aan den Rijn, 
1991, blz. 128, 690).   

34  Christiaan Albers (Lutheraan) werd in 1862 door het NZV uitgezonden naar West-Java. Hij werkte 
in Cianjur (1863-1886), Bogor (1886-1887) en Meester Cornelis (1886-1907).  

35  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 3. 
36 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 3. 
37  De kinderen uit het gezin van Jan Kruyt: Arie (1860-1916); Hendrik (1862-1922); Niescina (1863-

1914); Maria (1866-1952); Adriana (1868-1954); Albert C.; Marinus (1873); Christina (1876-1966). 
38 Pieter Cornet (1880?-1969), van 1910 tot 1919 zendingspredikant te Parerejo (Oost-Java).  
39 Deze en de hiernavolgende gegevens over het leven van de drie zusters zijn ontleend aan anderhalve 

bladzijde biografische gegevens van de hand van Fiep Kruyt die zij toestuurde aan dr. I.H. Enklaar. 
Deze twee niet gearchiveerde pagina’s werden aangetroffen in het boekje De Kruyten van Mojowarno 
in de bibliotheek van het Hendrik Kraemer Instituut.  



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 16 

Surabaya draaiende hield. Miep kwam in 1953 om het leven bij een auto-ongeluk. 
Asje was lange tijd werkzaam als arts-directrice in Mardi Santosa (Surabaya), een in-
stantie die zich richtte op kraamzorg en wijkverpleging. Na terugkeer in Nederland, in 
1957, werkte zij in een verpleeghuis voor gerepatrieerden in Zwollerkerspel en daarna 
bij de Geriatrische Dienst van de gemeente Arnhem. Zij overleed in 1974 aan de 
gevolgen van een verkeersongeval. Fiep bleef in Indonesië en liet zich in 1950 natura-
liseren tot Indonesisch staatsburger. Naast haar reguliere medische werk was ze van 
1968 tot 1975 lid van de Christian Medical Commission van de Wereldraad van 
Kerken. Zij overleed 1995. 

Arie’s jongere broer Hendrik werd in 1884 uitgezonden naar de Minahasa, waar 
hij samenwerkte met H. Rooker, de vader van zijn schoonzuster Constantia (Stans). Na 
verloop van tijd vroeg hij overplaatsing aan, omdat hij zich door het Bestuur van NZG 
onbegrepen voelde in zijn visie op het werk in Tondano. In 1890 werd Hendrik over-
geplaatst naar Deli op Sumatra waar hij werkte in de Karo-Batak kerk. Daar kwam het 
echter tot een voor hem onoplosbaar conflict met de NZG en in 1892 nam hij ontslag 
uit zendingsdienst.40 Hij ging, samen met zijn vrouw Willemina de Ligt, naar Lausan-
ne (Zwitserland) waar hij een theologiestudie begon. Hendrik brak deze studie echter 
af, ging medicijnen studeren en vestigde zich als huisarts in Parijs.41  

Het bestuur van het NZG schreef aan Kruyt dat Hendrik naar Lausanne ging om 
‘voor predikant te gaan studeren’. Hendrik zou ontslag hebben genomen omdat hem 
een werkwijze was opgedrongen die niet bij hem paste. Hij wilde het evangelie 
‘aankondigen’ in plaats van ‘verkondigen’ en wilde niet tot dopen overgaan. Het 
bestuur schreef aan Kruyt dat het hem altijd ruimte had gelaten zijn eigen werkwijze 
te ontwikkelen.42 Kruyt vroeg zich later echter af of de eenzaamheid van het werk in 
Deli niet mede de oorzaak is geweest van zijn breuk met de zending. Vader Kruyt 
zou hebben opgemerkt dat het nooit tot een breuk had hoeven komen indien Hendrik 
op Java had gewerkt.43  

Alberts oudste zuster Niescina (Nies) trouwde met zendeling Simon van Eenden-
burg.44 Dit huwelijk eindigde met een scheiding.45 Maria (Mieke)46 trouwde met 
werktuigbouwkundige Herman Willem Kleyn van der Poll en was niet direct bij de 
zending betrokken. Adriana (Jaantje, Jen) trouwde met Johannes Hendrik (Hein) 
Hiebink Rooker, een zoon van H. Rooker en Antje Hiebink uit Tondano. Albert Kruyt 
had met haar veel contact door zijn geregelde reizen naar de Minahasa. Alberts jongere 
zuster Christien huwde zendeling Sietse S. de Vries die uitgezonden was naar 
Saparoea op de Molukken. Albert trouwde in 1890 met Johanna Moulijn, predikants-
dochter uit Nijmegen.47 Van hun drie kinderen kwam alleen zoon Johannes (Jan)48 in 

                                                        
40  Zie hiervoor R. Smith Kipp, The early years of a Dutch colonial Mission, The Karo field, Michigan, 

1990, blz. 49-95. Deze bladzijden zijn in het geheel gewijd aan Hendrik Kruyt en zijn werk in Deli. 
41  In 1904-1905 verscheen in Parijs een publicatie Traitement psychothérapique de la morphinomanie. 

H. Kruyt was daarvan de auteur, maar het is niet zeker dat het om dezelfde Kruyt gaat.  
42  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 29 september 1892 (ARvdZ 96A/7/1). 
43  Kruyt, ‘Jeugdherinneringen’, blz. 12. 
44  Simon van Eendenburg (1853-1912) werkte te Sukabumi en Pangharepan in West-Java (1882-

1900). Hij werd uit zendingsdienst ontslagen vanwege pedofilie. 
45  Zie Kruyt, ‘Dagboekbrieven VII 1905-1906’, 2 juni 1906 en ‘Dagboek 1907’, 7 september. Spoedig 

hierna werd de scheiding uitgesproken. 
46 1866-1952. 
47  Jo Moulijn was een dochter van ds. Jacob Moulijn (geboren in 1835) en Maria Suzanna Lagerwerff. 

Moulijn was predikant in Gouderak, Amerongen, Weesp en Nijmegen.  
48 1893-1978. 
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de zending terecht, eveneens in Midden-Celebes. Maria Suzanna (Miep)49 en Dorothea 
Johanna (Dorus, Doortje)50 hadden beiden geen motivatie zelf uitgezonden te worden. 
Kruyt had vage hoop dat Miep als verpleegster naar Tentena zou komen om daar het 
werk in het ziekenhuis te ondersteunen. Maar, schreef hij in een brief aan zoon Jan, 
Miep heeft geen zin in Indië en nog minder in de zending. Ze heeft er geen belang-
stelling voor. Kruyt vond haar godsdienstige ideeën ook wat verward. Door haar 
onberekenbare karakter achtte hij haar bovendien niet geschikt voor zendingswerk. 
Miep werd wijkverpleegster. Doortje schreef hij wat meer geestelijke aanleg toe, 
maar zij had evenmin interesse om de zending in te gaan.51 Zij volgde een zang-
opleiding en legde het staatsexamen voor piano en orgel af.   

De zoon van Johannes, naar zijn grootvader Albert Christiaan Kruyt genoemd, 
volgde een opleiding tot arts en werkte kort na de Tweede Wereldoorlog eveneens 
enkele jaren in Midden-Celebes.52 Emil Kruyt, een zoon van laatstgenoemde Albert 
Kruyt en eveneens arts, werkte in Surabaya en Papua, en nadien in Nigeria en Malawi.  
 
 
2.4 ALBERT C. KRUYT 
 
In het voorafgaande zijn de aard en de omvang van de betrokkenheid van de familie 
Kruyt bij de zending voldoende, althans op hoofdpunten, geschetst. Voor Albert C. 
vormde deze familieachtergrond een basisgegeven voor de inrichting van zijn leven. 
Uit het voorgaande is duidelijk dat Kruyt uit relatief gegoede kringen afkomstig was, 
in tegenstelling tot vrijwel alle andere zendelingen tot 1942. Zijn kinderen hadden ook 
voorrechten die aan vele anderen onthouden waren, zoals vakanties in het buitenland.53 
Het hiernavolgende gaat nader in op het leven van Albert C. Kruyt. 
 
2.4.1 Jeugd te Mojowarno (1869-1877) 
 
Betreffende Kruyts vroegste jeugd, dat wil zeggen de periode voor zijn vertrek uit 
Mojowarno naar Nederland, zijn gegevens beschikbaar door diverse autobiografische 
notities. Het gaat om de volgende notities, die Kruyt alle schreef na zijn definitieve 
repatriëring: ‘Jeugherinneringen’,54 ‘Mijn komst in het Zendelinghuis’,55 ‘Beant-
woording van enige zielkundige vragen met betrekking tot zijn eigen persoon door 
Alb.C. Kruyt, ten behoeve van zijn kinderen’ (1938)56 ‘Aantekeningen uit het leven 
van Albert C. Kruyt’ (1944)57 en tot slot een autobiografische notitie zonder titel.58 
In deze notities wijdt hij enkele gedeelten aan zijn vroegste herinneringen, met name 

                                                        
49 1895-1935. Miep overleed aan de gevolgen van een verkeersongeval (brief Alb.C. Kruyt jr. aan de 

auteur, 29 juli 1994).  
50 1896-1992. Beide dochters bleven ongetrouwd en kregen geen kinderen. 
51 Zie de ‘Brieven van Alb.C. Kruyt aan zijn zoon J. Kruyt (Lunteren, Nijmegen, Londen 1923)’, brief 

van 9 augustus 1923 (ARvdZ 106A/7/3, blz. 8-9).  
52  Albert C. Kruyt jr. (1921-2000) werkte in Poso (1951-1952). Daarna werkte hij tot 1958 in Mardi 

Sentoso in Surabaya. 
53 Bijvoorbeeld een vakantie naar Parijs, zie brieven van Kruyt aan zoon Jan, 1923 (ARvdZ 106A/7/3, 

zwarte deeltje, blz. 1, 9). 
54  S.l., s.a., blz. 1-16 (archief familie A.C. Kruyt jr.). 
55  S.l., s.a., blz. 17-32 (archief familie A.C. Kruyt jr.). 
56  S.l., 1939, blz. 1-18 (ARvdZ, 111A.3/2.2).  
57  S.l., 1944, blz. 1-34 (ARvdZ, 111A.3/2.1). 
58  S.l., s.a. [1933], blz. 1-6 (archief familie A.C. Kruyt jr.). 
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in relatie tot zijn beide ouders. Daarnaast zijn enkele notities over zijn jeugd te vinden 
in Fiep Kruyts De Kruyten van Mojowarno.59  

Kruyt werd op 10 oktober 1869 – het jaar dat het Suezkanaal werd geopend – te 
Surabaya geboren. Voor elke bevalling trok het gezin vanuit Mojowarno naar Surabaya 
om daar de gezinsuitbreiding af te wachten.60 Opvallend is de aandacht die Kruyt in de 
beschrijving van zijn jeugdjaren geeft aan een gevoelde verlatingsangst, met name in 
relatie tot zijn moeder. Hij noemt de enorme angst door zijn ouders verlaten te worden 
een ‘vreemd verschijnsel’ dat hij zich met name van logeerpartijen te Mojokerto kan 
herinneren.61  

Kruyt ging begin 1877, op zevenjarige leeftijd voor scholing terug naar Neder-
land,62 samen met zijn één jaar oudere zuster Jaantje (ook wel Jen genoemd). De 
periode voorafgaande aan zijn vertrek zou hij later omschrijven als gekenmerkt door 
het spook van de naderende scheiding.63 Hij liet zijn moeder voor het vertrek geen 
moment uit het oog en werd door zijn ouders daarom in de vroege morgen slapend aan 
boord van het schip gebracht en onder de hoede van de kapitein, een ver familielid, 
achtergelaten.64 Kruyt zou zijn moeder nooit meer terug zien, daar zij jong overleed. Ze 
stierf op 11 juli 1881 en werd te Malang begraven. Sommigen zeiden dat zij door 
heimwee naar haar kinderen zou zijn gestorven. ’s Avonds wandelde ze altijd in 
westelijke richting om zo dichter bij haar kinderen in Nederland te zijn. Kruyt ontkende 
dat zij daaraan overleden zou zijn: zij droeg de kinderen steeds in het gebed op aan 
God. ‘Geen ogenblik heeft zij eraan gedacht de zijde van mijn Vader voor haar 
kinderen te verlaten, niet alleen omdat zij daar haar plaats wist als echtgenote, maar 
ook omdat zij met lust aan het zendingswerk medearbeidde. Ik geloof dat ik mag 
zeggen, dat ik in mijn karakter veel van mijn Vader heb overgeërfd, maar mijn Moeder 
heeft mij van haar geest medegedeeld.’65 

Zijn vader omschrijft Kruyt als een man met zelfkennis en nederigheid, met 
gezond verstand en een groot plichtsbesef.66 Het was een man met een opgewekte 
natuur, maar tegelijkertijd een streng man: ‘Ik voel mij als het ware nog voorzichtig 
mijn weg gaan om geen vaderlyke vermaning op te lopen.’ Daarnaast schrijft Kruyt 
dat zijn vader iemand was die niet gemakkelijk leerde. Hij had als praktisch mens 
veel moeite met het leren van vreemde talen, maar compenseerde deze ‘stroefheid 
van de hersenen’ door lerende te blijven en van anderen te willen leren. Kruyt is blij 
van zijn vader het plichtsbesef te hebben meegekregen:  

 
In mijn zendelingsleven heb ik volop gelegenheid gehad op te merken hoe nodig een 
zendeling plichtsbesef heeft: op zijn werk wordt weinig contrôle uitgeoefend; hij moet 
zichzelf weten te controleren; anders komt hij ertoe alleen dat te doen, wat hij prettig vindt 
en wat hem gemakkelijk valt, zeer tot schade van het geheel van zijn werk. Ik ben God 
steeds dankbaar geweest, dat deze trek mijns Vaders op mij is overgegaan, waardoor het mij 
mogelijk is geweest stuur aan mijn leven en werk te geven, zodat er evenwicht in kwam. 

                                                        
59  S. Kruyt, De Kruyten van Mojowarno, blz. 27-29, 34.  
60 Kruyt, ‘Jeugdherinneringen’, blz. 2-3.  
61 Kruyt, ‘Jeugdherinneringen’, blz. 5-6. 
62  Kruyt was in 1871 al met zijn ouders en zussen Niescina, Marie en Jen op verlof naar Nederland 

geweest. Hij had aan dit verlof nog slechts enkele vage herinneringen, die hij beschreef in ‘Jeugd-
herinneringen’, blz. 13-14.  

63  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 4. 
64 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 4. 
65 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 5-6. 
66 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 4. 
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Maar tevens is het juist deze trek geweest, die mijn Vader en mij meermalen verdriet heeft 
gedaan. Door dit sterke plichtsbesef hebben wij meermalen ambtsbroeders gedrukt, zodat 
zij zich niet wel bij ons voelden en zich belemmerd achtten in het uitslaan hunner 
vleugels.67 

 
Sprekend over zijn beide ouders en hun wijze van opvoeden wijst hij op verschillen in 
de opvoedingsstijl. Zijn vader kon uitgelatenheid van kinderen om zich heen niet 
velen. Kruyt leerde daarom al jong zichzelf in de hand te houden. Uitgelatenheid was 
er wel wanneer vader Kruyt van huis was. Zijn moeder zou voorstander geweest zijn 
van een nogal vrije opvoedingsstijl, waarin vader Kruyt zich niet kon vinden: ‘Per-
sonen die mijn Moeder tijdens het verlof in Holland hebben leren kennen, hebben 
mij verteld dat zij ten aanzien van de opvoeding harer kinderen haar tijd vooruit 
was, en mijn Vader kennende kan ik mij voorstellen, dat hij zich in die vrije 
opvatting van opvoeden niet kon vinden.’68 Voor de laatstgenoemde was opvoeding 
kinderen geschikt maken voor de maatschappij, op een zodanige manier dat deze zich 
daar wel zouden bevinden. ‘Daarvoor was gehoorzamen een eerste vereiste. Dit werd 
mij dan ook krachtig ingeprent…’69 Op hoge leeftijd terugkijkend op zijn jeugdjaren 
in Mojowarno omschrijft hij deze periode overigens wel als een gelukkige tijd, doordat 
de kinderen wisten dat de strengheid ingegeven werd door een hart vol liefde: ‘De 
kinderen voelden dat zijn hart naar hen uitging en tot op zijn ouden dag waren zij 
graag bij hem.’70 
 
2.4.2  Schooljaren te Rotterdam (1877-1884) 
 
Kruyt kwam op 15 juni 1877 in Nederland aan71 en woonde tijdelijk bij zijn 
grootmoeder in De Plaats 7 te Den Haag. Zijn twee oudere zussen woonden daar ook. 
Hij kon daar echter niet blijven en ging in september van dat jaar naar ‘het kleine 
zendelinghuis’, onderdeel van het ‘Huis Den Arend’ te Rotterdam. Dit was een tehuis 
voor zonen van zendelingen dat onder leiding stond van de heer J.W. Roskes en zijn 
vrouw (een dochter van zendingsdirector Neurdenburg72). Kruyt maakte deel uit van 
een woongroep van 11 jongens, die naar verschillende scholen gingen. Kruyts oudere 
broers Arie en Hendrik waren in opleiding in het (grote) zendelinghuis, waar de 
opleiding voor zendelingen plaatsvond. Arie en Hendrik werden uitgezonden in res-
pectievelijk 1882 en 1884. Kruyt had met zijn broers veel contact, onder meer met 
het oog op het uitwisselen van brieven uit Mojowarno. De woonhuizen waren via 
een deur met elkaar verbonden.  

Roskes zou grote invloed hebben op het leven van Kruyt. Laatstgenoemde geeft 
de familie Roskes er de eer voor dat hij zendeling werd en dat zijn eerste jaren ‘in de 
vreemdelingschap’ gelukkig waren: ‘Ik aarzel niet den heer en mevrouw Roskes de 

                                                        
67  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 5. 
68  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 5. 
69  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 5. 
70 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 4-5.  
71 Kruyt vermeldde belangrijke gebeurtenissen in zijn leven plus de data waarop een en ander plaatsvond 

op de achterkant van het getuigschrift van zijn kerkelijk huwelijk. Dat getuigschrift bevindt zich in ‘De 
nalatenschap van J. Kruyt’, in het manuscript van ‘Het zendingsveld Poso’, genummerd 1 (ARvdZ 
111A/3/4).  

72  Johan Christiaan Neurdenburg (1815-1895) was van 1865 tot 1894 director van het zendelinghuis, 
van 1864 tot 1894 secretaris van het NZG en was tevens redacteur van MNZG. Neurdenburg was 
afkomstig uit het onderwijs (zie BLGNP, I, blz. 213).  
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vader en moeder van zendelingszoons te noemen. Ze hadden zelf geen kinderen, maar 
al hun liefde en zorg hebben zij aan de zendelingszoons gegeven. De zorgen van 
mevrouw Roskes waren onovertroffen.’73 Kruyt omschrijft Roskes als een vrijzinnig 
mens met een zeer vroom gemoed die ernst maakte met de naleving van zijn geloof, 
veel bad en die hem vermaande meer te bidden als zijn gedrag te wensen overliet: 

 
Hij was een man van veel gebed; meer dan eens heeft hij tot mij gezegd, als hij mij over iets 
in mijn gedrag onderhield: ‘Als je vanmorgen werkelijk gebeden hadt, hadt je niet zo 
gedaan’; of: ‘Als je vanmorgen gebeden hebt, begrijp ik niet, dat je dat hebt kunnen doen.’ 
In den strijd om het geloof is hij mij niet tot steun geweest. Hij miste alles wat positief was; 
maar door zijn waarlijk christelijk leven en zijn oprecht verdriet over de zonde, heeft hij mij 
wel het beeld van den waren Christen helpen vormen.74  

 
Roskes’ familieband met de etnoloog G.A. Wilken (1847-1891)75 zou van grote in-
vloed blijken voor Kruyts wetenschappelijke werk.76  

Kruyt genoot een jaar privé-onderwijs, samen met E.W.G. Graafland, diens broer 
H. Graafland en J. Rooker.77 Daarop volgde een half jaar aan een christelijke school 
en daarna werd Kruyt geplaatst op een christelijk instituut, geleid door de heer H. 
Bijleveld. Aan deze school leerde Kruyt volgens eigen zeggen werken en schrijven.78 
Het instituut was een elitaire school met klassen van maximaal 12 leerlingen die door 
de zonen van rijke ondernemers en predikanten uit Rotterdam werd bezocht. Zonen 
van predikanten betaalden een lager schoolgeld. Vader Kruyt had Bijleveld leren 
kennen en kreeg een zelfde regeling aangeboden. Arie, Hendrik en Albert volgden 
aan deze school hun opleiding. ‘Zo kreeg ik mijn vrienden uit de beste kringen.’79 
Dit hield echter niet in dat hij ook concerten en theatervoorstellingen bezocht. In 
Kruyts kringen deed men dat niet.80 Hij raakte aan deze opleiding onder anderen 
bevriend met de latere staatsman dr. Dirk Jan de Geer.81 De vriendschap hield 
blijkens het ontbreken van correspondentie tussen Kruyt en De Geer echter geen 
stand. In 1933 ontmoetten zij elkaar weer. Kruyt ging op 11 oktober 1933 voor in de 
Duinoordkerk82 te Den Haag. Na de dienst werd hij benaderd door De Geer:  

                                                        
73 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 6-7. 
74 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 7. 
75  Zie voor een biografische schets over Wilken: T.H. der Kinderen, ‘Levensbericht van dr. G.A. 

Wilken’, in: De verspreide geschriften van Prof. Dr. G.A. Wilken, verzameld door Mr. F.D.E. van 
Ossenbruggen, Deel I, Semarang/Soerabaja/’s-Gravenhage, 1912, blz. 1-21. 

76 Zie verder blz. 162vv. 
77  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 7. E.W.G. Graafland (1866-?) was van 1888 tot 1898 werkzaam voor de 

Indische Kerk in Noord-Celebes. Zijn broer H. Graafland (geboorte- en sterfjaar onbekend) was van 
1878 tot 1883 werkzaam als hulpprediker van de Indische Kerk in Amboina. Beiden waren zoon van 
zendeling N. Graafland (1827-1902, werkzaam in de Minahasa van 1851 tot 1883). J. Rooker (geboren 
1870) was van 1900 tot 1921 werkzaam in Palembang, Kuta Raja en Batavia en was zoon van H. 
Rooker (1830-1905?), als hulpprediker werkzaam in Bulukumba (Zuid-Celebes) en Tondano (Noord-
Celebes) tussen 1854 en 1875. 

78 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 8. 
79  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 7. 
80  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 9. 
81 De Geer (1870-1960) was zoon van een hervormd predikant. Hij was langdurig lid van de Tweede 

Kamer (1907-1921, 1924-1925, 1933-1939) en minister van financiën en binnenlandse zaken (1921-
1923, 1925-1926, 1926-1933). Nadien was hij minister van staat en fractieleider van de CHU. Zijn 
houding in de oorlog leidde tot zijn vervanging door Gerbrandy.  

82  Doortje Kruyt was organist in de Duinoordkerk. Haar schuchtere aard zou haar een loopbaan als 
musica hebben verhinderd (interview met Marietje Kruyt en Dorothea Kruyt-Gobée, 20 januari 
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Hij vroeg of ik hem nog herkende. Dat deed ik, en we hebben dadelijk eenige jeugd-
herinneringen opgehaald. Hij zei ons te willen komen bezoeken. Nu, dit zal wel niet 
gebeuren, maar de ontmoeting heeft mij goedgedaan. Enkele van mijn schoolkameraden 
hebben het ver in de wereld gebracht, en dan heb ik wel eens gedacht: Ik zou wel eens 
willen weten, hoe ze zich houden, als ze mij weerzagen; daarbij dacht ik dan speciaal aan 
de Geer. Zoo’n ervaring doet je dan prettig aan.83 

 
Tijdens zijn opleiding verhuisde hij, op 15 juni 1879, als gevolg van de opheffing van 
‘Den Arend’ noodgedwongen naar een gastgezin, samen met Hendrik, zoon van 
zendeling Rooker.84 Dit verblijf van vier en een half jaar bij de familie A. van Kooten 
was een ongelukkige tijd. Hij voelde zich buitengesloten en onvriendelijk bejegend. 
‘Ik sloot mij steeds meer in mijzelf op en leerde al heel vroeg in alles mijn eigen weg 
zoeken en gaan. Ik leefde onder een steeds grijze lucht (...)’85 Deze eenzaamheid om-
schrijft Kruyt als een schaduwzijde van zijn jeugd. Was hij tijdens vakanties bij zijn 
grootmoeder in Den Haag samen met zijn broers, dan verkeerde hij in een kring van 
oudere jongens, bij wie hij onvoldoende aansluiting vond. In de familiekring waren 
wel nichtjes van zijn leeftijd, maar geen neefjes.  

Toen ds. G.J. van der Flier in 1878 een beroep aannam naar Den Haag kwam in 
Kruyts eenzaamheid een verandering doordat met zoon Bram een vriendschap voor 
het leven ontstond.86 Van der Flier (1841-1909) volgde in 1878 C.E. van Koetsveld op, 
die toen hofprediker werd. Van der Flier zou later zelf ook hofprediker worden. In de 
laatste jaren voor zijn uitzending maakte Kruyt met Bram voettochten door Noord- en 
Zuid-Holland, langs Moezel en Rijn, door België, Luxemburg en Engeland. Bram – 
even oud als Kruyt – kwam met zijn ouders op negenjarige leeftijd aan de Herderin-
nestraat in Den Haag wonen. Kruyts oudere zuster Marie werd een huisvriendin van de 
familie Van der Flier. Kruyt spreekt over Bram als over een vriend met wie hij door de 
banden van zijn jeugd verbonden was, maar voor wie hij nooit zijn hart heeft kunnen 
openen, ook al deelden ze vreugde en verdriet met elkaar.87  

Bij Kruyts opmerkingen over de eenzaamheid van zijn jeugd dient bedacht te 
worden dat hij zichzelf later omschreef als iemand met een hang naar eenzaamheid. In 
1939 schreef hij een tijdlang gedacht te hebben dat deze trek te maken had met de 
ervaringen van zijn jeugd, maar dat het toch in niet geringe mate ook een karaktertrek 
was geweest.88 Schrijvend over de tijd bij de familie Van Kooten maakte hij de opmer-
king dat hij zich niet ongelukkig voelde onder de opgelegde afzondering. Hij begreep 
wel dat zijn aanwezigheid de familie te veel was. Tijdens de vooropleiding vond hij 
weinig aansluiting bij de klasgenoten van gegoede komaf. Later op de zendingsschool 
vond hij evenmin aansluiting bij klasgenoten van eenvoudige komaf: 

                                                                                                                                  
2004). 

83  Brief Kruyt aan zoon Jan, 17 oktober 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
84  Zijn latere zwager. 
85 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 8. 
86 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 9. Bram was de tweede zoon in het gezin Van der Flier. 
87  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 6. Naast Bram noemt Kruyt Adriani als zijn enige andere vriend. De 

vriendschap met Adriani zou echter schipbreuk lijden door de wijze waarop Adriani optrad ten tijde 
van toenemende spanning tussen Kruyt en de eerste drie zendelingen die Kruyt kwamen bijstaan 
(Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 6, zie paragraaf 2.4.8 en 2.4.10). In een op hoge leeftijd geschreven 
brief aan J. Warneck noemt hij deze echter ook een vriend met wie ‘grote zielsgemeenschap’ ervaart 
(Brief Kruyt aan J. Warneck, 30 december 1938, ARvdZ 101A/6/4). Adriani was overigens 
bevriend met de oudste broer van Bram. 

88  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 1.  
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Urenlang kon ik in mijn eentje door de stad lopen in vrije namiddagen of op zomeravonden; 
of ik bracht uren lang doelloos in de Diergaarde door. Waarmee mijn geest zich bij de 
omzwervingen bezig hield, weet ik niet meer. Ik vraag mij af, of hij zich wel met iets heeft 
bezig gehouden, want ik kan mij niets herinneren, waarover ik in die tijd verwonderd ben 
geweest. (…) Ik was pas op mijn gemak, als ik aan mijzelf werd overgelaten.89  

 
Schoolvrienden had hij niet. ‘Ik had geen behoefte aan hen, en dit werd onbewust door 
de anderen gevoeld.’90 Kruyt kon het niet hebben wanneer mensen hem te na kwamen. 
Zocht iemand zijn vriendschap, dan had Kruyt de neiging zich terug te trekken, zelfs 
iemand af te stoten. Hij wilde mensen graag helpen en zijn hart ‘ging mensen graag 
tegemoet’, maar mensen moesten zich niet opdringen en zich aan hem vastkleven. Aan 
het eind van zijn leven kwam hij tot de conclusie dat hij zich graag ten dienste van 
anderen stelde. De diensten van anderen echter begeerde hij voor zichzelf niet.91  

Gedurende zijn verblijf in Rotterdam ging Kruyt zelden naar hervormde kerk-
diensten. Hij begreep niets van de preken en bezocht derhalve de zondagsschool van 
de Vereniging tot Bevordering van de Zendingszaak die gehouden werd in de kapel 
van het NZG. Ook ging hij geregeld naar de Rooms-Katholieke Kerk.92 Tijdens de 
vakanties in Den Haag bezocht hij de kinderkerk in de Bethlehemkerk. Via zijn groot-
moeder kwam hij in deze periode in contact met zijn neef C.H. (Kees) van Rhijn, die 
Kruyt later pastoraal begeleidde tijdens een geloofscrisis.  
 
2.4.3 Zendingsopleiding te Rotterdam (1884-1890) 
 
Op 26 april 1884 richtte Kruyt zich schriftelijk tot het bestuur van het NZG met het 
verzoek deel te kunnen nemen aan het toelatingsexamen voor de opleiding tot zen-
deling.93 Hij meldde daarbij graag evenals zijn broers opgenomen te willen worden in 
het Zendelinghuis en de volle toestemming van zijn vader te hebben verkregen. Op 15 
september 1884, op nog geen vijftienjarige leeftijd, legde Kruyt het toelatingsexamen 
af. De minimumleeftijd voor toelating was 15 jaar. Director Neurdenburg had voor 
deze lage leeftijd gepleit omdat het vaak was voorgekomen dat kandidaten in 
opleiding uiteindelijk van hun voornemen afzagen. In de optiek van Neurdenburg 
zouden jongere kandidaten beter van zendingsgeest doordrenkt kunnen worden en zou 
dat een betere garantie voor een uiteindelijke uitzending opleveren. Broers Arie en 
Hendrik behoorden bij de eerste jonge groep die werd toegelaten. Het systeem werd 
later weer afgeschaft, omdat het niet aan de verwachtingen voldeed.94 

Gezien zijn grondige vooropleiding ging dit examen Kruyt erg gemakkelijk af en 
hij haalde hogere cijfers dan de overige aspirant-kwekelingen.95 Het echtpaar Roskes 
was ondertussen aangesteld als leiding van het huis96 en Kruyt kwam derhalve weer 

                                                        
89  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 1. 
90  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 4. 
91  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 6-7. 
92  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 2. 
93  Brief Kruyt aan het hoofdbestuur, 26 april 1884 (ARvdZ 56/1). 
94 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 12, zie ook Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 17-18.  
95  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 22. In het archief bevindt zich een overzicht van cijfers, waaruit blijkt dat 

hij 29 punten haalde op een mogelijke score van 35 (ARvdZ 56/1). Hij scoorde goed op ontleding, 
dictee en opstel. Een opstel van Kruyts hand met de titel ‘Opstel over eene der Gelijkenissen van 
Onzen Heer Jezus. – De Verloren Zoon’ kreeg de waarderende vermelding ‘Beter dan menig opstel 
van onze kweekelingen’. 

96  Kruyt spreekt over Roskes als adjunct-director (Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 32, zie ook blz. 17).  
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onder hun hoede en invloed. Over zijn motieven en de keus toelatingsexamen te doen 
was Kruyt heel nuchter. Een bewuste beslissing zendeling te worden was niet geno-
men. ‘Het was voor mij een vanzelf sprekende zaak, dat ik zendeling zou worden, en 
nooit is mij de mogelijkheid voorgehouden dat ik ook iets anders kon worden.’97 Wel 
vroeg hij zich af of zijn leven anders zou zijn verlopen indien hij eerst de HBS of het 
gymnasium zou hebben doorlopen. ‘De groote strijd, dien ik later heb moeten 
doormaken, (…), doen98 mij vermoeden dat mijn levensweg anders zou zijn 
geworden, wanneer ik niet reeds mijn woord aan de Zending had gegeven.’99 Kruyt 
kwam tot de conclusie dat de traditie en de omgang met anderen in het Zendelinghuis 
bepalend waren geweest voor zijn weg. Het was noch een bewuste keuze, noch 
vroomheid of zendingsdrang die de doorslag gaf: 

 
Ik deed dus in den zomer van 1884 een verzoek aan het hoofdbestuur van het 
Nederlandsch Zendeling Genootschap om in opleiding te worden genomen; ik was toen 
nog geen 15 jaar oud. Ik heb mij later vaak afgevraagd: wat mij tot dezen stap heeft 
gebracht. En ik kan tot geen ander antwoord komen, dan dat de traditie er mij toe heeft 
gebracht. Ik kan mij niet herinneren, dat ik een drang in mij gevoeld heb om het 
Evangelie aan de heidenen te gaan verkondigen. Vroom in den gewonen zin van het 
woord was ik niet. Ik ging geregeld naar de kerk, maar een behoefte was het mij niet; ik 
ging uit gewoonte. Ik kan mij de zaak niet anders verklaren dan dat ik zoodanig met de 
Zending in contact bleef door mijn broers en den omgang in het Zendelinghuis, dat ik 
niets anders wist, of ik zou zendeling worden. Nimmer is mij ook de gelegenheid 
gegeven om een keus te doen. Alleen weet ik nog goed, dat het ambt van predikant mij 
geheel niet aantrok.100 
 

De zendingsopleiding duurde zeven jaar, waarvan de eerste drie jaar gebruikt werden 
om talen en wiskunde te leren. In de daaropvolgende vier jaar werd aandacht besteed 
aan theologie, zendingsgeschiedenis, missiologie,101 Indische talen en godsdienstwe-
tenschappen. Volgens Kruyt zat er geen systeem in dit geheel.102 Theologische lessen 
werden op ongeregelde tijden gegeven en dogmatiek werd nauwelijks onderwezen.103 
Kruyt werd op dogmatisch gebied min of meer een autodidact. De boeken van de 
ethische hoogleraar dogmatiek J.I. Doedes (1817-1897) vormden de grondslag van 
zijn studie.104 Op boekverkopen schafte hij zich allerlei werken aan waaronder die van 
J.H. Scholten en P. Hofstede de Groot. ‘Het moet wel een grote warboel in mijn hoofd 
zijn geweest.’105 Gedurende de hele opleiding leerde hij Maleis. Kruyt trok in die 

                                                        
97  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 17. 
98  Het meervoud is van Kruyt. 
99  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 17-18. Kruyt doelt hier op een geloofsstrijd die hij aan het einde van de 

zendingsopleiding doormaakte.  
100  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 19-20. 
101  Neurdenburg introduceerde de zendingswetenschap in Nederland en publiceerde in 1879 het eerste 

Nederlandse handboek voor missiologie (Proeve eener handleiding bij het bespreken der Zendings-
wetenschap, Rotterdam, 1879). Zie verder blz. 211. 

102 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 12. 
103 Als docenten herinnerde Kruyt zich dr. W. Francken (kerkgeschiedenis), ds. J.Th. de Visser (inleiding 

tot het Oude Testament), ds. H.L. Vinke (een vriend van Kruyts vader die hem op jonge leeftijd ook 
catechese gaf), ds. W.P. Scheuer en C.W. van der Pot (exegese Nieuwe Testament).  

104 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 14. Jacob Isaäk Doedes publiceerde onder meer De leer van God (1871) 
en een Encyclopedie der christelijke theologie (1883). Doedes gaf rond 1855 ook les aan de zendings-
opleiding (zie H. Hiebink, Het Zendelinghuis van het Nederlandsch Zendelinggenootschap in 1855, 
Rotterdam, 1855, blz. 48). 

105 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 14. 
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studie gezamenlijk op met zijn klasgenoot T.J. Bezemer. Tegen het eind van de 
opleiding hadden ze de taal goed onder de knie en brachten ze aan de bestuurders 
van het NZG verslag uit over de inhoud van de Minahasische krant Tjahaja Sijang.106 
Aangezien hij aanvankelijk voor Java bestemd was, leerde hij bovendien gedurende 
vier jaar Javaans. Door de goede vooropleiding van Kruyt werd hij in een hogere klas 
geplaatst met oudere kandidaten.107 Door zijn vooropleiding en de extra lessen, zoals 
godsdienstwetenschappen van Neurdenburg, noemde Kruyt zijn eigen voorbereiding 
beter dan die van anderen.  

Door zijn uitzonderingspositie voelde hij zich opnieuw eenzaam. De ouderen 
hielden afstand en hij ervoer een afstand tot zijn leeftijdgenoten die in een lagere klas 
zaten. Hij ontwikkelde hier opnieuw geen vriendschappen met zijn klasgenoten. Dit 
leidde ertoe dat hij zich nog meer in zichzelf terugtrok en zijn eigen weg ging. Kruyt 
wijst erop dat zijn ervaringen bij de familie Van Kooten bepalend waren voor zijn 
opstelling, maar hij vult aan dat zijn medeleerlingen onbeschaafd van geest waren en 
gespeend van ernst.108 Kruyts opmerkingen hierover werden met spot beantwoord. 
Overigens lijken zijn uitspraken over eenzaamheid enigszins in tegenspraak met zijn 
vriendschappelijke omgang met Bezemer. Kruyt kwam geregeld bij diens ouders in 
Delfshaven aan huis.109 Mogelijk voelde hij uiteindelijk ook in deze relatie onbegre-
pen doordat – volgens Kruyt – Bezemer weinig gevoel had voor godsdienstige zaken. 
Hij vroeg zich op latere leeftijd af waarom Bezemer ooit de zending in had willen 
gaan. Hij zou zich te gemakkelijk hebben laten ompraten door liefhebbers van de 
zendingszaak.110 Bezemer keerde na een korte werkperiode in Semarang terug naar 
Nederland en werd hoogleraar Maleis, Javaans en volkenkunde aan de Land-
bouwhogeschool te Wageningen. ‘Opgevoed in een ernstig moderne omgeving ging 
van Christus niet veel kracht voor hem uit, en de godsdienstige omgeving in het 
Zendelinghuis uit dien tijd was ook niet geschikt om hem te bezielen.’111 

Kruyt schreef vanaf 1884 gedurende vakanties geregeld brieven aan Neurden-
burg. Het zou het begin worden van een vriendschappelijke relatie, die stand hield 
tot aan Neurdenburgs overlijden in 1895. In het archief bevindt zich een vijftiental 
brieven, geschreven tussen 1884 en 1890.112 De brieven zijn ondertekend met ‘Uw 
U liefhebbend vriendje Bertus’ en beginnen met ‘Lieve mijnheer!’. In deze brieven 
schrijft hij geregeld over de vriendschap met Bram van der Flier en het contact met 
zijn oom Maarten Kruyt, die hem meenam naar de wedrennen op Clingendael en 
naar kunsttentoonstellingen. Via zijn oom kwam hij aan een collectie boeken, 
waarin zich werken van Cats en Beets bevonden, en een aardrijkskundig 
woordenboek in elf delen.  

                                                        
106  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 28. De lessen Maleis en Javaans van Roskes waren gericht op een 

passieve taalbeheersing. 
107 Zijn klasgenoten waren J.K. Wijngaarden (1866-1894), van 1889 tot 1892 werkzaam in Sawu en 

van 1892 tot zijn dood in Deli (hij verving H. Kruyt nadat deze ontslag uit zendingsdienst nam); A. 
Hulstra (1866?-?), van 1888 tot 1892 werkzaam in Kuranga en, tot aan zijn ontslag uit zendings-
dienst in 1898, in Gorontalo; E.W.G. Graafland (zie voetnoot 77), J.S. de Vries (1869-?), van 1888 
tot 1907 werkzaam als hulpprediker van de Indische Kerk in de Minahasa; J.H. Hiebink Rooker 
(geboren 1866?), van 1890 tot 1930 werkzaam in Kuranga en Tomohon; T.J. Bezemer (geboren ca. 
1870), in 1891-1892 werkzaam in Semarang.  

108  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 27. 
109  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 24, 26-30. 
110 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 13; ‘Mijn komst’, blz. 26. 
111  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 25. 
112  De eerste brief is gedateerd 13 augustus 1884 en de laatste 20 oktober 1890 (ARvdZ 18/36). 
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Voor Kruyts wetenschappelijke ontwikkeling waren de contacten met de ideeën van 
etnoloog G.A. Wilken van groot belang.113 Deze zoon van zendeling N.P. Wilken114 
was getrouwd met een jongere zuster van mevrouw Roskes en kwam geregeld in het 
Zendelinghuis. Hij verzorgde echter geen lessen voor de kwekelingen. Als 
bestuursambtenaar was hij naar Indië vertrokken en daar legde hij zich toe op de 
etnologie. Na terugkeer werd hij aan de universiteit van Leiden de opvolger van 
professor P.J. Veth.115 Roskes was sterk beïnvloed door de ideeën van zijn zwager en 
introduceerde diens visie in de zendingsopleiding, onder meer door samenvattingen 
van Wilkens artikelen te bespreken. Kruyt schreef hierover dat Wilkens visie direct bij 
hem insloeg en dat hij er direct de waarde van inzag voor zijn toekomstig werk. Hij 
zou er de Posoërs vanaf het begin belangstellend door gadeslaan en zich opstellen als 
hun leerling, ‘omdat ik hun innerlijk leven en denken wilde kennen, teneinde hun hart 
te benaderen’.116  

Door Kruyts goede vooropleiding was er tijd over voor andere zaken. Zo nam 
Kruyt de gelegenheid te baat medische scholing te ontvangen. Gedurende een jaar liep 
hij twee uur per dag de ronde mee met een dienstdoend arts in het stedelijk ziekenhuis 
op de Coolsingel en woonde hij spreekuren bij. Met name voor de eerste jaren te Poso 
zou dit van groot belang blijken. In zijn vrije tijd las Kruyt veel autobiografieën van 
zendelingen. Met name ‘alles wat over de zending in de Zuidzee het licht had gezien’. 
Het lezen van (auto)biografieën van zendelingen was voor Kruyt geen incident. Zo 
vermelden de dagboeken dat hij in latere jaren biografische werken over Theophilus 
Waldmeier117, David Brainerd,118 Robert Moffat119 en John Williams120 doorwerkte. 
Vele andere namen kunnen daaraan toegevoegd worden.121 

Op 3 oktober 1889 deed Kruyt samen met Hein Hiebink Rooker122 examen voor 
de ‘Commissie voor de zaken der Protestantse kerken in Nederlandsch Oost- en West-
Indië’. Het resultaat van het examen was matig. Kruyt weet dit op een hem typerende 
wijze aan het onsystematische van de lessen aan de zendingsschool en de bestaande 

                                                        
113  De bladzijden 30-32 van ‘Mijn komst’ zijn gewijd aan Wilken en zijn invloed op Roskes en Kruyt. 

Wilkens moeizame relatie met C. Snouck Hurgronje wordt eveneens beschreven.  
114  N.P. Wilken (1813-1878), van 1840 tot 1878 als zendeling werkzaam in Tanawangko en Tomohon 

(Minahasa). 
115  Veth was van 1877 tot 1885 hoogleraar geografie en volkenkunde van Nederlands Oost-Indië aan de 

universiteit van Leiden. Hij was de eerste hoogleraar op dit vakgebied en wordt met Wilken, diens 
opvolger van 1885 tot 1891, gezien als de grondlegger van de Nederlandse academische antro-
pologiebeoefening. J.J.M. de Groot volgde Wilken op (1891-1904). Vervolgens trad A.W. 
Nieuwenhuis aan (1904-1934). Nieuwenhuis werd opgevolgd door J.P.B. de Josselin de Jong (1935-
1956). 

116 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 13.  
117  Theophilus Waldmeier (1832-1915), Zwitsers zendeling in Libanon en Syrië. 
118  David Brainerd (1718-1747), zendeling onder Amerikaanse Indianen. 
119  Robert Moffat (1795-1883), Schots zendeling in Zuid-Afrika. 
120  John Williams (1796-1839), LMS-zendeling op Samoa. 
121  Zie onder meer de bronvermeldingen in Kruyt, De Inlander en de Zending, Amsterdam, 1907, blz. 

163-164. Uit ‘Dagboek 1898’, 18 maart, blijkt dat Kruyt ook de ‘zendingservaringen’ van de 
Duitser Alexander Merensky (1837-1918), zendeling in Zuid-Afrika en Duits Oost-Afrika en Mis-
sionsinspektor van de Berliner Mission, las. Uit de tekst wordt niet duidelijk op welke publicatie hij 
doelde, want hij schrijft slechts: ‘een uitstekend werk, een prachtig brok Zendingswetenschap’. 
Waarschijnlijk doelt hij op Erinnerungen aus dem Missionsleben in Transvaal (1889) of Deutsche 
Arbeit am Njassa (1894). 

122  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 14. Zie eveneens Extract-Acten NZG, 17 october 1889, blz. 175 en 
MndNZG, 1889 (11), blz. 183.  
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lacunes in zijn theologische kennis, ondanks zijn eigen extra studie.123  
Tegen het eind van zijn tijd in het zendelinghuis maakte Kruyt een geloofsstrijd 

door. Die tijd omschreef hij als de moeilijkste in zijn leven.124 Het verblijf in het zen-
delinghuis bood hem niet veel houvast, omdat de godsdienstige sfeer niet geschikt was 
om te bezielen.125 Zendeling werd hij niet uit roeping, maar omdat er nooit een andere 
keuze was. Het lag in de lijn van ieders verwachting. De keus een opleiding in het 
zendingshuis te volgen impliceerde het zendelingschap.126 De vraag wat hij als zende-
ling zou verkondigen begon Kruyt te beklemmen. ‘Door het dolle bestuderen van vele 
boeken van allerlei richting’127 kreeg hij veel vragen over de christologie. Neef Cor-
nelis H. van Rhijn, sinds 1886 hoogleraar in Groningen,128 zijn oom prof. Gijsbert H. 
Lamers en een Utrechts theologiestudent, Jan H. Gerretsen,129 hielpen hem de ‘grote 
warboel in mijn hoofd’130 weer te ordenen. Over deze hulp, van drie mannen die in de 
ethische richting een belangrijke rol speelden, schreef hij: 

 
Zonder twijfel heeft God rechtstreeks door zijn heiligen geest meer licht in hoofd en hart 
gewerkt. Maar Hij heeft ook personen gebruikt, die nu en dan flarden van den nevel 
wegrukten. (…) En als hij [C.W. van Rhijn] geloofszaken aanroerde, deed hij dit op zulk 
een bevattelijke wijze, dat het altijd verhelderend en opbouwend werkte. Laat ik alleen 
vertellen hoe hij mij over de moeilijkheid van Christus’ wonderbare geboorte heen hielp. 
Toen ik hem mijn bezwaar daartegen te kennen gaf, vroeg hij mij: ‘Wie is voor jou je 
Verlosser en Heiland: Jezus vóór of na zijn dertigste jaar?’ ‘Natuurlijk van na zijn dertigste 
jaar’, antwoordde ik. ‘Welnu, hernam hij, dan moet je je voorlopig ook niet te veel met den 
Jezus van vóór zijn 30e jaar bezighouden. Wanneer je ouder wordt en meer van het leven 
hebt gezien, en Christus in zijn volheid voor je is opgegaan, zal je ook zijn leven van vóór 
zijn 30e jaar verstaan.’ Dit antwoord stelde mij gerust en de juistheid ervan heb ik 
ervaren.131  

 
Over Jan Gerretsen, die Kruyt had leren kennen via zijn vriend Bram van der Flier, 
schreef hij: ‘Op zijn kamer in Utrecht en in zijn ouderlijk huis in Nijmegen heb ik tot 
diep in den nacht met hem zitten praten en heeft hij ernstig met mij de vraag onder de 
ogen gezien: “Wat heb ik aan den Christus?” ’132 Dogmatische vragen zouden de uit 
Nijmegen afkomstige Gerretsen blijvend bezighouden. Hij promoveerde in de dogma-
tiek en publiceerde onder meer een studie over christologie.133 In een autobiografische 

                                                        
123 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 14-15. Kruyt zag zichzelf door de vele zelfstudie als een autodidact. 
124 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 15.  
125 Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 25. 
126 Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 19. 
127 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 15. Kruyt doelt hier op richtingen in de Hervormde Kerk. 
128  Van Rhijn was ook betrokken bij het werk van de zending. In 1888 aanvaardde hij een benoeming 

als lid van de zogenaamde ‘Permanente commissie’ van het NZG, in de provincie Groningen. Zijn 
zoon Maarten van Rhijn was een achterneef van Kruyt.  

129  Gerretsen (1867-1923) was van 1898 tot 1919 predikant in Den Haag, als opvolger van ds. H.L. Oort 
(Posthumus Meyjes, Hervormd ’s-Gravenhage, blz. 345). Tevens werd hij in 1909 benoemd tot hof-
prediker. Van die functie werd hij in 1919 om gezondheidsredenen ontheven (C.F.J. Antonides, Dr. 
Jan Hendrik Gerretsen, 1867-1923. ‘Het geluid van een sterke stem’, Gorkum, 1997, blz. 29). Hij 
speelde een belangrijke rol in de liturgische vernieuwing aan het begin van de twintigste eeuw. Zie 
BLGNP, III, blz. 132-135. 

130 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 14-16. 
131  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 15-16.  
132  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 16. 
133  J.H. Gerretsen, Christologie: de persoon en het werk des Heeren: dogmatisch fragment¸ Nijmegen, 

1911. 
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notitie, geschreven voor zijn kinderen, spreekt Kruyt over Gerretsen als ‘oom Jan’. 
Laatstgenoemde was een oom van Jo Oosterlee, de vrouw van Jan Kruyt: Gerretsen 
was een halfbroer van Wilhelmina Lucretia Gerretsen, de moeder van Jo.134  

De contacten met theologiestudenten in Utrecht leidden ertoe dat Kruyt zijn 
vrouw leerde kennen. Kandidaat C.D. Moulijn, broer van zijn latere vrouw en vriend 
van Jan Gerretsen,135 zocht namelijk contact met Kruyt omdat hij ook zendeling wilde 
worden. Moulijn werd kort daarop aangenomen voor de zendingsopleiding.136 Tijdens 
de paasvakantie van 1889, doorgebracht in Nijmegen bij de ‘vrolijke’ familie Moulijn, 
maakte Kruyt kennis met zijn toekomstige vrouw, Johanna Hendrika (Jo) Moulijn.137 
In 1889 vroeg hij het bestuur toestemming voor een verloving.138 In een brief van 30 
juni 1890 vroeg hij vervolgens toestemming om gehuwd naar Indië te gaan.139 Het 
bestuur keurde dit verzoek goed en op 12 november 1890 trouwde het stel. Vijf 
maanden daarvoor, op 19 juni 1890, werd Kruyt te ’s-Gravenhage geordend.140 Klaas 
J. Brouwer meldt abusievelijk dat de ordening op 16 juli 1890 te Rotterdam 
plaatsvond en dat Kruyt daar ook de verbintenis voor de zendeling tekende.141 
Brouwer verzuimt echter te onderscheiden tussen ordening en aanstelling. De 
aanstelling en afvaardiging naar Gorontalo en Poso – volgend op de ordening – vond 
plaats op 16 juli 1890, in een vergadering van het hoofdbestuur van het NZG, na 
voorlezing en ondertekening van de instructie142 en de ‘Verbindtenis voor den 
Zendeling’. Deze algemene, voorgedrukte instructie was niet gelijk aan de concrete, 
handgeschreven ‘voorschriften’ die Kruyt meekreeg. De instructie bevatte een 
opsomming van verplichtingen zoals het bijhouden van een dagboek, het schrijven 
van verslagen, en regelde de relatie van zendeling en Genootschap. 

In deze periode speelde tussen bestuur NZG en Kruyt de kwestie van de passage-
kosten van Kruyts echtgenote. Het bestuur had toestemming verleend tot het sluiten 
van het huwelijk, ‘onder opmerking evenwel, dat de passagekosten voor zijne a.s. 
echtgenoot niet voor rekening van het Genootschap kunnen komen.’143 Kruyt vond 
het niet terecht dat hij zelf die kosten moest dragen en verzocht het bestuur daarom 
in ieder geval een deel van de kosten op zich te nemen.144 Het bestuur antwoordde 
dat Kruyts verzoek aanleiding gaf tot intern overleg, waarbij de ‘staat van ’s Genoot-
schaps financiën’ een belangrijke factor vormde. Het bestuur wilde uiteindelijk niet 
bijdragen.145 De kosten – ongeveer fl. 700 – moesten worden opgebracht via de 

                                                        
134  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 2. Gerretsen was gehuwd met Anna C.G. Hogerzeil (voor de kinderen en 

kleinkinderen van Kruyt ‘tante Antje’). Uit het bronnenmateriaal is niet duidelijk hoe goed Kruyt en 
Gerretsen elkaar gekend hebben. Correspondentie tussen beiden is niet in het archief aangetroffen. 

135  In de biografie van Gerretsen wordt in het bijzonder melding gemaakt van zijn vriendschap met de 
eveneens uit Nijmegen afkomstige Cees Moulijn, de latere zwager van Kruyt (C.F.J. Antonides, Jan 
Hendrik Gerretsen, blz. 15). 

136  Extract-Acten NZG, 17 juli 1888, blz. 117.  
137 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 18. Jo werd geboren in 1867 en overleed in 1963 op 95-jarige leeftijd.  
138  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 16 september 1889. Hij meldde aan het bestuur, dat hij zich met toe-

stemming van haar ouders reeds had verloofd en dat hij toestemming van zijn vader en het bestuur 
hoopte te krijgen (ARvdZ 65/4). 

139  ARvdZ 65/4. 
140  Extract-Acten NZG, 27 juni (blz. 43) en 16 juli 1890 (blz. 116). 
141  K.J. Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, Dienaar der Toradja’s, Den Haag, 1951, blz. 28. 
142  Extract-Acten NZG, 16 juli 1890, blz. 118, zie ook ARvdZ 65/4. 
143  Extract-Acten NZG, 30 juni 1890, blz. 50. 
144  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 20 oktober 1890 (ARvdZ 65/4). 
145  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 11 november 1890 (ARvdZ 96A/7/1). 
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familie.146 Op 18 november 1890 ondertekende Kruyt de verklaring dat hij de door 
het NZG gemaakte kosten van opleiding (fl. 3.000) zou terugbetalen, indien hij niet 
zou voldoen aan de verplichting in dienst van het Genootschap werkzaam te zijn, of 
wanneer hij ontslagen zou worden.147 
 
2.4.4 Voorbereiding te Gorontalo (1890-1892) 
 
In 1887 werd G.W.W.C. baron van Hoëvell (1864-1920) assistent-resident van 
Gorontalo. Hiermee kwam een bestuurder aan het roer die het zendingswerk van 
harte – niet in de laatste plaats uit politieke en bestuurlijke overwegingen – 
ondersteunde. Hij kreeg in Gorontalo al spoedig na zijn aantreden te maken met de 
moeilijk beheersbare invloed van een aantal hadji’s en weigerde omwille van rust en 
veiligheid in het district een aantal bannelingen van Bantam op te nemen. De laatst-
genoemden zouden het godsdienstig vuur te zeer opstoken. Dat deze weigering niet 
op zichzelf stond, blijkt onder meer uit het feit dat Van Hoëvell een imam die zich 
aan overtredingen van de wet en verzet schuldig maakte, verbande en een invloed-
rijke hadji van buiten de regio sommeerde het district te verlaten.148  
 
Opening van het zendingsterrein Gorontalo-Poso 
Voor Van Hoëvell was het christendom de meest effectieve buffer tegen de invloed 
van de islam: ‘De toenemende invloed van den Islâm komt hem alleszins beden-
kelijk voor, en wij moeten er prijs op stellen, dat hij als ambtenaar deze wil 
beperken door evangelisatie van het gedeelte der bevolking, dat nog in het Heiden-
dom verkeert.’149 Hij zag dan ook perspectief voor het openen van zendingsposten te 
Gorontalo en Poso. De bevolking te Gorontalo was weliswaar al grotendeels over-
gegaan tot de islam, maar er gloorde nog perspectief. Van Hoëvell was van mening 
dat een flinke zendeling te Gorontalo ‘velen voor het Christendom zou kunnen 
winnen; maar dat dit dan ook zeer spoedig zal moeten geschieden.’150 Hij maakte 
zich tevens zorgen dat de bevolkingsgroepen, die in de Tomini-bocht en in het 
binnenland van Midden-Celebes leefden, zouden overgaan tot de islam. Van Hoëvell 
publiceerde enkele artikelen over deze bevolkingsgroepen, waarover nog nauwelijks 
iets bekend was,151 en achtte het van belang meer bestuurlijke invloed in deze regio 
uit te oefenen. Assistent-resident A.J.N. Engelenberg erkende later Van Hoëvells 
rol: ‘Sedert de toenmalig Assistent-Resident van Gorontalo Baron van Hoëvell meer 
aandacht (dan tevoren placht te geschieden) schonk aan de Staatjes in de Tomini-
bocht, hebben onze bemoeiingen met die streken zich voortdurend uitgebreid.’152 
Over de houding van de in 1889 aangetreden resident van Menado, M.C.E. 
Stakman, ten opzichte van de zending wordt door Engelenberg nergens gerept. Hij 

                                                        
146  Extract-Acten NZG, 27 oktober 1890, blz. 155; 10 november 1890, blz. 156-157. 
147  ARvdZ 65/4. 
148  Extract-Acten NZG, 30 december 1889, blz. 203. 
149  Extract-Acten NZG, 25 februari 1925. 
150  Brief van C. Rogge aan het bestuur NZG, zie Extract-Acten NZG, 30 december 1889, blz. 206. 
151  Zie Van Hoëvells publicatie ‘Todjo, Poso en Saoesoe’, TITLV, 1893 (35), blz. 1-47. 
152  ‘Organisatie van het bestuur enz. van de afdeling Midden-Celebes’, brief van A.J.N. Engelenberg 

aan de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, 22 april 1906, blz.1 (ARvdZ 101A/I/1). 
Overigens waren rond 1890 de staatjes in de Tomini-bocht nog onafhankelijk van het Gouver-
nement. Zie voor een historisch overzicht J.J.P. Coté, ‘Colonising Central Sulawesi, the “Ethical 
Policy” and imperialist expansion, 1890-1910’, Itinerario, 20 (3), blz. 87-108. 
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lijkt in het streven naar opening van zendingsvelden te Gorontalo en Poso geen rol te 
hebben gespeeld. 

Om uitvoering te geven aan zijn voornemen meer invloed in de Tomini-bocht uit 
te oefenen benaderde Van Hoëvell ds. P.Th. Wielandt, predikant van de Indische Kerk 
te Manado.153 Deze werd uitgenodigd per gouvernementsstomer een bezoekreis te 
maken door de Tomini-bocht, ten einde zich een beeld te vormen van de mogelijk-
heden voor de zending in dat gebied. Wielandt zag perspectief voor zendingswerk en 
vroeg in zijn brief van 4 januari 1888 aan het NZG of zendelingen beschikbaar gesteld 
konden worden voor Gorontalo en Poso:  
 

Welk een prachtig zendingsveld dat Todjo, Posso, Parigi, enz. enz. Welk eene schoone 
gelegenheid ook om dáár door Evangelieverkondiging en onderwijs een’ dam op te 
werpen tegen het veld winnen van den Islam in de binnenlanden van Celebes. Zeker zou 
van die landen eene Minahasa in het groot gemaakt kunnen worden. Doch waar zijn de 
mannen, die het licht des Evangelies zullen doen opgaan over die volken?154 

 
Ook in 1889 kwam hij hierop in zijn brieven terug, door te wijzen op zijn ervaringen te 
Gorontalo, waar hij als predikant van Manado ook geregeld zijn dienstwerk uitoefende. 
Als logé van Van Hoëvell besprak hij met zijn gastheer de groei van de islam in deze 
streek. ‘Voor eenige jaren was in het landschap Gorontalo van het Mohammedanisme 
nagenoeg geen sprake; maar in de laatste jaren is de bevolking geducht bewerkt, en dit 
neemt toe, van dag tot dag. (…) Een zendeling is er op ’t oogenblik niet. Ik weet het… 
en toch meende ik met het hier vermelde u nog eens lastig te moeten vallen.’155  

Ook zendeling N. Graafland en ds. C. Rogge, predikant van de Indische Kerk te 
Manado,156 pleitten voor opening van een nieuw zendingsveld in Gorontalo-Poso.157 
Spoedig na zijn repatriëring in 1888 stelde Graafland een notitie op over mogelijk-
heden voor zendingswerk in Poso en zond deze toe aan het bestuur. Deze notitie is in 
de Extract-Acten als bijlage toegevoegd bij de vergadering van 25 februari 1889.158 
Graafland was tevens degene die het NBG overtuigde van de wenselijkheid iemand 
naar Poso uit te zenden voor linguïstisch onderzoek, als onmisbaar voorwerk voor de 
evangelieverkondiging.159 Graafland noemde het wenselijk een zendingsterrein in 
Poso te openen omdat het onverantwoordelijk zou zijn de inwoners van Midden-
Celebes vroeger of later in handen van de islam te laten vallen. De islam kon volgens 
hem beslist niet gezien worden als voorbereiding op de aanvaarding van het evangelie. 
De inlandse maatschappij bestond nog uit louter heidenen en de islam, die ‘barricade 

                                                        
153  P.Th. Wielandt (geboren 1849). Van 1883 (1882?) tot 1895 was hij werkzaam als predikant van de 

Indische Kerk. Van 1883 tot 1889 werkte hij in Manado.  
154  In het archief is de betreffende brief van Wielandt niet teruggevonden. Zie MndNZG, 1888 (4), blz. 

51. Aanvankelijk werden de twee gebieden Gorontalo en Poso in één adem genoemd. Door de grote 
afstanden en het verschil in leefomstandigheden werd echter al spoedig over twee – gescheiden – 
zendingsvelden gesproken, ook al vielen beide zendingsterreinen binnen de bestuurlijke grenzen van 
de residentie Menado. 

155  Zie MndNZG, 1889 (3), blz. 41-42. 
156  C. Rogge, van 1886 tot 1889 predikant te Amboina. In Manado was hij, als opvolger van Wielandt 

die naar Solo vertrok, maar één jaar (1889) als predikant werkzaam. Daarna vertrok hij naar de 
gemeente te Magelang (Java). 

157  Zie Extract-Acten NZG, 25 februari 1889, blz. 15-36 en 30 januari 1890, blz. 9; MndNZG, 1889 
(8/9), 115-116; 1892 (8/9), blz. 115.  

158  Extract-Acten NZG, 25 februari 1889, blz. 33-36. 
159  Extract-Acten NZG, 25 februari 1889, blz. 16, 34-35. 
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voor de evangelisatie’, deed zich er nog niet sterk gelden.160  
Rogge, die door een brief van het NZG op de hoogte was van het voornemen een 

zendingsterrein Gorontalo-Poso te openen, drong eind 1889 bij het bestuur van het 
NZG aan op spoed: ‘ongeloofelijk is het, hoe in deze dagen de Islâm overal zoekt 
propaganda te maken, en hadji’s binnensluipen om bekeerlingen te maken, om zelf ten 
koste van de bevolking te kunnen leven. Ongetwijfeld is er zekere agitatie of opge-
wondenheid onder de belijders van den Islâm op te merken, waaraan die fanatieke 
hadji’s de meeste schuld hebben.’161 

Wanneer Jan Kruyt de voorgeschiedenis van de zending te Poso beschrijft, 
noemt hij Wielandt in het geheel niet. Hij wijst uitsluitend op de rol van baron van 
Hoëvell, die zich richtte tot het NZG en schreef over een ‘dringende wenselijkheid het 
werk in de zuidelijke Tomini-bocht te beginnen’.162 Opvallend is dat E.F. Kruijf juist 
wijst op Wielandt als initiatiefnemer163 en dat hij Van Hoëvell slechts zijdelings 
noemt.164 Rogge en Graafland worden in het geheel niet genoemd. Ook Kruijf wijst 
op de uitbreiding van de islam en op de zorg om de oprukkende roomse missie als 
motief voor het aandringen op de opening van een nieuw zendingsveld: ‘…of het niet 
onze plicht zou zijn een dam op te werpen tegen het steeds verder voortdringen van 
den Islam in de binnenlanden van Celebes?’165  

Het klimaat voor het openen van een nieuw zendingsterrein was eind jaren tachtig 
gunstig. Na de uitstroom van orthodoxe predikanten naar de UZV, rond 1864, hadden 
zich in de jaren zeventig en tachtig weer orthodoxen bij het NZG aangesloten en 
daarmee ontstond de wens nieuwe terreinen te openen.166 Tussen 1864 en 1890 zond 
het NZG slechts elf personen uit, onder wie zes hulppredikers. Eén van hen, Roskes, 
keerde terug naar Nederland en werd adjunct-director van het NZG.167 Het jaar 1890 
werd omschreven als een jaar van toenemende bloei van het zendingsgenootschap. Er 
was een relatief groot aantal van dertien kwekelingen in het Zendelinghuis en er werd 
weer gesproken over uitbreiding van het aantal zendingsposten.168 Niet iedereen kon 
volgens Neurdenburg op Java worden geplaatst en geschikte, wellicht nieuwe werk-
kringen zouden moeten worden gezocht.169  

De financiële situatie van het Genootschap deed het bestuur echter sterk aarzelen 
tot uitbreiding van het aantal zendingsterreinen over te gaan. Uiteindelijk werd hiertoe 
in 1889 toch besloten en in januari van het daaropvolgende jaar werd een door Roskes 
opgestelde circulaire goedgekeurd, gericht aan de vrienden van het zendingsgenoot-
schap, waarin werd opgeroepen extra financiële bijdragen te schenken om uitvoering 
van het besluit mogelijk te maken: 

                                                        
160  Extract-Acten NZG, 25 februari 1889, blz. 34-35. 
161  Extract-Acten NZG, 30 december 1889, blz. 206. De brief van Rogge, d.d. 24 september 1889, is in 

zijn geheel opgenomen op de blz. 201-206. 
162  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso. Geschiedenis van een confrontatie, Kok, 1970, blz. 66. Van 

Hoëvells aandacht voor Midden-Celebes wordt ook duidelijk uit zijn publicatie ‘Todjo, Posso en 
Saoesoe’, TITLV, 1891 (35). Dit artikel werd ook in drie separate overdrukken (per landstreek) 
uitgegeven (Batavia, 1891).  

163  E.F. Kruijf, Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap en zijne zendingsposten, 
Groningen, 1894, blz. 447-450. 

164  Kruijf, Geschiedenis NZG, blz. 450.  
165  Kruijf, Geschiedenis NZG, blz. 447-449. 
166  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 16. 
167  Extract-Acten NZG, 30 januari 1890, blz. 7. 
168  Extract-Acten NZG, 30 januari 1890, blz. 7.  
169  Extract-Acten NZG, 18 oktober 1888, blz. 175. 
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Het getal der zendelingen is in de laatste jaren vermeerderd; vier kweekelingen staan 
gereed om uit te gaan; negen anderen worden nog in ons Zendelinghuis opgeleid; 
verscheidene jongelingen zien uit naar eene oproeping, om na afgelegd examen geplaatst 
te kunnen worden. Het Hoofdbestuur staat voor de moeielijke vraag of het mag voortgaan 
aan den arbeid des Genootschaps uitbreiding te geven. Geen uitbreiding… maar dan 
zullen de gereedstaande jonge mannen vooreerst niet kunnen worden uitgezonden; dan 
zal het ertoe moeten komen enkele, misschien de meeste onzer kweekelingen aan te 
zeggen, dat zij, bij ons Genootschap althans, hunne roeping niet zullen kunnen volgen, en 
wij zullen de wachtenden op plaatsing in de eerste jaren telkens moeten teleurstellen. 
Ieder moge bedenken, wat met deze weinige woorden gezegd wordt.170  

 
Het openen van een zendingspost in Poso werd gezien als het inlossen van een oude 
schuld:  

 
Wij [bestuur NZG] hebben gemeend, naar het voorbeeld der Vaderen, in de dagen der Oost-
Indische compagnie, ons oog te moeten laten gaan over de landen, gelegen rondom de 
Tominigolf (Noord-Celebes), ten einde mettertijd van die zijde Bolaäng-Mongondow te 
naderen. En heeft de Islâm te Gorontalo zelf ook al post gevat, te Posso en in de omliggende 
landen heerscht nog een primitief Heidendom. Mochten wij langer uitstellen, dáár eene 
zending te openen, nu wij er van verschillende zijden toe gedrongen werden, en de 
gelegenheid ons wordt geopend eene oude schuld af te doen? Wij meenden en de Jaarver-
gadering versterkte ons in dit gevoelen, dat hier eene dure verplichting op ons Genootschap 
rust.171  

 
Met de oude schuld doelde het bestuur op het oude plan het zendingswerk vanuit de 
Minahasa naar andere delen van Celebes uit te breiden. Het NZG werd in deze ambitie 
gefrustreerd door de weerbarstigheid van het zendingswerk in Bolaäng-Mongondow. 
‘We werden daar gestuit, en de uitbreiding bleef rusten. Dit mag niet zóó blijven.’172 
Het NZG hield zichzelf en de contribuanten voor dat er in het verleden diverse 
gemeenten bestonden in de Tomini-bocht en dat het genootschap geroepen was deze 
arbeid te hervatten. Een beroep werd daarom op de begunstigers van het NZG gedaan 
om de hervatting mogelijk te maken.173 In april 1890 bleek dat er fl. 8.000 aan giften 
was binnengekomen, benevens een verhoging van de vaste bijdragen. Drie maanden 
later was dit bedrag verdubbeld.174 Na ‘ernstige beraadslaging’ en in het vertrouwen 
dat er verder gewerkt zal worden aan de versterking van de inkomsten, werd besloten 
dat er voldoende financiële middelen waren om Kruyt in de loop van het jaar te 
kunnen uitzenden.175 
 
Kruyt bestemd voor pionierswerk te Poso 
Het bestuur nam al in februari 1889 het principebesluit Kruyt voor Poso te bestemmen, 
mits het NBG eveneens een afgevaardigde ter beschikking zou stellen voor hetzelfde 
gebied:176 ‘De kweekelingen C.D. Moulijn en A.C. Kruyt zullen geplaatst worden in 
Gorontalo, terwijl de laatste ter gelegener tijd, en zoo dit mogelijk is met den afge-

                                                        
170  Extract-Acten NZG, 30 januari 1890, blz. 4-5. 
171  Extract-Acten NZG, 30 januari 1890, blz. 9. 
172  MndNZG, 1889 (8/9), blz. 116. 
173  MndNZG, 1889 (8/9), blz. 117. 
174  Extract-Acten NZG, 17 april 1890, blz. 27 en 27 juni 1890, blz. 44. 
175  Extract-Acten NZG, 27 juni 1890, blz. 48. 
176  Zie Extract-Acten NZG, 25 februari 1889.  
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vaardigde van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, zich verplaatsen zal naar het 
landschap Posso.’177 Aan het moderamen werd opgedragen assistent-resident van 
Hoëvell hiervan in kennis te stellen. De feitelijke opening van het nieuwe zendings-
terrein Poso bleef echter nog geruime tijd onzeker door gebrek aan inkomsten voor 
de zending.178  

Van Hoëvell had enige druk op de besluitvorming gezet door te kennen te geven, 
dat wanneer niet spoedig van protestantse zijde in zendelingen zou worden voorzien, 
hij een beroep zou doen op de rooms-katholieke missie. Wielandt besefte dat Van 
Hoëvell geen loos dreigement uitte en schreef in een brief aan het bestuur van het NZG: 
‘Dat het daarbij den Heer van Hoëvell ernst is met zijne bedreiging heeft hij getoond 
ten aanzien van de Key-eilanden, waar sedert geruimen tijd een Protestantsch 
hulpprediker verwacht werd, doch waar thans door zijn toedoen den Roomschen toe-
lating verleend is’.179 

Voor Kruyt betekende het principebesluit tot plaatsing in Poso een forse 
verandering, want hij was opgeleid om op Java te gaan werken, naast zijn vader en 
broer. Kruyt was over zijn nieuwe bestemming echter zeer verheugd, omdat hij tegen 
de samenwerking met zijn vader en broer opzag. Hij voelde meer voor zending in de 
buitengewesten.180 Vader Kruyt tekende bezwaar aan tegen de vervroegde uitzending 
van zijn zoon en tegen de nieuwe bestemming, maar vond zijn zoon aan de kant van 
het bestuur. Als reden voor zijn uitverkiezing voor Poso noemde Kruyt dat het bestuur 
geen ‘familieregering’ op Java wilde.181 

P.D. Chantepie de la Saussaye, voorman van de ethische richting in de Neder-
landse Hervormde Kerk en voorzitter van zowel het NZG als het NBG, regelde dat 
Nicolaus Adriani (1865-1926) als taalgeleerde naar hetzelfde gebied als Kruyt zou 
gaan, zodat zij steun aan elkaar zouden hebben. Beiden kenden elkaar reeds vanaf hun 
jeugd via hun vriendschappelijke contacten met de familie Van der Flier. Adriani 
woonde in die tijd, in verband met zijn gymnasiumopleiding, bij zijn oom J.H. 
Gunning, voorman van de ethische richting en toen nog predikant in Den Haag.182 Na 
de besluitvorming over beider bestemming volgden zij bovendien gezamenlijk lessen 
Buginees bij B.F. Matthes. Adriani zou echter pas drie jaar na Kruyt, in 1895, in Poso 
aankomen. Daarvóór, in januari 1894, was hij getrouwd met zijn nicht Maria (Mia) L. 
Gunning, dochter van zijn oom J.H. Gunning.183 

Op 22 november 1890, tien dagen na de voltrekking van hun huwelijk, vertrokken 
Kruyt en zijn vrouw aan boord van de ‘Semarang’ naar Batavia waar zij op 27 
december 1890 aankwamen. De brieven die hij aan boord schreef laten zien dat hij de 
toekomst met aarzeling tegemoet trad. In de eerste brief, van 1 december 1890, lezen 
we over zijn eerste werkkring en de moeilijkheden die hij verwachtte. Kruyt probeerde 
zichzelf in te prenten dat hij door de lessen van Neurdenburg, aan wie hij schreef, een 
goede basis had gekregen:  

 

                                                        
177  Extract-Acten NZG, 25 april 1889, blz. 48. 
178  Zie onder meer Extract-Acten NZG, 16 juli 1890, blz. 118. 
179  Brief Wielandt aan bestuur NZG, 15 november 1888, zie Extract-Acten NZG, 25 februari 1889, blz. 

15.  
180 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 17. 
181 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 17. 
182  H. Kraemer, A.E. Adriani, Dr. N. Adriani, schets van leven en arbeid, Parijs, Amsterdam, 1935, blz. 

13. 
183  Kraemer, Adriani, Dr. N. Adriani, blz. 18, 116. 
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God geve mij in mijn werk een helder herinneringsvermogen opdat ik mij daaraan nog veel 
van het door U gesprokene mag herinneren. En wanneer dat alles strekken mag tot het 
minder begaan van flaters en zoodoende mag medewerken tot spoediger uitbreiding van 
Gods Koninkrijk, dan heeft U zeker met Uw onderwijs Uw doel bereikt, en mijne dank-
baarheid jegens U zal daardoor ook, zoo mogelijk, steeds toenemen, al neemt God U te 
eeniger tijd tot Zich.184 

 
In Batavia dienden volgens de ‘voorschriften en aanwijzingen’ ook kennismakings-
bezoeken te worden afgelegd bij leden van het Indisch Kerkbestuur en bij diverse 
‘Regeeringspersonen’. Gelegenheid werd geboden – op eigen kosten – een bezoek te 
brengen aan zwager en zuster Van Eendenburg in Pengharapan (West-Java). Na in 
Batavia enige formaliteiten geregeld te hebben met het oog op het verkrijgen van de 
Acte van vast verblijf en het verlof tot het verrichten van zendingsarbeid, ging de reis 
door naar Mojowarno.185 Instructie was daar twee maanden door te brengen om de 
familie te ontmoeten, maar met name om die tijd te gebruiken om ‘U zooveel mogelijk 
op de praktijk van de heel- en geneeskunde toe te leggen’. 

Uit de periode te Mojowarno zijn twee brieven aan Neurdenburg en Roskes 
bewaard gebleven.186 In deze brieven gaat het over de opgedane nieuwe ervaringen, 
over de slechte financiële situatie van het NZG en over een schrijven van Hendrik 
Kruyt waarin hij aan broer Albert informatie geeft over leven en werken in Gorontalo. 
In het bijzonder verwijst Hendrik naar Van Hoëvell, die de zending en zendelingen 
zeer toegedaan is. De eerste brief wijst ook op de moeizame verhouding van Kruyt tot 
oud-schoolgenoot en toekomstig collega Hulstra. Neurdenburg gaf Kruyt met betrek-
king tot Hulstra advies en Kruyt zou dit ter harte nemen. Gedurende de periode te 
Gorontalo zou de relatie steeds verder bekoelen en uiteindelijk zou Kruyts rapportage 
aan het bestuur de aanleiding vormen voor het ontslag van Hulstra uit de dienst van het 

NZG.  
Deze moeizame verhouding zou een veel grotere rol gaan spelen toen Kruyt 

vernam dat zijn zwager C.D. Moulijn187 niet langer voor Gorontalo bestemd was. De 
bestuurders van het NZG meldden in hun brief van 4 maart 1891:  

 
Het zal U wellicht reeds bekend zijn, dat Uw Broeder Moulijn op den duur minder 
geschikt bleek tot werken onder eene primitieve bevolking, zoodat wij hem voor Java 
wenschten te bestemmen. Tot hiertoe was het ons niet mogelijk den tijd zijner uitzending 
te bepalen wegens den staat van ’s Genootschaps financiën; waarbij nu komt, dat 
overwegingen bij hem zijn gaan werken, die hem eene andere levensbestemming meer 
gewenscht kunnen maken. Hij zal dus in geen geval U te Gorontalo ter zijde staan, en 
toch is noodig, dat Gij daar een medebroeder ontvangt.188  

 
Dit betekende dat Hulstra, de medebroeder, in Gorontalo (en Limboto) geplaatst zou 
worden. Aangezien deze echter nog verplichtingen had te Tomohon waar hij aan de 
kweekschool leiding gaf, zou Kruyt tot juli 1891 alleen te Gorontalo werkzaam zijn. 

                                                        
184  Brief Kruyt aan Neurdenburg, 1 december 1890 (ARvdZ 65/4). 
185  Van 15 januari tot 11 april zouden zij daar blijven en Kruyts vader en zijn broers Arie en Hendrik 

ontmoeten. Laatstgenoemde was vanuit Deli op weg naar de Minahasa om daar gurus voor het werk in 
de Karo-Batakkerk te werven. 

186  Brieven Kruyt aan Roskes en Neurdenburg, 4 februari 1891 en 2 april 1891 (ARvdZ 18/36). 
187  Een andere zwager, A.C. Moulijn, werkte als arts in Toeban (Brief J.H. Hiebink Rooker aan Kruyt, 

14 augustus 1917, ARvdZ 101A/7/3). 
188  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 4 maart 1891 (ARvdZ 96A/7/1). 
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De gemeente van – met name – Minahasers was al sinds 1879 onder de hoede van 
de Minahaser W.P. Wowor, onderwijzer aan de gouvernementschool.189 De predi-
kant van Manado, ds. J.F. Verhoeff, kwam bij tijd en wijle naar Gorontalo voor het 
aannemen van lidmaten en het bedienen van de sacramenten.190 In de tweede brief 
vanuit Mojowarno reageerde Kruyt op dit nieuws: 

 
Welk eene groote teleurstelling vernamen wij met de mail uit Kees’ brief, namelijk dat hij 
niet voor Gorontalo maar voor Java bestemd is. Ik heb mij wel gewacht, mij vele illusies te 
scheppen van onzen nieuwen werkkring, maar eene van de weinige, die ik nog had, is reeds 
aanstonds verdampt, namelijk een gezellig, krachtig samenwerken met Kees, met wien ik 
zoo zeer sympathiseerde en harmonieerde. Maar als God het zoo gewild heeft, dan buigen 
wij geloovig het hoofd. Wij zullen de handen aan het werk slaan, en zien welken zegen God 
daarop geeft.191 

 
Uiteindelijk werd Moulijn in het geheel niet uitgezonden, omdat de vrouw met wie hij 
wilde trouwen niet in zendingsdienst wilde gaan. Hij vroeg daarom ontslag en restitu-
eerde de kosten van de genoten opleiding. Het bestuur schreef hierover aan Kruyt:  

 
Het moet U en Uwe Echtgenoot eene niet geringe teleurstelling geweest zijn, dat Uw 
Broeder Moulijn U niet zou volgen. Ook wij zijn daardoor teleurgesteld. Reeds was ons 
dit, toen wij van den Director vernamen, dat Moulijn wegens aanleg en gezindheid, in 
verband met zijne theologische opleiding, zich moeilijk zou kunnen vinden en bewegen 
onder primitieve volken, waarbij het er zoo op aan komt de handen te kunnen uitsteken 
en zich te gewennen aan ontberingen. Wat voor ons de zaak een gunstig aanzien gaf, was 
dat wij Moulijn naar Java zouden kunnen afvaardigen; hem zou dan de gelegenheid 
gegeven worden, zich gedurende zijn verder verblijf hier te lande geheel op de studie van 
het Javaansch toe te leggen en om zich meer vertrouwd te maken met den zendingsarbeid 
zou hij voorlopig aan een der Broederen op Java worden toegevoegd, en daarna 
zelfstandig op te treden. Hij zou ter Jaarvergadering van dit jaar worden afgevaardigd, in 
plaats van Br. Bezemer, die dan nog een jaar hier te lande zou blijven (…) Wat Moulijn 
bewogen heeft ontslag te vragen is ons niet duidelijk geworden. Heeft hij te kennen 
gegeven dat hij zich in ons Genootschap niet op zijne plaats gevoelde, wij kunnen niet 
aannemen, dat dit in den grond zijn bezwaar kan geweest zijn; immers aan al onze 
zendelingen werd steeds volkomen vrijheid gelaten naar hunne overtuiging het Evangelie 
te verkondigen, mits zij slechts als zendelingen inzagen wat bij heidenen en moham-
medanen behoort te worden in acht genomen en zich daarnaar gedroegen. (…) Doch Uw 
broeder heeft bij zijne opleiding in het zendelinghuis veel in den weg gestaan. Reeds trad 
hij later in wegens het kerkelijk examen. Daarna had hij een deel van zijn tijd noodig ter 
voorbereiding voor het proponentsexamen; doch in die dagen stonden bij hem zijne 
zendingsstudiën nog op den voorgrond. Toen hij bij zijn proponentsexamen werd afge-
wezen, om eerst een jaar later te mogen terugkeeren, verkreeg de zaak voor hem een 
ander aanzien. Had hij toen met zelfverloochening dat proponentsexamen laten rusten, 
dan ware hij voor ons behouden geweest, en dan zou hij ook vanzelf, het oude latende 
rusten, het doel dat hij zich voorstelde onverwrikt in het oog gehouden, zich zelven 
overwonnen hebben. Thans zal hij in het Vaderland de kerk dienen. Wat hiervan nu 
verder zij, ook wij betreuren, dat Uw Broeder U niet terzijde heeft mogen staan.192  

 

                                                        
189  Brieven Kruyt aan bestuur, 31 mei 1891 en 5 oktober 1891 (ARvdZ 65/4). 
190  Kruijf, Geschiedenis NZG, blz. 448.  
191  Brief Kruyt aan Neurdenburg, 2 april 1891 (ARvdZ 18/36). 
192  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 12 juli 1891 (ARvdZ 96A/7/1). 
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Kruyt zag later, aan het eind van zijn leven, Gods hand in deze ontwikkeling. Zijn 
zwager zou in de zending niet tot zijn recht zijn gekomen. In plaats daarvan werd hij 
een uitmuntend dorpspastor.193   
 
Oriëntatie en pastoraal werk in Gorontalo 
Vanuit Mojowarno zou volgens de instructie van het bestuur de reis verder moeten 
gaan naar de Minahasa, om gedurende een verblijf van één maand de ‘broeders’, 
collega-zendelingen, te ontmoeten en ‘vooral ook voor oefening in het spreken van het 
Maleisch’. Na een kort verblijf in de Minahasa kwam Kruyt op 22 mei 1891 in de stad 
Gorontalo aan. Volgens instructie zou daar een kennismakingsbezoek gebracht moeten 
worden aan assistent-resident van Hoëvell. De vestiging te Gorontalo zou in overleg 
met hem geregeld moeten worden.194 Na aanvaarding van de bediening te Gorontalo 
zou het traktement fl. 150 per maand benevens vrij wonen bedragen.  

Van Hoëvell schreef in 1891 een brief aan het bestuur van het NZG waarin hij zijn 
eigen rol met betrekking tot de opening van het zendingsveld Gorontalo-Poso nog een 
keer toelichtte en waarin hij zijn vertrouwen in Kruyt uitsprak: 
 

Ik hoop en vertrouw evenwel, dat heeren bestuurders uit de brieven van Br. Kruyt de 
overtuiging zullen hebben verkregen, dat ik ook door daden getoond heb de zaak der 
zending hartelijk genegen te zijn. Wat in mijn vermogen was heb ik naar mijne zwakke 
krachten gedaan om de zending te Posso voor te bereiden. Ook is de eerste stoot gegeven 
voor eene geregelde stoomvaartlijn door de Tomini-bocht. Jammer maar dat ik, door de 
Regeering geroepen tot de post van Resident van Ambon, hier een arbeidsveld moet 
verlaten, dat mij lief geworden was, en waar ik, naar ik hoop, niet zonder vrucht ben 
werkzaam geweest. In vele opzichten was het mij gegeven iets voor Gorontalo’s ontwik-
keling te doen. Ook had ik mij zoo gaarne bij ’t slagen der zending te Posso (een mijner 
illusies) een zeer klein gedeelte van de eer daarvan toegekend (altijd menschelijker wijze 
gesproken). Van harte hoop ik dat mijn opvolger met denzelfden geest zal zijn bezield. Ik 
geloof, voor zooverre ik er over oordeelen kan, dat het genootschap in Br. Kruyt den 
rechten man getroffen heeft. Mijne bede is dat ook Zr. Kruyt bestand zal zijn tegen de 
petites misères, die haar ongetwijfeld in den eersten tijd althans, te Posso wachten, een 
lot, dat zij trouwens deelt met zoo vele jonge ambtenaarsvrouwen (…).195 

 
De periode te Gorontalo zou uiteindelijk door Kruyt met name gezien worden als een 
tijd van voorbereiding op vestiging te Poso. Neurdenburg had hem ook in die zin 
geschreven: ‘Uwe bestemming blijft Posso; doch zeer zeker zult gij aanvankelijk Uw 
verblijf te Gorontalo moeten nemen, om van daar uit Posso te bezoeken tot het voor-
bereiden van Uwe vestiging.’196 Toch sprak het bestuur van het NZG van ‘dienstwerk 
te Gorontalo’197 en het gouvernement had daartoe toestemming verleend. Toen ver-
gunning werd verleend tot uitoefening van het dienstwerk in Poso werd de vergunning 
voor Gorontalo ingetrokken. 

                                                        
193  Kruyt, ‘Mijn komst’, blz. 16. Cees Moulijn werd in 1891 predikant te Nijeveen. In 1895 vertrok hij 

naar Heeg en in 1905 naar Lent, waar hij op 20 augustus 1919 overleed. 
194  Het toegezegde huis bleek niet gereed te zijn. Tot 11 juni zouden zij in huis wonen bij de familie 

Van Hoëvell (zie brief Kruyt aan bestuur NZG, 29 juni 1891, ARvdZ 65/4). 
195  Brief Van Hoëvell aan bestuur NZG, ongedateerd, ontvangen 26 september 1891 (ARvdZ 18/36). 

Vergelijk het schrijven van Van Hoëvell aan de resident van Menado, 22 maart 1891 (ARvdZ 
101A/7/2). 

196  Brief Neurdenburg, namens bestuur NZG, aan Kruyt, 4 maart 1891 (ARvdZ 96A/7/1).  
197  Extract-Acten NZG, 22 juli 1891, blz. 117. 
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Kruyt richtte zich te Gorontalo op het aanknopen van banden met de zendelingen en 
andere Nederlanders in de Minahasa, omdat hij en zijn vrouw de eerste jaren sterk op 
hun hulp aangewezen zouden zijn.198 Tevens wilde Kruyt de zendingsmethodiek van 
collega’s bestuderen om er in Poso zijn voordeel mee te kunnen doen. Er ontstond een 
vriendschap met hulpprediker J. Louwerier, die later op verzoek benodigde spullen 
zou sturen naar Poso.199 De vriendschap met twee artsen, onder wie militair genees-
heer A.E.H. Lübbers, stelde hem in de gelegenheid dagelijks zijn medische ervaring te 
vergroten door de ronden langs patiënten mee te lopen. Tot aan de komst van zen-
deling A. Hulstra besteedde hij ook een deel van zijn tijd aan de pastorale zorg voor de 
gemeente van Gorontalo. Hulstra werd per bestuursbesluit bestemd voor Gorontalo, 
op het moment dat duidelijk was dat Kruyts zwager C.D. Moulijn niet naar Goron-
talo uitgezonden zou kunnen worden. Kruyt werd hiervan middels een brief van het 
bestuur op de hoogte gesteld tijdens zijn verblijf in Mojowarno.200 De gemeente in 
Gorontalo bestond in 1891 uit 365 zielen, waarvan het overgrote deel Minahasers was. 
Slechts zeven leden waren Gorontalees.201  

De verhouding met Hulstra ontwikkelde zich van meet af aan niet gunstig. In een 
ongedateerde en incomplete brief van Kruyt, waarboven met potlood ‘1891’ genoteerd 
staat, schreef hij – waarschijnlijk laat in dat jaar – aan Neurdenburg over de verhou-
ding tot Hulstra:  

 
Ik geloof, dat U u te veel ongerust maakt hierover, en dit noopt mij nog even een woord 
hiervan te zeggen. Tot eene vredebreuk zal het tusschen ons niet spoedig komen, noch van 
zijn kant noch van den mijnen. De zaak is, dat wij juist als twee gewone Europeanen, die 
elkaar alleen zoo nu en dan ontmoeten, omgaan. We gaan beiden onzen gang: als hij mij 
noodig heeft, help ik; heb ik hem noodig, dan helpt hij. Onze wegen gaan van elkaar. Als hij 
te Limbotto en ik te Poso zit, zijn wij ver genoeg van elkaar, om elkaar niet in de wielen te 
rijden. De vrede zal dus steeds bewaard blijven, maar mijn verdriet is, dat ik zo nu en dan 
op Gorontalo komende, nooit eens vertrouwelijk met hem kan praten, want óf hij is 
potdicht, óf hij houdt de ene of andere idee met hardnekkigheid vast, al kan ik hem de 
nutteloosheid, of het verkeerde daarvan aantoonen. In korte woorden: ik vertrouw hem 
niet.202 

 
Kort na Hulstra’s komst in Gorontalo achtte deze het een te grote belasting elke week 
vanuit Limboto een tocht van tweemaal vier uur te ondernemen om voor te kunnen 
gaan in de gemeente van Gorontalo. Kruyt zou gedurende zijn periodes in Gorontalo 
het pastorale werk dan ook vrijwel geheel overnemen. In hoeverre achter het besluit 
van Hulstra de moeizame relatie met Kruyt gezien moet worden valt niet te 
achterhalen, maar het kan niet geheel uitgesloten worden. In een dagboeknotitie wordt 

                                                        
198 Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 19.  
199  J. Louwerier (1840-1933). Louwerier was van 1879 tot 1909 werkzaam in Tomohon. 
200  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 4 maart 1891 (ARvdZ 96A/7/1).  
201  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 5 oktober 1891 (ARvdZ 65/4). Kruyt vermeldde een zelfde aantal in 

een brief van 29 juni 1891 (ARvdZ, 65/4). In de brief van 5 oktober 1891 gaf hij aan dat hij de 
leiding over de gemeente op zich genomen had en op 28 juni voor het eerst een dienst in het Maleis 
had verzorgd. Bij deze brief voegde Kruyt een schetskaart van een eerste, oriënterende reis door de 
Tomini-bocht. In de brief van 5 oktober 1891 ging hij uitvoerig in op de situatie van de gemeente te 
Gorontalo. 

202  Brief Kruyt aan Neurdenburg, [1891], (ARvdZ 18/36). 
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in ieder geval duidelijk dat Hulstra het contact met Kruyt niet zocht en zelfs geen tijd 
voor hem kon vinden.203  

Het is de vraag in hoeverre Kruyt zelf vrijgepleit kan worden van de toenemende 
stroefheid in de onderlinge relatie. Aan het eind van zijn leven zou hij toegeven dat hij 
in de samenwerking met collega’s niet altijd gemakkelijk was. Hij zou Hulstra later 
een lethargische houding verwijten, maar van zijn eigen karakter zou hij erkennen dat 
hij perfectionistisch was ingesteld en daarom dingen liever zelf deed dan ze aan ande-
ren over te laten van wie hij niet dezelfde ernst en hetzelfde kunnen verwachtte: 

 
Dit gaf mij de naam van alles zelf te willen doen, aan anderen geen plaats te gunnen, de 
lakens te willen uitdelen, en derg. meer. Dit was het echter bij mij: ik zou veel dingen heel 
graag aan een ander hebben overgelaten, als ik die anderen maar tenvolle had kunnen 
vertrouwen, dat zij die dingen goed zouden aanpakken, en tot een goed einde brengen. Ik 
had steeds een schema in het hoofd, hoe voor de naaste toekomst het een en ander moest 
worden uitgevoerd. Wanneer dan in dat schema door mensen of door omstandigheden plot-
seling verandering werd gebracht, maakte mij dit ongeduldig. Dit wekte bij sommigen de 
gedachte, dat ik heerszuchtig was, dat ik niet kon velen dat iets anders gebeurde dan zoals ik 
het had bepaald.204  

 
Deze karaktertrek zou gedurende de periode van zijn uitzending voor de relatie met 
meerdere collega’s consequenties hebben. Een vrolijk mens was Kruyt niet. Hij om-
schrijft zichzelf als ernstig en plichtsgetrouw.205 

De beginperiode in Gorontalo zou voor Kruyt en diens echtgenote in meerdere 
opzichten niet gemakkelijk zijn. Er was de teleurstelling dat zwager en broer Moulijn 
afzag van zendingsdienst. Ingrijpend was vervolgens dat zijn vrouw Jo op 15 septem-
ber 1891 beviel van een doodgeboren dochter.206 Vervolgens overleed eind 1891 op de 
leeftijd van 26 jaar schoonzuster Constantia (Stans), getrouwd met broer Arie. Zij 
overleed in het kraambed, evenals het kind. Vlak voordat Kruyt naar Poso zou 
vertrekken, ging Jo – op 13 januari 1892 – op medisch advies naar de Minahasa. Haar 
gezondheid liet te wensen over. In het eerste dagboek, geschreven in de eerste helft 
van 1892, gaat Kruyt regelmatig in op Jo’s zwakke gezondheid.207 Tot slot ontvingen 
Kruyt en zijn vrouw in deze periode bericht uit Nederland dat vader en moeder 
Moulijn uit elkaar waren gegaan. Op 23 januari 1892 ontvingen ze afzonderlijke 
brieven van beide ouders waaruit bleek dat tussen de echtelieden verzoening plaats-
gevonden had.208  

Naar aanleiding van het overlijden van Constantia schreef Neurdenburg ter 
bemoediging aan Kruyt:    

 
                                                        
203  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 24 januari. 
204  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 3. 
205  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 3. Zie ook Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 3: ‘Ik heb niet voldoende be-

dacht, dat niet elkeen evenveel en even degelijk kan werken, en wanneer zij dan merkten, dat ik vond 
dat zij in iets tekort kwamen, voelden ze dit als een onaangename druk, die hen van mij verwijderd 
hield.’ 

206  Brief Kruyt aan Neurdenburg, 20 september 1891: ‘De groote gebeurtenis, waarnaar wij zoo 
verlangend hebben uitgezien is achter den rug, maar niet naar onze gedachten. Helaas, de kleine 
Marietje kwam Dinsdag (15 Sept.) ten 5 ure levenloos ter wereld’ (ARvdZ 18/36).  

207 Kruyt, ‘Dagboekbrieven 13 januari-13 juni 1892’ (ARvdZ 106A/7/4), 15 februari 1892: Jo had 
problemen met een been. Daarnaast had ze maag- en darmklachten. 

208  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 23 januari. De huwelijksproblemen dateerden al van voor dat Kruyt zijn 
vrouw kende.  
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[dat het goed is] te weten en te ervaren dat Zijn wil wijs en heilig is, en dat alles wat Hij ons 
oplegt tot ons geluk moet strekken. Naarmate wij meer in Hem leven, ons bewegen en zijn, 
gevoelen wij dit beter; en het zal noodig zijn, U dit vaak voor te stellen bij de bezwaren en 
moeilijkheden, die Gij noodzakelijk moet ontmoeten in het werk, dat U op de schouders ge-
legd is. (…) Sedert vele jaren heeft ons Genootschap geen nieuwe zending geopend. Wij 
gevoelden ons gedrongen daartoe over te gaan; wij moesten niet doof blijven voor de roep-
stemmen, die tot ons kwamen en in het geloof hebben wij het werk aanvaard. Zullen wij 
daarbij den steun van onze Vrienden hier te lande in hooge mate behoeven en houden wij 
niet op dien in te roepen, naast God is ons vertrouwen op U en op Uwen Broeder Hendrik, 
de zonen van onzen Broeder J. Kruyt, die ook in hunnen Broeder Arie een waardigen 
voorganger hebben. Op U mag wel worden toegepast het woord ‘noblesse oblige’. Eerst na 
vele jaren kunnen wij vruchten zien op dat werk. U beiden zal wel te beurt vallen, dat waar 
Ge gezaaid hebt een ander zal maaien; doch heerlijk is het werk van hem, die den akker 
bereid en daarin goed zaad gestrooid heeft. Groot is Uw beider verantwoording: doch 
heerlijk kan Uw loon zijn. Dat geve God! En nog eens: houd goeden moed, met het oog op 
Hem, onzen Vader in Jezus Christus.209  

 
De vraag kan gesteld worden of deze goed bedoelde bemoediging en aanmaning op 
het werk van de Heer gericht te blijven, niet juist extra druk op de schouders van Kruyt 
heeft gelegd. In het dagboek valt op dat Kruyt in deze periode geregeld schreef over 
huilbuien, met name in relatie tot Jo’s vertrek naar Tomohon.210 De dagen nadat Jo 
weg was, gingen langzaam voorbij. Kruyt hoopte dat hij spoedig met het werk in Poso 
zou kunnen beginnen, want dan zou het wel beter gaan.211  

Een instructie van het bestuur voor het werk in Poso was er niet. Neurdenburg 
schreef daarover in een brief aan Kruyt:  

 
Gij zult spoedig, naar wij ons voorstellen met achterlating van Uwe Echtgenoot, U naar 
Posso begeven, om daar het terrein te verkennen en toebereidselen te treffen voor Uwe vest-
iging. Gij zult zelf dienen te weten, hoe Gij het hierin moet aanleggen, tijd en gelegenheid 
moeten waarnemen. Wij wagen het niet U ten dezen voorschriften te geven of voorstel-
lingen mede te deelen. Van U wachten wij berichten in, om daarnaar te oordeelen. Alleen 
mogen wij U wel op het hart drukken, Uwe uitgaven niet te hoog op te voeren, om ons 
geldelijke ongelegenheid te besparen. (…) Gij aanvaardt een hoogst gewichtig, uiterst 
moeilijk werk. Het geldt het ontginnen van een nieuwen akker. Zooveel zal afhangen van 
Uw eerste optreeden, waarbij voorzichtigheid, zelfbeheersching, zelfverloochening nood-
zakelijk gevorderd worden.212  

 
 
2.4.5 Eerste verblijf te Poso (1892-1893)213 
 
Midden 1891 vroeg Kruyt aan het gouvernement toestemming voor uitvoering van het 
dienstwerk in Poso. Deze toestemming werd hem verleend, maar tegelijkertijd werd 
met ingang van 13 september 1891 de toestemming tot het uitoefenen van het dienst-
werk in Gorontalo ingetrokken. ‘Dientengevolge is mij het verder werken te Gorontalo 

                                                        
209  Brief Neurdenburg aan Kruyt, 9 maart 1892 (ARvdZ 96A/7/1). 
210  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 13 januari. 
211  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 19 januari. 
212  Brief Neurdenburg aan Kruyt, 12 juli 1891 (ARvdZ 96A/7/1). 
213  In de biografieën van Kruyt is beschreven hoe het zendingswerk in de eerste jaren plaatsvond. De 

volgende paragrafen beperken zich derhalve tot enkele hoofdlijnen en geven met name aandacht  aan 
de aanvullende gegevens uit Kruyts dagboeken, correspondentie en publicaties. 
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verboden. Dit verbod is evenwel niet ondienstig tot de voorbereiding voor mijnen 
volgenden werkkring, daar ik mij verder met alle kracht op het Boegineesch kan 
toeleggen.’214 Het intrekken van de toestemming viel het bestuur van het NZG echter 
tegen. De hoop leefde daar dat Kruyt nog wat langer de gemeente en de zending in 
Gorontalo had kunnen dienen en met Hulstra had kunnen samenwerken.215  

Op 18 juni 1891 vertrok Kruyt voor een eerste, oriënterende reis naar Poso. Na 
anderhalve dag ter plekke, op 20 en 21 juni, keerde hij weer terug naar Gorontalo. 
Kruyt schreef aan het bestuur dat Van Hoëvell de zendingszaak zeer bevorderde, ‘zij 
het dan ook van politiek standpunt’. Het was Van Hoëvell veel waard deze reis 
samen met Kruyt te maken. Hij wilde dat de hoofden zouden zien dat deze ‘onder 
bescherming van de machtige (?!) “Compagnie” ’ stond.216 Kruyt zelf was niet erg 
onder de indruk van het machtsvertoon, omdat het gouvernement nauwelijks echte 
macht had in Poso. Hij maakte deze reis met Van Hoëvell217 met name om een 
geschikte woonplek te zoeken. De keus viel op een kampong aan de kust, Talise, vlak 
naast de Poso-rivier.218 Geschikte behuizing was niet te vinden en zowel Kruyt als Van 
Hoëvell richtten zich daarom tot het bestuur van het NZG met het verzoek Kruyt toe-
stemming te geven een huis te laten bouwen.219 Na de benodigde besluitvorming en 
uitvoering daarvan zou het werk in Poso kunnen gaan beginnen.  

Kruyt stelde voor in Gorontalo een huis in losse onderdelen gereed te laten 
maken, de onderdelen te vervoeren naar Poso en het daar te laten opbouwen. Van 
Hoëvell wees het bestuur erop dat dit weliswaar een dure optie was, maar dat het 
gezien de omstandigheden een noodzakelijke voorziening was.220 Het bestuur ging 
akkoord met de bouwkosten van fl. 3.000. Neurdenburg maande Kruyt wel eerst 
grondig onderzoek te doen naar de meest geschikte locatie om contacten met de 
bevolking te kunnen aanknopen.221 De vraag was of een woning aan de kust wel 
voldoende mogelijkheden zou bieden om in contact te komen met de inwoners van 
het binnenland. De kustbewoners zouden reeds te veel door de islam zijn beïnvloed. 

De periode die Kruyt van 1892-1893 in Poso werkte valt uiteen in drie delen. Hij 
verbleef er in deze tijd niet onafgebroken, maar keerde geregeld terug naar zijn vrouw 
in Gorontalo. Het eerste verblijf in Poso omvatte de periode 18 februari tot 4 juni, 
waarna hij met de ‘Zeeduif’ terugvoer naar Gorontalo. Na bijna drie maanden keerde 
hij opnieuw terug naar Poso. De tweede verblijfsperiode duurde van 7 september tot 
30 december, waarna hij opnieuw terugkeerde naar Gorontalo vanwege de zwanger-
schap van zijn vrouw. Zoon Johannes (Jan) werd 30 maart 1893 geboren. Vier weken 
later vertrok Kruyt weer naar Poso.222 In september keerde hij vervolgens weer terug 

                                                        
214  Brief Kruyt aan bestuur, 21 september 1891 (ARvdZ 65/4). De toestemming voor uitvoering van het 

dienstwerk was ingegaan op 4 maart 1891. Zie ook Kruijf, Geschiedenis NZG, blz. 448.  
215  Brief Neurdenburg aan Kruyt, 11 december 1891 (ARvdZ 96A/7/1), in reactie op Kruyts brief aan 

het NZG, 21 september 1891 (ARvdZ 65/4). Zie ook Extract-Acten NZG, 30 november 1891, blz. 
142. 

216  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 29 juni 1891 (ARvdZ 65/4).  
217 Kruyt bleef een vriendschappelijke relatie met Van Hoëvell onderhouden. In 1892 werd Van Hoëvell 

benoemd tot resident van Ambon en enkele jaren later werd hij gouverneur van Celebes en Onder-
hoorigheden (de zuidelijke helft van het eiland).  

218 Poso is tegenwoordig de aanduiding voor een stadje aan de monding van de Poso-rivier. Zowel de 
stadsnaam Poso als de naam ‘Poso-meer’ zijn afgeleid van de naam van de rivier: de Poso. 

219  Brief Van Hoëvell aan bestuur NZG, ongedateerd, ontvangen 26 september 1891 (ARvdZ 18/36). 
220  Brief Van Hoëvell aan bestuur NZG, ontvangen 26 september 1891. 
221  Brief Neurdenburg aan Kruyt, 11 december 1891 (ARvdZ 96A/7/1). 
222  Zie brief Kruyt aan bestuur NZG, 30 augustus 1892 (ARvdZ 65/4). De brief is geschreven aan boord 
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naar Gorontalo en in december 1893 vestigde hij zich samen met zijn vrouw en zijn 
zoon te Poso. Op elk van deze drie perioden gaan we kort in. 
 
18 februari tot 4 juni 1892 
De eerste periode van Kruyts verblijf te Talise is uitstekend beschreven in brieven die 
hij stuurde aan zijn vrouw en aan Neurdenburg, en in de rapportages aan het bestuur. 
De (gebundelde) brieven aan zijn vrouw zijn als dagboek 1892 opgenomen in het 
Kruyt-archief.223 Voorafgaand aan zijn vertrek naar Poso noteert Kruyt in zijn dag-
boeken dat hij dolgraag aan het werk wil en het afwachten beu is. Het uitstel van het 
vertrek kan hij nauwelijks verdragen. ‘O, mocht toch spoedig de dag komen, die de 
boot naar Poso hier brengt.’ Hij zat op hete kolen en was bang dat hij zijn tijd niet goed 
besteedde.224 Het bestuur van het Genootschap gaf er de voorkeur aan dat Kruyt nog 
enige tijd in Gorontalo zou blijven voor studie van het Buginees en Pososch, maar hij 
meende dat dit niet zinnig was, omdat de taalleraar een ‘eenvoudig mens’ was bij wie 
hij spoedig uitgeleerd zou zijn en omdat zijn vrouw naar Tomohon was vertrokken in 
verband met haar zwakke gezondheid.225  

Een belangrijke reden was ook dat hij het ‘enkel leven van studie’ niet kon 
verdragen, ‘niet omdat ik van de studie afkeerig ben, maar omdat de gedachte mij ver-
volgde, dat ik zoodoende voor de praktische Evangelieverkondiging niets was, en ik in 
het land zelf des te spoediger op de hoogte zou zijn van de taal.’ Hij meende dat ‘de tijd 
dáár was, om ook een’ aanvang te maken met mijn praktisch werk, te meer daar er 
eenige spoed vereischt wordt, om den Islam, die vele vorderingen maakt, in Gods 
kracht te kunnen keeren.’226 Op 25 januari arriveerde Wielandt met een boot uit 
Manado, bracht een bezoek aan Kruyt en meldde dat de gouvernementstomer pas op 29 
januari uit Manado zou vertrekken. ‘Dan hoop ik dat eindelijk mijn verlossingsuur 
geslagen zal zijn.’ Kruyt mocht Wielandt niet. De man sprak weliswaar heel hartelijk, 
maar met een air en ‘wijs’ over de zending.227 Op 4 februari 1892 vertrok Kruyt aan 
boord van de gouvernementsstomer ‘De Zeeduif’,228 in gezelschap van assistent-
resident E.J. Jellesma,229 voor een eerste werkperiode naar Poso. Hij deed dit zonder 
zijn vrouw. Haar gezondheid had hem doen besluiten eerst kwartier te maken en zijn 
vrouw later te laten komen. Neurdenburg raadde hem aan eerst alleen naar Poso te 

                                                                                                                                  
van de ‘Saudban’ (volgens Extract-Acten NZG, 28 november 1892, was de naam ‘Saurban’, hetgeen 
niet klopt aangezien de naam van het schip door Europeanen in de wandelgang meestal werd omge-
vormd tot de ‘Zoutman’). 

223 De brieven die Kruyt in 1893 aan zijn vrouw schreef, evenals de brieven die Jo aan haar man schreef, 
zijn niet bewaard gebleven (zie Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 14 mei: Kruyt schrijft daar dat hij de brieven 
van Jo tot een bundel naaide). De brieven uit de verlovingstijd (zie ‘Dagboek 1892’, 3 maart) zijn 
evenmin bewaard gebleven. 

224  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 20-21 en 22 januari.  
225  Op medische indicatie ging Kruyts vrouw naar een koeler klimaat, in Tomohon (brief Kruyt aan be-

stuur NZG, 29 februari 1892, ARvdZ 65/4). 
226  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 29 februari 1892 (ARvdZ 65/4). 
227  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 25 januari.  
228 Het gouvernement ondersteunde het zendingswerk o.a. door Kruyt de mogelijkheid te bieden gebruik 

te maken van de gouvernementsstomer. Daarvoor werden geen kosten berekend. Aan boord zou hij in 
de loop der jaren leren gebruik te maken van meetapparatuur. Bij het schrijven van zijn boeken over de 
To Pamona maakte hij van die vaardigheid gebruik om geografische kaarten te maken. 

229 Assistent-resident van Gorontalo, opvolger van baron Van Hoëvell en zoon van zendeling Jelle Eeltjes 
Jellesma die van 1848 tot 1858 te Mojowarno werkte. J. Kruyt sr., de vader van Albert C. Kruyt, 
volgde zendeling Jellesma in Mojowarno op. 
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gaan, omdat Jo Kruyt eerst nog moest herstellen van de bevalling van een doodgeboren 
dochtertje:  
 

Wij gevoelen al het gewicht van de U opgedragen taak. Ook wij bidden dat Gij ons steeds 
goede berichten zult kunnen doen toekomen. Helaas! Dat Gij reeds in Uw huiselijk leven 
eene droevige ervaring moest opdoen. Zou hierin ook eene aanwijzing liggen, dat Gij Uwe 
lieve Vrouw nog eenigen tijd te Gorontalo moet laten, om zich meer aan het Indisch klimaat 
te gewennen? Dat Gij haar niet te spoedig blootstelt aan de vermoeienissen en zorgen aan 
eene nieuwe vestiging verbonden!’ 230 

 
Uit de dagboekbrieven van deze periode blijkt grote twijfel bij Kruyt of hij wel de 
geschikte man was voor de zending in Poso: 
 

Ik ga de toekomst met angstig beven tegemoet en toch vind ik het heerlijk. Jootje, mijn 
wijfje, tusschenbeide denk ik wel, wat moet ik daar beginnen, want ik ben zoo stom. Dit is 
gebrek aan geloof en daar mangelt het ’m ook wel aan. Evenwel niet altijd. Op andere tijden 
zou ik bergen kunnen verzetten en kan de plek waar ik moet beginnen niet unheimisch 
genoeg zijn. De oogenblikken van moedeloosheid moeten minder en die van kalme geest-
drift en zelfvertrouwen, voortkomende uit vertrouwen op God, meer worden.231  

 
Kruyt putte veel kracht uit het geloof in God, maar vroeg zich tegelijkertijd wel af of 
hij zijn vrouw mocht meenemen naar zo’n onbekend en eenzaam oord. Hij ging er van 
uit dat hun liefde voor elkaar hen zou dragen: ‘…toch denk ik vaak of ik jou mijn lief 
teer engeltje wel naar zoo’n onbekend en eenzaam oord mag brengen. Maar we worden 
gedragen door het geloof, niet waar schatje en daarom zullen we te Poso minstens even 
gelukkig wezen als te Gorontalo, is het niet? O, we zullen met God voor oogen en met 
Jezus in het hart alles voor elkaar zijn.’232 De wisselende emoties blijken vooral in een 
aantekening van 15 februari, waarin hij Jo schreef dat zij niet moest denken dat hij 
wanhopig was. Hij was opgewekt, maar zag de moeilijkheid van het werk helder in: 
‘… en de gedachte dat ik tot die dingen niet in staat ben drukt mij dikwijls neer. Met 
jou voel ik mij driemaal zo sterk.’233 Maar aan boord pakte hij de voorbereidingen 
systematisch aan. Aan boord blijkt Kruyt een geregelde dagindeling te hebben. Opstaan 
om zes uur, van half negen tot twaalf uur werken en schrijven. Na de middagrust 
werkte hij opnieuw van drie tot zes uur.234  

Na een reis van twee weken door de Bocht van Tomini kwam de ‘Zeeduif’ op 16 
februari te Poso aan. Daar stapte Kruyt samen met Jellesma in een prauw en liet zich 
naar het strand roeien. Jellesma had het NZG toegezegd ‘naar zijn vermogen’ te 
helpen.235 Neurdenburg had Kruyt gewezen op het grote belang van een goede relatie 
met het gouvernement: ‘Van meer beteekenis is thans voor U, dat Gij met de autori-
teiten op goeden voet blijft, en het verheugt ons, dat de Assistent-resident Jellesma U 

                                                        
230  Brief Neurdenburg aan Kruyt, 12 juli 1891 (ARvdZ 96A/7/1). 
231  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 5 februari.  
232  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 12 februari. Warneck memoreerde in 1939, terugdenkend aan een ont-

moeting in Pea Radja, Sumatra (1924), de intimiteit van Kruyts huwelijksrelatie: Jo noemde haar 
echtgenoot ‘ventje’, waarbij ze hem liefkozend over het hoofd aaide (Brief J. Warneck aan Kruyt, 
29 maart 1939, ARvdZ 101A/6/4). 

233  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 15 februari.  
234  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 8 februari. 
235  Brief Jellesma aan bestuur NZG (27 februari 1892), zie Extract-Acten NZG, 21 april 1892, blz. 19.  
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zijne hulp heeft toegezegd, gelijk wij zulks ook van hem vertrouwden.’236 Vaak zijn de 
woorden geciteerd, die Jellesma op het strand tegen de bewoners van Poso zei: ‘Alle 
hulp die ge dezen heer bewijst, bewijst ge mij.’237 Op die wijze gaf hij concreet invul-
ling aan zijn belofte naar vermogen te helpen. 

De GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah)238 viert 16 februari als de aankomst-
datum van de eerste zendeling en als het begin van de evangelieverkondiging. Ook Jan 
Kruyt noemt 16 februari als begindatum van het zendingswerk. Hij noemt 18 februari 
als de datum dat de ‘Zeeduif’ vertrok en zijn vader achterbleef op het strand van 
Mapane.239 Ook in Ons Possoblad wordt uitsluitend 16 februari vermeld als datum 
voor de aanvang van het werk: ‘den 16den februari kwam hij te Posso aan.’240 Albert 
Kruyt echter rekent niet vanaf het moment van aankomst, maar vanaf het moment dat 
hij alleen op het strand achterbleef, dus 18 februari.241 Merkwaardig is dat Kruyt jaren 
later, in 1943, in een artikel in het Nederlandsch Zendingsblad 19 december 1893 als 
startdatum van het zendingswerk noemde.242 Dat was de datum waarop hij zich samen 
met zijn vrouw in Poso vestigde. Opvallend genoeg houdt E.F. Kruijf eveneens deze 
datum aan.243 Hij verwijst daarbij naar de Maandberichten van 1894, waarin een brief 
van Kruyt werd gepubliceerd over zijn vestiging in Poso, samen met zijn vrouw.244 

In 1892 publiceerde Kruyt zijn artikelen. In 1891 verschenen ook al diverse 
pennevruchten van Kruyt in de Maandberichten, maar dit betroffen alle lange citaten 
uit zijn brieven aan het bestuur. De twee rapportages die Kruyt het bestuur toezond 
over zijn ervaringen – ‘Mijn eerste reis van Gorontalo naar Poso (Posso) met den 
Goevernementsstoomer “Zeeduif”’, 4-16 februari 1892’245 en ‘Mijn eerste erva-
ringen te Poso’246 – werden als artikel opgenomen in de Mededeelingen van 1892 en 
1893. In het eerste artikel verhaalt Kruyt omstandig en in detail over de reis door de 
Tomini-bocht, maar het valt op dat hij ook veel aandacht besteedt aan het 
beschrijven van de geografische gesteldheid van de streken en van de maatschap-
pelijke situatie in de staatjes van de Tomini-bocht. Al duidelijk is zichtbaar dat hij 
oog heeft voor etnologische gegevens, zoals blijkt uit zijn beschrijving van een 
dansvoorstelling in de buurt van Parigi en daarbij gebruikte muziekinstrumenten.247 
Bij de beschrijving van het bezoek aan Sausu blijkt hoe Kruyt bij de bevolking 
wordt geïntroduceerd: als tukang obat en guru van Poso.248 Deze twee omschrij-
vingen kunnen inderdaad gezien worden als kenmerkend voor de eerste werkperiode 
te Poso. Het artikel eindigt met de aankomst in de baai van Poso. Kruyt besluit met 
de woorden: ‘Dat er in zulk een schoon land nog zooveel duisternis heerscht! Dat de 

                                                        
236  Brief Neurdenburg aan Kruyt, 9 maart 1892 (ARvdZ 96A/7/1). 
237 Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 18 februari.  
238 GKST = de Christelijke Kerk van Midden-Sulawesi. Zie voor de datum Wajah GKST. Buku Kenangan 

100 Tahun Injil Masuk Tanah Poso, Malang, 1992, blz. 4. 
239  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, Kampen, 1970, blz. 66. 
240  Zie bijvoorbeeld Ons Possoblad, februari 1913 (1/2), blz. 1. 
241 Dit blijkt uit wat hij schreef op 25 februari 1892. 
242  Kruyt, ‘Vijftig jaren Posso-zending, 19 december 1893-1943’, NZ, 1943 (26/8), blz. 62-63.  
243  Kruijf, Geschiedenis NZG, blz. xiii. 
244  MndNZG, 1894 (4), blz. 55. 
245  MNZG, 1892 (36), blz. 225-256. 
246  MNZG, 1892 (36), blz. 369-406; 1893 (37), blz. 1-30. 
247  MNZG, 1892 (36), blz. 252-253. Kruyt redigeerde op 18 januari 1892 (Kruyt, ‘Dagboek 1892’) een 

etnologisch artikel van Lübbers. Kennelijk werd ook toen al het schrijftalent van Kruyt onderkend. 
248  MNZG, 1892 (36), blz. 253. Tukang obat = dokter, verstrekker van geneesmiddelen; guru = 

onderwijzer, leraar. Zie ook brief Kruyt aan bestuur NZG, 29 juni 1891 (ARvdZ 65/4). 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 43 

Vorst des Lichts mij gebruiken moge om het licht van zijne genade aldaar te ont-
steken!’249  

Het tweede artikel, vanwege de lengte verdeeld over twee nummers van de Mede-
deelingen, beschrijft niet alleen Kruyts eerste ervaringen te Poso, maar begint met een 
twaalftal bladzijden over geografische gegevens van Poso, over de kleding van de be-
woners, over de taal en de islam.250 Voor het merendeel betreft dit gegevens die Kruyt 
had opgediept uit toen al beschikbare literatuur over het gebied, maar hij voegde er 
eigen observaties aan toe. Het tweede gedeelte van het artikel doet verslag van de 
aankomst, de ontmoetingen en de wijze waarop hij het werk aanvatte.  

Kruyt stelde zichzelf ten doel in de eerste paar maanden met name observerend 
aanwezig te zijn in Poso, contacten met de bevolking te leggen en de beginselen der 
taal onder de knie te krijgen,251 maar tegelijkertijd voerde hij ook zijn eerste gesprek-
ken over het evangelie. Hij probeerde deze gesprekken op natuurlijke wijze te laten 
aansluiten op de situatie en de onderwerpen die de mensen ter sprake brachten. Het 
moest vooral ‘ongezocht’ zijn, om te voorkomen dat mensen zich zouden afwenden 
vanwege de indruk dat hij een nieuwe godsdienst kwam brengen.252  

Hij pakte het werk vanaf het begin systematisch aan, zocht een tolk en taalhelper 
en maakte het afleggen van bezoeken op de tuinen, het verlenen van medische hulp en 
het verkennen van de geografische en culturele context tot dagelijks werk. Kruyt kwam 
al snel tot de ontdekking dat het leggen van contacten met de bevolking gehinderd 
werd door het gegeven dat de mensen niet in de dorpen woonden, maar het grootste 
deel van de tijd op hun tuinen werkten en woonden. Dit betekende dat Kruyt veel tijd 
zou moeten nemen voor het overbruggen van de afstanden, want de tuinen bevonden 
zich op redelijk grote afstand van de dorpen en lagen bovendien verspreid: ‘Ik geloof 
dat in het begin niet veel sprake zal zijn van eigenlijke Zending. De Alfoeren wonen 
zoo enorm verspreid en in kleine kampongs, dat het [moeilijk] zal zijn om ze op punten 
in grootere menigte te verzamelen.’253 Aan de andere kant was Poso op zich een goede 
locatie, omdat het een klein handelsplaatsje was waar mensen uit het binnenland 
kwamen om goederen te ruilen met de aanwezige Buginese en Chinese handelaren. 
Vestiging in een kustplaatsje bracht wel met zich mee dat de invloed van de islam op 
zijn directe werkterrein groot was, terwijl Kruyt zich juist wilde richten op de mensen 
die nog geheel en al onder invloed van het heidendom verkeerden.  

Van meet af aan maakte Kruyt duidelijk dat hij van plan was een school op te gaan 
zetten. Hij drong er zelfs bij de kabosenya’s, de hoofden en hun familieleden, op aan 
zich in zijn omgeving te vestigen. Hij zou de To Pebato door zijn aanwezigheid 
bescherming kunnen bieden tegen de vijandige To Napu en meteen onderwijs kunnen 
geven. De Pebato-stam was reeds lang in oorlog met de Napu-stam. Kruyt argu-
menteerde dat de To Napu hem zouden zien als iemand die in contact stond met het 
gouvernement en niet zouden durven aanvallen. Sommigen erkenden dat hij door zijn 
aanwezigheid bescherming zou kunnen bieden. Anderen zagen hem als iemand die het 

                                                        
249  MNZG, 1892 (36), blz. 256. 
250  Kennelijk nam hij in de eerste dagen ook tijd om de reiservaring (Gorontalo-Poso) op schrift te 

stellen, want het eerste artikel is gedateerd 26 februari 1892. 
251  Zie ook brief Neurdenburg aan Kruyt, 9 maart 1892 (ARvdZ 96A/7/1). In Gorontalo had Kruyt een 

Minahaser bereid gevonden hem een basale woordenschat te leren. Blijkens een dagboeknotitie van 
29 februari 1892 was zijn naam Joël Rantong. 

252  Kruyt, ‘Mijne eerste ervaringen te Poso’, MNZG, 1892 (36), blz. 386. 
253  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 10 april.  
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gezag van de Compagnie kwam vestigen.254 Het zou echter nog geruime tijd duren 
voordat hij in zijn voornemen scholen op te zetten zou slagen.  

Het dagboek 1892 bevat vijftien brieven die Kruyt aan zijn vrouw schreef. De 
eerste vier schreef hij in Gorontalo, de vijfde aan boord van de gouvernementsstomer 
en de overige tien werden geschreven in Poso. Meer nog dan de gepubliceerde arti-
kelen laten de dagboekbrieven zien hoe Kruyt zijn werk aanpakte, doordat gesprekken 
met de bevolking worden weergegeven. Hij wilde geen aanstoot geven, maar tegelij-
kertijd schroomde hij niet vanaf het eerste begin duidelijk over het evangelie te 
spreken. De verhalen van de schepping en de aartsvaders nam hij daarbij als uitgangs-
punt, zoals ook in latere jaren steeds het geval zou zijn.255  

De taal vormde in de beginperiode een belangrijk obstakel: ‘Ik verlang er toch zoo 
naar zendeling te kunnen zijn, het Evangelie te prediken voor velen, maar dit zal nog 
wel een langen, langen tijd duren. Ik heb nog heel wat voor te bereiden, niet in de 
minste plaats de taal.’256 En een paar dagen later, op 5 maart, noteerde hij ‘Ofschoon ik 
mij, helaas, nog niet erop mag beroemen dit met het volle hart mede te zeggen, zoo 
verlang ik toch geducht naar den tijd, dat ik in waarheid het Evangelie mag verkon-
digen.’ Over de manier waarop peinsde Kruyt veel. Hij had het gevoel vanaf de grond 
te moeten beginnen en daarom zocht hij naar aanknopingspunten en invalshoeken. 
Mensen hoorden hem welwillend aan wanneer hij over God sprak, of reageerden 
lacherig.257 Op enig moment overwoog hij de mensen te helpen Maleis te leren lezen. 
Daarvoor zou hij dan het Nieuwe Testament als tekstboek kunnen gebruiken.258 Aan dit 
voornemen heeft hij echter nooit uitvoering gegeven. 

Het viel Kruyt zwaar dat hij met niemand meer in zijn moedertaal kon commu-
niceren en dat hij van zijn vrouw gescheiden was:  

 
(…) in zulk een eenzaamheid, wat is het dan heerlijk toch met God te kunnen spreken in de 
moedertaal. O, ik gevoel zoo dat er oneindig veel ontbreekt, maar toch (…) dank ik God 
toch steeds om dat kleine geloof dat ik dan tenminste toch nog heb en dat mij de 
eenzaamheid met opgewektheid doet dragen. Laat ons maar steeds meer daarom bidden, dat 
Jezus in ons hart leve, opdat we Hem te meer als het ware kunnen terugkaatsen op al de 
duisternis die nog over ons heerst.259  

 
De twijfel over zijn geschiktheid komt opnieuw aan de orde in een moeilijk leesbare 
dagboeknotitie van 24 februari, waarin hij zich afvraagt of hij de Heilige Geest wel 
heeft en of hij niet te weinig geloof heeft voor dit werk. Tegelijkertijd blijkt echter dat 
hij daarin niet blijft steken, maar doelmatig te werk gaat.  
 

Aan jou, mijne engel, durf ik gerust te zeggen dat ik geen enkelen dag tevreden op mijzelf 
ben, maar vooral vandaag ben ik niets in mijn hum. Het schijnt mij een vergeefschen dag te 
zijn; de dag van heden. Maar weet je wat mij vooral kwelt? Als ik in de schemering voor 
mijn huisje zit, dan komt zoo menigmaal de gedachte bij mij op: Ben ik wel geschikt voor 
zoo’n moeielijk werk. God vergeve het mij, want ik gevoel ook dat dit ongeloof is. Uit het 
voorgaande zult je gezien hebben, dat ik mij zooveel mogelijk onder het volk tracht te 
bewegen, maar ik voel dat ik nog niet den Heilige Geest heb. Als ik bepieker wat ik zoo 

                                                        
254  Kruyt, ‘Mijne eerste ervaringen te Poso’, blz. 392. 
255  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 20 februari.  
256  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 3 maart.  
257  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 27 april.  
258  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 24 april.  
259  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 18 februari.  
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gedaan heb, en nog eens overdenk mijne ontmoetingen, dan komt mij meer dan ééns in de 
gedachte, dat ik eene gelegenheid liet voorbijgaan, dat ik ‘ongezocht’ een woordje over God 
had kunnen zeggen, want ‘ongezocht’ is hier de boodschap, daar men niet hier moet gaan 
denken, dat ik eene nieuwen godsdienst kom verkondigen, want dan keert men zich [af…] 
Ze moeten Jezus als het ware langzaam inzuigen.260 

 
In een vergelijkbare notitie schrijft hij over het wanhopige gevoel dat de kop opsteekt 
wanneer hij de mensen in het geheel niet verstaat, ondanks al zijn inspanningen. ‘Zoo 
gaat het hier met mij. Het ene oogenblik denk ik dat ik een prul van een zendeling ben 
en niets waard ben en het andere oogenblik weer heb ik er vertro[uwen in] dat God mij 
eenmaal tot een goed zen[deling maakt].’261 

De doelmatigheid en hang naar schematisch werken wordt niet alleen zichtbaar in 
het doen van taalstudie en het afleggen van bezoeken, maar ook in zijn wens te be-
ginnen met het opmeten van de streek zodra hij het daartoe benodigde kompas van 
Jellesma heeft ontvangen.262 Dagelijks las hij na het opstaan een gedeelte uit de 
bijbel.263 Om de eentonigheid van de taalstudie te doorbreken, wijdde hij zich ook aan 
het schrijven van brieven. Op 16 maart meldde Kruyt in zijn dagboeknotitie dat hij op 
de avonden brieven schreef aan Jellesma, Van Hoëvell, de bestuurders van het NZG, 
Neurdenburg, Bram van der Flier, aannemer Mahieu in Gorontalo, de arts Lübbers en 
diverse familieleden.264 In de loop van de jaren zouden talloze brieven volgen, zowel 
aan familie, NZG, collega’s en wetenschappers. 

Aan het einde van de eerste termijn te Poso kwam Kruyt in contact met Papa i 
Woente, de kabosenya die in het vervolg van de Poso-zending zo’n grote rol zou spelen 
en die als eerste hoofd met zijn familie over zou gaan tot het christendom. Het contact 
ontstond doordat Kruyt diens dochter kon behandelen voor framboesia. Aangezien zij 
om de twee dagen moest terugkomen voor de toediening van het medicijn, ontstond 
een intensief contact dat resulteerde in een vriendschap. Kruyt geloofde dan ook dat 
ziektegevallen, en de behandeling die hij kon geven, de harten zouden openen.265  

Het verlenen van medische hulp bleek een belangrijke sleutel te zijn tot het winnen 
van vertrouwen, maar tegelijkertijd speelde een rol dat Kruyt al heel snel een positie 
kreeg als intermediair tussen gouvernement en bewoners van Poso. Geregeld gaf Kruyt 
toelichting op het beleid van het gouvernement en legde hij uit wat ‘de Compagnie’ 
wilde, ‘namelijk dat ieder in zijn eigen land regeert annex de boel niet door elkaar 
gooit, zoodat een Parigiër te Poso en ene Posoër te Parigi regeert. Dat was het geval 
toen Papa i Lais Tjado hier nog woonde en daarvan heeft de Compenia gewild dat hij 
zou weggaan. Overigens had men niet te vrezen, enz, enz.’266 Op 4 juni kwam de 

                                                        
260  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 24 februari.  
261  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 16 maart.  
262  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 19 februari. 
263  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 20 maart. Kruyt deed het bijbellezen samen met Saul, een jongen die hij 

vanuit Gorontalo meegenomen had om met het praktische werk te helpen. Later zouden nog meer 
jongeren komen. Kruyt werd geregeld bewonderd om zijn vermogen vroeg op te staan – volgens een 
brief aan UZV-zendeling G. Maan (1869-1954, van 1905 tot 1926 werkzaam in Halmahera) vaak 
om vier uur ’s ochtends – maar hij ging ’s avonds al om half negen naar bed (Brief Kruyt aan G. 
Maan, 10 augustus 1916, ARvdZ 101A/7/4).  

264  Af en toe werd bij Kruyt via onregelmatig langskomende handelsschepen ook post bezorgd. Mahieu 
zond aan Kruyt een aantal luxegoederen, zoals wijn, cognac, papier, tabak, suiker, koffie en thee 
(Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 23 april). 

265  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 25 mei.  
266  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 29 mei.  
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gouvernementsstomer ‘Zeeduif’ de Posobaai binnenlopen267 en keerde Kruyt terug 
naar Gorontalo. 
 
7 september tot 30 december 1892 
In 1893 verschenen van Kruyt diverse artikelen in de Mededeelingen en in de 
Maandberichten, die de tweede periode te Poso beschreven.268 Naast enkele reis- en 
ervaringsverslagen treffen we nu ook het eerste etnologische artikel aan, namelijk 
over de feesten van de To Pamona.269 Hij beschrijft in dit – voor zijn doen – korte 
artikel de feesten rondom de oogst, besnijdenis en het mompemate, de rituelen rond-
om de doden. Daarnaast bieden de dagboeken goed inzicht in de ontwikkeling van 
het werk.270 

Op 28 augustus vertrok Kruyt weer met de boot vanuit Gorontalo voor een 
tweede termijn naar Poso, waar hij 7 september aankwam. Zijn vrouw bleef opnieuw 
achter. Kruyt was van plan in januari terug te keren naar Gorontalo, omdat Jo in 
verwachting was en de gezinsuitbreiding begin 1893 werd verwacht. Gedurende de 
achterliggende maanden had Kruyt een nieuwe helper gezocht, Dirk, die bereid was 
mee te gaan naar Poso. Aan het bestuur richtte hij op 8 juli een verzoek twee 
onderwijzers te mogen werven voor een bedrag van fl. 15 per maand. Het verzoek 
werd goedgekeurd in de bestuursvergadering van 26 september 1892,271 maar 
bericht van de goedkeuring zou Kruyt niet meer bereiken voor zijn vertrek naar 
Poso, evenmin als de definitieve machtiging van het bestuur om voort te gaan met 
het zendingswerk in Poso.272 Kruyt werd telegrafisch op de hoogte gesteld, maar hij 
was al vertrokken naar Poso. Pas met ingang van de derde verblijfsperiode te Poso 
zouden de twee onderwijzers, H. Kolondam en A. Kaligis, meekomen naar Poso. 

De financiële situatie van het Genootschap had in bestuurskring twijfel doen 
ontstaan over de mogelijkheden het werk in Poso te continueren, maar een grote gift 
van fl. 25.000 maakte het mogelijk lopende schulden van het Genootschap af te 
betalen en het werk te continueren.273  

Jellesma had intussen het bestuur van het NZG op de hoogte gesteld over zijn 
bevindingen in Poso. Naar zijn inschatting zou de zending daar spoedig moeten 
worden uitgebreid met een tweede zendeling. De zending in Gorontalo (en Limboto) 
daarentegen had volgens hem weinig perspectief en het zou beter zijn Hulstra naar 
elders over te plaatsen en deze zendingspost op te heffen. Het bestuur liet echter 
weten niet bereid te zijn tot een dergelijke ingrijpende stap en eerst te willen 
afwachten wat het werk van Hulstra zou opleveren.274 Ook Kruyt nam over de 
zending te Gorontalo contact op met het bestuur.275 Kruyt erkende in zijn brief dat 
de zending in Gorontalo vele bezwaren opleverde, ‘in de eerste plaats vanwege het 

                                                        
267  Kruyt, ‘Dagboek 1892’, 7 juni. 
268  Zie ‘Uit de berichten van Broeder Alb.C. Kruyt’, MndNZG, 1893 (4), blz. 49-56; ‘Mijne ervaringen 

te Poso (Sept.-Dec. 1892)’, MndNZG, 1893 (6), blz. 81-91 (met opvallend lange inleiding van de 
redactie), ‘Mijne tweede reis van Gorontalo naar Poso’, MNZG, 1893 (37), blz. 101-114. Het laatste 
artikel werd op schrift gesteld in Tomohon, 7 juli 1892. Kruyt was daar om zijn vrouw af te halen. Zie 
opmerking op manuscript (ARvdZ, 65/4).  

269  Kruyt, ‘Eenige feesten bij de Poso-Alifoeren’, MNZG, 1893 (37), blz. 115-129. 
270  Kruyt, ‘Dagboekbrieven 28 augustus 1892-2 januari 1893’ (ARvdZ 106A/7/4). 
271  Extract-Acten NZG, 26 september 1892, blz. 159. 
272  Extract-Acten NZG, 28 november 1892.  
273  Zie Extract-Acten NZG, 27 oktober 1892, blz. 161-162. 
274  Extract-Acten NZG, 26 september 1892, blz. 158.  
275  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 29 maart 1892 (ARvdZ 65/4). 
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volk zelf’. Hij volgde tot op zekere hoogte het oordeel van Riedel, namelijk dat de 
mensen geen enkele deugd hebben, maar volgens Kruyt was dit oordeel te hard en 
betrof dit uitsluitend de mensen in de stad: ‘…in het binnenland kan het zoo donker 
toch nog niet zijn.’ Hij verwees naar een artikel van zijn vriend Lübbers, die aangaf 
dat de mensen daar bevattelijk waren voor ontwikkeling boven het gewone inlandse 
peil: 
 

Het goddelijke in den mensch toch sterft nooit, al is dit goddelijke ook door eene dikke 
laag vuil bedekt, en het Evangelie moet eenmaal dat goddelijke weer tevoorschijn 
brengen en ontwikkelen. (…) Ook Limbotto is naar mijnen bescheiden meening geen 
geschikt aanvangspunt. Niet alleen dat de zonden van de hoofdplaats reeds teveel ook tot 
dáár zijn doorgedrongen, doch men mist er al de hulpmiddelen, die de Zendeling onont-
beerlijk zijn. Eene zendingsschool oprichten? Maar dan zou de Zendeling zich tegenover 
het Bestuur plaatsen, want er is reeds eene Gouvernementsschool. Ook geneeskundige 
hulp kan de zendeling niet verlenen, want ieder die ziek is, roept den dokter djawa, daar 
ter plaatse.276 

 
Het zendingsveld in Gorontalo zou echter uiteindelijk toch gesloten worden. Hulstra 
werd in 1897 uit zendingsdienst ontslagen wegens disfunctioneren. Assistent-resi-
dent A.H. Westra was van mening dat Hulstra niets uitvoerde en grote schulden 
maakte. Tevens zou hij een alcoholverslaving hebben.277 In 1898 kreeg Kruyt de 
opdracht van het bestuur naar Gorontalo te gaan en de perspectieven voor het zen-
dingswerk te onderzoeken. Aanvankelijk was Hulstra volgens Kruyt ‘lustig’ aan het 
werk in Limboto, maar vanaf 1893 zakte het werk in.278 Op 7 augustus rapporteerde 
Kruyt zijn bevindingen aan het bestuur. Dit leidde tot de opheffing van de zendings-
post.279 

In deze tweede periode te Poso zette Kruyt de arbeid voort zonder fundamentele 
wijzigingen in zijn werkwijze aan te brengen. Wel begon hij aan het samenstellen 
van een grammatica van de taal.280 Het medische werk bleek van cruciaal belang 
voor het leggen van contacten met de bevolking. In een brief aan het bestuur wees 
Kruyt erop dat de toegezegde medicijnen nog niet aangekomen waren. Hij had 
daaraan dringend behoefte gezien het aantal patiënten dat hij onder behandeling had. 
‘Door mijne ziekenbehandeling kreeg ik weldra eenen grooten naam.’281  

De evangelieverkondiging had zijn voortdurende aandacht, maar gemakkelijk 
bleek het niet: ‘Ik heb vrijmoedigheid gevonden om reeds hier en daar het Evangelie 
te verkondigen, doch onverschilligheid van de zijde mijner hoorders op dit punt, 
maakt mij dikwijls droevig gestemd. Doch, het kan nog niet anders, en onze God is 
een machtig God, die nog wonderen doet.’282 Hem trof de klaarblijkelijke onver-
schilligheid bij de hoorders. Dit weerhield hem er echter niet van om, wanneer de 
gelegenheid zich voordeed, bijbelse verhalen te vertellen. Hij ging daar pas toe over 
wanneer er een mate van vertrouwelijkheid was en hij er zichzelf voor in de stem-
ming voelde.283  
                                                        
276  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 29 maart 1892 (ARvdZ 65/4). 
277  Kruyt, ‘Dagboek 1897, Loewoe-Posso-Todjo-Gorontalo-Sigi’, 28 juli. 
278  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 29 juli. 
279  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 13-26 juli. 
280  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 24 september 1892. 
281  Kruyt, ‘Mijne ervaringen te Poso (Sept.-Dec. 1892)’, blz. 85. 
282  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 7 oktober 1892 (ARvdZ 65/4). 
283  Kruyt, ‘Mijne ervaringen te Poso (Sept.-Dec. 1892)’, blz. 86: ‘Men leide uit dit alles niet af, dat ik 
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Naast de verkondiging in het terloopse gesprek begon Kruyt in deze tweede periode 
te Poso met het houden van wekelijkse godsdienstoefeningen bij hem thuis en in een 
nabijgelegen dorp. Hij nodigde daarvoor steeds mensen uit, maar uit dagboek-
aantekeningen blijkt dat de opkomst in de beginperiode soms nihil was. 284  

Kruyt was zich goed bewust van de reden waarom het zendingsveld geopend 
was, blijkens de dagboeknotitie ‘Ik leg mij er thans tevens op toe een slagboom op te 
richten tegen het Islamisme.’285 Hij deed dit onder meer door de uiterlijkheden van 
de islam te stellen tegenover de innerlijke verandering die het gevolg is van het 
christendom. Navolging van de islam zou de mensen slechter maken. Hij was zeer 
geëmotioneerd over uit Parigi afkomstige ‘mohammedaanse priesters’ die heidens 
kabaal maakten. Al spottend lazen ze uit de Koran en wanneer ze even pauzeerden 
gingen ze dobbelen. In een gesprek met de kabosenya’s, de hoofden, noemde hij hen 
‘spotters met God’ en hun bezigheden ‘werk des duivels’. Dergelijke praktijken 
zouden God vertoornen.286 Doordat Kruyt in deze beginperiode aan de kust woonde 
en werkte kwam hij veel in aanraking met – vaak uit andere gebieden afkomstige – 
moslims en met kustbewoners die onder invloed van de islam stonden maar ‘heiden 
in het hart’ waren. In het binnenland was deze invloed echter in veel mindere mate 
aanwezig.   

De tweede periode te Poso viel Kruyt zwaar. Hij leed onder de eenzaamheid en 
de onverschilligheid voor het evangelie. Deze ervaringen deden hem in toenemende 
mate twijfelen aan zichzelf en aan zijn missie. Op kerstdag las hij met zijn helper 
Dirk het evangelieverhaal, maar terneergeslagen noteerde hij in zijn dagboek: ‘O, 
het is mij, alsof ik hoe langer hoe ongelooviger wordt, naarmate ik langer hier ben. 
Met krachtig gebed en in het geloof begonnen, verflauwt dat allengs meer, en meer 
en ik kan mijzelf er maar niet toe aanzetten ernstig te bidden. Ik bid – nu ja, ik kon 
het even goed laten. Och God, maak mij toch tot een vromer dienaar, want als het 
zoo voortgaat, zal ik den moed niet hebben te volharden. Ik weet op het laatst zelf 
niet meer, wat ik aan de lieden moet vertellen of zeggen.’287 Op 30 december kwam 
de schoener aan en vertrok hij met de ‘Zeeduif’ naar Gorontalo, waar hij 2 januari 
aankwam. 
 
April-september 1893 
De bronnen voor de periode januari tot en met september 1893 zijn beperkter dan 
die van de voorgaande termijn. Dit is enerzijds het gevolg van het verloren gaan van 
de brieven die Kruyt vanuit Poso aan zijn vrouw schreef, anderzijds van het feit dat 
in 1893 maar één artikel werd geplaatst dat nader inging op de inhoud van het 
zendingswerk in Poso. Feitelijk was dit geen artikel, maar een lang citaat uit een 
uitvoerige brief van Kruyt, die hij op 31 oktober 1893 als verslaglegging aan het 
bestuur toezond.288 De andere artikelen betroffen de taal en een reisverslag.289 Een 

                                                                                                                                  
steeds en te allen tijde over godsdienstige onderwerpen sprak. Soms was ik zelfs niet in eene 
stemming daartoe. Gelijk ik reeds zeide, moet ik mij eerst op een’ eenigszins vertrouwelijken voet 
met den persoon bevinden, aleer ik hiertoe overga. En dan nog liep het gesprek dikwijls over andere 
onderwerpen.’  

284  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 13 september 1892: ‘(...) dan zal ik zien wat er te beginnen is van 
eene soort van godsdienstoefening’. Zie verder: 2, 9, 16, 23, 30 oktober.  

285  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 8 november 1892, zie ook 21 en 24 november.  
286  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 24 november 1892. 
287  Kruyt, ‘Dagboek 1892-1893’, 22-25 december 1892. 
288  Kruyt aan bestuur NZG, 31 oktober 1893 (ARvdZ 65/4). 
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jaarverslag over de zending, zoals dat met ingang van 1895 zou worden geschreven, 
is er niet, maar de brief van 31 oktober kan wel als zodanig worden beschouwd. 
Kruyt meende dat afzonderlijke verslagen voor de lezer vermoeiend zouden zijn en 
dat het beter was in elke brief iets over de ontwikkelingen te vertellen.290 In het 
archief bevindt zich wel een zestal brieven van Kruyt aan het bestuur, geschreven in 
de maanden januari tot en met september.291 Deze geven goed inzicht in wat in 
Gorontalo gebeurde, maar bieden weinig zicht op de gebeurtenissen in Poso.  

Tijdens Kruyts verblijf in Gorontalo, op 30 maart 1893, werd zijn oudste kind 
Johannes (Jan) geboren.292 Na een verblijf van bijna vier maanden in het eigen 
gezin, vertrok Kruyt eind april opnieuw alleen naar Poso. Het zou de laatste periode 
worden dat hij zonder vrouw en kind daar zou werken. Direct aansluitend op zijn 
terugkeer uit Poso schreef hij op 6 januari 1893 een brief aan het bestuur om zijn 
verslag over de voorgaande termijn aan te bieden. ‘Uit mijn verslag zullen U ook 
verscheidene bezwaren blijken door de Zending niet op te heffen. Daartoe moet de 
krachtige hand van het Gouvernement medewerken.’293 Hij doelde hiermee op de 
bezwaren die kleefden aan de verspreide ligging der dorpen en de moeite die het zou 
kosten zonder overheidsdwang met scholen te beginnen. Met klem vroeg hij in de 
brief het aantal toegestane onderwijzers voor Poso uit te kunnen breiden tot vier. 
‘Waar ik hier als Zendeling alleen sta op zulk een verspreid arbeidsveld, daar is het 
noodig, dat vele handen mij helpen.’ Tevens wilde hij een tweetal Minahasische 
koelies aantrekken, die hem als roeiers in Poso zouden kunnen helpen. In de brief 
van 25 januari lezen we dat hij het grootste deel van het pastorale werk van Hulstra 
had overgenomen. Hij deed de huisbezoeken, ging voor op de zondagen en bediende 
de sacramenten.294 

Kruyts brief van 29 maart 1893, aan het bestuur van het NZG, maakt er melding 
van dat hij niet, zoals hij had toegezegd, na drie maanden kon terugkeren naar Poso. 
‘Zoodra de omstandigheden het eenigszins toelaten, begeef ik mij weder naar mijne 
bestemming, zoo ik hoop, voor de laatste maal alléén.’295 De bouw van het huis, dat 
wil zeggen het geraamte ervan, schoot goed op en een begin met de opbouw in Poso 
zou in de loop van het jaar een aanvang kunnen krijgen. De zoektocht naar twee 
gurus werd voortgezet en Kruyt schreef met het oog daarop een artikel in de 

                                                                                                                                  
289  Kruyt, ‘Uit de briefwisseling met Broeder A.C. Kruyt’, MndNZG, 1893 (12), blz. 191-192. De beide 

andere artikelen zijn: Posso’sch eerste spelboekje, Rotterdam, 1894. Dit boekje werd geschreven in 
januari-februari 1893 (brief Kruyt aan bestuur NZG, 25 januari 1893, ARvdZ 65/4) en in maart werd het 
aan het bestuur gezonden (brief Kruyt aan bestuur NZG, 29 maart 1893, ARvdZ 65/4, met het verzoek 
hem 500 gedrukte exemplaren te doen toekomen); ‘Grammaticale schets van de Bare’e-taal, 
gesproken door de Alfoeren van Centraal Celebes beoosten de rivier van Poso, benevens de 
Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier’, BTLV, 1893 (42), blz. 203-233; ‘Naar het meer van 
Poso’, 1894 (38), blz. 1-23.  

290  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 31 oktober 1893 (ARvdZ 65/4). 
291  Brieven Kruyt aan bestuur NZG: 6 en 25 januari, 25 april, 9 en 16 september 1893 (ARvdZ 65/4). 
292  Jan zou in 1900 i.v.m. scholing naar Nederland vertrekken. Van 1900 tot 1903 woonde hij in 

Genderingen (1900-1903) bij een zuster van zijn moeder, Sofie Moulijn, die gehuwd was met ds. J. 
Jalink. Van 1903 tot 1906 was Jo Kruyt in Nederland en Jan voegde zich bij haar. Na Kruyts verlof 
in 1906 ging Jan, met zijn zussen Miep en Doortje, wonen bij zijn oom ds. C.D. Moulijn in Lent. 
Jan bleef in dit gezin tot 1911, het jaar waarin hij zijn HBS-diploma haalde (interview Marietje 
Kruyt, 20 januari 2004). 

293  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 6 januari 1893 (ARvdZ 65/4). 
294  Zie brief 25 april 1893. Hij maakt hier ook melding van de doop van een moslimvrouw. 
295  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 29 maart 1893 (ARvdZ 65/4).  
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Minahasische twee-wekelijkse periodiek Tjahaja Sijang.296 In de brief reageerde 
Kruyt op Neurdenburgs verzoek vooral een reis naar het Poso-meer, in het binnen-
land, te maken ten einde de situatie van de bevolking daar goed in ogenschouw te 
nemen. Kruyt had assistent-resident Jellesma echter beloofd deze tocht uitsluitend 
samen met hem te zullen maken. In 1893 werd Jellesma benoemd tot resident en 
Kruyt schreef dan ook dat hij Jellesma zou vragen hem van zijn belofte te ontslaan, 
zodat hijzelf de reis niet langer hoefde uit te stellen. Gedurende de derde periode is 
Kruyt inderdaad tweemaal naar het meer gereisd. Zijn bevindingen legde hij neer in 
het al eerder genoemde reisverslag.  

De brief van 25 april werd geschreven aan boord van het schip dat Kruyt naar 
Poso bracht. Hij dankte het bestuur voor de genoten opleiding, maar meldde ook dat 
zijn kennis ten aanzien van geneeskunde niet toereikend was voor een gebied als Poso, 
waar elke medische voorziening ontbrak. Hij gebruikte daarom de periode in Gorontalo 
vooral om zijn medische kennis te vermeerderen. Hij realiseerde dit door ’s morgens 
met Lübbers opvolger297 H. Braat het spreekuur in het fort en de ronde langs zieken 
mee te lopen en te assisteren bij operaties. Een aantal keren nam Kruyt ook de spreek-
uren voor hem waar.  

De uitvoerige brief van 31 oktober 1893 geeft er blijk van dat het bestuur blij was 
met de gedragslijn van Kruyt. Hij was daarmee ingenomen en gaf aan dat dit hem op-
wekte tot vernieuwde pogingen in het belang van de uitbreiding van het Koninkrijk van 
God, maar tegelijkertijd meldde hij het bestuur dat hij evenzeer prijs stelde op kritiek. 
Volgens Kruyt was het uitblijven van kritiek het gevolg van de onvolkomenheid van 
zijn verslagen over het werk, want hij was zichzelf bewust van veel tekortkomingen. 
Kruyt was er niet zeker van of de derde periode te Poso vooruit- of juist achteruitgang 
te zien had gegeven. Vooruitgang was er zeker niet wat betreft de belangstelling voor 
het evangelie, maar wel in de kennis van taal en volk. En bovendien ontwikkelden de 
contacten met de bevolking zich uitstekend. Dat er weinig belangstelling voor het 
evangelie te merken was, is niet verwonderlijk, want in politiek opzicht was 1893 voor 
Midden-Celebes een uiterst woelige periode, waarin diverse stammen met elkaar 
oorlog voerden. Aan beide zijden vielen slachtoffers. De hoofden gaven prioriteit aan 
het voorkomen van escalatie.  

In zijn contacten richtte Kruyt zich met name op de kabosenya’s, de hoofden. Hij 
bracht veel tijd met hen door. Zij vormden de verbindende schakel tussen de dorpen, 
waren de woordvoerders, spraken recht en leidden de mensen in tijden van oorlog. 
Kruyt beschouwde de hoofden als centrale figuren voor de zending. Thematisch richtte 
hij zich op het ontkrachten van het heidendom en ‘liet het nietswaardige en zondige 
tegenover God ervan uitkomen.’298 Hij kwam tot de conclusie dat het christendom in 
Poso een harde strijd te voeren zou hebben. God alleen zou de harten op zijn liefde 
kunnen richten. In de eerste drie korte perioden te Poso stond Kruyts werkwijze op 
hoofdlijnen al vast. Eind 1893 zou Kruyt zich met vrouw en zoon vestigen in Poso. Op 
29 november vertrok hij met vrouw en zoon vanuit Gorontalo.299 
 

                                                        
296  Kruyt, ‘Poso’, Tjahaja Sijang, 22 juli 1893 (14), blz. 4-6. 
297  Lübbers was naar Surabaya overgeplaatst. 
298  Brief Kruyt aan bestuur, 31 oktober 1893 (ARvdZ 65/4). 
299  Extract-Acten NZG, 26 februari 1894, blz. 13. 
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2.4.6 Tweede verblijf te Poso (1894-1905) 
 
In de jaren 1894 tot 1905 breidde het zendingswerk zich gestaag uit: Minahasische 
gurus gingen op aanwijzing van Kruyt aan het werk, de linguïst N. Adriani en de zen-
deling Ph.H.C. Hofman vestigden zich te Poso.300 Overgangen tot het christendom 
bleven echter uit, met uitzondering van de doop van Pentjali Sigilipoe, de pleegzoon 
van Kruyt.301 Dit was de periode waarin Kruyt een grote reeks artikelen publiceerde en 
daarmee bekendheid verwierf in wetenschappelijke kring.  

Het was tevens een periode waarin Kruyt zich ontwikkelde tot adviseur van het 
gouvernement, want hij kreeg al snel erkenning als kenner van het gebied en de 
bewoners ervan. De controleurs van het gouvernement bleven slechts korte tijd in Poso 
en hadden geen gelegenheid grote kennis van de lokale cultuur en bevolking op te 
bouwen. Evenmin leerden zij de lokale taal. Ze waren derhalve vaak op Kruyt aange-
wezen voor advies. De eerste controleur, F. Varkevisser, bleef in 1894 slechts enkele 
maanden te Poso. Zijn vervanger G.T.M. Liebert kwam in 1895 en bracht 33 Mina-
hasische politieambtenaren en hun gezinnen mee. Hij zou tot 1897 op deze post 
blijven. Van 1897 tot 1898 was A. van de Wetering controleur. Nadat deze in 1898 
naar Ambon was overgeplaatst, trad F.H. Dumas aan. Met de komst van A.J.N. 
Engelenberg, in 1901, brak een andere tijd aan: Engelenberg leerde de taal, hij breidde 
de politiemacht uit en hij plaatste posthouders te Tojo en Parigi. Engelenberg, die van 
1901 tot 1904 te Poso bleef, nam ook ingrijpende maatregelen om ‘alle onmenschelijke 
handelingen onder de Toradjas af te schaffen’.302 De rol van Kruyt blijkt onder meer uit 
zijn advisering over de vestigingsplaatsing van de controleur. In 1897 stelde de gouver-
nementssecretaris E.J. Nederburgh aan resident Jellesma voor de controleur te vestigen 
in Parigi. De resident moest echter Kruyt advies vragen.303 Deze stelde voor dat de 
controleur zich niet in Parigi of Poso zou vestigen, maar in Tojo.304 Dit advies werd 
overgenomen.305  

Langzaamaan kwam Kruyt in dit tijdvak tot het inzicht dat zonder ingrijpen van 
het gouvernement de voortgang van het zendingswerk niet gewaarborgd was. In het 
jaar 1905 zou dit ingrijpen door de overheid plaatsvinden. Deze zogenaamde ‘pacifi-
catie’ leidde ertoe dat Midden-Celebes werd ingekaderd in het koloniaal bestuurlijk 
bestel en dat diepgaand werd ingegrepen in het dagelijkse leven van de To Pamona. 
Deze periode van Kruyts leven is uitvoerig beschreven in Brouwers biografie en in een 

                                                        
300  Adriani en zijn vrouw, uitgezonden door het NBG, kwamen op 18 maart 1895 in Poso aan, in 

gezelschap van de nieuwe controleur G.T.M. Liebert en diens vrouw. Zendeling Ph.H.C. Hofman 
arriveerde pas in december 1903 in Poso.  

301  Pentjali (ook wel Pantjali en Pintjali) kwam in 1894 bij Kruyt in huis, op de leeftijd van zeven of 
acht jaar. In ‘Dagboek 1894’ lezen we voor het eerst over hem in de aantekening van 5 oktober. 
Kruyt ‘kocht’ Pentjali in 1895 voor een bedrag van fl. 125 (‘Dagboek 1895’, 12 december), 
waarmee hij Kruyts pleegzoon werd. In 1905, tijdens een reis naar Java, werd Pentjali door Kruyt 
gedoopt. Hij werd de eerste inheemse gemeentevoorganger. In 1904 zou Kruyt ook Tantowinako, 
zoon van kabosenya Papa i Melempo (Tomasa), en Maseka, zoon van kabosenya Papa i Woente 
(Panta) in huis nemen. Pentjali trouwde met Naka, dochter van Papa i Woente (zie Kruyt, ‘Wat er 
van Pentjali is geworden’, Wolanda Hindia, 1941 (14/5), blz. 52). 

302  Extract-Acten NZG, 22 oktober 1902, blz. 218. 
303  Missive van de eerste gouvernementssecretaris aan de resident van Menado, 22 maart 1897 (ARvdZ 

101A/1/2). 
304  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 25 april. 
305  Tot plaatsing van een controleur in Tojo kwam het om diverse redenen echter nooit.  



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 52 

artikel van J.A. Arts over de bestuursvestiging van het Nederlands-Indisch gouver-
nement.306  
 
De invloed van Luwu   
Brouwer spreekt over deze jaren niet ten onrechte als de ‘grote geduldproef’.307 Kruyt 
begon zijn jaarverslag over 1899 met de woorden ‘hoop doet leven’.308 Hij vervolgde 
dit met de woorden ‘Schreef ik dingen op, welke ik hoop, het jaarverslag zou lang en 
breed worden, maar wanneer ik mij zet om te schrijven, wat gebeurd is, dan worden de 
feiten zóó weinig, zóó klein en voor den buitenstaander zóó weinig beduidend, dat ik 
ze bijna niet onder het oog van de vrienden van de Zending durf brengen.’ En even 
verderop: ‘Met de Evangelieprediking gaan wij steeds onvermoeid, ofschoon niet altijd 
even opgewekt voort.’309 Een belangrijk middel voor de verkondiging van het evan-
gelie was het opzetten van scholen. Daar vestigde Kruyt zijn hoop op. Dit bleek echter 
niet eenvoudig. In 1888 had het gouvernement op initiatief van Van Hoëvell met 
diverse hoofden uit Poso een contract gesloten waarin formeel het gezag van de Neder-
landers werd erkend,310 maar de invloed hiervan was gering. Feitelijk stonden de To 
Pamona onder gezag van de datu (vorst) van het verder naar het zuiden, aan de Golf 
van Bone gelegen rijk Luwu. Daarnaast waren de To Pamona ook onderhorig aan de 
veel minder belangrijke koninkrijkjes Sigi (ten westen) en Tojo (ten oosten). Het vesti-
gen van scholen, naar de norm van de zending zo belangrijk voor het welslagen van het 
zendingswerk, werd echter door de invloed van genoemde koninkrijkjes in hoge mate 
tegengewerkt.  

In een brief van 5 juli 1894 meldde Kruyt dat de gurus H. Kolondam en A. 
Kaligis311 met hun werk een aanvang hadden gemaakt, maar dat de hoofden alleen na 
veel aandringen goedkeuring hadden gegeven voor hun vestiging in de dorpen Panta en 

                                                        
306  J.A. Arts, ‘Zending en bestuur op Midden-Celebes tussen 1890 en 1920. Samenwerking, con-

frontatie en eigen verantwoordelijkheid’, in: J. van Goor, Imperialisme in de marge. De afronding 
van Nederlandsch-Indië, Utrecht, 1986, blz. 85-121. Zie voor een beschrijving vanuit primaire 
bronnen ook: J. Arts, N. van Beurden, ‘Goud en geloof. De invloed van de goudmijnbouw en de 
zending op het modern imperialisme in Celebes 1880-1915’, doctoraalscriptie geschiedenis 
Rijksuniversiteit Utrecht, 1982, blz. 82-116 en J.J.P Coté, ‘Imperialism and the Progressive Education 
Movement: Schooling in Colonial Sulawesi’, in: A. Novoa, M. Depaepe, E.V. Johanningmeier 
(eds.), The colonial experience in education, Paedagogica Historica, Supplementary series 1, 
Lissabon, 1995, blz. 253-277.  

307  Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, blz. 63. 
308  Kruyt, ‘Verslag van de zending te Posso over 1898’, MNZG, 1899 (43), blz. 341.  
309  Kruyt, ‘Verslag 1899’, blz. 347. In 1899 werd Kruyt gevraagd om voor de Ecumenical Missionary 

Conference in New York (21 april-1 mei 1900) materiaal aan te leveren voor de ‘missionary 
exhibition’ (brief M. Langdow aan Kruyt, 14 oktober 1899, ARvdZ 101A/6/1). Kruyt schreef op de 
hem kenmerkende wijze terug dat het verzoek veel te laat kwam – hij ontving de brief op 16 
december 1899 – om een goede collectie etnografica te kunnen sturen. Het samenstellen van een 
collectie voor het Volkenkundig Museum te Leiden had hem 9 maanden gekost (brief Kruyt aan 
Langdow, 19 december 1899, ARvdZ 101A/6/1). 

310  Zie ARvdZ 101A/1/2. 
311  Na een verblijf van 7 maanden in de Minahasa werd hij eind 1895 door Kruyt ontslagen (brief Kruyt 

aan bestuur NZG, 3 januari 1896, ARvdZ 65/4). Kruyt noteerde in zijn dagboek dat Kaligis hem 
vanuit de Minahasa een brief stuurde met de mededeling dat hij langdurig ziek was. Kruyt schreef 
hem daarop terug dat iemand die zolang ziek bleef niet geschikt was om in Poso te werken en beter 
in de Minahasa een betrekking kon zoeken (‘Dagboek 1895’, 12 december). De hier genoemde 
Kaligis is niet dezelfde als de in het jaarverslag 1897 genoemde ‘gewezen kweekeling’ J. Kaligis, 
die te Poso werkte en in september 1897 Kolondam te Panta zou vervangen (zie: ‘Verslag van de 
zending te Posso over 1897’, MNZG, 1898 (42), blz. 271). Hij moet evenmin verward worden met 
guru Ph. Kaligis die in Kasiguncu en Maliwoku werkte. 
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Kalingoa.312 Met de toestemming tot vestiging was niet alles gewonnen. Tegenwerking 
zou vervolgens blijken uit het wegblijven van leerlingen. Ondanks de zeer geringe aan-
tallen leerlingen vroeg Kruyt toestemming aan het bestuur van het NZG en aan de 
hoofden voor een verdere uitbreiding van het aantal scholen. Er zouden ook in de 
dorpen Poso en Mapane, beide aan de kust gelegen, gurus moeten komen. In 1895 
zouden Jorgen Sekeh en Markus Kalengkongan met dit werk beginnen, maar al 
spoedig werden zij overgeplaatst naar de meer in het binnenland gelegen dorpen 
Buyumbayau en Tomasa.313 Pogingen Minahasische murids (leerlingen) op locatie op 
te leiden tot guru mislukten jammerlijk.314 Heimwee was waarschijnlijk de aanleiding 
dat zij al snel naar hun eigen streek terugkeerden.  

Pas in 1895 traceerde Kruyt de bron van de tegenwerking tegen de scholen: de 
datu van Luwu verbood kinderen naar school te gaan. Het zou de kinderen knapper 
maken dan de ouderen.315 In het dagboek van 1895 lezen we dat Papa i Woente aan 
Kruyt vertelde ‘dat Loewoese radjas, die de heren Sarasin316 vergezeld hadden, in eene 
vergadering verklaard hadden, dat de Alfoeren hunne kinderen niet naar school 
mochten zenden, “aangezien het niet behoorlijk was dat de onderworpelingen knapper 
waren dan hun heer”! (…) Het zou goed zijn als ik zelf eens met de Datoe in Loewoe 
ging spreken!’317 Niet alle hoofden hadden zich aan dit verbod gehouden. De mate van 
vertrouwen in Kruyt zou mede bepalend zijn voor de mogelijkheid scholen te openen 
en voor het aantal leerlingen. Kruyt besprak deze kwestie met resident Jellesma, toen 
deze in december 1895 Poso bezocht: 
 

…maar het is enorm lastig spreken met de Resident, daar hij steeds een machtswoord bij de 
hand heeft, dat niets tot de zaak afdoet, en er dan maar weer van af wil stappen. Zoo 
beweerde hij maar niet anders, dan dat Loewoe hier te Poso niets had te zeggen. ‘Ja, maar 
Resident als alle Alfoeren die heerschappij erkennen, dan zal daarin toch niets geene 
verandering komen, wanneer U zegt, dat er niets van aan is.’ Kortom, we kunnen niet 
opschieten met dezen Resident, al heeft hij nog zulk een goed hart.318  

 
Jellesma stelde de scholenkwestie aan de orde in een brief aan de kabosenya’s. Kruyt 
nam de tekst van de brief op in zijn dagboek: 
 

‘Dit is onze last, de last van het Gouvernement aan alle kabosenja’s. Wij hebben er in toe-
gestemd, dat de pandita Kruijt en zijne goeroe’s in dit land mogen wonen en werken, d.i. 
aan deze en aan gene zijde van de Poso-rivier. Aldus, wanneer mensch of kind wenschen de 
school te bezoeken om knap te worden, dan worde hij of zij daarin niet verhinderd. Aldus, 
wanneer iemand Christen wenscht te worden, dan worde hij of zij daarin niet belemmerd of 

                                                        
312  Brief Kruyt aan bestuur NZG (ARvdZ 65/4). 
313  De verslagen over het werk van de scholen (1894) zijn opgenomen in ARvdZ 101A/7/2. 
314  J.W. Gunning schreef n.a.v. zijn bezoek aan Midden-Celebes (1901), met betrekking tot een 

hernieuwde lokale opleiding van murids, dat zij dagelijks na een ochtendwijding les kregen van 6.45 
tot 8.00 uur: ‘Dit eerste uur (…) wordt elken dag gehouden; en wel Maandags en Donderdags Exe-
gese N.T., Dinsdag en Vrijdag O.T.geschiedenis. Dit is in de plaats gekomen van Natuurlijke 
Historie of Menselijk Lichaam. Woensdag en Zaterdag wordt rekenen (…) behandeld, waarbij ook 
de goeroe tegenwoordig is. Maandags en Donderdagsavonds van 6-7 uur wordt kerkgeschiedenis 
behandeld, waarbij vooral op hun behoefte wordt gelet. Zoo werd nu onlangs het ontstaan van de 
Islam afgehandeld.’ (Dagboek J.W. Gunning, deel V, blz. 17, ARvdZ 53/5).  

315  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 20 mei 1895 (ARvdZ 65/4).  
316  Kruyt doelt hier op de Zwitserse geografen Paul en Fritz Sarasin. Zie blz. 62. 
317  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 4-12 maart. 
318  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 12 december. 
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om die reden vervolgd.’ De resident heeft dit natuurlijk met de beste bedoeling gedaan, 
maar hij snapt niet, dat zoo’n parentah319 het werk meer tegen zou werken dan bevorderen. 
Het is juist de vrees van dat Gouvernement die de lui terughoudt, en nu zou er juist van dat 
Gouvernement een parentah komen, dan zouden immers allen zeggen: daar hebt ge het al! 
Ik moet er met den controleur dus nog eens ernstig over spreken, om dit stuk vooralsnog 
niet te openbaren of in werking te laten treden. Het zou het werk achteruit brengen.320 

 
Een doorbraak bleef echter uit en daarom ging Kruyt op 5 september 1896 in Makassar 
op bezoek bij de gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, D.F. van Braam 
Morris, om met hem de moeilijkheden rond het openen van de scholen te bespreken.  
 

Ik begon hem in korte woorden te zeggen, dat mijn zendingsarbeid te Posso enorm te lijden 
heeft van den slechten Loewoeschen invloed, en verzocht daarna den Gouverneur of hij 
zijnen invloed niet kon gebruiken, om dit intrigeeren te beletten. De Gouverneur zeide, dat 
de heele Posso zaak, én wat de zending, én wat het plaatsen van eenen controleur aangaat 
totaal verkeerd was aangepakt. Dat Posso feitelijk niet onder Menado, maar onder Celebes 
en Onderhoorigheden behoort; dat de zending van Loewoe moest zijn uitgegaan; dat de 
radja van Loewoe niets tegen mijn verblijf had, maar dat hij boos was, dat dit zonder zijn 
voorkennis was gebeurd. Het plaatsen van eenen controleur te Posso was eene weder-
rechtelijke handeling, die hersteld moest worden. Daarom heeft de Gouverneur een voorstel 
ingediend om den controleur van Posso weg te nemen. De Gouverneur achtte het hoogst-
noodzakelijk, dat ik den radja van Loewoe bezocht – maar van Makassar uit, want de radja 
van Loewoe wil geene Europeanen ontvangen, die van de andere zijde komen. Hij zeide dat 
hij mijn bezoek bij den radja reeds had aangekondigd, maar dat men ons van den andere 
zijde niet binnen wilde laten. (…) Als ik de gelegenheid niet waarnam is het mis. Ik kon 
merken dat de Gouverneur mij zeer welwillend ontving. Hij zeide mij dat de tegenwerking 
van Loewoe ongetwijfeld veel verminderd zal worden, wanneer ik voortaan te Posso woon 
met sanctie van den radja. 321 

 
De gouverneur was dus van mening dat de zending een strategische fout had gemaakt 
door het zendingswerk in Poso vanuit de residentie Menado aan te vatten en raadde 
Kruyt dringend aan een bezoek aan de datu van Luwu te brengen. Kruyt besloot aan dit 
advies gehoor te geven en zegde toe de datu een bezoek te brengen, na zijn te 
Mojowarno doorgebrachte verlofperiode. Toen Kruyt met zijn gezin op 11 december 
vanuit Surabaya in Makassar aankwam, had de gouverneur over de kwestie met de 
datu gecorrespondeerd en had hij een introductiebrief voor Kruyt gereed.322 Het bezoek 
vond plaats van 21 tot 26 december 1896. Vooraf noteerde hij in zijn dagboek:  
 

Voor dit eerste bezoek moeten alle zeilen worden bijgezet, want – gelijk ook de Gouverneur 
zeide – gelukt deze reis goed, dan is het land voor mij geopend, en kan ik ook van Posso uit 
er heen gaan, wat natuurlijk veel goedkooper zal zijn. Daarom erop los met Gods hulp en 
met volle zeilen. Ik neem aanbevelingsbrieven mede: van de Gouverneur aan den vorst, 
(…). Ik zal doen wat ik kan, en laat het verder aan onzen trouwen Vader over.323  

 

                                                        
319  Perintah = opdracht, bevel. 
320  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 12 december.  
321  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 5 september. Zie ook Extract-Acten NZG, 21 december 1896, blz. 213-214 

en 28 juni 1897, blz. 57-58. 
322  Zie reisvergunning, gedateerd 29 januari 1896 (ARvdZ 101A/7/2). 
323  Zie Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 7 december. 
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Veel leverde dit bezoek niet op, aangezien de datu ziek was en Kruyt slechts diens 
oudste zoon en een plaatsvervanger, de Opoe Balirante, te spreken kreeg. Kruyt meldde 
dat hij kwam om de datu te eren, aangezien hij werkte in een gebied dat onder diens 
gezag viel. Balirante gaf in het gesprek aan dat ‘toen het bericht te Palopo kwam, dat 
een Hollander te Posso woonde, men niet wist, wat daarvan moest worden gedacht. 
Daarom verheugde het den vorst zeer, dat ik uit eigen beweging te Palopo was 
gekomen, want daarmee had ik bewezen dat ik een goed mensch was, die geen kwaad 
in den zin had. (Voorts werd geïnformeerd waaruit mijn werk bestond. Ik gaf de 
noodige inlichtingen.)’324  

Op Kruyts verzoek om een reispas, zodat hij vrij zou kunnen reizen van Poso naar 
Luwu, werd afhoudend gereageerd.325 Over de scholenkwestie zei Balirante dat de 
afwijzende houding ten opzichte van het openen van scholen – overeenkomstig Kruyts 
vermoeden – te maken had met de vrees dat kinderen met een schoolopleiding niet 
meer zouden willen luisteren naar de bevelen van de vorst.326 Kruyt bepleitte zijn zaak, 
maar Balirante zei niet namens de vorst een voor de zending gunstige beslissing te 
kunnen nemen. Er zou met de vorst over gesproken worden en de volgende dag zou het 
besluit kenbaar worden gemaakt. De volgende dag ontving Kruyt echter bericht dat 
teveel leden van de hadat, de raad, ziek waren en dat Kruyt zich tot de gouverneur 
moest wenden.327  

Kruyt bleef ondanks deze tegenslag inzetten op het uitbreiden van de scholen en 
hij hoopte, ondanks de tegenwerking, in 1898 een totaal van zes gurus geplaatst te 
hebben.328 Met het oog daarop besloot Kruyt in 1897 een reis te ondernemen naar de 
koninkrijkjes Tojo329 en Sigi. Hoewel niet zo invloedrijk als Luwu, was de opstelling 
van Tojo en (met name) Sigi met betrekking tot het openen van scholen van belang 
voor de voortgang van het werk. Raja Larioe van Tojo stond hiervoor redelijk open. Hij 
was geen voorstander van het openen van scholen in het algemeen, maar wel had hij 
Kruyt al in 1896 verzocht een school in zijn eigen woonplaats te openen met het oog op 
de opleiding van zijn kleinkinderen. Kruyt verkreeg toen van het NZG-bestuur toestem-
ming tot het aanstellen van een guru in Tojo.330 Tijdens het bezoek aan de raja (20 mei 
1897) herhaalde deze zijn verzoek een school in Tojo te openen. Voor een tweede 
school, in Malei, gaf hij echter geen toestemming.331 De school in Tojo zou uiteindelijk 
worden geopend in 1898.332 Zij werd echter in 1907 alweer gesloten vanwege het 
geringe aantal kinderen. In zijn ‘Nota bij het voorstel van den Civielgezaghebber van 
Posso ten opzichte van het openen van scholen door de Zending in Todjo’333 bracht 
Kruyt de geschiedenis van het onderwijs in Tojo in kaart. Dit gebeurde naar aanleiding 

                                                        
324  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 25 december. 
325  Kruyt, ‘Dagboek 1896’, 26 december. 
326  Voor een overzicht van zending en school in Midden-Celebes, zie: J. Kruyt, ‘De plaats van de 

volksschool in de samenleving op Midden-Celebes (Poso)’, TZM, 1931 (75), blz. 240-253. 
327  Uit een dagboekaantekening van 26 januari 1898 blijkt dat Kruyt de beschikking kreeg over een 

reispas. 
328  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 24 juni 1897 (ARvdZ 65/4). In 1896 begon Anton Lotoeloeng als 

hulpmeester in Poso (Extract-Acten NZG, 25 september 1901, blz. 165).  
329  Zie brief Kruyt aan controleur G.T.M. Liebert, 9 maart 1897 (ARvdZ 101A/7/2). 
330  Extract-Acten NZG, 18 mei 1896, blz. 65-66. 
331  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 20-21 mei. 
332  Zie brief Kruyt aan bestuur NZG, 9 juli 1898 (ARvdZ 65/4) en Extract-Acten NZG, 5 oktober 1898, 

blz. 147. De school kon mede geopend worden doordat assistent-resident A.H. Westra een 
aanbevelingsbrief schreef voor de raja van Tojo (21 april 1897, ARvdZ 101A/7/2). 

333  Gedateerd 20 mei 1914 (ARvdZ 96A/1/1). 
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van de wens van civiel-gezaghebber Gerth van Wijk om in Tojo opnieuw een school te 
openen, teneinde het grote aantal heidenen voor het christendom te winnen. Kruyt 
bestreed in zijn nota dat er veel heidenen zouden wonen. De meesten stonden zijns 
inziens al lange tijd onder invloed van de islam. Hij beschouwde de inwoners van dit 
gebied als moslims, niet omwille van hun (geringe) kennis van de islam, maar omwille 
van hun wens moslim te zijn. Hij voegde daar als conclusie aan toe: 
 

Vele jonge zendelingen voeden de illusies, dat die slappe Mohammedanen wel te winnen 
zijn en allen worden teleurgesteld; zoo is het ook met mij gegaan. Als zendingsveld heb ik 
Todjo afgeschreven. Dit wil niet zeggen, dat ik geen zending onder die menschen zou 
wenschen, maar alleen dan, wanneer de heidenen van Midden-Celebes zijn toegebracht. En 
dan niet zoo nebenbei door den zendeling van Kasigoentjoe, maar door een eigen zendeling, 
want onder Mohammedanen moet anders gewerkt worden dan onder heidenen. Dit is ook 
de reden geweest dat wij de school te Todjo aan het landschap hebben overgedaan, en onze 
bezoeken aan Todjo hebben gestaakt.334 

 
Inperking van de macht van Luwu 
In de periode tussen 13 september en 22 oktober 1897 maakte Kruyt, samen met 
Adriani, een reis naar Sigi. De reis leverde – afgezien van veel etnologisch en lin-
guïstisch materiaal – voor de zending niet veel op. Weliswaar schreef Kruyt in zijn 
reisverslag dat de vorst van Sigi gunstig oordeelde over de scholen en een van zijn 
kinderen in Mapane op school wilde doen,335 maar tot feitelijke en aantoonbare onder-
steuning van de zendingsscholen leidde dit niet. Kruyt zou in het kader van de scholen-
kwestie ook Mori bezoeken (22 augustus-29 september 1899). Bij dit bezoek zou het 
accent echter, zoals dit ook al te Sigi het geval was, veel meer op het etnologische en 
linguïstische onderzoek komen te liggen. De scholenkwestie was niet meer dan bijzaak. 

Na terugkeer van Kruyt en Adriani brachten de gouverneur van Celebes en 
Onderhoorigheden, Braam Morris, en de resident van Menado, Jellesma, in november 
1897 een bezoek aan Poso. Midden-Celebes viel (vóór de pacificatie) onder de afdeling 
Gorontalo, als onderdeel van het gewestelijk bestuur van Menado. Menado viel op zijn 
beurt onder het bestuur van de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo. Formeel viel 
Poso dus onder het bestuur van Menado, maar vanwege de rol van Luwu was overleg 
en samenwerking met het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden noodzakelijk. 
Doelstelling van dit gezamenlijk bezoek van ‘de commissie tot onderzoek van het 
heerschap van Loewoe’ was, middels een reis naar het binnenland, beter zicht te 
krijgen op het feitelijke gezag dat de datu van Luwu in deze streken uitoefende. Het 
onderzoek maakte duidelijk dat het gezag met name zichtbaar was in het innen van 
belastingen en de mogelijkheid de hoofden te vragen aan oorlogen deel te nemen.336 

In 1898 zond de datu een gezantschap naar Poso, onder leiding van de door de To 
Pamona gevreesde Ambema’a. Deze reisde driemaal per jaar337 namens de datu naar 
het binnenland van Midden-Celebes om ‘boodschappen van de datu’ over te brengen 
en belastingen te innen. Bij de bevolking was hij berucht, omdat hij willekeurig hoge 
boetes oplegde om zichzelf te verrijken. Over land terugreizend onderstreepte hij het 

                                                        
334  Kruyt, ‘Nota bij het voorstel van den Civielgezaghebber van Posso ten opzichte van het openen van 

scholen door de Zending in Todjo’, 20 mei 1914 (ARvdZ 96A/1/1). 
335 Kruyt, N. Adriani, ‘Van Posso naar Parigi, Sigi en Lindoe’, MNZG, 1898 (42), blz. 482. 
336  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 7 t/m 30 november. 
337 Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 26 november. 
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gezag van de datu door te verbieden dat de guru in Tomasa school zou houden.338 
Ambema’a vond hier echter de plaatselijke kabosenya, Papa i Melempo, tegenover 
zich. Ambema’a liet daarop weten dat hij op oorlog zou aansturen en hij vroeg aan de 
To Napu tegen de Nederlanders oorlog te gaan voeren. Dezen lieten zich daar echter 
niet toe verleiden.339 Kruyt nam over deze zaak contact op met de gouverneur.340  

De vestiging van de zendingsscholen bleek alles te maken te hebben met de vraag 
naar de macht. Kruyt was van mening dat het gouvernement de kwestie van het gezag 
van Luwu over Midden-Celebes te veel ‘blauw blauw’ liet.341 De weerstand tegen de 
scholen bleef dan ook – zeker in het binnenland – voelbaar tot 1905, het jaar van de 
‘pacificatie’. Het bezoek van ‘de commissie tot onderzoek van het heerschap van 
Loewoe’ had uiteindelijk niet veel opgeleverd, doordat Ambema’a te laat arriveerde 
om met de commissie te spreken.  

De statistiek laat duidelijk zien dat er weinig vooruitgang zichtbaar was in het 
aantal scholen en leerlingen. In 1901 zag de gemiddelde opkomst op de scholen er als 
volgt uit: in Tomasa 1 leerling, in Buyumbayau 3, in Panta 6 en in Mapane 7. De 
school in Tojo functioneerde uiterst moeizaam doordat de opkomst van de leerlingen 
ongeregeld was.342 Elders valt te lezen dat er per ultimo 1899 zes scholen waren, met in 
totaal 44 ingeschreven leerlingen.343 In 1902 lag dit aantal op 75, maar in 1903 op 
slechts 58 leerlingen. Daarbij zij opgemerkt dat Kruyt in deze tellingen de school te 
Poso meerekende, waarop hoofdzakelijk Minahasische kinderen zaten.344  

In 1899 werd opnieuw een overleg gepland met als doel de macht van Luwu in te 
perken. Toen echter controleur F.H. Dumas, daarin gesteund door Jellesma, van plan 
bleek Papa i Wata, dorpshoofd van Mapane, aan te wijzen als vertegenwoordiger van 
de datu, meende Kruyt te moeten ingrijpen. Hij schreef een brief aan Van Hoëvell,345 
inmiddels gouverneur van Celebes,346 en overhandigde deze heimelijk aan hem op de 
dag van het overleg. Kruyt schreef deze brief aan Van Hoëvell niet in diens hoedanig-
heid als gouverneur, maar als zijn ‘hooggeachten Vriend’. De reden dat Kruyt zich tot 
Van Hoëvell richtte, was dat zijn relatie met resident Jellesma was verslechterd door 
verschil van inzicht over het beleid van het gouvernement met betrekking tot Luwu. In 
het dagboek van 1899 schreef Kruyt daarover:  
 

Resident Jellesma praatte natuurlijk weer veel over ‘politiek’ en ofschoon ik mij vast heb 
voorgenomen niets over de toestanden in het midden te brengen, werd ik er tusschenbeide 
toch toe geprikkeld door zijne nonsensredeneeringen. Wat mij hoogst onaangenaam aan-
deed was dat hij beweerde, dat ik de macht van Loewoe zou hebben aangewakkerd, en 
ofschoon hij dit lachend zeide, is het toch wel een bewijs, dat het in zijne ziel omgaat. Ik 
toonde toen beleefd aan dat hij het juist is geweest door het provoceeren van de commissie 

                                                        
338  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 1 februari.  
339  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 3 februari. 
340  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 31 maart 1898 (ARvdZ 65/4). 
341  Kruyt, ‘Dagboek 1897’, 25 november. 
342  Kruyt, ‘De Zending in Posso in 1901’, MndNZG, 1902 (4), blz. 57-58. 
343  Kruyt, ‘Staat der gemeenten en scholen in den werkkring’ van 1900 (ARvdZ 65/4). 
344  Zie ook overzichten in J.J.P. Coté, The colonization and schooling of the To Pamona of Central 

Sulawesi, 1894 to 1924, tabel 1 en 7. 
345  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 17-18 oktober.  
346  Van Hoëvell was sinds september 1898 gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden (zie Regee-

ringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1900, tweede gedeelte, Batavia, blz. 243). 
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in 1897. Ik geloof ook dat hij denkt, dat ik niet eerlijk ben geweest als tolk. Ik krijg hoe 
langer hoe meer avertie tegen het joggie, alias Resident Jellesma.347  

 
In de brief aan Van Hoëvell meldde Kruyt dat het aanwijzen van een plaatsvervanger 
van de datu slechts zou leiden tot vergroting van de invloed van Luwu. Het onderzoek 
door de commissie in 1897 zag hij als een strategische fout:  
 

Door deze geruchtmakende commissiereis, en het daarop volgend bezoek van Ambema’a te 
Posso is de aandacht van Loewoe, dat zoowat ingedommeld was met betrekking tot zijne 
palilistaten348 aan de Bocht weer op deze streken gevestigd, en heeft het sedert veelvuldiger 
zijne gezanten gezonden om zijne in Posso verzwakkende macht wederom aan te sterken. 
(…) Het oogmerk van de Resident om de macht van Loewoe te negeeren of te verzwakken, 
is met de commissiereis dus niet bereikt, integendeel Loewoe is zich meer dan vroeger gaan 
roeren.349  

 
Kruyt vreesde dat het plan van Dumas ertoe zou leiden dat de macht van Palopo zich 
zou verplaatsen naar Mapane, het dorp waar Papa i Wata woonde.  

Tijdens het bezoek dat Van Hoëvell en Jellesma rond 21 oktober 1899 aan Poso 
brachten, liet eerstgenoemde zich overhalen tot de zienswijze van Kruyt en wees hij het 
plan van Dumas af. De gouverneur koos ervoor in te zetten op het onttrekken van Poso 
aan de invloedssfeer van Luwu, Sigi en Tojo door Midden-Celebes uiteindelijk tot een 
bestuurlijke afdeling van Menado te maken. Jellesma was inmiddels tot de conclusie 
gekomen, dat de zending te Poso niet het gewenste resultaat opleverde. Krachtdadig 
ingrijpen in de regio, zoals in het geval van de oorlog van de To Pamona met Parigi, 
was voor het gouvernement niet gemakkelijk omdat Jellesma consideratie had met de 
zending en zich mogelijke gevolgen van een ingrijpen realiseerde. In een gesprek met 
Kruyt meldde Jellesma hem dat hij langzaamaan tot het inzicht gekomen was dat de 
zending te Poso ‘ontijdig’ was en dat het beter zou zijn elders te gaan werken:  
 

Toen ging hij zijne wijsheid luchten over de Zending, dat hij langzamerhand tot het inzicht 
was gekomen, dat de Zending in Poso ontijdig was, en dat het niet mocht worden toege-
laten, dat zoo’n flinke kerel als ik mijne krachten langer verspilde aan zulk een ‘lamlendig 
volk’ als de Posoërs. Ik moest naar Bolaäng Mongondow. (…) En om niet weer te stuiten 
op het oude verschil van inzicht, zeide ik dat ik de zaak met Director Gunning zou 
bespreken, en toch in ieder geval 5 of 6 jaren voort zou werken, als God het mij toestaat, om 
dan iets met (menschelijke) zekerheid te kunnen zeggen.350  

 
Noch het onderzoek van de commissie in 1897 noch de conferentie met de hoofden in 
1899 leidden tot verandering in de kwestie Luwu. De zaak deed de verhouding van 
bestuursambtenaren en zending geen goed.  

Verandering zou tot stand komen toen C. Snouck Hurgronje, vanaf 1889 adviseur 
van de Indische regering en van 1898 to 1906 Adviseur voor Inlandse Zaken, aan 
Kruyts collega Adriani vroeg een nota van inlichtingen te schrijven over de wenselijke 

                                                        
347  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 20 oktober. 
348  De term ‘palili’ duidt op vier dialecten, waaronder het to’ala en het to ware, die worden gesproken 

in de kuststreek van Luwu. Met ‘palilistaten’ duidt Kruyt dus op de streken waar deze dialecten 
worden gesproken (de kuststrook aan de Golf van Bone). 

349  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 18 oktober. 
350  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 22 oktober. Kruyt doelt op director J.W. Gunning (1862-1923), oom van 

Nico en Mia Adriani.  
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bestuurlijke koers voor Poso. Adriani kreeg inzage in alle verslagen van de controleurs 
en adviseerde vervolgens dat een nieuwe controleur iemand zou moeten zijn die mini-
maal vijf jaar te Poso zou willen werken, die de taal zou leren en die met de zending 
zou samenwerken.351 Het advies werd voluit overgenomen en dit leidde tot de benoe-
ming van A.J.N. Engelenberg. In 1901 werd hij aangesteld als controleur, met als taak 
Poso los te weken uit de invloed van Luwu, Sigi en Tojo. Kruyt en Hofman zouden 
intensief met hem samenwerken. Kruyt was bijzonder ingenomen met de benoeming 
van Engelenberg en schreef verheugd in zijn jaarverslag over 1901: 
 

De Heer Engelenberg zal het werk der Zending tot grooten steun zijn. Hij zal alles wat in 
zijn vermogen is aanwenden om een geregelden toestand in het Possosche in het leven te 
roepen, en daardoor medewerken om het Evangelie baan te maken. Wanneer aan de grove, 
onmenschelijke uitingen van het heidendom paal en perk zijn gesteld, zullen de gemoederen 
ook ongetwijfeld beter gestemd zijn om het Evangelie aan te hooren.352  

 
De zendingsarbeiders merkten tot hun verrassing dat Engelenberg veel overleg voerde 
over een uitbreiding van het aantal zendelingen in Midden-Celebes. In een brief aan 
zijn vrouw schreef Kruyt hierover: ‘Engelenberg wil echter ook het aantal Zendelingen 
vermeerderen, waartoe hij te Batavia vele samensprekingen heeft gehad en waartoe 
Engelenberg en ik een nader plan zullen trachten uit te werken teneinde het Genoot-
schap fondsen daartoe te bezorgen.’353 Engelenberg stelde later voor in de Tomini-
bocht een zendeling aan te stellen met het oog op het opzetten van zendingsscholen. 
Hij was bereid daartoe fl. 4.000 te storten in de kas van het NZG. Ook wilde hij voor fl. 
1.000 een klappertuin aankopen, waarvan de revenuen voor de zending zouden zijn.354 
Kruyt nam een wat afwachtende houding aan, want overhaasten was volgens hem geen 
goede zaak: ‘Dat het Gouvernement met groote kracht begint, is flink, en ik zou ook 
dolgraag het aantal zendelingen uitgebreid zien, maar in de zending moeten we 
oppassen, dat we door voortvarendheid het zieleproces in de Toradja’s zelf niet 
dwingen, zooals op Borneo is gebeurd in vroeger jaren tot groote schade van het 
werk.’355  

Engelenberg pakte met betrekking tot de bestuurlijke inrichting de zaken voortva-
rend aan en na drie jaar, in januari 1904, was een bestuurlijke afdeling Midden-Celebes 
een feit, met Poso als onderafdeling. Engelenberg werd benoemd tot assistent-resident 
van het district. Hij zou dit blijven tot 1908, toen hij werd benoemd tot resident van 
Jambi (Sumatra). Dat de instelling van een onderafdeling Poso nog niet betekende dat 
Midden-Celebes zich daarmee kon ontworstelen aan de macht van Luwu was het 
gouvernement duidelijk. Daarom ging Engelenberg met resident J.A.G. Brugman in 
maart 1904 naar Palopo om de ‘zaken aangaande de afscheiding van Loewoe’ te be-
spreken.356 Luwu bleef echter aanspraak maken op Midden-Celebes.  

                                                        
351  Adriani deed verslag van zijn advies aan C. Snouck Hurgronje en E.J. Nederburgh in een brief aan 

P.D. Chantepie de la Saussaye, 22 maart 1900 (ARvdZ 46). 
352  Kruyt, ‘De Zending in Posso in 1901’, MndNZG, 1902 (4), blz. 58.  
353  Brief Kruyt aan zijn vrouw, 22 juni 1903 (ARvdZ 106A/7/4abc). 
354  Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, brief 7, maart 1905. 
355  Brief Kruyt aan zijn vrouw, 22 juni 1903 (ARvdZ 106A/7/4abc). Waarschijnlijk doelt Kruyt op de 

opstand van 1859, die uiterst schadelijk was voor het zendingswerk (zie S. Coolsma, De zendings-
eeuw voor Nederlandsch Oost-Indië, Utrecht, 1901, blz. 514-519). 

356  Brief Kruyt aan zijn vrouw, 22 februari 1904 (ARvdZ 106A/7/4abc). 
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Kruyt schreef in zijn jaarverslag over 1904 nog veelvuldig over de macht van de datu. 
Toen Kruyt in Hofman een collega-zendeling kreeg, vestigde hij zich in Kuku, een 
meer in het binnenland gelegen dorp. De kabosenya’s waren daarmee niet ingenomen, 
want ze vreesden dat de datu er niet mee zou instemmen. In een gesprek met een van 
de hoofden vernam Kruyt dat de datu een kogel met kruit had gezonden aan het hoofd 
Tarumbita, als symbool voor zijn richtlijn dat de To Pamona zich moesten verdedigen 
tegen de zich uitbreidende macht van het gouvernement.357  

Uiteindelijk zou het gouvernement besluiten tot militair ingrijpen om het gebied 
los te maken uit de greep van Luwu,358 maar Kruyt en zijn vrouw zouden dit niet van 
nabij meemaken. Jo Kruyt vertrok al in maart 1903 naar Nederland, in verband met de 
benodigde scholing van dochter Miep.359 Uit de daaropvolgende periode van gezins-
scheiding (24 maart 1903-februari 1906) is een reeks van 102 brieven van Kruyt aan 
zijn vrouw bewaard gebleven.360 Door alle brieven heen spreekt grote liefde voor zijn 
vrouw, die hij erg miste. Illustratief is een passage uit een brief van 1903: ‘Je bent toch 
zoo mijn dierbaren schat; ik voel je liefde over dezen grooten afstand heen, mijn Jootje, 
en ze verwarmt en troost me. Maar je weet, ik voel mij niet eenzaam; buiten de ver-
borgen omgang met God, zijn de Toradja’s mij sympathiek; ik voel mij niet eenzaam 
onder hen; ze zijn mij voorwerpen van studie, waardoor ik ook mijzelf meer leer 
kennen.’361 

Op 26 december 1904362 ging Kruyt eveneens weg uit Poso, nadat hij eerst de 
familie Hofman gedurende een vol jaar had ingewerkt. Kruyt was zeer ingenomen met 
de familie Hofman. ‘In alle opzichten hebben wij zooveel dankensstof, de Hofmans 
bleven gezond; geruchten van oorlogen werden geen werkelijkheid;363 met het werk 
zijn wij een groote schrede voorwaarts gegaan. En het werk heb ik vol vertrouwen in 
Hofmans hand gegeven. Hij heeft zendelingvleesch.’364 Pas in 1907 zou het echtpaar 
Kruyt weer terugkeren naar Midden-Celebes, geruime tijd na de ‘pacificatie’ van 1905 
en 1906.  
  
Onderzoek naar het animisme 
Het gouvernement kende Kruyt in 1904 een ruime subsidie toe om in Nederlands-Indië 
vergelijkend onderzoek te doen naar ‘oorspronkelijke’ religie. Het bestuur van het NZG 
stelde hem graag vrij voor deze reis, die in 1905 zou moeten plaatsvinden.365 Het 
voornemen deze studiereis te maken is tekenend voor de ontwikkeling die Kruyt in de 
periode 1894 tot 1905 doorgemaakt had. Door zijn etnologische publicaties en advi-
seursrol voor het gouvernement genoot hij inmiddels enige bekendheid. In 1898 werd 
hij benoemd tot buitengewoon lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen366 en in 1899 bovendien tot correspondent van het Aardrijkskundig 

                                                        
357  Kruyt, ‘De Zending in Posso, in 1904’, MndNZG, 1905 (5), blz. 71-72. 
358  Voor het verloop van de pacificatie, zie blz. 62vv. 
359  Roepnaam van Maria Suzanna. Miep werd in 1895, twee jaar na zoon Jan, geboren.  
360  Brieven Kruyt aan zijn vrouw (ARvdZ 106A/7/4abc). 
361  Brief Kruyt aan zijn vrouw, 5 juni 1903 (ARvdZ 106A/7/4abc). 
362  Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 28 december. 
363  In Nederlands-Indië bestond rond deze tijd angst voor een Japanse invasie. Zie Th. van de End, De 

Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java, 1858-1963. Een bronnenpublicatie, Alphen aan den 
Rijn, 1991, blz. 287-288.  

364  Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 28 december. 
365  Zie Extract-Acten NZG, 18 mei 1904, blz 50 en Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, brief 5 (11 februari 

1905) en brief 7 (maart 1905).  
366  Hij zou buitengewoon lid blijven tot 1933. In dat jaar werd Kruyt corresponderend lid en in 1934 
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Genootschap,367 na plaatsing van een artikel over een reis in Noord-Celebes in het tijd-
schrift van het genootschap. In de daaropvolgende jaren (1898-1908) zou hij voor dit 
tijdschrift artikelen aanleveren over zijn reizen door Mori, Bada, Besoa, Napu en het 
stroomgebied van de Tomasa-rivier.  

In 1903, op 34-jarige leeftijd, ontving hij een ridderorde voor zijn verdiensten op 
het terrein van etnologisch onderzoek.368 Opvallend is dat noch de Mededeelingen, 
noch de Maandberichten van het NZG hiervan melding maken. In de Extract-Acten 
treffen we evenmin een vermelding aan. Brouwer doet dit in zijn biografie wel. Kruyt 
vernam uit een brief van zijn zuster Nies dat een onderscheiding in de lucht hing. Hij 
schreef daarop relativerend aan zijn vrouw: ‘We denken samen hetzelfde over zulke 
onderscheidingen. Ik zal het daarom niet dragen.’369 

Tussen 1894 en 1905 ging Kruyt naast zijn artikelen over de zending steeds meer 
publiceren op etnologisch terrein. In totaal publiceerde hij in deze periode circa 25 
artikelen over etnologische onderwerpen en ruim dertig over zending. Daarbij zijn 
gepubliceerde werkverslagen niet meegerekend. In deze periode zijn met name de 
etnologische artikelen van belang, zoals de artikelenreeks ‘Een en ander aangaande het 
geestelijk en maatschappelijk leven van den Poso-Alfoer’ (1895),370 het artikel over het 
koppensnellen (1899)371 en ‘Het wezen van het heidendom te Posso’ (1903).372 Het 
Animisme in den Indischen Archipel vormde de schriftelijke weerslag van de studiereis 
in 1905 en was het logische en voorlopige sluitstuk van zijn wetenschappelijke 
ontwikkeling in de periode voorafgaand aan de studiereis. De studie werd gepubliceerd 
in 1906.373 Kruyt was al in 1903 samen met Adriani bezig met zijn ‘groote boek’ over 
de inwoners van Midden-Celebes (De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-
Celebes). Dit boek zou echter pas in de periode 1910-1914 worden gepubliceerd.374 

Al eerder bleek dat Kruyt tijdens zijn opleiding het nut inzag van etnologisch on-
derzoek voor het werk van de zending. Kruyt werd tot het verrichten van onderzoek 
sterk gestimuleerd door dr. Arthur Wichmann en de neven Sarasin. Wichmann, als 
hoogleraar verbonden aan het mineralogisch-geologisch instituut van de Rijksuniver-
siteit te Utrecht en tevens aan de Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig 
Onderzoek aldaar, correspondeerde uitvoerig met Kruyt. De briefwisseling, beginnend 
in 1893, had veelal betrekking op praktische zaken zoals de toezending van gesteenten 
en het in kaart brengen van Midden-Celebes.375 In reactie op de ontvangst van een 
hoeveelheid gesteenten, schreef Wichmann aan Kruyt dat deze een ‘hoogst belangrijke 
collectie’ vormde.376  

                                                                                                                                  
erelid. 

367  Zie hierover onder meer brief A. Wichmann aan Kruyt, 27 mei 1899 (ARvdZ 101A/6/1). 
368  Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, blz. 99.  
369  Brief Kruyt aan zijn vrouw, 22 juni 1903 (ARvdZ 106A/7/4abc). 
370  Kruyt, ‘Een en ander aangaande het geestelijk en maatschappelijke leven van den Poso-Alfoer’, 

MNZG, 1895 (39), blz. 2-36, 106-153; 1896 (40), blz. 7-31, 121-160, 245-282; 1897 (41), blz. 1-52. 
371  Kruyt, ‘Het koppensnellen der Toradja’s van Midden-Celebes en zijne beteekenis’, VMKAW, 1899 

(4/3), blz. 147-229. 
372  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom te Posso’, MNZG, 1903 (47), blz. 21-35 en (verkort): HZ 

1903 (6), blz. 37-39, 42-44 en MndNZG, 1903 (2), blz. 17-27. 
373  Kruyt, Het Animisme in den Indischen Archipel, ’s-Gravenhage, 1906.  
374  Zie brief Kruyt aan zijn vrouw, 5 juni 1903 (ARvdZ 106A/7/4abc). 
375  In het archief bevinden zich circa 55 brieven van A. Wichmann (ARvdZ 101A/6/1). De brieven 

werden geschreven in de perioden 1893-1905 en 1909-1914. 
376  Brief Wichmann aan Kruyt, 19 februari 1894 (ARvdZ 101A/6/1). 
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Mogelijk was het Wichmann die Kruyt in contact bracht met de Zwitserse geografen 
Paul en Fritz Sarasin. Met beiden correspondeerde Kruyt uitvoerig in de periode 1895-
1914. Ook zij stimuleerden Kruyt om onderzoek te doen naar land en cultuur:  
 

Wir können Ihnen nicht genug an’s Herz legen, auf diesem Wege weiter zu gehen und Alles 
zu sammeln, was auf die alte Kultur der Toradja’s Bezug hat; denn es wird eben doch das 
Alte in nicht zu fernen Zeit gänzlich verschwinden. Es ist daher Ihre Arbeit eine für die 
Ethnologen höchst wichtige Rettung, wofür man Ihnen in der Zukunft vielleicht noch mehr 
Dank [darbringen] wird, als in der Gegenwart.377 

 
2.4.7 Reis door Nederlands-Indië en verlof in Nederland (1905-1907) 
 
Na zijn vertrek uit Poso reisde Kruyt via de Minahasa naar Halmahera,378 waar hij in 
januari 1905 een aanvang wilde maken met zijn onderzoek naar ‘oorspronkelijke’ 
religie. In de eerste week van februari keerde Kruyt terug uit Halmahera. Gedurende 
het daaropvolgende verblijf in de Minahasa (6 tot 26 februari 1905) ontmoette Kruyt 
diverse malen dr. S. Schoch (1873-1912), die van 1903 tot 1908 hulpprediker was te 
Sonder. Schoch was van plan een ziekenhuis te laten bouwen, maar Kruyt vond dat hij 
zich beter kon bezighouden met een studie van het resterende heidendom in de Mina-
hasa.379  

Na het verblijf in de Minahasa reisde Kruyt door naar Donggala.380 Daar schreef 
hij, logerend bij Engelenberg, een dagboekbrief aan zijn vader over de situatie in 
Midden-Celebes. Uit deze niet precies gedateerde brief van maart 1905381 blijkt dat 
Kruyt goed op de hoogte was van de plannen tot militair ingrijpen in Midden-Celebes. 
Engelenberg wilde niet dat veel geweld zou worden gebruikt. De methode die in Aceh 
werd gebruikt was geschikt om een volk te onderwerpen, maar niet om het te regeren. 
‘Het is wel zonderling’, schreef Kruyt in de brief, ‘dat nu eerst mijn oogen zijn openge-
gaan voor den vollen omvang van Engelenbergs plannen; hij wil dus op politiek gebied 
wat ik op zendingsgebied wensch. Waren mijne oogen er eerder voor geopend geweest, 
dan had ik niet zoo eene afwachtende houding aangenomen, maar had ik voor Engelen-
berg een studie geschreven over het zelfbestuur op Serawak, dat uitnemend werkt.’  

Engelenberg had de gouverneur-generaal ervan overtuigd dat de onderwerping van 
de To Napu382 de sleutel tot de pacificatie van Midden-Celebes vormde. Hem was 
inmiddels de volle beschikking gegeven over troepen. Kruyt was daarover verheugd: 
 

Ik juich dit zeer toe, want er is werkelijk op niets goeds te hopen, wanneer de To Napoe niet 
geleerd hebben te buigen. De expeditie naar Bone en Loewoe zal ook in den loop van dit 
jaar plaatshebben. En nu hangt het alleen af van het al of niet spoedig uitvoeren der expe-

                                                        
377  Brief gebroeders Sarasin aan Kruyt, 22 november 1895 (1896?) (ARvdZ 106A/7/2). 
378  Zie ook Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 28 december 1904. 
379  Zie over de inhoud van deze contacten blz. 237. Schoch ging in 1908 met verlof. Van 1909 tot 1912 

was hij directeur van de Kweekschool Voor Inlandse Onderwijzers en Gemeente-voorgangers te 
Koeranga/Tomohon en tevens hulpprediker in het ressort Tomohon. Zie voor een levensbeschrijving 
van Schoch: VGA, III, Haarlem, 1932, blz. 281-286 en zijn ‘In Memoriam’ in: Maandberichten, 
1912 (114), blz. 108-109. 

380  Vanuit Donggala zou Kruyt naar Java en Banjarmasin reizen, en vervolgens naar Sumatra. Daar was 
hij in augustus 1905 een aantal avonden te gast bij Snouck Hurgronje (Kruyt, ‘Dagboek 1904-
1905’).  

381  Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, brief nummer 7, maart 1905. 
382  Stam uit het gebied van Sigi. 
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ditie, of de excursie naar Napoe er voor of er na zal plaats hebben. Wanneer ik de omstan-
digheden naga, geloof ik dat ik juist op een goed tijdstip met verlof ben gegaan: Aan de 
gebeurtenissen, die nu moeten plaats hebben, kan ik niet veel medewerken; ze moeten zich 
gedurende mijne afwezigheid afwikkelen, en dan kan ik terugkomen, zoo ik hoop in een 
gezuiverde atmosfeer verdergaan. Zoodra de excursie naar Napoe is afgeloopen, wordt een 
posthouder aan het Meer geplaatst, en dan zou het goed zijn als wij ook niet te lang 
wegbleven met onze goeroes.383 

 
Door Kruyts studiereis in Halmahera, Java, Kalimantan en Sumatra zou hij een 
uitstekend netwerk van contacten met daar werkzame zendelingen en bestuursamb-
tenaren opbouwen. In het voorwoord van Het Animisme in den Indischen Archipel, 
de pennevrucht van deze studiereis, somt hij een lange lijst op van ‘heren’ die 
meewerkten aan zijn onderzoek.384 In de dagboeknotities van deze periode gaat hij 
uitvoerig in op alle contacten die hij gedurende de reis had.385 Met name het contact 
met de Duitse zendeling J. Warneck386 zou belangrijk voor Kruyt worden, omdat hij 
in hem een geestverwant herkende met wie hij in later jaren veel zou blijven corres-
ponderen. Na zijn verblijf bij de familie Warneck schreef hij: ‘Ik heb alle achting 
voor Warneck; hij is een man uit één stuk, en daardoor maakt hij weleens de indruk 
van hoekig te zijn. Maar hij leeft helemaal voor de zaak en hij heeft daarbij eene 
enorme werkkracht. De gedachten over Zending (uitsluitend heidenzending) van 
hem en mij komen vrijwel met elkaar overeen.’387 

Pas na zijn vertrek, tijdens Kruyts verblijf in Donggala, vernam Kruyt van 
Engelenberg dat het gouvernement definitief had beslist hem fl. 1.000 ter beschik-
king te stellen in plaats van het eerder toegezegde bedrag van fl. 500.388 Van het 
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde ontving hij fl. 250. Het NZG 
had fl. 500 ter beschikking gesteld. Dit betrof overigens een schenking aan het NZG 
specifiek voor dit doel gegeven.389 Het Aardrijkskundig Genootschap kende Kruyt 
een subsidie toe van fl. 500 in ruil voor zijn geografische gegevens over Midden-
Celebes. Kruyt meende echter over onvoldoende gegevens te beschikken om deze 
‘ruil’ te rechtvaardigen.390  

Het NZG besloot de reis door Nederlands-Indië niet te rekenen als vallend in de 
verlofperiode, maar het verlof pas te doen ingaan op het moment van aankomst in 
Nederland.391 Door het onderzoek, met een lengte van een vol jaar, te laten vallen 

                                                        
383  Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, brief nummer 7, maart 1905. 
384  In deze lijst treffen we onder meer de namen aan van de zendelingen A. Hueting (Halmahera), G. 

Maan (Zuid-Celebes), W.H.Th. van Hasselt (Angkola), J.H. Meerwaldt en J. Warneck (Toba), J.H. 
Neumann (Karo-landen). 

385  Kruyt, ‘Dagboekbrieven 1904-1906’, IV-VII. 
386  Joh. Warneck (1867-1944), zoon van Gustav Warneck, werkte van 1892 tot 1906 en van 1920 tot 

1932 als zendeling van het Rijnse Zendingsgenootschap (RMG) op Sumatra. In 1908 werd hij 
zendingsinspecteur te Barmen en in 1912 docent aan de zendingsopleiding te Bethel (Bielefeld). Na 
zijn repatriëring kreeg hij een aanstelling als directeur van het RMG (tot 1937). 

387  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VI 1905-1906’, 23 oktober 1905. 
388  Kruyt had in december 1904 via Gunning reeds vernomen dat het gouvernement waarschijnlijk fl. 

1.000 ter beschikking zou stellen (Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 28 december 1904). 
389  Deze gift werd mogelijk ter beschikking gesteld door N. Adriani. Kruyt vermeldt in zijn dagboek 

dat deze een aanzienlijke gift had gegeven (Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 28 december 1904). 
390  Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 11 februari en Extract-Acten NZG, 23 november 1904, blz. 234. In een 

dagboekbrief wordt vermeld dat het Aardrijkskundig Genootschap vroeg om enkele artikelen voor 
het tijdschrift. Kruyt vond dat echter bezwaarlijk (Kruyt, ‘Dagboek 1904-1905’, 28 december). 

391  Extract-Acten NZG, 23 november 1904, blz. 234. 
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onder ‘werktijd’ erkende het NZG het belang van het etnologische werk van Kruyt 
voor de zending.  

Kruyt had zijn voornemen om deze reis te maken al in 1903 kenbaar gemaakt 
aan P.D. Chantepie de la Saussaye en J.W. Gunning. Beiden waren zeer ingenomen 
met dit idee en zegden hun steun toe. Wel verwachtte Gunning van Kruyt dat 
laatstgenoemde een aanvullende bijdrage uit familiekring zou vragen.392 Een jaar 
daarvoor, in 1902, correspondeerde Kruyt met De la Saussaye naar aanleiding van 
een conceptartikel over animisme. Gunning had Kruyt gevraagd zijn gedachten over 
dit onderwerp op papier te zetten. Kruyt beschouwde het zelf als een ‘onrijp ge-
wrocht’ en wilde het stuk niet uitgeven: ‘…het opstel als zoodanig kan in zijn geheel 
of ook maar gedeeltelijk niet in aanmerking komen voor publicatie. Gaarne zou ik 
als God wil, zulks later willen doen, maar ik ben er nu nog niet toe in staat.’393 De 
reis in 1905 zou deze mogelijkheid bieden. Wellicht dateerde de wens om dit onder-
zoek te doen al van veel eerdere datum. In een brief aan M.J. van Baarda schreef 
Kruyt al in 1899, informerend naar het functioneren van het begrip ‘levenskracht’ 
bij de inwoners van Halmahera: ‘Waar het oorspronkelijke heidendom langzamer-
hand verdwijnt door invloed van Christendom en Mohammedanisme is het tijd de 
vormen van het primitieve heidensche geloof in den Archipel vast te leggen.’394  

Het onderzoek naar het animisme leverde Kruyt al voorafgaand aan de studie-
reis contacten op met etnologen en godsdienstwetenschappers van naam. Zo wilden 
J. Frazer en J. Hastings gaarne een artikel over het animisme in Nederlands-Indië 
van Kruyt ontvangen.395 Kruyt zegde toe dit te zullen schrijven na de reis door de 
archipel.396 Tegen het einde van de rondreis begon Kruyt de onderzoeksgegevens 

                                                        
392  Brief Kruyt aan zijn vrouw, 15 mei 1903 (ARvdZ 106A/7/4abc). 
393  Brief Kruyt aan Chantepie de la Saussaye, 3 februari 1902 (ARvdZ 101A/6/1). 
394  Brief Kruyt aan M.J. van Baarda, 17 juli 1899 (ARvdZ 106A/7/2). Overigens zou UZV-zendeling J. 

Fortgens (Halmahera) ernstige kritiek uiten op Kruyts werk: ‘Tijdens zijn verlof in Holland heeft hij 
zich op een conferentie te Lunteren uitgelaten over mijn werk over Animisme, dat hij zoowat alles 
voor onwaar verklaarde.’ Zie brief Kruyt aan G. Maan, 23 november 1918 (ARvdZ 101A/7/4). 

395  Zie brief J. Hastings aan Kruyt, [?] januari 1904 (ARvdZ 101A/6/1). Kruyt correspondeerde in zijn 
leven niet vaak met Frazer. In 1933 had hij een correspondentie n.a.v. Frazers voornemen een boek 
te schrijven over onsterfelijkheid bij de Indonesiërs (mogelijk is hiermee bedoeld een vervolg op 
Frazers The Belief in Immortality and the Worship of the Dead, 3 dln., Londen, 1913-1924). Kruyt: 
‘Ik had aan Frazer geschreven, en hem gevraagd of hij soms in doordruk wilde hebben wat ik over 
de ziel en het leven hiernamaals van de West Toradja’s had geschreven om het op te nemen in zijn 
boek over de onsterfelijkheid bij de Indonesiërs. Ik kreeg een lang schrijven terug van Lady Frazer, 
waarin ze mij meedeelde dat zij alle correspondentie van haar man afdeed, omdat het verminderd 
gezichtvermogen van deze alleen gebruikt mocht worden voor zijn studie. Mijn aanbod werd 
dankbaar aanvaard. Maar Lady Frazer ging voort met mij in uitzicht te stellen, dat ik in 1934 een 
beurt zou krijgen in de Frazer-lectures, die mij per stuk ong. ₤60 zouden opleveren, maar de zaak 
was nog onzeker. Verder klaagde ze er sterk over, dat haar man zoo weinig waardering had 
gevonden in Holland, en zij vroeg mij of ik niet kon bewerken, dat hij hier werd uitgenodigd om een 
voordracht te houden; dit zou dan in mei moeten plaatshebben. Zij stelde de zaak zoo voor, dat ik 
eruit begrepen heb: je zult die lectures mogen houden, als je mijn man een beurt in Holland 
bezorgt.’ Snouck Hurgronje zag van zo’n spreekbeurt in Nederland het nut echter niet in (brief 
Kruyt aan zijn zoon, 17 januari 1933, ARvdZ 106A/2/5ab). Frazer was goed bekend met het werk 
van Kruyt (zie Frazers kritische kanttekeningen bij Kruyts onderzoeksresultaten in Aftermath: A 
supplement to the Golden Bough, London, 1936, blz. 376-393). 

396  Brief Kruyt aan Hastings, 4 juni 1904 (ARvdZ 101A/6/1). Hastings schreef Kruyt met het verzoek 
een artikel over animisme bij de To Pamona aan te leveren voor de Encyclopaedia of Religion and 
Ethics. Kruyt zegde toe maar onder voorwaarde dat het artikel zou kunnen gaan over animisme in 
Nederlands-Indië en dat het artikel kon worden aangeleverd in 1906, na de rondreis. Uiteindelijk 
zou hij echter geen artikel over animisme aanleveren, maar een algemener lemma over de 
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over het animisme te ordenen en het boek Het Animisme in den Indischen Archipel 
was in concept gereed voordat hij vanuit Sabang op 23 januari 1906 met de boot 
naar Nederland vertrok.397 Tijdens het verlof van Kruyt werd het boek gepubliceerd.  

Kruyt kwam op 10 februari 1906 te Genua aan en reisde met de trein naar Bazel 
waar hij een dag met de neven Sarasin doorbracht om te spreken over etnologisch 
onderzoek met betrekking tot de To Pamona en voorts bezoeken aflegde bij het Ba-
zelse zendingsgenootschap.398  

Op 14 februari reisde Kruyt door naar Parijs om zijn broer Hendrik (Henk) en 
diens vrouw Willemien te ontmoeten. Kruyt kwam tijdens deze ontmoeting tot de 
voor hem verrassende ontdekking dat Hendrik,399 die ontslag had genomen als zen-
deling van het NZG, zich nog steeds zeer interesseerde voor het zendingswerk en dat 
hij op veel punten een zelfde mening had over personen en toestanden in Neder-
lands-Indië als Kruyt.  

 
Henk heeft mij de geheele geschiedenis van zijn strijd en streven meegedeeld en alles is 
mij nu zoo klaar als een klontje geworden. Hij heeft evenwicht gezocht voor zijne ziel. In 
Lausanne heeft hij theologie gestudeerd, juist in Lausanne omdat Calvijn hem aantrok. 
Toen hij zag dat theologie dáár net eender was als in Holland en de professoren het hem 
te gemakkelijk wilden maken, ging hij naar Parijs,400 omdat hij in eene annonce over 
voorbereiding aan de academie eene vingerwijzing Gods zag (dit hebben Henk en Nies 
met elkaar gemeen, dat zij vingerwijzigingen Gods zien in dingen, die voor ieder ander 
doodgewoon zijn). Toen hij voelde dat hij geen predikant kon zijn, en hij toch de 
menschheid verder wilde brengen, heeft Willemien hem op het idee gebracht dokter te 
worden.401  

 
Willemien was in deze periode kostwinster als eigenaar van een kiosk. Hendrik ont-
ving uit familiekring nog twee jaar financiële ondersteuning, omdat de praktijk en de 
kiosk samen nog niet voldoende inkomsten opleverden. Hendrik wilde later als 
officier van gezondheid naar Nederlands-Indië terugkeren, maar Kruyt schatte in dat 
de kansen daarvoor klein waren. Hendrik en zijn vrouw zouden al te zeer verworteld 
zijn geraakt in Frankrijk. 

Kruyt schreef weliswaar over de herontdekking van een gedeelde visie met 
betrekking tot toestanden in Nederlands-Indië, maar in dezelfde brief blijkt eveneens 
de grote afstand tussen de twee broers: ‘Ik begrijp hem volkomen, maar ik ben het 
absoluut niet met hem eens.’ Hij zag zijn broer als iemand die dichter bij God leefde 
dan hijzelf, iemand die de roomse regels van kuisheid en soberheid uiterst serieus 
nam,402 die mensen goed wilde doen, maar Kruyt had het gevoel dat ze ondanks de 

                                                                                                                                  
‘Indonesians’, (in: J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edinburgh, 1908-1926 (7), 
blz. 232-250). 

397  Het artikel voor Hastings had hij toen ook klaar, maar hij stuurde het concept eerst naar De la 
Saussaye met het verzoek het van kanttekeningen te voorzien (Kruyt, ‘Dagboekbrieven VII 1905-
1906’, 17 januari 1906).  

398  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VII 1905-1906’, 18 februari 1906.  
399  Hendrik wordt door Kruyt ook aangesproken met ‘Hein’ en ‘Henk’. 
400  R. Smith Kipp schrijft in The early years of a Dutch colonial mission dat Hendrik in Luzern 

medicijnen studeerde (blz. 94-95). Zij kreeg deze informatie rond 1980 van Sophia Kruyt. Hendrik 
zou de studie hebben gedaan via een ‘alternative track’, d.w.z. een studie die geen hoge eisen stelde 
m.b.t. de vooropleiding. De dagboeknotitie van Kruyt wekt de indruk dat Hendrik medicijnen 
gestudeerd heeft in Parijs. 

401  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VII 1905-1906’, 18 februari 1906.  
402  ‘In die heiligheid heeft hij nu rust gevonden en een vrede, die hij aan ieder toewenscht.’ (Kruyt, 
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liefdeband van broers ver van elkaar af stonden. Na een verblijf van een week in 
Parijs reisde hij, inmiddels weer verenigd met zijn vrouw, door naar Nederland. Uit 
de dagboeken blijkt dat het contact tussen Hendrik en de familie in de loop van de 
jaren steeds meer verloren ging. In 1906 schreef hij daarover:  
 

Aan Hendrik kan men duidelijk merken, dat de zware strijd om het bestaan, die hij heeft 
gevoerd vele andere gevoelens in hem heeft onderdrukt; nu die strijd voor het grootste deel 
voorbij is, ontwaken in hem weer oude gevoelens. (…) In het begin hebben wij nog een 
paar brieven van Hendrik gehad, voornamelijk handelende over Jan, voor wien hij een dieet 
heeft voorgeschreven, dat Jan blijkbaar geholpen heeft. Ik voel echter, dat geregelde corres-
pondentie niet mogelijk is. In zijn denkbeelden kan ik zeer goed inkomen en ik waardeer ze, 
maar ik kan er heelemaal niet mee meegaan. Een correspondentie kan dus niet anders zijn, 
dan een mededeelen van huiselijke gebeurtenissen, en dat vind ik nu waarlijk de moeite niet 
waard.403  

 
Het verlof in Nederland gebruikte Kruyt – behalve om de band met de kinderen aan 
te halen – met name voor het verstevigen van relaties in kringen van etnologie en 
zending. Tevoren maakte Kruyt zich wat zorgen over de vraag of hij wel voldoende 
geduld zou hebben met de ‘zendingsvrienden’ in Nederland:  
 

… overigens is er niets wat mij in Holland aantrekt, en in dat opzicht zou het mij niets 
gekost hebben om van Sabang in eens weer naar Posso te gaan. Ik ben bang dat de 
menschen zich aan mij en ik mij aan de menschen zal ergeren. Vriendschap en liefde die 
wanneer de personen op een afstand van elkaar zijn goed fleureeren, bekoelen dikwijls, 
wanneer die personen in elkaars nabijheid zijn. Maar het is juist wat U404 zegt: ik zal 
kaku405 afwachten, wat er over mij zal komen; als ik nu maar zeer wist, dat ik mij noch 
door lof zou laten meesleepen noch door blaam zou laten drukken, maar alles heel 
filosofisch opnemen. Ik zal er mij in elk geval in trachten te oefenen.406  

 
Deze zorg verhinderde echter niet dat Kruyt bij velen op bezoek ging. Hij bracht in 
de eerste maand van zijn verlof onder meer bezoeken aan dr. A.L. van Hasselt, 
redacteur van het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig 
Genootschap, aan G.P. Rouffaer, adjunct-secretaris van het Koninklijk Instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde, aan de emeritus hoogleraar volkenkunde dr. H. 
Kern407 en aan de inmiddels naar Nederland teruggekeerde baron van Hoëvell.408 

Ook De la Saussaye bracht hij een bezoek om een conceptartikel voor een 

                                                                                                                                  
‘Dagboekbrieven VII 1905-1906’, 18 februari 1906). 

403 Kruyt, ‘Dagboekbrieven VII, 1905-1906’, 2 juni 1906. R. Smith Kipp vermeldt dat Hendrik tot het 
einde van zijn leven in Parijs bleef wonen en werkte onder de armsten van de stad. Hij zou zelf 
eveneens arm zijn gestorven (The early years, blz. 94). In de familiekring wordt gezegd dat de praktijk 
goed liep, maar dat hij vaak geen rekeningen uitschreef voor de behandeling (interview met Marietje 
Kruyt en Dorothea Kruyt-Gobée, 20 januari 2004). 

404  De dagboekbrieven waren gericht aan Kruyts vader te Mojowarno. 
405  Kaku = stijf, stram. 
406  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VII 1905-1906’, 3 februari 1906. 
407  Voor een levensbeschrijving van H. Kern, zie: VGA, III, blz. 287-293. 
408  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VII 1905-1906’, 1, 6 maart en 10 mei 1906. Het boek over het animisme 

werd uitgegeven onder verantwoording van het KITLV, nadat het door een beoordelingscommissie 
waarin Van Hoëvell zitting had ‘zeer vleiend’ was beoordeeld (‘Dagboekbrieven VII 1905-1906’, 
10 mei 1906). Kruyt ontving voor het boek een gratificatie van fl. 400. Kern was meelezer van het 
manuscript.  
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Engelstalige encyclopedie onder redactie van J. Hastings te bespreken.409 Gedurende 
zijn verlof zou Kruyt veel contact met hem hebben. Om zijn netwerk van weten-
schappelijke contacten te vergroten woonde hij op aanraden van De la Saussaye ook 
vergaderingen bij van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.410 Met de 
geograaf E.C. Abendanon, die later een boek zou publiceren over Midden-Celebes, 
legde hij eveneens contact, evenals met zijn oude schoolgenoot T.J. Bezemer,411 en 
de etnologen A.W. Nieuwenhuis en S.R. Steinmetz (1862-1940).412  

De wetenschappelijke contacten ontlokten hem de ontboezeming: ‘Dit is wel het 
grootste genot van mijn verblijf in Holland om met hoogstaande geesten om te gaan 
en een en ander van hen op te steken.’413 Naast de contacten met wetenschappers 
waren er ook veel contacten met mensen uit de zending414 en met familie en vrien-
den. Met name met zijn oude vriend Bram van der Flier trok Kruyt in de verloftijd 
veel op. Zo maakte hij in april-mei 1906 samen met Bram een vakantiereis van twee 
weken naar Engeland. Eind mei reisde hij naar Barmen om een bezoek te brengen 
aan J. Warneck. Bij diens tegenbezoek in november 1906 bracht hij hem in contact 
met C. Snouck Hurgronje, die Kruyt tijdens zijn verlof regelmatig ontmoette. 
Warneck zorgde voor een uitvoerige aankondiging van Kruyts werk over het animis-
me in het Allgemeine Missions-Zeitschrift.415  

Snouck Hurgronje maakte tijdens de bezoeken van Kruyt overigens meermalen 
duidelijk dat hij diens werk over het animisme te theoretisch vond. Het zou te 
weinig gerelateerd zijn aan de praktijk van het zendingswerk. Ook de etnoloog A.W. 
Nieuwenhuis koesterde volgens Kruyt bedenkingen tegen het boek, maar die waren 
inhoudelijk van aard: hij was het niet eens met Kruyts uitgangspunt dat de primi-
tieve volken van Nederlands-Indië ‘communistisch’ waren. Volgens Nieuwenhuis 
waren primitieven juist zeer individualistisch. Primitieven zouden elk geloof in 
goden en geesten van anderen hebben overgenomen. ‘Naar zijne meening was dan 
ook de beste zendingsmethode om het gansche heidendom vierkant te bestrijden en 
het Christendom voor te stellen als heelemaal iets nieuws en alle schakels met het 
heidendom moest men vermijden.’416 Op 22 maart 1906 debatteerde hij in de Vere-
niging van Oostersche Studiën te Leiden met diverse opposanten over zijn boek.417 

In juni 1906 vernam Kruyt van Gunning dat het bestuur van het NZG zou be-
sluiten twee kwekelingen aan de zendingsopleiding voor Poso te bestemmen.418 Dit 
betrof P. Schuyt419 en P. ten Kate.420 Kruyt had al in maart rechtstreeks van Schuyt 

                                                        
409  Zie voetnoot 396. 
410  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VII 1905-1906’, 17 maart 1906. 
411  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 3 en 25 mei. 
412  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VII 1905-1906’, 17 maart en 10 mei 1906. E.C. Abendanon, Midden-

Celebes expeditie. Geologische en geografische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910), 2 
dln., Leiden, 1915-1917. Voor Steinmetz, zie IDA, blz. 668. 

413  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VII 1905-1906’, 10 mei 1906. 
414  In de dagboeken (VII en VIII) wordt veel gerefereerd aan contacten met J.W. Roskes, J.W. 

Gunning, D. Crommelin, H.M. van Nes, jkvr. H.B. de la Bassecour Caan en baron C.W.Th. van 
Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam. In het geval van de twee laatstgenoemden vormden deze 
contacten het startpunt van een uitvoerige correspondentie. 

415 J. Warneck, ‘Der Animismus im Indischen Archipel’, AMZ, 1907, blz. 33-40. 
416 Kruyt, ‘Dagboekbrieven VIII 1905-1906’, 10 december 1906. Zie ook ‘Dagboek 1907’, 31 januari, 

waar Kruyt schrijft dat hij met Snouck Hurgronje bezwaren van ‘Leidsche collega’s’ tegen zijn boek 
besprak. 

417 Kruyt, ‘Dagboekbrieven VIII 1905-1906’, 2 maart 1907. 
418 Kruyt, ‘Dagboek VII 1905-1906’, 29 juni 1906; Extract-Acten NZG, 19 september 1906, blz. 180. 
419  P. Schuyt (1884-1981), van 1908 tot 1917 en van 1919 tot 1924 werkzaam in Kuku. In maart 1924 
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vernomen dat hij waarschijnlijk voor Poso zou worden bestemd. ‘Deze verlangt er 
erg naar voor Posso bestemd te worden; en hij lijkt mij wel geschikt. Maar daarover 
valt nog niets te zeggen.’421 Gunning had in de jaarvergadering van het NZG er op 
aangedrongen Kruyt en Hofman versterking te sturen, omdat de situatie door de 
militaire expeditie nu ingrijpend was gewijzigd.422 Aan de zendingsopleiding 
verzorgde Kruyt daarom lessen in taal en cultuur van de To Pamona. Daarnaast ver-
zorgde hij ook lessen over het animisme.423 Kruyt had tot het winterseizoen geen 
spreekbeurten willen vervullen, om tijd vrij te houden voor familie, vrienden en 
wetenschappelijke contacten. In het najaar zou echter een begin worden gemaakt 
met een reeks lezingen, spreek- en preekbeurten voor uiteenlopende groepen. De 
belangrijkste vier lezingen werden gebundeld en uitgegeven in 1907.424  

Kruyt leverde tijdens zijn verlof een belangrijke bijdrage aan de twintigste alge-
mene zendingsconferentie, die werd gehouden op 26 oktober 1906. ’s Morgens hield 
zendeling G. Maan425 een referaat over de keuze van zendingsvelden en ’s middags 
sprak Kruyt over ‘Het karakter der heiden-zending in onze Oost’.426 Een ander refe-
raat van Kruyt, namelijk voor een vergadering van het Indisch Genootschap op 23 
oktober 1906,427 leidde tot een discussie in de Tweede Kamer. Het debat ging over 
de vraag of zendingswerk uiteindelijk niet militaire expedities uitlokte. Kruyt was 
hiermee niet blij: 

 
De [kamer]leden die de Zending vriendelijk gezind waren, beroepen er zich op428 om te 
beweren, dat men met de Zending veel verder komt dan met expedities, en de vijanden 
der Zending gronden er hunne bewering op, dat de Zending fataal is, omdat zij expedities 
van het Gouvernement uitlokt. En de heer Gunning wil graag, dat ik er nog een stukje in 
de courant over schrijf, maar dat doe ik niet. Ik heb mijne meening duidelijk genoeg 
gezegd, en als men er kwaad uit zuigt, moet men het zelf weten.429  

 
Op 22 mei 1907 begonnen Kruyt en zijn vrouw aan de terugreis: via Parijs en 
Genua. Na een verblijf van enkele weken in Mojowarno en in de Minahasa kwamen 
zij op 3 september weer terug in Poso.430 Bijna aan het eind van zijn de verlofperi-
ode schreef Kruyt over Nederlanders en Nederland ‘…en wat hetgeen de menschen 
aangaat: bekrompen zieltjes; gevangen tusschen de vier muren van hunne woning. Ik 

                                                                                                                                  
vertrok hij naar Nederland om de artsenopleiding te volgen (brief A.M. van de Poll-Schuyt aan de 
auteur, 9 september 1994, privé-archief).  

420  P. ten Kate was van 1908 tot 1918 werkzaam in Napu en Poso. Hij overleed aan de Spaanse griep. 
421  Kruyt, ‘Dagboek VII 1905-1906’, 6 maart 1906. 
422  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VIII 1905-1906’, 21 juli 1906. 
423  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VIII 1905-1906’, 4 oktober (?) 1906. Zie ook brief bestuur NZG aan Kruyt, 

18 mei 1907 (ARvdZ 65/4). 
424  Kruyt, De inlander en de Zending, vier lezingen: De Inlandse vrouw en de Zending, Het communisme 

der Toradja’s, Hoe het Evangelie door de Natuurvolken ontvangen wordt, De beteekenis van 
droomen in de Zending, Amsterdam, 1907.  

425  In het Kruyt-archief bevindt zich een zeer omvangrijke correspondentie van Kruyt en Maan, 
daterend uit de jaren 1899 tot 1925 (ARvdZ 101A/7/4). 

426  Kruyt, ‘Het karakter der Heiden-zending in onze Oost’, Twintigste Algemeene Nederlandsche 
Zendingsconferentie, gehouden te Amsterdam 26 Oct. 1906, verslag der toespraken en referaten, 
Ermelo, s.a., blz. 39-72. Hoofdstuk 5 gaat nader op deze lezing in. 

427  Kruyt, ‘De Inlandsche staat en de zending’, Verhandelingen van het Indisch Genootschap 
(vergadering 23-10-1906), 1906, blz. 79-109. 

428  D.w.z., ze beroepen zich op het referaat van Kruyt. 
429  Kruyt, ‘Dagboekbrieven VIII 1905-1906’, 16 november 1906. 
430  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 7 september. 
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vind onze Toradja’s over het geheel heusch ontwikkelder dan de gewone Hollan-
ders. (…) Hang om hier te blijven heb ik in het geheel niet.’431 

Jaren later zou hij kritisch schrijven over de houding van het bestuur van het 
NZG met betrekking tot het verlof van zendelingen. Het bestuur ontmoedigde fei-
telijk het opnemen van een verlofperiode. Verlof zou het aureool van zendelingen 
aantasten:  

 
Een zendeling stelde men zich in den ouden tijd voor als een halven engel van zelfopof-
fering. De bekeeringsgeschiedenissen die gewoonlijk in de berichten werden opgenomen, 
waren wel in staat om deze gedachte te voeden. Wanneer nu een zendeling overkwam 
kon ieder zien, dat een zendeling heelemaal geen engel is, ja dikwijls maakte hij een 
vreemden indruk op de menschen, zoodat de gedachten omtrent den zendeling wel wat 
naar beneden gingen. En met het verdwijnen van de aureool van het hoofd van den 
Zendeling, verminderde ook dikwijls de liefde voor de Zending.432  

 
2.4.8 Derde verblijf te Poso (1907-1923) 
 
Waren op de tweede termijn te Poso vooral de begrippen ‘hoop’ en ‘terughoudend-
heid’ van toepassing, voor de derde periode geldt dat de ontwikkelingen in het werk 
buitengewoon snel gingen en dat Kruyt en de zending moeite hadden het verande-
ringstempo bij te houden. Midden-Celebes was op het moment van Kruyts terugkeer 
door militair ingrijpen onder Nederlands gezag geplaatst. Het was in deze periode 
nog onrustig in Midden-Celebes. Kruyt wijst op een telegram van Engelenberg, dat 
hij net voor zijn terugkeer in de Minahasa ontving, waarin melding werd gemaakt 
van zeven gesneuvelde soldaten in Mori.433 De vorst van Mori nam daarop de 
vlucht.434 Onderzoek bracht aan het licht dat de soldaten zich aanmatigend hadden 
gedragen en de vorst hadden beledigd. Het gouvernement zond vervolgens een 
expeditie van 120 soldaten naar het gebied. Bij de poging het verzet te breken 
kwamen 100 Moriërs om het leven.  

Het gouvernement kondigde direct na de pacificatie velerlei maatregelen af die 
ingrijpende consequenties hadden voor de To Pamona. Dorpen moesten worden ver-
plaatst van de heuveltoppen naar de dalen, er moest een begin worden gemaakt met 
de aanleg van sawahs en wegen, en het schoonmaken van de beenderen van over-
ledenen werd verboden, evenals het koppensnellen.  

Kruyt voorzag dat de genomen maatregelen tot overgangen naar het christen-
dom zouden leiden. Het volk kwam er door in verwarring en gewetensnood en zocht 
toevlucht bij de zendelingen, die optraden als gids in een veranderende samenleving. 
De eerste overgangen tot het christendom vonden plaats in 1909 en daarna breidde 
de beweging naar het christendom zich als een olievlek uit. Al snel zou het NZG 
meerdere zendelingen uitzenden om Kruyt, Hofman en Adriani te ondersteunen bij 
hun werk. 

Tussen 1910 en 1914 publiceerde Kruyt samen met Adriani het driedelige werk 
De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes.435 Kruyt schreef hiervan de 

                                                        
431  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 3 mei. 
432  Kruyt, ‘Jeugdherinneringen’, blz. 13-14; zie ook ‘Aantekeningen’, blz. 3-4.  
433  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 12 augustus. 
434  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 24 augustus en 7 september. 
435  Kruyt, De Bare’e sprekende Toradja’s van Midden-Celebes, 3 dln. Batavia, Amsterdam, 1910-

1914, tweede geheel omgewerkte druk, bewerkt door A.C. Kruyt, Amsterdam, 1950-1951.  
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eerste twee, etnologische, delen en Adriani verzorgde het derde, linguïstische, deel. 
Door deze publicatie maakte Kruyt definitief naam als etnoloog. De kosten van de 
druk werden, nadat zendingsconsul Van Boetzelaer daartoe een voorstel had gedaan, 
waarschijnlijk gedragen door het Gouvernement.436 Kruyt had van het bestuur van 
het NZG een verlof van drie maanden gekregen om de studie voor de drukker gereed 
te maken.437 Al in 1909 schreef hij dat de arbeid nauwelijks toeliet zich aan het 
schrijven te wijden: ‘Het begint nu ernst te worden met ons groote boek over de 
Toradja’s, dat in juni 1911 af moet zijn. Ik heb er echter haast geen tijd voor om er 
aan te werken; nu heb ik het Genootschap gevraagd om 3x één maand verlof om er 
aan te werken zonder mijn post te verlaten, maar ik vrees dat ik wel 6 keer een 
maand noodig zal hebben.’438 

De publicatie van dit werk leidde ertoe dat Kruyt op 4 december 1913 een ere-
doctoraat in de theologie kreeg van de Rijksuniversiteit van Utrecht, als erkenning 
van het belang van zijn etnologische werk voor de zending. De ethische hoogleraar 
godsdienstgeschiedenis H.Th. Obbink,439 tevens bestuurslid van het NZG, trad op als 
promotor in absentia.440 Aangezien Kruyt in dat jaar niet met verlof was, is door 
Kruyt geen laudatio uitgesproken. Hij werd middels een telegram op de hoogte 
gesteld van het doctoraat.441 Hij nam het doctoraat aan en schreef aan de senaat van 
de universiteit: ‘Ik haast mij U hartelijke dank te betuigen voor de waardeering, die 
mijn arbeid bij U heeft gevonden. Ofschoon ik dien arbeid ondernomen heb in het 
belang van de Zending, ben ik er zeer gevoelig voor, dat hij ook Uwe aandacht heeft 
getrokken. En ik twijfel er geen oogenblik aan of de onderscheiding, die U mij heeft 
geschonken zal medewerken tot het bereiken van het groote doel, waarvoor ik leef 
en werk en bid.’442 Het NZG-bestuur feliciteerde hem met het eredoctoraat en 
schreef: ‘Deze hooge onderscheiding is ten volle verdiend door Uwen weten-
schappelijken arbeid, die ook aan de Zending zoo zeer ten goede gekomen is.’443 
Van Boetzelaer schreef hem: ‘Dat is zeker ene zeer byzondere, hoewel wel 
verdiende onderscheiding, waarmede zij niet alleen U persoonlijk en Uwe familie, 
maar de geheele Nederlandsche Zending geëerd heeft.’444 J. Warneck feliciteerde 

                                                        
436  Zie brieven C.W.Th. van Boetzelaer aan Kruyt, 25 februari en 29 oktober 1910 (ARvdZ 101A/6/4). 
437  Brief bestuur aan Kruyt, 3 april 1909 (ARvdZ 65/4). 
438  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 3 februari 1909. 
439  H.Th. Obbink (1869-1947) was van 1906 tot 1910 hervormd predikant in Den Haag. In 1910 werd 

hij hoogleraar te Amsterdam en op 22 september 1913 werd hij geïnstalleerd als hoogleraar aan de 
theologische faculteit te Utrecht. In 1929 werd hij hofprediker, maar daarnaast zou hij tot 1939 
hoogleraar blijven (Posthumus Meyjes, Hervormd ’s-Gravenhage, blz. 346). Samen met A.M. 
Brouwer verzorgde hij een bijbelvertaling. Zie BLGNP, II, 345-349. Obbink was tevens lid van het 
hoofdbestuur van het NZG (Extract-Acten NZG, 1915, lijst hoofdbestuursleden, blz. 392) en was 
redactielid van het AWCC. 

440  Zie J.A.B. Jongeneel, E. Klootwijk, Nederlandse faculteiten der Godgeleerdheid, theologische 
hogescholen en de Derde Wereld. Algemene inleiding en overzichten vanaf 1876, Leiden/Utrecht, 
1986, blz. 47. Tijdens het verlof in 1923 had Kruyt nader contact met de familie Obbink. Mevrouw 
Obbink was bestuurslid van het tehuis voor kinderen van zendelingen. Kruyt omschreef Obbink als 
een ‘prettige heldere man, die de dingen geestelijk nuchter bekijkt. Hij is heelemaal een man naar 
mijn hart en ik kan best met hem opschieten’ (brief Kruyt aan zijn zoon, 23 november 1923, ARvdZ 
106A/2/4). 

441  In het Kruyt-archief bevindt zich een telegram van 16 november 1913 aan Kruyt (via Gorontalo): 
‘Zendeling Kruyt Posso Gorontalo. Universiteit benoemt U doctor theologie. Eere doctor (…) aan-
nemen verzocht.’ (ARvdZ 101A/6/1). 

442  ARvdZ 101A/6/1. De brief is niet gedateerd. 
443  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 21 november 1913 (ARvdZ 65/4). 
444  Brief C.W.Th. van Boetzelaer aan Kruyt, 28 november 1913 (ARvdZ 101A/6/4). 
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Kruyt met de woorden: ‘Es ist wohl selten eine Doktorierung so gut motiviert und 
berechtigt gewesen wie diese’ en voegde daaraan toe dat hij bij het ontvangen van 
zijn eigen eredoctoraat in Edinburgh had gemeend dat het aan anderen, met name 
aan Kruyt, meer toekwam dan aan hemzelf.445 Laatstgenoemde was overigens, hoe-
wel dankbaar voor het eerbewijs vanuit de theologische faculteit, van mening dat 
hem beter een eredoctoraat in de letteren had kunnen worden verleend.446 

Tussen 1918 en 1920 verscheen van Kruyt vervolgens een belangrijke reeks 
artikelen over het dynamisme, die een duidelijke koerswijziging vormden in zijn 
etnologische ontwikkeling. Deze bijdragen maken de sterke invloed van F.D.E. van 
Ossenbruggen duidelijk.447 Kruyt kwam in 1916 onder zijn invloed:  

 
Ik heb mij in den laatsten tijd nogal veel bezig gehouden met de studie van het prae-
animisme, waarover voor Indië een werk is geschreven door zekeren Mr. van 
Ossenbruggen, ‘het primitieve Denken’. Ik ben daarbij tot de overtuiging gekomen, dat 
‘onpersoonlijke zielestof’ in mijn animisme niet juist de verschijnselen, die daaronder 
vallen verklaren. Veel beter wordt de zaak met ‘magie’ weergegeven. In dit nieuwe licht 
heb ik een reeks van verschijnselen behandeld, die ik in het groote werk over de 
Toradja’s nauwelijks genoemd heb, omdat deze verschijnselen niet met de theorie van de 
onpersoonlijke zielestof zijn te verklaren, en ik ze om die reden altijd beschouwd heb als 
onbeduidende bijgeloovigheden. Ze hebben nu opeens veel beteekenis gekregen, en een 
nieuw veld van onderzoekingen heeft zich voor mij geopend.448 

 
Ondanks deze belangrijke reeks artikelen behoorden de jaren 1914 tot 1923 voor wat 
betreft Kruyts etnologische publicaties niet tot zijn vruchtbaarste jaren. Het was een 
tijd, dat hij volledig in beslag genomen werd door zijn verantwoordelijkheden als 
zendeling: de zorg voor de opbouw van de gemeenten en met name het leidinggeven 
aan de kweekschool te Pendolo eisten zijn tijd op. In een brief aan Hendrik Kraemer 
schreef hij daarover, antwoordend op de vraag of hij een boek over de geschiedenis 
van het christendom in Nederlands-Indië wilde schrijven:  
 

Ik heb het voorstel dan ook in ernstige overweging genomen, maar ik ben tot de con-
clusie gekomen, dat het nu een onmogelijkheid voor mij is. Ik moet in ieder jaar drie 
maanden op reis voor het onderzoek naar de westelijk wonende Toradja’s. Ten tweede 
kost de leiding van de kweekschool mij zoo’n groote inspanning, dat er van studie niets 
kan komen (het is mooi als ik tusschen het werk door de tijdschriften bijhoud, en inder-
haast aanteekeningen kan maken om een en ander later weer terug te vinden.449 

 
Voor de ontwikkeling van zijn missionaire denken zijn deze jaren echter van groot 
belang geweest, zoals onder meer blijkt uit de publicatie van het artikel ‘The presen-
tation of Christianity to primitive peoples’,450 waarin Kruyt een redelijk afgeronde 
visie weergeeft met betrekking tot de evangelieverkondiging onder heidenvolken.451 

                                                        
445  Brief J. Warneck aan Kruyt, 13 februari 1914 (ARvdZ 101A/6/4). 
446  S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending. Oegstgeest 1897-1942, II, ’s-Gra-

venhage, 1981, blz. 403. 
447  Zie hiervoor blz. 181vv.  
448  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 12 oktober 1916 (ARvdZ 101A/6/3). 
449  Brief Kruyt aan H. Kraemer, 6 oktober 1924 (ARvdZ 101A/7/1). 
450  IRM, 1915, blz. 81-95. Kruyt werd tot het schrijven van dit artikel uitgenodigd door J.H. Oldham, 

secretaris van de redactie (brief Oldham aan Kruyt, 6 augustus 1912, ARvdZ 101A/7/3). 
451  Pas na deze werkperiode, in 1924, verschenen de artikelen ‘Het pessimisme van het Indonesisch 

heidendom’, Stemmen des Tijds, 1924 (12), blz. 143-165; ‘The appropriation of Christianity by 
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Na zijn verlof begon Kruyt met het schrijven van de Brieven van den Zendeling 
Alb.C. Kruyt en zijne echtgenoote aan hunne Vrienden. Deze 90 rondzendbrieven, 
geschreven tussen 1908 en 1931, zijn van groot belang vanwege het inzicht dat ze 
verschaffen in Kruyts werkwijze.452  

Het bestuur van het NZG verzette zich aanvankelijk fors tegen de publicatie van 
deze brieven en gaf aan dat de uitgave niet kon worden voortgezet. Het zou ten koste 
gaan van artikelen, die Kruyt normaal gesproken voor de zendingsbladen schreef. 
Na stevige kritiek van de zijde van Kruyt op het besluit de uitgave van de brieven te 
verbieden, besloot het bestuur de publicatie toch toe te staan.453 Kruyt antwoordde 
met een lange apologie waarin hij meldde, dat hij voldoende materiaal aanleverde 
voor het Genootschap en dat daar slechts mondjesmaat van gebruik werd gemaakt. 
Hij meldde het bestuur, dat hij besloten had de uitgave van gedrukte brieven voor-
lopig voort te zetten.454  

Tot slot kan voor wat betreft zijn publicaties in deze periode nog gewezen 
worden op enige artikelen van de hand van A.A. van de Loosdrecht, die Kruyt na de 
moord op Van de Loosdrecht bewerkte en voor postume uitgave gereed maakte.455 

Kruyts toenemende bekendheid leidde er toe dat hem in 1909 werd gevraagd 
een rapportage over zijn werk te schrijven met het oog op de World Missionary 
Conference, die in 1910 in Edinburgh zou worden gehouden. John R. Mott stuurde 
hem op aanwijzing van dr. C.W.Th. baron van Boetzelaer een brief met het verzoek 
een uitvoerige enquête in te vullen met betrekking tot zijn werk.456 De brief ging 
vergezeld van een artikel waarin de doelstelling van de conferentie werd toegelicht. 
In acht wetenschappelijke commissies zou ‘the whole range of the extension and 
methods of present-day missions’ moeten worden onderzocht. Mott schreef aan 
Kruyt dat de enquête slechts werd toegezonden aan een beperkt aantal ‘missionary 

                                                                                                                                  
primitive heathen in Central Celebes’, IRM, 1924, blz. 267-275 en ‘Van Heiden tot Christen’, TZM, 
1924 (68), blz. 24-42, 97-114, 206-221, 295-312; 1925 (69), blz. 1-25, 97-115, 193-207; 1926 (70), 
blz. 7-31, 97-122. Deze publicaties verschenen weliswaar pas tussen 1924 en 1926, maar kunnen 
zonder meer gezien worden als het resultaat van de ontwikkeling in het missionaire denken en 
handelen in de periode 1907-1923.  

452  H.B. de la Bassecour Caan meldde in 1909 aan Kruyt dat voor deze brieven veel belangstelling 
bestond: de oplage was uitverkocht (ARvdZ 101A/6/4). 

453  Brief bestuur aan Kruyt en Hofman, 22 juli 1909 (ARvdZ 65/4). 
454  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 13 oktober 1909 (ARvdZ 65/4). 
455  Brief Kruyt aan mevrouw A.P. van de Loosdrecht-Sizoo, 4 oktober 1918 (ARvdZ 101A/6/2). Voor 

de moord op Van de Loosdrecht, zie Th. van den End, De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961, 
Nederland-Tanah Toradja. Een bronnenpublicatie, Alphen aan de Rijn, 1985, blz. 147-161. De 
laatste drie bladzijden daarvan bevatten een weergave van Kruyts brief aan zendeling-onderwijzer J. 
Belksma, 26 december 1917 (ARvdZ 101A/6/2a), waarin eerstgenoemde zijn visie op de oorzaak 
van de moord geeft. 

456  Brief J.R. Mott aan Kruyt, 10 februari 1909 (ARvdZ 101A/6/1). Zie ook de brief van C.W.Th. van 
Boetzelaer aan Kruyt, 22 en 30 maart 1909 (ARvdZ 101A/6/4). Volgens de laatste brief hield jkvr. 
H.B. de la Bassecour Caan zich bezig met de coördinatie van de Nederlandse voorbereidingen op de 
conferentie, terwijl J.W. Gunning als rapporteur voor Nederland optrad. De la Bassecour schreef 
Kruyt ook persoonlijk over de conferentie, aangezien zijn rapportage werd verwacht voor het werk 
van de commissies I en IV (brief freule De la Bassecour aan Kruyt, 2 maart 1909, ARvdZ 
101A/6/4). De brief van Mott had betrekking op de rapportages waarom De la Bassecour al had 
gevraagd. Laatstgenoemde rapporteerde over haar bevindingen in Edinburgh in haar brieven van 3 
juli 1910 en 22 september 1911 (brieven aan Kruyt, ARvdZ 101A/6/4). Zie over Kruyt en deze 
enquête ook blz. 237 en 457. 
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leaders throughout the world – persons chosen with great care by a representative 
committee’.457  

De veranderde situatie in Midden-Celebes maakte het voor gouvernement en  
zending wenselijk dat het aantal zendelingen en gurus zou worden uitgebreid. Enge-
lenberg drong erop aan dat er naast Schuyt en Ten Kate nog drie zendelingen zouden 
komen, voor Napu, Kulawi en de kuststreek.458 Hij zegde toe dat er voor elke door 
de zendelingen opgerichte school een subsidie van fl. 500 zou komen, tot een maxi-
mum van fl. 5.000 per zendingspost. Hofman vroeg voor acht scholen subsidie aan 
en Kruyt voor zes scholen, maar Kruyt ging ervan uit dat er in 1908 meerdere 
scholen zouden worden gestart.459 Hij vroeg zich echter af of met de voortdurende 
wisseling van bestuursambtenaren de zending wel verzekerd kon zijn van blijvende 
subsidie voor gestichte scholen. Het bestuur van het NZG besloot Kruyt te vragen 
met Engelenberg te overleggen. Op de terugreis vanuit Nederland besprak Kruyt in 
de Minahasa met een drietal collega’s de behoefte aan gurus: ‘De broeders Graaf-
land,460 Louwerier461 en Langevoort462 hebben mij goeroes beloofd; ik hoop, dat zij 
mij nu eens bruikbare menschen zullen bezorgen.’463 Nog geen twee maanden later 
noteerde Kruyt in zijn dagboek dat hij bericht ontving dat er zes gurus bereid ge-
vonden waren. Kruyt liet er drie onmiddellijk overkomen.464 
 
Overgangen naar het christendom 
Bij aankomst in Poso merkte Kruyt op, dat hij toenadering tot het christendom nog 
niet kon vaststellen. Schrijvend over het nieuwe, aan zee gelegen dorp Kasiguncu, 
meldde hij niet op de overgang naar het christendom te willen aandringen zolang de 
mensen nog bezig waren hun nieuwe dorp op te bouwen.465 Kruyts houding ten 
opzichte van de methodiek van het zendingswerk was door het militair ingrijpen 
veranderd. Dit was al tijdens het verlof gebleken door de publicatie van het artikel 
‘Het is tijd, dat de Zending in Posso stevig aangevat worde’.466 Hierin maakte Kruyt 
duidelijk dat een minderheid van de bevolking te Poso over zou willen gaan tot het 
christendom, maar dat zij dat niet konden doen vanwege de afhoudendheid van de 
meerderheid. ‘Wij weten uit de geschiedenis der Zending, dat God niet alleen met 
Zijnen Heiligen Geest het Evangelie in de harten bevestigt, maar dat Hij ook tal van 

                                                        
457  Het antwoord dat Kruyt stuurde is niet bewaard gebleven in het ARvdZ. Zijn antwoord bleef echter 

wel bewaard in het archief van de World Conference of Churches in Genève. Een kopie van de 
enquête (enquêtenummer 3345A) werd aangetroffen in een boek van Kruyt, dat zich bevindt in de 
bibliotheek van het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht. Onder de tekst staat met pen 
geschreven ‘Christ’s College Library, Aberdeen. Vol. I, World Missionary Conference 1910’. Het 
exemplaar in Aberdeen is een afschrift van het archiefmateriaal bij de WCC. 

458  Extract-Acten NZG, 17 april 1907, blz. 48. De opvolger van Engelenberg, H. de Vogel M.H.zn, zou 
in een brief aan Kruyt er opnieuw op aandringen, dat spoedig een zendeling zou worden geplaatst in 
Kulawi, omdat de islam daar al stevig aan een opmars begonnen was (brief De Vogel aan Kruyt, 11 
oktober 1909, ARvdZ 65/4). 

459  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 28 november 1907 (ARvdZ 65/4). 
460  Waarschijnlijk doelt Kruyt hier op E.W.G. Graafland. 
461  J. Louwerier, hulpprediker te Tomohon van 1900 tot 1909. 
462  H.L. Langevoort, hulpprediker te Tondano vanaf 1905. 
463  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 12 augustus. Zie ook de dagboekbrief van 24 augustus 1907.  
464  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 7 oktober. 
465  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 7 september.  
466  Kruyt, ‘Het is tijd, dat de Zending in Posso stevig aangevat worde’, HZ, 1906 (9), 79-80 en: 

MndNZG, 1906 (11), 188-191. 
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middelen gebruikt om de uitwendige belemmeringen voor Zijn werk uit den weg te 
ruimen.’467  

Naast het collectieve denken zag Kruyt met name de invloed van Luwu als 
grote hindernis voor de voortgang van het zendingswerk. Hij wees er in het artikel 
op dat de kabosenya’s meerdere malen beloofd hadden christen te zullen worden 
zodra de vorst van Luwu zijn aanspraak op Midden-Celebes zou opgeven. De onder-
werping van Luwu en de erkenning van het gezag van het gouvernement slechtten 
daarom de belangrijkste barrière voor het aannemen van het evangelie.468 Als be-
langrijkste maatregel zag Kruyt het uitzenden van nieuwe zendelingen, waartoe het 
NZG inmiddels ook besloten had.  

 
Daarom nu, nu, is het tijd om met kracht in te gaan tot den arbeid, dien God zelf voor ons 
heeft toebereid: innerlijk door de prediking van enkele zijner dienaren; uiterlijk door een 
gebeurtenis, die vele van de uitwendige bezwaren uit den weg heeft geruimd. Wanneer 
wij nu krachtig in Gods werk ingaan, zullen wij de overwinning behalen. Eene groote 
Possosche gemeente zal ontstaan met die enkelen, in wier hart het Evangelie wortel heeft 
geschoten als kern, als het zout, en de overigen daarom heen, dagelijks te bereiken met de 
prediking van Gods Woord. Maar wij moeten dan ook niet langer dralen.469  

 
Na zijn terugkeer besprak Kruyt zijn opvattingen met Hofman naar aanleiding van 
een preek over de verloren zoon. ‘Ik heb er met Hofman over gesproken of we in de 
oude filialen niet krachtiger moeten optreden; de hoofden hebben steeds gezegd: 
wanneer ze van Loewoe afwaren, zouden ze Christen worden. Hofman vindt ook, 
dat dit best kan na al de voorbereiding, die ze hebben gehad; alleen zullen we 
daarmede wachten tot men met de aanleg van de dorpen gereed is.’ 470 Er was bevel 
gegeven de nieuwe dorpen in drie maanden op te bouwen. Alle huizen en schuren 
die nadien gebouwd zouden worden buiten de door het gouvernement aangegeven 
dorpsgrenzen, zouden worden verbrand.  

In dit proces werd duidelijk dat de mensen zich wendden tot de zendelingen en 
de gurus voor advies.  

 
De menschen zijn bang, dat zij de boel verkeerd zullen doen, en daarom komen zij 
telkens om raad bij den goeroe; deze moet de erven af, en hij geeft allerlei aanwijzingen. 
Wanneer er onwilligen zijn, maant Hofman ze aan met de woorden: ‘Met wie hebt ge 
liever te doen: met mij of met de soldaten; want wanneer ge niet naar mij luistert, gaat de 
commandant er zich mee bemoeien, en dan komen de soldaten.’ Voor deze menschen 
hebben de Toradja’s groote vrees. Op deze wijze voelen de menschen, dat zij ons noodig 
hebben, en dit is het groote verschil met vroeger: toen had men ons absoluut niet 
noodig.471 

 
De snelheid van de veranderingen had Kruyt niet voorzien en hij vond dit pijnlijk: 
‘…dat dit in zulk een kort oogenblik heeft kunnen geschieden door den niet eens zo 
sterken greep van het Gouvernement, dit had ik niet kunnen denken. En het doet mij 
zeer te zien, hoe dit vroeger schijnbaar zoo aaneengesloten geheel uit mekaar 

                                                        
467  Kruyt, ‘Het is tijd’, blz. 189. 
468  Kruyt, ‘Het is tijd’, blz. 189-190. 
469  Kruyt, ‘Het is tijd’, blz. 190. 
470  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 20 september. 
471  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 20 september. 
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ligt.’ 472 Het viel Kruyt op dat sommige hoofden het spreken over christen worden en 
het dienen van het gouvernement als inwisselbare begrippen gebruikten. Het 
christen worden zou dan ook niet kunnen uitblijven, maar men moest eerst aan de 
nieuwe situatie wennen.473 Zo werd opgemerkt door bezoekers aan een kerkdienst 
dat men ‘God al volgde door te doen wat de Compagnie gebood’.474 Tekenend voor 
de overgangssituatie was dat de dodenfeesten met ‘weinig opgewektheid’ werden 
gevierd.475 Wat Kruyt aanvankelijk pijnlijk trof, was dat velen de zendingsarbeiders 
gingen zien als vertegenwoordigers van het gouvernement.476 Een jaar later echter 
schreef hij hoe duidelijk de waarde waarneembaar was van zendelingen en gurus als 
‘helpers van den Ambtenaar’.477 Dat alles zo goed geregeld was in districten waar de 
zending werkte, was volgens hem geheel en al te danken aan de aanwezigheid van 
de gurus. 

Kruyt vertrok eind september naar het dorp Kuku, gelegen in de buurt van het 
Poso-meer. Daar zou hij toezien op de bouw van een nieuwe woning, waar hij met 
zijn vrouw zou gaan wonen. Het dorp was niet onbekend met de zending, aangezien 
Adriani er al geruime tijd had gewoond. Kruyt woonde tijdelijk in diens oude huis. 
Kruyt zou zijn energie geven aan het zendingswerk in dit ‘filiaal’ tot de komst van 
Schuyt. Een jaar later, in juli 1908, maakte Kruyt samen met controleur G.W. 
Mazee478 een reis van twaalf dagen in de onderafdeling om te zien of de bewoners 
gehoor hadden gegeven aan het gouvernementsbevel om in een klein aantal, nieuwe 
dorpen te gaan wonen. Deze zogenaamde ‘concentratie’ was echter nog nauwelijks 
gerealiseerd. De reden daarvoor was dat het aantal aangegeven concentratieplaatsen 
mensen ertoe zou verplichten zeer ver van hun tuinen te gaan wonen.  

In het plaatsje Buyu Mapipi constateerde Kruyt dat het verzet tegen de overheid 
nog lang niet gebroken was. De inwoners van het dorp waren betrokken geweest bij 
het doden van een zevental soldaten in Mori en de mannen van het dorp toonden be-
reidheid tot meyapi, dat wil zeggen het zich verenigen van mannen met de geesten 
van hun overleden voorouders, en de wapens op te pakken. ‘De geesten hunner 
afgestorvenen staan hen niet toe zich aan het Gouvernement te onderwerpen, en 
daarom komen zij de levenden halen.’479 Deze beweging zou in kracht toenemen en 
onder het leiderschap van de gevluchte Tabatoki het gouvernement behoorlijk wat 
hoofdbrekens bezorgen. Bij een poging het verzet van Tabatoki te breken, vielen 
onder de bevolking vier doden.480 

In september en oktober van 1908 maakte Kruyt een reis naar Napu, Besoa en 
Bada.481 Hij deed dit mede met het oog op de komst van Ten Kate, die in november 

                                                        
472  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 7 oktober. 
473  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 19 (29?) december. 
474  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 29 juli 1908. 
475  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 9 juli 1908. 
476  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 7 oktober. 
477  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 29 juli 1908. 
478  Kapitein van de infanterie. 
479  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 15 augustus 1908. 
480  Kruyt, ‘Dagboek 1907’, 7 oktober. Zie ook Alb.C. Kruyt en N. Adriani, ‘De Godsdienstig-Politieke 

beweging “Mejapi” op Celebes’, BTLV, 1913 (67), blz. 135-151.  
481  Zie brief Kruyt aan bestuur NZG, 6 april 1908 (ARvdZ 65/4). Deze reis resulteerde in de publicatie 

van een drietal artikelen: ‘De berglandschappen Napoe en Besoa in Midden-Celebes’, TKNAG, 
1908 (25/2), 1271-1344; ‘Nadere gegevens betreffende de oudheden aangetroffen in het landschap 
Besoa (Midden-Celebes)’, TvhBG, 1908 (50), 59, 551; ‘Het landschap Bada in Midden-Celebes’, 
TKNAG, 1909 (26), blz. 39-310. 
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1908 te Poso aankwam en die zich na korte tijd zou vestigen in Napu. Kruyt en 
Hofman adviseerden het bestuur van het NZG Ten Kate te bestemmen voor Napu.482 
Het bestuur nam dit advies over en plaatste Ten Kate in Napu.483  

Kruyt sprak in Bada met de hoofden over de consequenties van de onder-
werping van Luwu. Het zou volgens Kruyt opportuun zijn Bada aan de afdeling 
Midden-Celebes toe te voegen. Zijn oogmerk bij dit gesprek was niet van politieke 
aard. Het ging hem om de voorbereiding van zending in de streek Bada, Besoa en 
Napu en hij wilde bevorderen dat de vertegenwoordigers van de zending in Bada 
slechts met één bestuur te maken zouden hebben. Wanneer deze streken bestuurlijk 
en feitelijk onder de afdeling Midden-Celebes zouden vallen, zou het zendingswerk 
aanmerkelijk worden verlicht en zou voorlopig volstaan kunnen worden met het 
stationeren van één zendeling in het betreffende gebied.484 Kruyt besprak deze zaak 
niet alleen met de hoofden in Bada, maar tevens met het gouvernement. Het gouver-
nement nam zijn advies over en voegde Bada toe aan de onderafdeling Poso.485  

De onderwerping van Midden-Celebes had onder meer tot gevolg dat de 
deelname aan de godsdienstoefeningen (‘kerkdiensten’) sterk toenam. Terwijl de be-
zoekersaantallen in de jaren voor de militaire expeditie zeer laag waren, vermelden 
de dagboeken van 1908 en 1909 aantallen van tussen de 50 en 120 mensen.486 De 
toevloed van de mensen werd zo groot dat de aanvankelijke huiskamerbijeenkom-
sten, waarin ruimte bestond voor vragen en opmerkingen van de hoorders, niet 
konden worden gecontinueerd. Het karakter van de bijeenkomsten was volgens 
Kruyt ‘ook heelemaal veranderd: na de verovering van Midden-Celebes gaat men 
naar de bijeenkomsten als een soort plicht, zooals bij de Roomschen.’487 Over een 
gesprek met het invloedrijke districtshoofd Talasa noteerde Kruyt in dit verband:  

 
‘Hoe denkt gij over het Christendom? Gij zijt trouw in de bijeenkomst; gij hebt u altijd 
dicht bij ons geschaard.’ ‘Wat mij aangaat’, zei Talasa, ‘ik heb mijn heidendom weg-
gegooid, ik weet dat God de ware is; alleen van één ding ben ik nog niet overtuigd: van 
den leugen van het lobo-offer,488 want dat heeft mij al drie maal genezing gebracht.’ Ik 
sprak erover hoe ook de lobo-geesten voor Gods macht moesten wijken, wanneer hij zich 
heelemaal aan Hem overgaf. Hij zou niemand tegenhouden Christen te worden, maar om 
de eerste zijn, daar durfde hij niet aan.489  

 
De rituelen in de lobo zouden voor de zending in deze periode een belangrijke zaak 
worden. Doordat het gouvernement verbood in de nieuwe dorpen lobo’s te bouwen, 
droeg het in belangrijke mate bij aan de uitholling van de oude godsdienst. Kruyt 
schreef hierover in zijn artikel ‘De dorpstempel in Posso en de Zending’.490  

De wijze waarop zendelingen en gurus zich bij de pokkenepidemie in het 
voorjaar van 1909 inzetten voor vaccinatie leverde de zending veel goodwill op. In 

                                                        
482  Brief Kruyt en Hofman aan bestuur NZG, 6 april 1908 (ARvdZ 65/4). Zie ook Extract-Acten NZG, 18 

juni 1908, blz. 133. 
483  Brief bestuur NZG aan Kruyt en Hofman, 29 juni 1908 (ARvdZ 65/4). 
484  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 17 oktober 1908. 
485  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 30 augustus 1909. 
486  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 29 juli 1908. 
487  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 14 februari 1909. 
488  Lobo = dorpstempel. 
489  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 10 september 1908. Talasa overleed in 1948 zonder christen te zijn 

geworden (J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 273). 
490  MndNZG, 1909 (10), blz. 161-166. 
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aanwezigheid van Kruyt sprak districtshoofd Talasa de andere hoofden toe: 
 
Daarom zeg ik ulieden: God is de eenige aan wien wij ons kunnen toevertrouwen. En de 
Koempenia, die God dient, is ons dadelijk te hulp gesneld. Wanneer wij aan onzen 
vroegeren heer van Loewoe kennis hadden gegeven van deze ziekte, dan zou hij alleen 
gezegd hebben: ‘Doet er maar tegen wat ge kunt’, maar verder niets. En dan heb je hier 
de pandita’s491 en de goeroes: onze moeite maken zij zich tot de hunne. Ze behoeven het 
heelemaal niet te doen, en toch maken ze zich moe voor ons. Zeker, God is de eenige 
ware, Hem moeten wij dienen.  

 
Kruyt merkte naar aanleiding van hiervan op: ‘De mensen voelen iets voor het Evan-
gelie. De houding der goeroes maakt veel indruk, omdat ze zich uit vrije wil inzetten 
voor het heil van het volk.’492 

Het bezoek aan de godsdienstoefeningen nam hierdoor toe, maar feitelijke over-
gangen naar het christendom waren er nog niet. Dit zou pas gebeuren toen Papa i 
Woente, districtshoofd in Kasiguncu, in juli 1909 tijdens een godsdienstoefening de 
familiehoofden opriep in familieberaad uit te maken of men christen wilde worden. 
Na de oogst zouden degenen die dit wensten dan de doop kunnen vragen. Kruyt was 
over deze berichten aanvankelijk nog zeer terughoudend.493 Hij beschouwde Papa i 
Woente als een sleutelfiguur, maar tevens als iemand die een zwak karakter had en 
de zendelingen al vaak teleurgesteld had. De oproep van Papa i Woente zou echter 
doorslaggevend blijken. Met kerst werden twee groepen gedoopt, zeventien jaar na 
aanvang van het zendingswerk. Op eerste en tweede kerstdag werden in Kasiguncu 
162 mensen gedoopt. In Kuku werd de doop bediend aan 12 personen. Het totaal 
aantal dopelingen bedroeg dus 174 personen.494 

Evenals in de vorige werkperiode zou het opzetten van zendingsscholen een 
belangrijk aandachtspunt blijven. Frequent overlegde Kruyt hierover met zowel het 
bestuur van het NZG als het gouvernement, want het aantal schoolkinderen nam rond 
1909 sterk toe.495 De statistische overzichten van de zending in Midden-Celebes 
laten zien dat het aantal scholen in 1920 gegroeid was tot 76. Het aantal onder-
wijzers groeide tussen 1916 en 1920 van 68 naar 85. In 1920 werden zes nieuwe 
scholen opgericht.496 In dat jaar zou Kruyt verzuchten dat het hem zeer bezwaarde 
dat het grootste deel van de tijd die zendelingen beschikbaar hadden, opgeslokt werd 
door scholen en het schoolonderwijs. ‘…ik zal den tijd toejuichen, dat we voor de 
school als zoodanig niet meer te zorgen zullen hebben, en we ons alleen aan het 
godsdienstig onderwijs op die scholen kunnen wijden.’497  
 

                                                        
491  Dominees, zendelingen. 
492  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 6 maart 1909. Zie ook ‘De pokken in het Pososche’, BrAKrVr, 1909 

(5), blz. 1-13. 
493  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 31 juli 1909. 
494  MndNZG, 1910 (4), blz. 55-56. Kruyts eerste brief over de doopplechtigheid, geschreven aan zijn 

vader vanuit Kasiguncu, is helaas verloren gegaan (vgl. ‘Dagboek 1909-1910’, 16 januari 1910). 
Marisi Mbau uit Kasiguncu was de laatst levende van deze eerste groep dopelingen (interviews april 
en mei 1993). Tijdens het eeuwfeest van het evangelie in Poso was zij eregast bij de viering en de 
inwijding van de nieuwe kerk te Kasiguncu. Zie over de overgang naar het christelijk geloof ook 
Ph.H.C. Hofman, Onze eerstelingen onder de Possanen, Rotterdam, 1916 (vierde druk). 

495  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 11 december 1909. 
496  District Kasiguncu: 11 scholen; Tentena: 11; Onda’e: 10; Pendolo: 6; Luwu: 7; Mori: 10; Malili: 6; 

Napu: 7; Bada: 8 (ARvdZ 96A/5/1). 
497  Brief Kruyt aan CvZ, 12 april 1920 (ARvdZ 65/4).  
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Wrijving tussen overheid en zending 
Tussen Kruyt en Engelenberg ontstond aan het begin van de tweede werktermijn te 
Poso verwijdering. Bij Engelenberg’s benoeming tot resident van Jambi (Sumatra) 
noteerde Kruyt in zijn dagboek ‘Ik kan niet zeggen dat het mij spijt dat hij weggaat. 
Midden-Celebes heeft zeker veel aan hem te danken, maar het werd toch tijd dat hij 
wegging. Zijn fantastische plannen werden te gek, en wij zendelingen hadden ook 
bij hem afgedaan, omdat wij niet met hem meegingen.’498 Aanleiding daartoe was 
met name het beleid ten aanzien van de scholen. Engelenberg wilde dat de scholen 
zich zouden richten op landbouwonderwijs en het onderwijzen van praktische vaar-
digheden als timmeren.499 Engelenberg vroeg Kruyt zich te verantwoorden voor zijn 
visie op de opvoedkunde aan de scholen. Volgens Kruyt ging zijn opvoedkunde 
absoluut niet ten koste van de aandacht voor de landbouw. Hij verdedigde zich in 
het algemeen tegen aantijgingen van Engelenberg door te schrijven dat de 
onderafdeling Poso juist het best draaide van alle onderafdelingen in Midden-
Celebes.  

In de hierop volgende jaren zou steeds duidelijker worden dat de belangen van 
overheid en zending niet altijd meer met elkaar spoorden. Het begon Kruyt te 
irriteren dat bestuursambtenaren om de zendelingen heen werkten en niet meer om 
advies vroegen, zoals blijkt uit een dagboekaantekening van 1909: 

 
Geheel buiten ons heen heeft hij den Assistent Najoan500 den hoofden laten aanzeggen, 
dat zij over geen enkele perkara501 met de zendelingen moeten spreken, voordat ze hem 
die hadden meegedeeld. (…) Ze zullen het toch niet laten met ons over de dingen te 
spreken, maar ik zal nu wel oppassen hem zoo trouw van alles op de hoogte te houden als 
ik tot nu toe gedaan heb. Samenwerking van Bestuur en Zending is gewenscht, maar hier 
verstaat men dit in dezen zin, dat de Zending het knechtje moet zijn van het Bestuur.502  

 
Twee notities in het ‘Dagboek 1909-1910’ maken duidelijk dat competentiekwesties 
begonnen op te treden tussen Kruyt en Mazee, de civiel-gezaghebber van Poso. 
Kruyt verklaarde de inmenging van het gouvernement als een onvoorzien en onge-
wenst gevolg van de verstrekte overheidssubsidies aan de scholen.503 Mazee nam 
eveneens maatregelen die volgens Kruyt ingrijpende gevolgen voor het heidendom 
zouden hebben.504 Over een bijeengeroepen hoofdenvergadering schreef hij in dit 
verband:  
 

De eigenlijke bedoeling van de heer Mazee was een meer rechtstreeksch aandeel te nemen 
in de kerstening van dit volk, maar daarvan heb ik hem afgebracht. We hebben toen samen 
eene toespraak opgesteld, waarbij al de door het Gouvernement genomen maatregelen de 
revue passeerden, en waarbij ik zou aantoonen dat die maatregelen alleen genomen zijn 

                                                        
498  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 15 december 1908. 
499  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 17 oktober 1908. 
500  A.F. Najoan, inlands (Minahasisch) assistent voor de kuststreken van de onderafdeling Poso. 
501  Perkara = kwestie, zaak. 
502  Kruyt, ‘Dagboek 1908-1909’, 14 januari 1909. 
503  D.K. Wielenga (1880-1942), gereformeerd zendingspredikant op Sumba (1904-1921) vroeg Kruyt 

in deze periode om advies m.b.t. het stichten en financieren van scholen (Wielenga aan Kruyt, 8 
september 1909, ARvdZ 101A/7/3). In deze brief dankte hij Kruyt tevens voor de toezending van 
het boek Het Animisme in den Indischen Archipel. In 1914 deed T. van Dijk (1885-1971), 
schoolopziener op Sumba (1913-1938), eveneens een beroep op Kruyt om de zending in Sumba te 
adviseren m.b.t. de scholen (Brief Van Dijk aan Kruyt, 30 mei 1914, ARvdZ 101A/7/3). 

504  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 14 oktober 1909 en 16 januari 1910. 
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geworden tot hun heil. Op het laatst zou dan den pas genomen maatregel, waarbij de been-
deren der dooden niet meer mogen opgegraven worden, ter sprake worden gebracht. Ik had 
den heer Mazee verteld, dat dit op het heidendom zou inslaan, en nu had hij zich geloof ik 
enigszins de voorstelling gemaakt, dat hij met dezen maatregel den genadeslag zou 
toebrengen aan het heidendom, dan zou tenslotte de eer van de kerstening van Posso aan 
hem komen. Zulke menschen voor wie het Christendom en alle godsdienst alleen vormen 
zijn, kunnen zich geen voorstelling maken van de enorme zedelijke kracht en overtuiging in 
den godsdienst. Zulke menschen schijnen ook weinig te begrijpen, dat zij de zaak veel meer 
bevorderen door den Zondag te heiligen, door nu en dan eens in de kerk te komen en 
dergelijke dingen dan door een of ander bevel. Ik moet altijd lachen om de naïviteit van 
deze heeren die denken met één enkelen maatregel gedaan te krijgen, waarvoor wij jaren 
achtereen geduldig werken.505 

 
In 1920 stond de samenwerking van bestuur en zending reeds sterk onder druk, met 
name vanwege de nadruk die controleur Ph.J. van der Meulen in die periode legde 
op de scheiding van kerk en staat. Zo mochten dorpshoofden niet meewerken aan de 
kerstvieringen, zij mochten geen ouderling zijn en incidenteel werden mensen ver-
plicht zondags op de sawahs te werken.506 Naar de mening van Kruyt bracht het 
gouvernement op deze wijze ernstige schade toe aan het werk van de zending. Dit 
leidde tot een overleg van zending en bestuursambtenaren in de residentie Menado, 
waarbij de zendelingen hun ernstige beklag deden bij resident F.H.W.J.R. Logeman, 
met name over de handelwijze van de controleur te Poso. De man zou niets van de 
To Pamona begrijpen en doen alsof de zendelingen niet bestonden.507 Gouverneur-
generaal J.P. Graaf van Limburg Stirum liet nadien een onderzoek instellen naar de 
werkwijze van de controleur, hetgeen ertoe leidde dat de zendelingen op veel punten 
in het gelijk gesteld werden.508  

Bij het ontstaan van wrijving tussen bestuursambtenaren en Kruyt moet aange-
tekend worden dat hij inmiddels de naam had gekregen zijn wil aan anderen op te 
willen leggen. Enige dominante trekken, versterkt door zijn jarenlange ervaring in 
Midden-Celebes, waren hem zeker niet vreemd. Hij voelde dit zelf aan en schreef in 
1921 in zijn dagboek dat hij begon te wennen aan de gedachte dat een vloek op hem 
rustte ‘in de hebbelijkheid de menschen te drukken’.509 Jaren eerder schreef hij in 
hetzelfde verband in zijn dagboek, naar aanleiding van een brief van freule H.B. de 
la Bassecour Caan:510  

 
Wij hebben of krijgen zóó den naam van den baas te spelen over anderen, anderen te 
drukken enz, dat ik mij onwillekeurig terugtrek en mij onverschilliger tegenover sommige 
zaken voordoe dan ik in werkelijkheid ben. Maar flinke lui klagen niet over dat drukken der 

                                                        
505  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 26 februari 1910. 
506  Zie ook blz.355. 
507  ‘Verslag van de Samenspreking met den Resident van Menado, den heer F.H.W.J.R. Logeman, op 

16 Juni 1920, te Posso’ (ARvdZ 65/4).  
508  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 31 december 1920 (ARvdZ 65/4). 
509  Kruyt, ‘Dagboek 1921-1922’, 11 juni 1921. 
510  Het is niet duidelijk op welke brief Kruyt doelt: in het archief bevinden zich 82 brieven van De la 

Bassecour aan Kruyt, geschreven tussen september 1905 en april 1917, maar in de beide brieven die 
het dichtst bij de dagboekdatum liggen, komen geen passages voor die gaan over de dominante 
trekken van de familie Kruyt. Het aantal brieven is in feite hoger dan 82, omdat De la Bassecour 
vaak op één datum twee brieven schreef: de ene aan ‘lieve Jo’ en de ander aan ‘hooggeachte heer 
Kruyt’. Voor de betekenis van De la Bassecour voor de zending, zie: ‘In memoriam. Jonkvrouwe 
H.B. de la Bassecour Caan’, s.n., TZM, 1925 (69), blz. 272-274. 
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Kruyten, alleen slappe lui, die wel een drukje noodig hebben. En ik heb ook wel opgemerkt, 
dat menschen met dezelfde ondeugden, mekaar het minst kunnen uitstaan. Zoo is het tus-
schen den Heer Gunning en mij vice versa.511 

 
De kweekschool 
Op 1 juni 1909 werd in Kuku voor het eerst een Conferentie van Zendelingen in 
Midden-Celebes gehouden. Kruyt werd tot voorzitter gekozen en Schuyt tot secre-
taris. Het bestuur van het NZG stelde voor Adriani tot buitengewoon lid te benoemen, 
maar Kruyt was het daarmee niet eens. Adriani zou als linguïst op te grote afstand 
van het zendingswerk staan en een ‘zendingstheoreticus’ zijn. Het bestuur trok daar-
op het voorstel tot benoeming van Adriani in.512 De subsidieregeling voor de scholen 
was het belangrijkste onderwerp van de vergadering. Engelenberg was namelijk 
teruggekomen van zijn toezegging tot een maximum van fl. 5.000 per zendeling 
subsidie te verstrekken voor opgerichte scholen. De toezegging was gewijzigd in een 
maximum van fl. 5.000 voor alle zendingsfilialen. Door deze terugtrekkende 
beweging zouden de plannen voor het opzetten van scholen met behulp van onder-
wijzers uit de Minahasa snel onbetaalbaar worden. Om die reden werd veel aandacht 
gegeven aan het plan een kweekschool op te zetten, waar jongeren uit de streek in 
vier jaren konden worden opgeleid tot guru. De kweekschool kon echter pas in 1912 
worden geopend.513  

Om de scholen betaalbaar te houden, kwamen gouvernement en zending in 
1911 overeen dat schoolgeld zou worden geheven. Niet iedereen kon dat opbrengen, 
en daarom werd bepaald dat alleen diegenen zouden betalen die meer dan fl. 2,50 
inkomstenbelasting afdroegen.514 Het zendingsbestuur ging akkoord en presenteerde 
deze maatregel in zijn publicaties als een stap richting zelfonderhoud van de 
gemeenten in Midden-Celebes.515 De subsidies van de overheid en het betaalde 
schoolgeld per kind516 namen echter niet weg dat het NZG forse bedragen moest 
opbrengen voor het in stand houden van de scholen. In een brief aan Kruyt be-
klaagde het NZG-bestuur zich erover dat er in de praktijk niet veel terecht was 
gekomen van de toezeggingen van het gouvernement het onderwijs te subsidiëren. 
Voor het geld dat de zending op de scholen toelegde, had ze gemakkelijk een extra 
zendeling kunnen uitzenden.517 

In juli 1909 droeg Kruyt het ressort Kuku over aan Schuyt. Hij zelf vestigde 
zich in het aan de zuidpunt van het Poso-meer gelegen plaatsje Pendolo. Doordat in 
1910 Hofman wegens vergevorderde tuberculose definitief naar Nederland moest 
terugkeren,518 droeg Kruyt ook verantwoordelijkheid voor het ressort Kasiguncu. 

                                                        
511  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 20 september 1910. Kruyt was niet bijzonder gesteld op director J.W. 

Gunning: hij vond hem te veel ‘baas’, terwijl het hem ontbrak aan grondige kennis over het werk 
van de zending. Het dominante karakter van Gunning komt ook aan de orde in H.M. van Nes, ‘In 
memoriam Dr. J.W. Gunning (1862-1923)’, TZM, 1924 (68), blz. 1-23, zie blz. 13. 

512  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 15 november 1909 en 30 juli 1910 (ARvdZ 65/4). 
513  Het voorstel een kweekschool te openen werd door het zendingsbestuur al in 1908 besproken 

(Extract-Acten NZG, 18 juni 1908, blz. 134). 
514  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 9 oktober 1911 (ARvdZ 65/4). 
515  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 4 januari 1912 (ARvdZ 65/4). 
516  Dit bleek gemiddeld 50 cent per kind te zijn. In de welvarender kuststreek 75 cent (brieven Kruyt 

aan bestuur NZG, 8 januari, 11 maart 1912, ARvdZ 65/4). 
517  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 10 februari 1912 (ARvdZ 65/4).  
518  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 24 januari 1910. De familie Hofman zou 5 april uit Poso vertrekken, 

op grond van een geneeskundige verklaring van dr. W.C. Klaassen, dat hij voor twee jaar naar 
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Gedurende een jaar verbleef hij afwisselend een maand in Pendolo en een maand in 
Kasiguncu. In december 1911 kon hij het ressort Kasiguncu overdragen aan zende-
ling H.J. Wesseldijk.519 Deze was al een jaar voordien aangekomen, maar leerde 
eerst bij Adriani de taal en werd vervolgens eerst een half jaar ingewerkt door Kruyt.  

Doordat in 1912 veel overgangen naar het christendom plaatsvonden in de 
ressorten waar Kruyt en Schuyt werkten, was opnieuw uitbreiding van het aantal 
zendelingen nodig. Toen ook in de oostelijker gelegen streken Onda’e en Mori 
overgangen naar het christendom op gang kwamen, werd het te bewerken gebied 
voor de zendelingen aanmerkelijk groter en was versterking ook daarom nodig.  

In 1914 reisde Kruyt tweemaal naar Mori om zich een goed beeld van de situ-
atie te kunnen vormen.520 Hij adviseerde het zendingsterrein richting Mori uit te 
breiden. Kruyt voerde over het openen van een zendingsressort in Mori uitvoerig 
overleg met ds. R.W.F. Kijftenbelt.521 Aanleiding tot het ‘bezetten’ van Mori was voor 
een niet gering deel, dat Kijftenbelt het werk in deze regio, dat onder supervisie van de 
Indische Kerk gebeurde, wilde overdragen aan de zending. Kruyt kreeg van het 
bestuur van het NZG toestemming zodanige maatregelen te nemen dat het werk na 
vertrek van Kijftenbelt gaande gehouden kon worden.522 In 1913 vaardigde het NZG 
daarom J. Ritsema523 en H.G. van Eelen524 af. Zij werden geplaatst in Taripa en 
Korowalelo. In combinatie met de tweede reis naar Mori bezocht Kruyt ook het 
zuidelijke Malili, omdat ook daar de vraag naar ‘bezetting’ van dit terrein door de 
zending aan de orde kwam. Dit had met name betrekking op de mogelijkheid een 
standaardschool te openen in Wotu en twee andere scholen aan de weg van Pendolo 
naar Wotu.525 Uiteindelijk zouden vier gurus voor Wotu en omgeving beschikbaar 
worden gesteld.526 Deze vielen onder het ressort Pendolo en stonden daarmee onder 
leiding van Kruyt. In de jaren 1914-1922 waren er in zijn ressort circa vijftien 
scholen.527  

In 1912 kwam uiteindelijk toestemming van het NZG-bestuur de kweekschool te 
openen.528 Al sinds 1907 had Kruyt met het bestuur gesproken over de wenselijkheid 
van een kweekschool, die in korte tijd een groot aantal To Pamona tot guru zou 
moeten opleiden, voor taken in onderwijs én gemeente. Kandidaten voor deze 
opleiding werden gezocht in de families van de kabosenya’s. In de eerste jaren 
waren de leerlingen vaak jongens die bij de zendelingen in huis hadden gewoond 

                                                                                                                                  
Europa terug moest i.v.m. tuberculose van longen en stembanden (23 januari 1910, ARvdZ 65/4). 
Hofman overleed op 23 april 1919. 

519  H.J. Wesseldijk (1886-1964) was van 1910 tot 1921 werkzaam in Kasiguncu, en na een lang verlof 
in Nederland (1921-1925) tot 1939 werkzaam in Tentena. 

520  ‘Dagboek van reis naar Mori, 3 februari-15 maart 1914’ (ARvdZ 106A/6/3); ‘Dagboek van reis naar 
Mori en Malili, 21 juli-31 augustus 1914’ (ARvdZ 106A/6/3).  

521  Zie o.a. brief Kruyt aan Kijftenbelt, 27 augustus 1914 (ARvdZ 65/4). Kijftenbelt (1865-1952) was 
predikant van de Indische Kerk (1890-1923 en 1925-1930). Van 1911 tot 1915 en van 1920 tot 1922 
was zijn standplaats Makassar. 

522  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 22 december 1914 (ARvdZ 65/4). 
523  J. Ritsema, van 1913 tot 1927 werkzaam in Taripa, van 1928 tot 1939 in Kawata.  
524  H.G. van Eelen, van 1913 tot 1914 werkzaam in Korowalelo. Na een langdurig ziekteverlof was hij 

van 1918 tot 1930 werkzaam in Lao si Momo (Deli). 
525  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 1 mei 1914 (ARvdZ 65/4). 
526  Brief Kruyt aan het bestuur, 9 augustus 1916 (ARvdZ 65/4). 
527  Zie map ‘Kweekschool Pendolo. Alb.C. Kruyt’, in dossier financiële administratie ‘Poso 1916-

1930’, ARvdZ (ongeïnventariseerd dossier). In deze map worden per jaar alle namen van 
onderwijzers en gemeentevoorgangers opgesomd. 

528  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 6 juni 1912 (ARvdZ 65/4). 
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(anak piara’s).529 Jongeren uit de watua, de slavenstand, werden niet toegelaten530 
omdat de zending meende dat dit contraproductief zou zijn: de kabosenya’s zouden 
hen niet als guru accepteren. De ervaringen met gurus uit de Minahasa waren niet 
onverdeeld gunstig en Kruyt schreef daarom in zijn dagboek: ‘Hoe eerder wij het 
Minahassisch personeel met Toradja’sch kunnen verwisselen, hoe beter het zal 
zijn.’531 Aanvankelijk waren er echter bezwaren van financiële aard.532 In 1910 leek 
het de goede kant op te gaan en Kruyt noteerde in zijn dagboek: ‘Wij hebben uit den 
laatsten bestuursbrief meer hoop gekregen omtrent een Poso’sche kweekschool. Er is 
nu een jongmensch in het Zendelinghuis opgenomen van 17 jaar, die de HBS drie-
jarige cursus heeft afgeloopen. Het Bestuur zal hem het onderwijzersexamen laten 
doen en dan voor zendeling laten afstudeeren. Deze jonge man zal dan voor Posso 
worden bestemd.’533 Dit vond echter geen doorgang en Kruyt zelf werd gevraagd de 
leiding van de school op zich te nemen. 

Kruyt liet kort na de opening van de kweekschool niet na erop te wijzen dat het 
‘een zeer ongelegen tijd’ was hem de leiding van de kweekschool toe te vertrouwen, 
‘juist nu ik vrij moest zijn om hier en daar heen te gaan om met hulp en raad te 
dienen, nu het werk zich zoo uitbreidt.534 In het belang van het werk vroeg hij het 
bestuur hem zo snel mogelijk van de taak aan de kweekschool te ontheffen. Het 
bestuur van het NZG antwoordde dat het zich zorgen maakte over de vele verant-
woordelijkheden van Kruyt. Het speet het bestuur Kruyt te moeten meedelen dat het 
voor 1917 niet zou lukken een directeur voor de kweekschool uit te zenden.535 De 
eerdere toezegging van het bestuur dat een zendeling-onderwijzer beschikbaar zou 
worden gesteld,536 werd uiteindelijk echter niet gerealiseerd. Het gouvernement 
besloot namelijk in 1918 de opleiding niet te subsidiëren. Het bestuur van het NZG 
kwam vervolgens tot de slotsom dat de kosten van uitzending van een directeur te 
zwaar gingen wegen.537 Kruyt gaf daarom in de jaren 1912 tot 1920 zelf les aan de 
school. Hij deed dit samen met Minahasische onderwijzers, eerst A.W. Possumah en 
vanaf 1918 C. Poluan.538 Kruyt bleef aan de kweekschool verbonden als directeur 
totdat zijn zoon Jan in augustus 1922 deze functie overnam, kort voordat Kruyt met 
verlof naar Nederland vertrok.539 De eerste lichting van 11 kwekelingen studeerde af 
in juli 1916. Op dat moment waren er nog 36 anderen in opleiding, van wie naar 
verwachting 12 in 1918 en 24 in 1920 zouden afstuderen.540  
 

                                                        
529  Zie J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 211. 
530  Extract-Acten NZG, 28 september 1917, blz. 129. 
531  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 15 maart 1910. 
532  Zie brief bestuur NZG aan Kruyt en Hofman, 29 juni 1908 (ARvdZ 65/4), ‘Dagboek 1909-1910’, 14 

oktober 1909, en brief Kruyt aan het bestuur NZG, 11 juni 1909 (ARvdZ 65/4).  
533  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 15 maart 1910. 
534  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 10 juni 1913, 12 september 1913 (ARvdZ 65/4). 
535  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 22 december 1914 (ARvdZ 65/4). 
536  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 3 oktober 1912 (ARvdZ 65/4). 
537  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 29 januari 1919 ARvdZ 65/4). 
538  Possumah werd door Kruyt ontslagen, omdat hij samenwoonde met een meisje uit Pendolo en bij 

haar een kind verwekte (brief Kruyt aan bestuur NZG, 16 november 1917, ARvdZ 65/4). 
539  Kruyt schreef diverse boekjes in het Bare’e voor gebruik in de opleiding. Deze boekjes zijn gedrukt, 

maar zijn voor zover auteur dezes bekend niet bewaard gebleven. Zeker is dat Kruyt boekjes schreef 
over het godsdienstonderwijs, over de topografie van Nederlands-Indië en over plantkunde. Tevens 
maakte hij een topografische kaart van Midden-Celebes (zie Kruyt, ‘Dagboek 1915-1917’, 3 maart 
1916). Deze kaart werd gedrukt. 

540  Brief Kruyt aan het directoraat van Onderwijs en Eredienst, 8 juni 1917 (ARvdZ 65/4). 
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Werkdruk en teleurstelling in collega’s 
De combinatie van zendingswerk in het ressort Pendolo, het directeurschap van de 
‘particuliere kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers-voorgangers te Pendolo’, 
frequent overleg met het gouvernement541 en veel algemene zaken die de zending in 
Midden-Celebes als geheel betroffen, viel Kruyt in deze jaren niet gemakkelijk. Het 
waren drukke jaren en voor publiceren bleef weinig tijd over. In 1911 werd Kruyt 
als medewerker gevraagd door de redacties van Stemmen des Tijds542 en het Allge-
meine Missions-Zeitschrift.543 Kruyt zegde medewerking toe, maar door tijdgebrek 
zou hij uiteindelijk weinig in deze periodieken publiceren.  

Wel produceerde Kruyt in deze periode grote aantallen preekschetsen, die door 
de gurus werden gebruikt voor de prediking in de gemeenten. De preekschetsen 
kwamen in gestencilde vorm beschikbaar. De oorspronkelijke schetsen zijn in het 
Kruyt-archief bewaard gebleven,544 maar dat geldt niet voor de gestencilde exem-
plaren. Dat de schetsen werden gestencild blijkt onder meer uit de jaarrekening van 
Kruyt over 1922, waar inkomsten van fl. 257 wordt vermeld, ‘van de gemeenten 
voor gecyclostyleerde preekschetsen’.545 Over het gebruik van preekschetsen schreef 
Kruyt in 1934:  

 
Mijn preekschetsen zijn nog niet zoo heel oud, want in den eersten tijd liet ik dit geheel 
aan de goeroes over. De ervaring, dat dit preeken heel bedroevend is, heeft mij gebracht 
tot het maken der schetsen, eerst alleen voor mijn eigen goeroes, later voor allen. Ik voel 
met je, dat die schetsen de goeroes remmen in zelfstandigheid in dit opzicht. Voor een 
deel moet dit worden toegeschreven aan het verkeerde gebruik, dat sommige collega’s 
ervan gemaakt hebben, in dezen zin, dat ze er heelemaal niet op letten, dat de goeroes die 
toespraken zouden memoreeren. Mijn voorstelling van de zaken is geweest, dat als de 
goeroes trouw de schetsen memoreerden, dit tengevolge zou hebben, dat veel ervan bij 
hen zou blijven nawerken, en zoodoende toch tot hun bezit zou worden. In dit opzicht is 
het heelemaal anders gegaan. Met uitzondering van het ressort Pendolo geloof ik dat 
overal elders de schetsen zonder meer werden voorgelezen. Op mijn goeroevergade-
ringen heb ik jarenlang ook een tekst besproken. De goeroes mochten daarbij geenerlei 
aanteekeningen maken, en daarvan moesten ze dan een schets inleveren.546 

 
In de dagboekbrieven refereert Kruyt niet of nauwelijks aan de Eerste Wereldoorlog. 
Op 20 augustus 1914 noteerde hij in zijn dagboek dat de prijs van rijst verdubbelde 

                                                        
541  Hierbij valt niet alleen te denken aan door Kruyt regulier bijgewoond overleg van gouvernement en 

hoofden, maar ook aan de verzoeken tot advisering. Toen bijvoorbeeld in 1911 in de Tweede Kamer 
klachten binnenkwamen n.a.v. een van de inlandse assistenten van Mazee, werd Kruyt ingeschakeld 
om de zaak in Tojo te onderzoeken (zie ‘Dagboek 1910-1912’, 18 december 1911). 

542  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 1 augustus 1911. 
543  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 15 april 1911. J. Warneck die in 1911, na het overlijden van zijn 

vader Gustav, met Julius Richter de eindredactie van AMZ ging voeren, vroeg Kruyt om artikelen 
voor het blad te schrijven (brief J. Warneck aan Kruyt, 9 januari en 3 juli 1911, ARvdZ 101A/6/4). 
Kruyt noteerde in zijn dagboek dat hij niet wist waar hij de tijd vandaan moest halen. Het op 
verzoek van Warneck geschreven artikel over Kruyts preken voor To Pamona is door laatst-
genoemde wel geschreven, maar nooit in AMZ geplaatst (zie onder meer brief J. Warneck aan 
Kruyt, 12 januari 1912, ARvdZ 101A/6/4). Warnecks verzoek een artikel te schrijven over het begin 
van de Poso-zending leidde tot de publicatie van ‘Der Anfang der Missionsarbeit in Posso 
(Celebes)’, AMZ, 1913, Beiblatt (1), blz. 1-16. 

544  Zie bibliografie. 
545  ‘Rekening van Br. A.C. Kruyt over 1922’, zie map ‘Kweekschool Pendolo, Alb.C. Kruyt’, in 

dossier financiële administratie ‘Poso 1916-1930’ (ARvdZ, ongeïnventariseerd dossier). 
546  Brief Kruyt aan zijn zoon, 3 juli 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
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als gevolg van berichten over het uitbreken van de oorlog.547 Wel schreef hij over de 
oorlog in brieven aan zijn vriend Bram van der Flier. Zo maakte Kruyt er melding 
van dat de lust tot het schrijven van brieven afnam als gevolg van verscherpte duik-
bootacties: zekerheid dat brieven aankwamen was er niet meer. In een brief uit 1918 
schreef Kruyt dat hij en zijn vrouw veel met de oorlog bezig waren naar aanleiding 
van telegrafische berichten van 23 en 24 maart dat de Duitsers bij St. Quentin waren 
doorgebroken. Hij hoopte dat dit de vrede in Europa dichterbij zou brengen, maar 
daarover filosoferen ‘ligt niet in mijn weg. Van verschillende kanten krijgen wij 
beschouwingen van Pro-Duitsers en Pro-Geallieerden, maar het komt mij voor dat 
de beschouwingen van Colijn in de Stemmen des Tijds de meest objectieve zijn.’548 
De brieven aan vriend Bram laten echter zien dat het dagelijkse zendingswerk Kruyt 
veel meer bezighield dan de oorlog in Europa.  

De dagboekbrieven in de periode 1907-1922 maken duidelijk dat Kruyts ver-
houding met zijn collega’s niet altijd gemakkelijk was. Hij leed aan de constatering 
dat diverse van zijn collega’s niet veel zendingsgeest hadden. Voor hem was het 
onbegrijpelijk dat Hofman er op aandrong dat Kruyt het ressort Kasiguncu zou 
overnemen. Kruyt zag zichzelf als de pionier en zijn krachten moesten dan ook niet 
aangewend worden in een ressort dat al een grote beweging naar het christendom 
had laten zien: 

 
Door mijne jarenlange pionierservaring heb ik volop werk in de streek, die ik nu ontgin, 
terwijl een jonge broeder jaren noodig zou hebben om zoover te komen. In de werkkring 
Kasigoentjoe kan hij gauw thuis zijn, omdat hij daar weet wat hij heeft te doen. Pioniers-
werk hangt voor het grootste deel af van persoonlijken invloed, dien ik in grooten mate over 
de Toradja’s heb gekregen, en dien een jonge broeder zich moeielijk meer veroveren kan. 
Zeker moet er veel geregeld worden in de jonge gemeenten, maar daartoe is gelegenheid 
genoeg, wanneer ik om de andere eene maand te Kasigoentjoe en eene maand te Pendolo 
doorbreng.549  

 
Hij stoorde zich ook buitengewoon aan het feit dat het bestuur van het NZG meende 
dat zoon Jan zendeling-arts zou moeten worden of landbouwkundig ingenieur, 
terwijl deze zendeling wilde worden. ‘De zij-takken in de zending als onderwijs, 
medische zending, oeconomie en dergelijke schijnen meer de aandacht en belangstel-
ling van het Bestuur te hebben dan het eigenlijke predikwerk.’550  

In 1915 zou met name de relatie met Schuyt bekoelen. Kruyt schreef daarover: 
‘De “politiek” die Schuyt in den laatsten tijd tegenover mij en de andere broeders 
voert, moet er toe leiden, dat de verhouding tusschen de andere broeders en hem hoe 
langer hoe koeler wordt, en hij tenslotte geheel alleen zal komen te staan.’551 In 1915 
                                                        
547  Kruyt, ‘Dagboek/Reisverslag juli-augustus 1914’. 
548  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 9 april 1918 (ARvdZ 101A/6/3). 
549  Kruyt, ‘Dagboek 1909-1910’, 29 maart 1910; zie ook de dagboeknotitie van 12 april 1910. 
550  Kruyt, ‘Dagboek 1910-1912’, 15 april 1911. Zie brief J. Rauws aan Kruyt, 3 februari 1911 (ARvdZ 

65/4). In zijn brief van 3 juli 1911 (ARvdZ 65/4) gaf Rauws aan Kruyt te kennen dat zoon Jan maar 
ternauwernood door het toelatingsexamen heen kwam vanwege te lage resultaten op het onderdeel 
geloofsleer. Bovendien werd hij gezien als iemand die zich niet gemakkelijk gaf en schuchter van 
karakter was, hetgeen volgens Rauws voor een zendeling geen goede eigenschap was. Toch werd hij 
aangenomen. 

551  Kruyt, ‘Dagboek 1915-1917’, 24 november 1915. Schuyt gaf in 1969 ten onrechte aan dat de relatie 
met Kruyt tot 1917 goed was (zie W.J.L. Dake en H.J. van Straalen, ‘Aantekeningen van gesprek 
over Medische Zending in Poso-gebied te Veenendaal, 17 juni 1969’, blz. 3-4, ARvdZ 22/5). In 
1913 stelde Schuyt al zeer kritische vragen aan het zendingsbestuur over Kruyts aanspraken op 
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kon Kruyt het bestuur nog de verzekering geven dat van een breuk geen sprake was.552 
In 1921 was echter duidelijk dat de relatie tussen Schuyt en de Conferentie van 
Zendelingen tot een breekpunt was gekomen.553 De onderlinge sfeer was uiterst 
onprettig geworden: ‘Maar moeder en ik hebben op al die uitvallen [van Schuyt en 
zijn vrouw] gezwegen. Op een avond is het tot een uitpakken gekomen, en jullie zoudt 
verbaasd staan over wat voor dingen al die twee gevallen zijn. En bij hun rede-
neeringen weet je heusch niet hoe je het met hen hebt. Om een voorbeeld te noemen: 
We hadden hem tot een knechtje van den zendeling van Tentena willen maken?’554 In 
1922 blijkt uit de dagboeken het failliet van de relatie: 

 
En nu moet ik nog over Schuyt schrijven. Ja, de zaak met hem draait heelemaal om zijn 
persoon en om het feit dat hij niet geschikt is voor zendeling. Dit grond ik op hetgeen ik van 
hem gezien heb. A priori was dit al te voorzien en ik sta verbaasd van de kortzichtigheid 
van Oom Bram [A. van der Flier] om zoo’n jongen aan te raden zendeling te worden. 
Geheel in zijn belang, en om eindelijk eens af te wezen van de voortdurende tegenwerking 
van zijn kant om aan het zendingswerk een gezonde ontwikkeling te geven, heb ik zijn plan 
gesteund om zich speciaal op de medicijnen toe te leggen. Ieder voorstel van hem bewijst, 
dat hij geen goed zendeling is, of laat ik het liever zoo zeggen: ieder voorstel was altijd vlak 
tegenover het mijne. Men moet dus tusschen Schuyt en mij kiezen. Maar hierin heb je 
gelijk, dat hem dat niet is te zeggen: Je deugt niet voor zendeling, want hij zou het niet 
willen gelooven. Het is hiermee als met een goeroe die ongeschikt is voor zijn werk. Als je 
hem zegt dat hij daarom er uit moet, dan begrijpt hij er niets van en vindt dat hij onbillijk 
behandeld wordt. En [te] bewijzen met onweerlegbare feiten is het niet dat Schuyt 
ongeschikt is. Je kunt zeggen: Hij bezocht zijn filialen haast niet, liet zijn scholen loopen, 
reed zijn goeroes niet na, kan niet met de menschen omgaan. Maar tegen ieder ding stelt hij 
zijn meening, en dan zit je er weer mee, want je kunt het niet alles op een lijstje geven. En 
het eind is, dat Schuyt bewijst dat hij een goed zendeling is, en dat wij niet deugen. Want 
van de verblinding van Schuyt en zijne vrouw heb je geen gedachte. Eerst door hen heb ik 
pas iets leeren verstaan van de Farizeeërs, niet dat Schuyt en zijn vrouw huichelaars zijn, 
maar dat waren de Farizeeërs ook niet in den gewonen zin van het woord. Maar alles wat 
die twee doen, ook het verkeerde, weten ze zoo te beredeneeren, dat het goede daden van 
hen worden.555  

 

                                                                                                                                  
eindverantwoordelijkheid voor alle zendingsressorten van Midden-Celebes (brief Schuyt aan 
zendingsbestuur, 22 december 1913, ARvdZ 22/5). Het bestuur ontkende echter dat Kruyt 
eindverantwoordelijk was (brief bestuur aan Schuyt, 1 april 1914, ARvdZ 22/5). In 1915 schreef 
Schuyt aan het bestuur: ‘Ik hoop steeds in ’t oog te houden, dat hij [Kruyt] mijn meerdere is in 
kennis en gaven, maar ook hoop ik, ter wille van ’t werk, er voor bewaard te mogen blijven, dat ik, 
uit vrees het Br. Kruyt niet naar den zin te maken, mij zou laten weerhouden aan te pakken wat ik 
beschouw als mij door God op mijn weg gelegd’ (brief Schuyt aan zendingsbestuur, 14 april 1915, 
ARvdZ 22/5). 

552  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 9 mei 1915 (ARvdZ 65/4); zie ook Extract-Acten NZG, 15 september 
1915, blz. 287. 

553  Kruyt, ‘Dagboek 1921-1922’, 21 mei en 21 september 1921, 14 januari, 8 juni 1922.  
554  Kruyt, ‘Dagboek 1920’, 1 maart. Uit de tekst blijkt niet op wie Kruyt doelt met deze ‘zendeling van 

Tentena’, want in 1920 was Tentena nog geen ‘zelfstandig’ zendingsressort. Schuyt wilde niet met 
de verantwoordelijkheid voor een nieuw te vormen ressort belast worden, maar zich kunnen wijden 
aan het medische werk. Hij wilde wel deelnemen aan de geestelijke zorg, maar wees bemoeienis 
met de zendingsschool af. Kruyt ging daarmee niet akkoord en meende dat hij zijn werk dan moest 
doen onder verantwoording van de ‘zendeling van Tentena’. Voor Schuyt was dit onaanvaardbaar. 
Tentena kreeg in 1925 een eigen zendeling in de persoon van H.J. Wesseldijk, die toen terugkeerde 
van verlof uit Nederland. 

555  Kruyt, ‘Dagboek 1921-1922’, 8 juni 1922. 
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Het is te gemakkelijk het conflict te herleiden tot onverenigbaarheid van karakters. 
Dit speelde ongetwijfeld een grote rol. Ten diepste draaide het conflict echter om 
een groot verschil in visie, dat zich voornamelijk concentreerde op de verhouding 
van sociaal-medisch werk en evangelieverkondiging in de Poso-zending556 en op de 
vraag of het bevorderen van lokale handel tot het werk van de zending behoorde.557 
Kruyt was een verklaard tegenstander van de zogenaamde ‘hulpdiensten van de 
zending’:  
 

Ik durf zeggen, dat wat mij het meest van Schuyt hinderde en angstig maakte, was dat hij 
het werk zoo’n heel anderen kant op drijft, dan naar mijn gedachte goed is. Maar al heb ik 
steeds getracht om mij niet door de onhebbelijkheid van Schuyt te laten influenceeren, ik 
heb mij er toch niet aan kunnen onttrekken, en dat heb je [zoon Jan] heel klaar aangetoond. 
Eerlijk gezegd, wist ik ook niet hoe de zaak moest worden aangepakt, maar nu heb jij de 
weg gewezen: het moet van de jongeren uitgaan; de jongeren moeten zeggen: wij zijn het 
met de richting van Kruyt eens, en we hebben liever dat Schuyt opzij gaat, omdat het anders 
toch niet zal gaan, vooral nu hij de oudste in de zending wordt.558  

 
De Conferentie van Zendelingen kwam tot de conclusie dat de samenwerking met 
Schuyt onmogelijk was geworden en Schuyt kreeg verlof van het bestuur in Leiden 
medicijnen te studeren. Hij repatrieerde met het oog daarop in 1924.559 Kruyt wilde 
voorkomen dat Schuyt na afronding van zijn studie zou terugkeren naar Tentena. Hij 
schreef daarom aan het bestuur van het NZG: 
 

Broeder Schuyt zou na het behalen van het arts-diploma dan naar Poso terug willen gaan 
als zendelingsarts. De mogelijkheid was dan niet uitgesloten, dat in Poso veel zou zijn 
veranderd, en dat hij als zendelingsarts wel met de zendelingen zou kunnen samen-
werken. Terwijl ik de uitvoerbaarheid van dit plan in het midden laat, kan ik alleen 
zeggen, dat samenwerking met Broeder Schuyt nimmer mogelijk zal zijn, tenzij hij leert, 
dat de schuld van allerlei niet alleen bij anderen ligt. En in de tweede plaats heb ik geen 
hoop op een samenwerking van Broeder Schuyt en Zendelingen, omdat hij blijkbaar niet 
in staat is missionarisch te denken en te handelen. (…) Reeds eenmaal heeft het zendings-
werk in Poso grote schade geleden, doordat we ons te ver op een zijlijn hadden begeven 
(de tokozaak),560 we moeten waken, dat dit niet weer gebeurt, al is deze tweede zijlijn (de 
ziekenverpleging) dan ook van heel wat ideëler aard dan de eerste.561  

 
Enkele weken later meldde het bestuur aan Kruyt dat hij zich geen zorgen hoefde te 
maken over terugkeer van Schuyt naar Midden-Celebes: ‘Over een eventueele terug-
keer van Broeder Schuyt in Posso behoeft U niet in ongerustheid te verkeeren. Na 
ommekomst van zijn verlof is de financiële band tusschen Br. Schuyt en het Genoot-

                                                        
556  Zie brief Kruyt aan het bestuur, 10 oktober 1914 (ARvdZ 65/4) en het antwoord van het bestuur, 25 

januari 1915 (ARvdZ 65/4).  
557  Zie voor de plaats van de hulpdiensten in de gereformeerde zending: H. Reenders, De gere-

formeerde zending in Midden-Java 1859-1931. Een bronnenpublicatie, Zoetermeer, 2001, blz. 397-
398, 751-755 (medisch werk) en blz. 119-125 (‘toko-houden’). 

558  Kruyt, ‘Dagboek 1921-1922’, 3 juli 1922. Schuyt werd de ‘oudste in de zending’ vanwege het 
aanstaande verlof van Kruyt. 

559  Hij studeerde niet in Utrecht, zoals abusievelijk vermeld staat in J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, 
blz. 374. Schuyt woonde in deze periode met zijn gezin aan de Van Galenstraat in Den Haag (brief 
A.M. van de Poll-Schuyt aan auteur, 9 september 1994).  

560  Zie J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 249-255. 
561  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 10 december 1924 (ARvdZ 65/4). 
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schap verbroken. Hij wordt dan beschouwd als oud-zendeling.’562  
In 1928, na de afronding van zijn studie, wilde Schuyt inderdaad terugkeren naar 

Tentena. Pas in 1929 kwam de kwestie Kruyt-Schuyt tot een afronding, toen het be-
stuur van het NZG definitief besloot, op advies van de Conferentie van Zendelingen, 
de inmiddels als arts afgestudeerde Schuyt niet te laten terugkeren naar Midden-
Celebes.563 Schuyt weet dit aan de invloed van Kruyt. Het conflict was zo ernstig dat 
in het gezin Schuyt de naam Kruyt nadien nooit meer genoemd mocht worden. 
Gezien de ernst van het conflict is het op zijn minst ironisch te noemen dat Kruyt na 
repatriëring uitgerekend in de Schuytstraat564 in Den Haag kwam te wonen.  

Overigens kon Kruyt evenmin overweg met Ten Kate. Ook in dit geval was de 
oorzaak zowel verschil in visie als botsende karakters. Ten Kate zette zich sterk in 
voor de handelsonderneming van de zending te Poso. Volgens Kruyt leidde dit 
slechts af van het predikwerk. Na zijn overlijden in 1918 schreef Kruyt kritisch aan 
het bestuur dat Ten Kate zich in zijn werk niet had gericht op de primaire missio-
naire taken.565 Hij noemde Ten Kate in zijn dagboek ‘een gemeene intrigant’566 en 
aan zendeling Govert Maan (1869-1954) schreef hij dat de man voor zendeling 
absoluut ongeschikt was.567 In 1919 zou nog een kwestie ontstaan, omdat Kruyt na 
Ten Kate’s overlijden diens weduwe niet had bezocht voor zij repatrieerde.568 
Mensen als Schuyt en Ten Kate ontbrak het volgens Kruyt aan zendingsgeest.  

Aan het eind van deze werkperiode valt in de dagboekbrieven van Kruyt een 
zekere matheid te constateren en een hoge irritatiegraad ten opzichte van collega’s 
en bestuursambtenaren. De onstuimige groei van het werk, de daarmee gepaard 
gaande werkdruk, en niet in de laatste plaats de conflictueuze relatie met Schuyt, 
zijn hier waarschijnlijk oorzaak van geweest. In een brief aan Gunning gaf Kruyt 
uiting aan zijn gevoelens:  

 
(…) zooals het nu gaat, kan het niet blijven gaan. En ik zeg dit met het oog op het 
arbeidsveld zelf. Want het voortdurend gebrek aan krachten, zoodat het werk nergens kan 
gedaan worden, zooals het behoort, moet terneerdrukkend werken op een zendeling die er 
werkelijk met zijn ziel in is. Door te veel hooi op zijn vork te nemen, gebeurt niets goed. 
Het kan niet anders of de Freudigkeit gaat er bij de zendelingen uit. Ik wil hiermede niets 
zeggen wat op een oordeel over het Bestuur lijkt, maar ik noem dit alleen als een feit. Ik 

                                                        
562  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 18 februari 1925 (ARvdZ 65/4).  
563  Extract-Acten NZG, 8 maart 1929, blz. 31. 
564  Hij woonde toen op de 2e Schuytstraat 35A. 
565  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 19 december 1918 (ARvdZ 65/4). Ten Kate schreef reeds in 1914 aan 

het zendingsbestuur over de moeizame relatie met Kruyt. Hij schreef: ‘In Conferentiezaken zijn er 
twee Broeders (Wesseldijk en Ritsema) die op alles wat Kruyt oordeelt ja en amen zeggen. Broeder 
Van Eelen, voelend dat hij nu nog niet zuiver kan oordelen, onthoudt zich van het uitspreken. Wie 
nu de stem van Broeder Kruyt heeft, is er. Maar die kan ik mij niet verwerven. Broeder Kruyt houdt 
niet van mij, evenmin van Broeder Schuyt, die niet door hem “vooruitgeschopt” wil worden. (…) Ik 
erken Broeder Kruyts waarde als zendeling en ik zou hem ook wel als onze ephorus willen zien, 
indien hij het zelf niet zoo gaarne wilde. Zijne heersch- en eerzucht zitten hem in de weg. Daardoor 
is alles wat anderen doen van minder allooi’ (brief Ten Kate aan bestuur 27 juli 1914, ARvdZ 64/2). 
Het bestuur vermaande Ten Kate daarop broederlijk te handelen en niet zichzelf te zoeken (brief 26 
februari 1915, ARvdZ 64/2).  

566  Kruyt, ‘Dagboek 1920’, 1 maart. 
567  Brief Kruyt aan G. Maan, 20 oktober 1918 (ARvdZ 101A/7/4). Maan werd in 1893 door de UZV 

uitgezonden. Tot 1905 werkte hij in Makassar en vanaf 1907 in Halmahera (1907-1919 in Buli en 
Weda en van 1922 tot 1926 in Tobelo). Zie K.J. Brouwers in memoriam ‘Ds. G. Maan’, NZ, 1954 
(37/10), blz. 8-9; ‘Govert Maan, 1895-23 april 1935’, s.n., NZ, 1935 (18/4), blz. 17. 

568  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 5 juli 1919 (ARvdZ 65/4). 
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zal dan ook niet meer aandringen op het spoedig uitzenden van meer krachten, maar 
gelaten afwachten wat er zal gebeuren.569 

 
 In Kruyts correspondentie met J. Warneck blijkt hoe groot zijn teleurstelling in het 

bestuur was.570 Dat had niet alleen te maken met de zaak Schuyt, maar ook met de 
platte organisatiestructuur van het zendingswerk. De voorzitter van de Conferentie 
van Zendelingen, of zendelingen die al jarenlange ervaring hadden, hadden niet meer 
te zeggen dan degenen die net aangekomen waren. Voorstellen tot verandering van 
deze situatie waren door de Conferentie van Zendelingen wel bij het bestuur inge-
diend, maar dit had daar met nietszeggende antwoorden op gereageerd. Bovendien 
beklaagde Kruyt zich erover dat hij als niet-theoloog niets te vertellen had onder al 
die dominees die in het bestuur zaten. Onder Gunning was het zendingswerk tot een 
metier zonder bezieling geworden. Het zou Kruyt daarom niet verwonderen wanneer 
God het hele zendingswerk in elkaar zou laten storten om het werk weer van de 
grond af aan op te bouwen.571 Ook het uitblijven van een nieuwe directeur voor de 
kweekschool leidde tot ernstige teleurstelling, met name in J.W. Gunning en F.J. 
Fokkema. Weglopen wilde hij niet, want er was niemand onder de zendelingen die 
zijn taken kon overnemen: 

 
Ik heb wel wat lang over deze zaak geschreven, maar ik hoop nu dat je begrijpt waarom 
het werk mij zwaar valt, de Freudigkeit is er af. (…) Een van de redenen waarom ik moet 
blijven is dat er niemand van de zendelingen op het oogenblik de kweekschool kan 
overnemen. Verder is er niemand die de belangen van de Posso-zending tegenover de 
Regeering kan vertegenwoordigen. Maar als er zoo iemand is, dan ben ik niet meer 
noodig.572 

 
Het zal Kruyts werklust geen goed gedaan hebben, dat Gunning de opvolging van de 
directeur van de kweekschool op zijn beloop liet. In een ‘zeer geheim’ afscheids-
woord aan de zendelingen van het NZG, dat Gunning in september 1918 schreef bij 
het verlaten van Nederlands-Indië, merkte hij op: ‘Op een terrein als Posso zie ik 
liefst, althans voorloopig, nog een zendeling aan het hoofd der kweekschool’.573 En 
even daarvoor schreef hij: ‘Gedurende eenige jaren stond Posso op het lijstje der 
terreinen, waarvoor een onderwijzer gezocht werd. Thans is het er, althans voor-
loopig, afgevoerd omdat Br. Kruyt zich nog met de leiding der kweekschool blijft 
belasten. Hoelang dit nog duren zal, doet nu niet ter zake. Ik herinner mij op dit 
oogenblik niet precies de gemaakte afspraken.’574  

Gezien de teleurstellingen in deze jaren valt het dan ook niet te verwonderen dat 
Kruyt in dezelfde brief aan Gunning meldde het gouvernement te willen verzoeken 
hem voor een periode van vijf jaar in dienst te nemen voor etnologisch onderzoek.575 

                                                        
569  Brief Kruyt aan J.W. Gunning, 17 september 1919 (ARvdZ 65/4). 
570  In het ARvdZ bevinden zich 55 brieven van J. Warneck aan Kruyt en 11 van Kruyt aan Warneck 

(zie bibliografie voor de vindplaatsen) uit de periode 1904-1939. In het Warneck-archief te 
Wuppertal zijn geen brieven van Kruyt aan Warneck opgenomen. 

571  Brieven Kruyt aan J. Warneck, 12 oktober 1921, 2 februari en 7 augustus 1922; brieven J. Warneck 
aan Kruyt, 10 december 1921, 28 mei en 7 oktober 1922 (ARvdZ 101A/6/4 en 101A/7/1).  

572  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 9 april 1918 (ARvdZ 101A/6/3). 
573  J.W. Gunning, Afscheidswoord, Batavia, 1919, blz. 81. 
574  Gunning, Afscheidswoord, Batavia, 1919, blz. 79-80. 
575  Brief Kruyt aan Departement van Onderwijs en Eeredienst, 30 december 1920 (ARvdZ 101A/8/3). 

Zie ook brief R. Kern aan Kruyt, 23 juli 1921 (ARvdZ 101A/8/3).  
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Met het directoraat van Onderwijs en Eredienst kwam hij in 1921 tot overeen-
stemming over een subsidie voor dit tijdelijke dienstverband, maar eerst wilde hij 
nog twee jaar terug naar Midden-Celebes om het werk aan de kweekschool af te 
ronden.576 Het NZG-bestuur was niet blij met zijn voornemen tijdelijk in dienst te 
treden van het gouvernement. Het bestuur was verrast en verbaasd over Kruyts plan 
en vroeg hem opnieuw zorgvuldig de afweging te maken of een dergelijk langdurig 
etnologisch onderzoek nog wel in het belang was van de zending.577 Uiteindelijk 
keurde het bestuur de plannen echter goed, al betreurde het dat Kruyt geruime tijd uit 
dienst van de zending zou zijn.578 

Daarnaast, en al eerder (1920), vroeg Kruyt aan de Conferentie van Zendelingen 
en aan het bestuur van het NZG toestemming voorafgaand aan het verlof en buiten 
kosten van het Genootschap onderzoek te doen naar de geschiedenis van de To 
Pamona.579 Kruyt ontving van het gouvernement voor deze onderzoeksreis een 
subsidie van fl. 2.000.580 Hij wilde met name de megalieten – oeroude stenen monu-
menten – in Bada en Besoa bestuderen581 en deze vergelijken met vergelijkbare 
megalieten in Sumba en Nias. Hij zag het nut van dit onderzoek voor het werk van 
de zending, maar besefte dat de omvang van het onderzoek buiten de kaders van het 
eigenlijke zendingswerk viel. In juli 1920 vertrok hij en reisde via Palopo en 
Mamasa naar Sumba, Timor, Java, de Mentawei-eilanden en Sumatra.582 Kruyt be-
treurde het dat hij vanwege slechte verbindingen moest afzien van een bezoek aan 
Nias.583  

Op Sumba ontmoette Kruyt – opnieuw – de gereformeerde zendeling ds. D.K. 
Wielenga. Deze was van 21 februari tot 24 maart 1919 op bezoek geweest in 
Poso.584 De ontmoeting had tot wederzijdse waardering geleid, ondanks theologische 
verschillen van inzicht. Wielenga had veel geleerd van de reis naar Poso en vele 
nieuwe gezichtspunten waren voor hem geopend. De deputaten Sumba-Zending 
                                                        
576  Brief Departement van Onderwijs en Eeredienst aan Kruyt, 19 maart 1921, no. 10428/V plus advies 

aan de gouverneur-generaal, 12 februari 1921, no. 5653/V (ARvdZ 101A/8/3); brief Kruyt aan 
bestuur NZG, 31 december 1920, 26 maart 1921 (ARvdZ 65/4). 

577  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 23 juli 1920 (ARvdZ 65/4). 
578  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 21 oktober 1920 (ARvdZ 65/4). 
579  Kruyt gaf toelichting op zijn voornemen in een brief aan het bestuur NZG, gedateerd 15 september 

1918 (ARvdZ 65/4). Voor de CvZ schreef hij een separaat voorstel, gedateerd 12 april 1920 
(ARvdZ 65/4). 

580  Brief Kruyt aan de directeur van Onderwijs en Eeredienst, 17 maart 1921 (ARvdZ 101A/8/3). 
581  Al in augustus 1918 maakte Kruyt met zijn zoon een reis van zes weken naar deze streken. 

Etnologisch onderzoek was hiervoor de belangrijkste aanleiding. 
582  De bezoekreis leidde tot de publicatie van onder meer de volgende etnologische artikelen: ‘De To 

Seko in Midden-Celebes’, BTLV, 1920 (76), blz. 398-430; ‘De To Rongkong in Midden-Celebes’, 
BTLV, 1920 (76), blz. 366-397; ‘De Roteneezen’, TvhBG, 1921 (60/3, 4), blz. 266-342; ‘Het pes-
simisme van het Indonesische heidendom’, Stemmen des Tijds, 1921 (12), blz. 143-165; ‘Een en 
ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Celebes)’, TvhBG, 1922 (61), blz. 427-470; ‘De 
Soembaneezen’, BTLV. 1922 (78/3,4), blz. 466-608; ‘De Timoreezen’, BTLV, 1923 (79/3), blz. 347-
490; ‘Les statues en pierre de la région centrale de Célèbes’, Revue Anthropologique, 1923 (33), blz. 
271-278 ; ‘De Mentaweiers’, TvhBG, 1923 (62), blz. 1-186; ‘De Toradja’s van de Sa’dan-, 
Masoepoe- en Mamasa-rivieren’, TvhBG, 1923, (63), blz. 81-175, 259-401.  

583  Brief Kruyt aan J. Warneck, 12 oktober 1921 (ARvdZ 101A/7/1). 
584  Th. van den End noemt abusievelijk het jaartal 1918 in zijn Gereformeerde Zending op Sumba, 

1859-1972. Een bronnenpublicatie, Alphen aan de Rijn, 1987, blz. 192. In zijn latere artikel ‘De 
gereformeerde zending en de anderen’, ZGKN100, wordt het jaartal wel juist weergegeven (blz. 79). 
In dit artikel geeft Van den End aan dat Wielenga van 24 februari tot 21 maart bij Kruyt verbleef. 
Kruyt zelf geeft aan dat Wielenga aankwam op 21 februari en vertrok op 24 maart (Kruyt, ‘Dagboek 
1919’, 26 februari en 26 maart). 
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kwamen door de rapportage van Wielenga tot de conclusie dat de Poso-zending 
weinig geld had, maar veel geloof.585 Kruyt op zijn beurt waardeerde Wielenga’s 
‘gezonde denkbeelden’ over zending en zijn ‘goede opmerkingsgave’.586 De 
gedrukte rondzendbrieven van Kruyt vormden aanleiding voor veel gesprekken over 
de zendingsmethodiek. ‘We hebben tusschenbeide geducht moeten lachen.’587 Een 
paar dagen later noteerde hij over Wielenga: ‘hij is wel de moeite waard’.588 Al 
tijdens het bezoek ontstond het idee voor een tegenbezoek,589 hetgeen overigens 
vooral paste in Kruyts wens meer te weten te komen over de stenen urnen in Sumba. 
In een latere dagboeknotitie verwoordt Kruyt echter ook kritiek op Wielenga. Kruyt 
was niet blij dat deze een catechisatieboekje in handen gekregen had:  

 
Wat heel onvoorzichtig van Wesseldijk is geweest, is dat hij aan Ds. Wielenga de 
vertaling van onze catechisatieboekjes heeft gegeven, want eruit leeren kan Ds. Wielenga 
niet, omdat hij op een heel ander standpunt staat. Hij gebruikt ze dus alleen om er critiek 
op te kunnen uitoefenen, en van critiek is hij niet vies, dat kan je heel duidelijk merken. 
Moeder en ik weten eigenlijk niet goed wat we aan hem hebben. Hij zit vol zoogenaamde 
aardigheden, die weinig geest hebben, maar die eigenlijk alleen daarin bestaan, dat hij net 
het tegenovergestelde zegt van wat hij meent. Daarbij komt nog dat hij heel weinig 
beschaafd is, zoodat de indruk niet onverdeeld gunstig is. Of hij het bij ons prettig vond, 
heb ik ook niet kunnen merken. Maar wat me vooral bij hem opviel, is dat hij niet de 
minste notitie neemt van de Inlanders.590 

 
Deze indruk weerhield Kruyt echter niet Wielenga een jaar later, in september en 
oktober 1920, op Sumba te bezoeken.  

In april 1921 was hij weer terug in Pendolo. In oktober 1922 ontving Kruyt 
bericht dat het dienstverband bij het gouvernement niet door zou gaan. Het gouver-
nement was gedwongen te bezuinigingen en de subsidie aan Kruyt werd daarom 
ingetrokken.591 Op 31 oktober 1922 deelde Kruyt dan ook aan het NZG-bestuur mee 
dat hij hij zendeling zou blijven.592 J. Warneck reageerde op dit besluit met de 
woorden: ‘Ethnologen gibt es auch sonst genug, tüchtige Missionare sind selten. Mit 
jedem Jahre wächst Deine Erfahrung, da wäre es doch Jammerschade, wenn die der 
Posso-Mission verloren ginge. In diesem Falle hat die böse bezuiniging mal etwas 
gutes getan.’593 

In het licht van het voorgaande is het merkwaardig dat Kruyt in een autobio-
grafische notitie schreef dat hij wetenschappelijk etnologisch onderzoek nooit had 
geambieerd en dat een dergelijke functie hem ook nooit was aangeboden: 

 
Daarom hebben mij de z.g. ethnografica steeds weinig geïnteresseerd, omdat deze gewoon-
lijk alleen het uiterlijk leven der Inlanders raken en het mij om hun innerlijk te doen was. 
Nooit is de gedachte bij mij opgekomen om het zendingswerk voor een wetenschappelijke 
betrekking te verlaten. Ik ben er altijd dankbaar voor geweest er nooit door een aanbieding 

                                                        
585  Zie Th. van den End, Gereformeerde Zending op Sumba, blz. 192. 
586  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 26 februari en 14 maart 1919. 
587  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 26 februari 1919. 
588  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 14 maart 1919. 
589  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 26 maart 1919. 
590  Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 26 maart. 
591  Brief adviseur voor Inlandsche Zaken aan Kruyt, 7 oktober 1922 en brief Departement van 

Onderwijs en Eredienst aan Kruyt, 9 oktober 1922 (ARvdZ 101A/8/3). 
592  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 31 oktober 1922 (ARvdZ 65/4). 
593  Brief J. Warneck aan Kruyt, 30 december 1922 (ARvdZ 101A/6/4). 
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toe in de verleiding te zijn geweest. Ik vlei mij met de gedachte, dat men te veel den 
zendeling in mij heeft gevoeld om mij uit mijn werk te halen.594 

Op 30 december 1922 ging Kruyt volgens plan met verlof. De reis ging via Makas-
sar naar Surabaya, waar Kruyt een bezoek aflegde bij F.D.E. van Ossenbruggen.595 
Na familiebezoeken te Malang en Mojowarno vertrokken Kruyt en zijn vrouw naar 
Yogyakarta voor een verblijf van zes dagen bij de familie Kraemer. Kruyt schreef 
enthousiast over dit bezoek en de vele inhoudelijke gesprekken, onder andere met 
betrekking tot de visie op de islam.596 In Batavia sprak hij uitvoerig met etnoloog 
B.J.O. Schrieke (1890-1945), verbonden aan het bureau van de Adviseur voor In-
landse Zaken.597 Schrieke had er zich zeer voor ingezet dat Kruyt tijdelijk in dienst 
van het gouvernement zou komen. Deze extra inspanning was nodig gebleken omdat 
aanvankelijk aarzeling bestond over Kruyts gebrek aan formele academische oplei-
ding.598 Eind januari vertrok Kruyt naar Nederland, waar hij op 13 maart 1923 
aankwam.  
 
2.4.9 Tweede verlof in Nederland (1923-1924) 
 
Belangrijkste bronnen voor deze periode zijn de brieven die Kruyt schreef aan zoon 
Jan en de correspondentie met het NZG-bestuur. In juli 1922 eindigen de dagboek-
brieven van Kruyt. Tot 1918 waren deze brieven gericht geweest aan Kruyts vader 
in Mojowarno, maar na diens overlijden richtte Kruyt de dagboekbrieven aan zoon 
Jan en diens vrouw. Met ingang van 1923 kreeg de correspondentie de vorm van 
gewone brieven.  

Gedurende dit tweede verlof in Nederland599 was Kruyt terughoudend in het 
aannemen van spreekbeurten, met name voor zendingsfeesten, maar wel nam hij 
spreekbeurten aan voor de NCSV600 en in de classis Leeuwarden, die de Poso-
zending financieel steunde.601 Kruyt wilde meer aandacht geven aan het verzorgen 
van lessen aan de zendingsschool te Oegstgeest. Op verzoek van F.J. Fokkema gaf 
hij vanaf 16 april lessen in de ‘practica’, met name over het voorbereidende werk 
van de zending onder heidenen, de gevolgen van dit werk voor de naleving van 
heidense riten, en de prediking onder heidenen.602 Ook verzorgde hij een zoge-
naamde ‘salonavond’603 voor de kwekelingen, waarbij hij in een informele setting 
vertelde over zijn werk. Naast lessen aan de zendingsschool gaf hij ook lessen aan 
de Volksuniversiteit van Leiden en aan de studenten geografie aan de Universiteit 

                                                        
594  Kruyt, ‘Aantekeningen’, blz. 13. 
595  Brief Kruyt aan zijn kinderen, 11 januari 1923 (ARvdZ 106A/2/3). 
596  Brief Kruyt aan zijn kinderen, 6 februari 1923 (ARvdZ 106A2/3). In de loop van 1922 begonnen H. 

Kraemer en Kruyt met elkaar te corresponderen. Zij zouden dit tot 1935 blijven doen. 
597  Schrieke was vervolgens van 1924 tot 1929 hoogleraar sociologie en etnologie aan de faculteit 

rechten in Batavia. In 1936 volgde hij J.C. van Eerde op als hoogleraar koloniale etnologie in 
Amsterdam. 

598  Zie ook brief Kruyt aan zijn zoon, 16 november 1923 (ARvdZ 106A/2/4). Bij Kruyts terugkeer in 
1924 was Schrieke inmiddels als etnograaf in dienst getreden bij het Bataviaasch Genootschap. 

599  Kruyt en zijn vrouw verbleven in deze periode bij familie in Nijmegen. 
600  De daar gehouden voordracht werd gepubliceerd als ‘Het pessimisme van het Indonesische 

heidendom’, Stemmen des Tijds, 1921 (12), blz. 143-165. 
601  Brief Kruyt aan zoon Jan, 13 april en 17 mei 1923 (ARvdZ 106A/2/4). Kruyt beschouwde zichzelf 

als een slecht spreker. Wel vond hij zichzelf geschikt voor het houden van lezingen. 
602  Brief Kruyt aan zoon Jan, 26 maart 1923 (ARvdZ 106A/2/4). 
603  Later werden deze avonden de zogenaamde ‘praatjes bij de haard’. 
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van Amsterdam.604 
Op 13 april 1923 woonde Kruyt de ontvangst van koningin Wilhelmina op de zen-
dingsschool bij. Bij die gelegenheid sprak hij een kwartier met de vorstin over de 
ontwikkelingen in Poso. Hij was van deze ontmoeting niet erg onder de indruk. Een 
‘koninklijke verschijning’ vond hij haar niet. ‘Het trof mij bijzonder dat haar oogen 
zoo weinig uitdrukking hebben, en er zoo moe uitzien.’605 Meer belang hechtte hij 
aan de ontmoeting met oud-minister van marine en penningmeester van de samen-
werkende zendingscorporaties J.W. Naudin ten Kate, met wie hij in de marge van de 
ontvangst van koningin Wilhelmina sprak over de leiding van het zendingsbestuur 
aan de zendelingen:  

 
Ik heb hem toen beleefd maar duidelijk mijn gedachten uiteengezet, en aangetoond, dat 
men in Holland er weinig van wist, er weinig van kon weten, maar dat het Bestuur er 
daarom op uit moest wezen om het zwaartepunt werkelijk naar Indië te verplaatsen, en dit 
niet alleen te zeggen. Ik heb mijn bezwaar genoemd dat er zoo weinig tucht werd 
uitgeoefend onder de zendelingen, zoodat ieder doet wat hij wil. Het bleek mij al spoedig 
dat ik een geopend oor bij dezen Penningmeester vond, en hij zei mij, dat ik gezegd had, 
wat bij hem allang had geleefd. Hij hoopte zeer, dat ik juist zoo zou spreken op de 
directievergadering, waarop men mij zou noodigen.606 

 
In de betreffende bestuursvergadering van 15 mei zou het echter over andere zaken 
gaan: op de agenda stonden de subsidiëring van de scholen en het conflict rondom 
zendeling Schuyt. Voor Kruyt was dit conflict, ook in de relatie met het bestuur, een 
uiterst pijnlijke affaire.607 Hij kreeg ter vergadering van het bestuur het verwijt dat 
hij de kwestie rondom de ‘hulpdiensten’ in de zending ‘niet eerder en krachtiger’ 
had aangepakt. Kruyt meldde het bestuur daarop dat zendelingen niet op die manier 
samenwerkten. Ieder had een grote ruimte het werk zelf in te vullen en zendelingen 
hadden als basishouding elkaar zoveel mogelijk te ontzien. Kruyt heeft de in het 
bestuur heersende opvatting dat hij de baas speelde, ervaren als gebrek aan bestuur-
lijke ondersteuning voor zijn werk. J.W. Gunning was een voorstander van de 
hulpdiensten. Het bestuur stelde besluitvorming steeds weer uit en riep Schuyt niet 
terug naar Nederland, terwijl de Conferentie van Zendelingen al aangegeven had dat 
verdere samenwerking niet meer mogelijk was. Kruyt deelde het bestuur mee dat hij 
het voorzitterschap van de Conferentie van Zendelingen niet meer zou aanvaarden 
zolang Schuyt nog in Poso was.  

Zendingsconsul J.M.J. Schepper, die de vergadering bijwoonde, meldde Kruyt 
later dat het bestuur zich tussen twee vuren in voelde staan. Niet alleen met 
betrekking tot de twee partijen bij de zendelingen, maar ook met betrekking tot de 
belangen van de Conferentie van Zendelingen enerzijds en de wens van de classis 
Arnhem anderzijds, die vanuit fondswervingsoogmerk een andere lijn koos dan 
Kruyt.608 Het gevolg van het staan tussen twee vuren was volgens Schepper dat het 
bestuur niets deed. Het bestuur zegde toe dat spoedig een besluit zou worden ge-
nomen.  

                                                        
604  Brieven Kruyt aan zoon Jan, 17 mei, 8 juni 1923 (ARvdZ 106A/2/4). De classis zag het belang in 

van het medische werk voor de fondswerving. 
605  Brief Kruyt aan zoon Jan, 20 april 1923 (ARvdZ 106A/2/4).  
606  Brief Kruyt aan zoon Jan, 20 april 1923 (ARvdZ 106A/2/4). 
607  Zie brief Kruyt aan J. Warneck, 7 augustus 1922 (ARvdZ 101A/6/4). 
608  Brief Kruyt aan zoon Jan, 17 mei 1923 (ARvdZ 106A/2/4). 
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In de juni-vergadering van het NZG besloot het bestuur dat Schuyt met verlof 
naar Nederland moest komen om zijn standpunt toe te lichten, zodat zowel Kruyt als 
Schuyt door het bestuur zouden zijn gehoord aleer tot besluitvorming werd over-
gegaan.609 Kruyt schreef aan zijn zoon: ‘Ik heb Fokkema gezegd dat ik dacht dat 
Schuyt niet naar Holland zal komen. In elk geval is de zaak nu aan het rollen en men 
kan niet meer terug. Verder zal ik er maar niet van zeggen, want al dat gedoe zit me 
geweldig dwars. In elk geval hebben de Heeren Gunning en Rauws met hun houding 
uitgewerkt, dat ik weer de kwade man moet zijn.’610 Kruyt leed aan de ontstane 
indruk dat hij een dominant man was, zoals blijkt uit een notitie over Woendregt die 
een gesprek tussen bestuurders had opgevangen: ‘Het meeste heeft hij [Woensdregt] 
niet verstaan, maar één der heeren (wie weet hij niet) sprak heel luid, en deze 
betoogde, dat alle zendelingen, behalve Schuyt, in Posso, onder mijn suggestie 
staan, al deed ik dit dan niet met opzet om ze naar mijn hand te zetten. Ik kan den 
dans dus toch niet ontspringen, dat ik als de schuldige wordt aangezien.’611 Uitein-
delijk zou het bestuur besluiten dat Schuyt na zijn arts-examen niet naar Poso zou 
terugkeren.612 

De kwestie leidde voor Kruyt tot een verwijdering ten opzichte van familie-
vriend Adriani, doordat deze niet radicaal partij wilde kiezen. Hij schreef hierover 
aan zoon Jan:  

 
Je spreekt ook over de verkoeling die tusschen Oom Niki613 en mij is ontstaan. (…) Ja, 
het is wel jammer. Ik voel het als een van de teleurstellingen van het leven, zooals we 
ieder daarvan een aantal mee te dragen hebben. Ik zal Oom Niki altijd heel dankbaar 
blijven voor veel dat ik van en door hem geleerd heb, en door alles wat hij voor jullie is 
geweest. Maar ik voel dat er iets in mij voor hem is doodgegaan, dat niet meer terug-
komen kan. Denk niet, dat ik hem de schuld daarvan geef; ik heb in deze sterk het gevoel, 
dat wijlen Uilenspiegel vervulde toen hij zei: Niemand houdt van mij, maar ik heb het er 
ook naar gemaakt.614 

 
Tijdens de verlofperiode had Kruyt een overleg met de Zendingsstudieraad over een 
tweede deeltje bij Adriani’s boekje over Poso.615 Uiteindelijk werd hiervan afgezien, 
omdat gevreesd werd dat een deeltje over zendingsmethodiek niet voldoende aftrek 
zou vinden. Gevolg hiervan was echter wel dat Kruyt de conceptopzet besprak met 
director J. Rauws, teneinde in plaats van een boek dan een aantal opstellen over de 
zendingsmethodiek in Poso te publiceren in Tijdschrift voor Zendingswetenschap 
‘Mededeelingen’.616 Rauws ging met het idee akkoord. De artikelen zouden vanaf 
1924 worden gepubliceerd en in 1926 in boekvorm worden uitgegeven met als titel 
Van Heiden tot Christen. In een brief aan zijn vriend Bram van der Flier schreef hij 
naar aanleiding van de reacties op zijn boek, dat slechts enkele zendelingen zijn denk-

                                                        
609  Extract-Acten NZG, 21 juni 1923, blz. 92-93.  
610  Brief Kruyt aan zoon Jan, 8 juni 1923 (ARvdZ 106A/2/4). 
611  Brief Kruyt aan zoon Jan, 7 juli 1923 (ARvdZ 106A/2/4). 
612  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 18 november 1924 (ARvdZ 65/4). Schuyt zou echter nog tweemaal 

verzoeken terug te mogen keren naar Poso: bij het behalen van zijn artsdiploma in 1928 en ver-
volgens in 1932, op het moment dat Kruyt repatrieerde naar Nederland. Het laatste verzoek richtte 
hij aan E. Gobée (brief Kruyt aan zijn zoon, 16 november 1932, ARvdZ 106A/2/5ab). 

613  Adriani. 
614  Zie onder meer brief Kruyt aan zoon Jan, 16 november 1923 (ARvdZ 106A/2/4). 
615  N. Adriani, ‘Posso’, Onze zendingsvelden, Den Haag, s.a. 
616  Brief Kruyt aan Rauws, 6 augustus 1923 (ARvdZ 65/4). 
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beelden begrepen. Hij liet daarop volgen:  
 

Een Zendeling (gelukkig heeft men den naam voor mij verzwegen) zei dat mijn boek moest 
heten ‘van Heiden tot Heiden’. Telkens lees ik in Zendingstijdschriften uitdrukkingen die 
blijkbaar bedoeld zijn als Seitenhieben op mijn uiteenzettingen. Uit al die dingen blijkt 
duidelijk, dat men in de verte niet snapt, wat mijn bedoeling is. Ik ben er overigens heel 
kalm onder, want ik schrijf steeds met de gedachte: Als iemand er iets aan heeft, is dat 
prachtig: heeft iemand er niet[s] aan, dan legge hij het geschrevene opzij.617  

 
Het verlof was in meerdere opzichten een vruchtbare tijd voor publicaties. Van 8 tot 13 
oktober 1923 woonde Kruyt op uitnodiging een Internationaal Congres voor Gods-
dienstgeschiedenis bij in Parijs.618 Zijn daar gehouden referaat over de megalieten van 
Nederlands-Indië is één van zijn zeer weinige Franstalige publicaties.619 Waarschijnlijk 
hield hij dezelfde voordracht in Amsterdam, bij de viering van het vijftigjarig jubileum 
van het Aardrijkskundig Genootschap (2 juni 1923), waar hij eveneens over de mega-
lieten sprak.620 Ook te Liverpool, tijdens een in september 1923 gehouden congres van 
de British Association for the Advancement of Science, hield hij een lezing over de 
megalieten en de makers daarvan, ‘de steenhouwers’.621 Voor de International Review 
of Mission maakte hij tijdens het verlof een artikel gereed dat zou worden gepubliceerd 
met als titel ‘The appropriation of Christianity by primitive heathen in Central Cele-
bes’.622 Het artikel sloot aan op zijn eerdere artikel in het desbetreffende tijdschrift over 
de presentatie van het christendom aan heidense volken. Voor de Akademie van Kun-
sten en Wetenschappen hield hij in november 1923 een voordracht over het kopen in 
Midden-Celebes. Deze voordracht zou eveneens worden gepubliceerd.623  
 
2.4.10 Vierde verblijf te Poso (1924-1932) 
 
Op 19 april 1924 was Kruyt weer terug in Pendolo.624 Tijdens de terugreis verbleef 
hij geruime tijd in de Toba-Bataklanden om op verzoek van het NZG-bestuur te 
rapporteren over de werkwijze van de RMG,625 bracht een bezoek aan de familie J. 
Warneck626 en logeerde 5 dagen bij de familie Kraemer.627 In de periode 1924-1932 
wachtten Kruyt diverse taken: de kweekschool, het verzorgen van het zendingswerk 
in het ressort Pendolo en waarneming van het werk in de berglandschappen, bijbel-
vertaalwerk en etnologisch onderzoek. Het hiernavolgende gaat uitvoeriger in op de 

                                                        
617  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 30 juli 1928 (ARvdZ 101A/6/3). 
618  Brief Kruyt aan Rauws, 27 september 1923 (ARvdZ 65/4).  
619  ‘Les statues en pierre de la région centrale de Célèbes’, Revue Anthropologique, 1923 (33), blz. 

271-278. 
620  Brief Kruyt aan zoon Jan, 8 juni 1923 (ARvdZ 106A/2/4). Bij deze gelegenheid dineerde Kruyt in 

kleine kring in het Amstel Hotel met prins Hendrik. 
621  Brief Kruyt aan zoon Jan, 13 juli 1923 (ARvdZ 106A/2/4). 
622  ‘The appropriation of Christianity by primitive heathen in Central Celebes’, IRM, 1924, blz. 267-

275. 
623  Brief Kruyt aan zoon Jan, 16 november 1923 (ARvdZ 106A/2/4). ‘Koopen in Midden-Celebes’, 

VMKAW, afd. letterkunde, 1923 (56/5), blz. 149-178, ook separaat uitgegeven: Amsterdam, 1923. 
624  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 22 april 1924 (ARvdZ 65/4). 
625  Zie uitvoerige brief/rapport Kruyt aan het bestuur, 27 maart 1924 (ARvdZ 65/4). Een afschrift van 

deze rapportage stuurde Kruyt aan Warneck. Laatstgenoemde was blij met de observaties van 
Kruyt, maar corrigeerde hem tevens op een aantal punten (brief 7 april 1924, ARvdZ 101A/7/1). 

626  Zie brieven J. Warneck aan Kruyt, 30 januari, 2 februari en 7 april 1924 (ARvdZ 101A/7/1). 
627  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 4 april 1924 (ARvdZ 65/4).  
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diverse onderdelen van het werk. 
Zoon Jan, die tijdens Kruyts verlof het werk aan de kweekschool had overgeno-

men, droeg dit weer over aan zijn vader. De bedoeling was echter dat Jan op termijn 
het directoraat van de school blijvend zou overnemen. Met het oog daarop ging hij 
van 1924 tot 1928 terug naar Nederland om de hoofdakte Maleis, land- en volken-
kunde te behalen. Kort voor kerst 1928 keerde hij met zijn vrouw terug in Midden-
Celebes.628 Aangezien in deze periode vanuit Nederland niemand werd uitgezonden 
om de leiding van de kweekschool over te nemen, nam Kruyt deze taak waar tot 
1929. In december 1928 keerde Jan terug; in juli 1929 nam hij de leiding over van 
zijn vader. 

Vanwege de veelheid van taken besloot Kruyt na de terugkeer van zijn zoon af 
te treden als voorzitter van de Conferentie van Zendelingen. Zoon Jan werd in zijn 
plaats tot voorzitter gekozen.629 Met het oog op de opleiding van de gurus rondde 
Kruyt in 1925 het manuscript af van een driedelig commentaar op het Lukas-
evangelie630 en schreef hij een groot aantal preekschetsen.631 Dit commentaar en de 
preekschetsen werden geschreven in de Pamona-taal (Bare’e). Ook maakte Kruyt in 
deze periode een Posose gezangbundel632 en een ‘Maleis themaboek’633 gereed.  

Evenals in de jaren voorafgaand aan zijn verlof combineerde Kruyt ook nu het 
directeurschap van de kweekschool met het zendingswerk in het ressort Pendolo. In 
1927 waren er in het ressort inmiddels 12 gemeenten ontstaan,634 met in totaal 2247 
gedoopte leden. In dat jaar werden 256 mensen gedoopt, waren 59 mensen in doop-
onderricht en volgden 108 jongeren catechisatie.635 Kruyt werd in dit werk door een 
achttal ‘inlandsche voorgangers’ bijgestaan.636 Het zendingswerk bracht Kruyt 
echter vaak over de grenzen van het ressort Pendolo heen. Zo nam hij in 1929 en 
1930 de ressorten Bada, Besoa en Napu waar, in verband met het overlijden van J. 
Woensdregt (1928) en het verlof van J.W. Wesseldijk.637  

In 1926 overleed Adriani. Zijn gezondheid was eind 1925, begin 1926 sterk 
achteruitgegaan als gevolg van hartproblemen. Hij herstelde moeizaam van griep, 
liep enige tijd later longontsteking op en overleed op 1 mei.638 Een maand voor zijn 
dood spraken hij en Kruyt elkaar voor het laatst.639 Kruyt schreef hierover in een 
                                                        
628  Brief Kruyt aan zijn zoon, 10 december 1928 (ARvdZ 106A/2/4). 
629  Extract-Acten NZG, 11 april 1929, blz. 101. 
630  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 24 juli 1925 (ARvdZ 65/4). Het bestuur antwoordde Kruyt dat duizend 

exemplaren zouden worden gedrukt (brief bestuur NZG aan Kruyt, 12 november 1925). 
631  Kruyt, Soera pampakanoto raja nTaoe. De preekschetsen werden gestencild. Een groot deel van deze 

schetsen was in 1922 al gereed. In 1925 kwamen de eerste 50 preekschetsen over Handelingen gereed 
(zie brief Kruyt aan zijn zoon, 20 maart 1925, ARvdZ 106A/2/4). Zie ook blz. 326 (voetnoten 45 en 
46) en blz. 560. 

632  Zie brief bestuur aan Kruyt, 12 november 1925. 
633  Kruyt, ‘Kitab boeat beladjar bahasa Melajoe I, II’. Deze uitgave werd gestencild en is niet bewaard 

gebleven. Kruyt vermeldt deze uitgave in brieven aan zijn zoon, 16 september 1925 en 15 februari 
1929 (ARvdZ 106A/2/4). 

634  In Pendolo, Pandayora, Bo’e, Bancea, Taipa, Mayoa, Ue Lene, Wayura, Koro Bono, Tokilo, Tindoli 
en Tolambo. 

635  ‘Staat der gemeenten in het ressort Pendolo op 1 januari 1928’ (ARvdZ 96A/5/1). Van de dope-
lingen waren 91 personen volwassen. 

636  Onder hen was C. Poluan, ook onderwijzer aan de kweekschool, de enige Minahaser. De overigen 
waren afkomstig uit Midden-Celebes. Poluan werd aangesteld in 1912. Zes anderen kregen een 
aanstelling tussen 1913 en 1917. De laatste begon met zijn werk in 1925. 

637  Extract-Acten NZG, 17 januari 1929, blz. 9, 13 september 1929, blz. 231. 
638  H. Kraemer, A.E. Adriani, Dr. N. Adriani, blz. 158-160.  
639  Brief Kruyt aan zijn zoon, 24 maart 1926 (ARvdZ 106A/2/4). 
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brief aan zijn zoon. De brief, geschreven tijdens het bezoek van Adriani aan Kruyt 
(22-25 maart 1926), getuigt van een blijvende verwijdering die was opgetreden tussen 
beiden: ‘Het is mij niet mogen gelukken iets van de oude gevoelens van genegenheid 
in mij op te wekken. Het zal moeten blijven bij zeer hooge waardering van zijn 
persoon.’ Op de laatste dag van het bezoek kwam het tot een ernstige confrontatie 
tussen Kruyt en Adriani, omdat Kruyt er geen begrip meer voor op kon brengen dat 
grammatica, woordenboek en vertaling van het NT nog niet gereed waren:  

 
Eerlijk gezegd spijt het mij, dat Oom Niki geweest is. We stonden langzamerhand 
tegenover elkaar als twee menschen, die elkaar waardeeren, min of meer verbonden zijn 
door het zelfde doel, en dezelfde belangen. Daardoor was er een zeker evenwicht in onze 
verhouding gekomen. Ik had mij voorgenomen, zoo passief mogelijk te zijn, en dit is mij 
ook tot het laatst gelukt. (…) Maar de laatste avond heeft ’t hem juist gedaan. Wat er precies 
de aanleiding voor is geweest, weet ik niet, maar ik zei, dat het jammer was, dat woor-
denboek en grammatica niet eerder kunnen verschijnen. Oom Niki vroeg toen geïrriteerd: 
Wil je daarmee zeggen, dat ze te laat komen? Ik zei, dat dit inderdaad mijn meening was. 
Toen is Oom Niki van leer getrokken, zooals ik dit tevooren niet eerder had bijgewoond. 
Hij zei zich niets van dit verwijt aan te trekken. Dat het hem niets kon schelen, of het werk 
werd uitgegeven of niet: dat hij er met plezier aan gewerkt had, en dat dit voldoende was: 
dat de zendelingen geen steek om taalwerk gaven, dat ze er toch geen oog in zouden 
slaan.640 

 
Uit dezelfde brief blijkt dat Kruyt met Adriani ook van mening verschilde over de 
relatie van taal en etnologie. Voor Kruyt bood de taal mogelijkheden de geschiedenis 
van het volk op het spoor te komen. Adriani wilde zich concentreren op de taal als 
zodanig. ‘Al deze bezwaren tegen Oom Niki, waren gaan sluimeren, maar door het 
laatste bezoek zijn ze weer alle in mij opgelaaid, en ik voel dat ik dat ik nu verder van 
hem verwijderd ben dan ooit.’ In een brief van 9 mei, drie dagen nadat Kruyt het 
overlijden van Adriani had vernomen, schreef hij:  
 

Ik heb heel veel nagedacht hoe het komt, dat zij met al hun liefde zoo weinig sympathie 
opwekken, want ook de liefde der Posoërs kwam bij velen voort uit den heb, omdat de 
Adriani’s zoo royaal zijn. Ik geloof dat het bij deze menschen het halfslachtige is, dat 
anderen hindert: den eenen dag iets anders zeggen dan den anderen. (…) Dat met ieder 
vrienden willen wezen, waardoor Oom Niki op den duur ook mijn vriendschap verloor.641  

 
Dat woordenboek en grammatica nog niet klaar waren gekomen betekende volgens 
Kruyt, dat Adriani schuldig was aan een onherstelbaar verzuim. De relatie was zó be-
koeld dat Kruyt naast een in memoriam voor Tijdschrift voor Zendingswetenschap 
‘Mededeelingen’ geen andere levensberichten wilde schrijven: ‘Ik zal nu voor de 
Mededeelingen wat herinneringen opschrijven, waarbij ik mij zal inwerken in den 
geest van vóór 1908. Maar ik heb aan Prof. van Ronkel geschreven, dat hij of Hazeu 
maar een levensbericht moeten schrijven voor de Maatschappij van Nederlandsche 
letterkunde.’642  

De verslechterde relatie met Adriani hield Kruyt lang bezig, getuige een brief uit 
1927: ‘(…) ik kom hoe langer hoe meer tot de overtuiging, dat Oom Niki nooit een 

                                                        
640  Brief Kruyt aan zijn zoon, 31 maart 1926 (ARvdZ 106A/2/4). Zie over Adriani en het vertaalwerk blz. 

339vv.  
641  Brief Kruyt aan zijn zoon, 9 mei 1926 (ARvdZ 106A/2/4). 
642  Brief Kruyt aan zijn zoon, 9 mei 1926 (ARvdZ 106A/2/4). 
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“vriend” van mij is geweest, zoodat hij zich ook nooit zoo heeft gegeven tegenover mij 
als tegenover anderen. (…) Maar dit kan niet anders geweest zijn, dat hij altijd reeds 
een soort tegenzin heeft gevoeld tegen den bij uitstek praktischen zin die in mij huist, 
en waarvan hij juist om zoo te zeggen bang was.’643 Het door Kruyt geschreven in 
memoriam leverde hem veel kritiek op van de zijde van het NBG, van zijn zoon, van 
zendeling R. Veldhuis en van mevrouw M.L. Adriani-Gunning. Het NBG verweet hem 
gebrek aan tact door te schrijven over Adriani’s teleurstelling in het leven. Mevrouw 
Adriani ontkende dat dit het geval was en Kruyt zag zich genoodzaakt te rectifi-
ceren.644  

Kruyt had met name moeite met het ‘zwakke’ karakter van Adriani en diens on-
willigheid de vertaling van het Nieuwe Testament te voltooien.645 Deze onwilligheid 
kwam volgens Kruyt ‘zonde nabij’.646 Uit een correspondentie tussen de linguïst 
Samuel J. Esser (1900-1944)647 en Kruyt, daterend uit 1930, blijkt hoe groot de verwij-
dering was:  

 
Of beschouwt u het niet als een ernstig karaktergebrek wanneer iemand alsmaar zijn 
eigenlijke werk laat sloffen en gehoor geeft aan de uitnodiging van iedere jongelingsver-
eeniging, ieder damesnaaikransje, ieder zendingsfeestje, om een voordracht te houden, als 
hij wel schrijft over allerlei onderwerpen (op zichzelf heel aardig ongetwijfeld) maar niet 
over hetgeen zijn levenstaak is, zoodat hij, als de lang verwachte slag eindelijk valt, een 
werk achterlaat dat een volkomen chaos vormt.648 

 
Kruyt wijst erop dat Kraemer ditzelfde probleem ook zou hebben geconstateerd en het 
NBG zou hebben verzocht Adriani op te dragen zich uitsluitend aan zijn taak te wijden. 
Kruyts openhartigheid was het gevolg van Essers kritiek op het werk van Adriani: ‘Ik 
vind het treurig dat Adriani zich zoo weinig aan zijn eigenlijke werk gelegen heeft 
laten liggen en zooveel andere dingen heeft gedaan. Niet alleen dat dat mij drie jaren 
en meer kost, maar bovendien bent U nu ook bezig Uw tijd, die U zooveel nuttiger 
kondt besteden voor ethnologisch werk, te wijden aan het vertalen van de brieven van 
Paulus, op zichzelf zeker een nuttig werk, maar dat Adriani had moeten doen.’649 
Laatstgenoemde zou maar raak geschreven hebben en onkritisch hebben gewerkt. 
Adriani’s spraakkunst zou Esser de wanhoop nabij gebracht hebben.650 Hij voegde 
daaraan toe: ‘Maar wat mij altijd zoo eigenaardig heeft getroffen is dat hij naar het mij 
                                                        
643  Brief Kruyt aan zijn zoon, 1 februari 1927 (ARvdZ 106A/2/4). 
644  Brief Kruyt aan zijn zoon, 6 december 1926 (ARvdZ 106A/2/4); brief Veldhuis aan Kruyt, 14 

december 1926 (ARvdZ 106A/2/4). In een brief aan Maria Adriani-Gunning lichtte Kruyt omstandig 
toe wat hij met de teleurstelling had bedoeld, namelijk Adriani’s teleurstelling over de verandering bij 
de To Pamona en zijn teleurstelling dat hij te weinig had kunnen betekenen voor de zendelingen (brief 
Kruyt aan M. Adriani-Gunning, 3 december 1928, ARvdZ 96A/1/4a). 

645  Zie brief Kruyt aan zijn zoon, 16 februari 1927 (ARvdZ 106A/2/4). Al veel eerder stelde Kruyt dit punt 
uitvoerig aan de orde in een brief aan Adriani. Hij schreef dat Adriani kennelijk tegenzin had in het 
vertaalwerk, omdat hij verlamd werd door de gedachte dat de Possoërs er nog niets aan zouden hebben. 
Kruyt bepleitte dat Adriani zich zou richten op zijn eigenlijke taak en niet op allerlei nevenzaken (brief 
Kruyt aan Adriani, 30 april 1918, ARvdZ 96A/1/4a). 

646  Brief Kruyt aan zijn zoon, 25 mei 1927 (ARvdZ 106A/2/4). 
647  Esser woonde van augustus 1923 tot augustus 1924 in Kuku, in huis bij de Adriani’s. Vervolgens 

zou hij anderhalf jaar in Mori wonen. In 1927 promoveerde hij cum laude op een dissertatie over de 
klank- en vormleer van het Morisch (J.L. Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, 1900-1970, 
Haarlem, 1978, blz. 68-69, 314). 

648  Brief Kruyt aan S.J. Esser, 1 december 1930 (ARvdZ 101A/7/1). 
649  Brief S.J. Esser aan Kruyt, 3 september 1930 (ARvdZ 101A/7/1). 
650  Brief S.J. Esser aan Kruyt, 2 november 1930 (ARvdZ 101A/7/1). 
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toescheen nooit goed tegen U durfde te zeggen hoe hij over Uw theorieën dacht. Het 
kan zijn dat ik me vergis, maar ik kreeg altijd sterk den indruk dat U beiden elkaar zeer 
slecht begreep.’651 Kruyt antwoordde dat Esser dit juist aangevoeld heeft: ‘Ge merkt 
op, dat het je is voorgekomen alsof Adriani en ik elkaar weinig verstonden. Daarin 
hebt ge volkomen gelijk. Ons beider karakter en aard verschilt zóó enorm, dat we wél 
elkaars werk konden waarderen, maar niet den juisten kijk op elkaars persoon hebben 
kunnen krijgen.’652 Het was om die reden dat Kruyt geen voorwoord wilde schrijven 
bij Kraemers biografie over Adriani.653 Kruyt kwam tot de slotsom dat hij dankbaar 
was voor het werk van Adriani als taalgeleerde en bijbelvertaler. Daaraan klampte hij 
zich vast, ‘juist omdat ik zijn persoon niet kan waarderen’.654 

Sommige gurus hebben de spanning tussen Kruyt en Adriani aangevoeld. Zij 
vonden het opvallend dat niet Kruyt, maar Talasa de graftekst655 vaststelde.656 Zij 
vonden het evenzeer merkwaardig dat Kruyt Adriani niet begeleidde toen hij voor het 
laatst uit Pendolo vertrok en Celebes zou verlaten. Kruyt vernam op 6 mei, in 
Tentena, dat Adriani overleden was. Hij was toen onderweg van Pendolo naar Poso, 
om vandaar per schip naar Makassar te vertrekken om een vergadering met de gou-
verneur van Celebes en Onderhoorigheden bij te wonen. In Midden-Celebes is in 
verhaalvorm de herinnering levend gebleven dat Kruyt ten tijde van het overlijden 
onderweg was. Hij zou, varend op het Poso-meer, ineens in de geest hebben geweten 
dat Adriani overleden was. Hij zou de roeiers opdracht hebben gegeven direct naar 
de kant te roeien, zodat hij naar het huis van de overledene kon gaan. Dit verhaal is 
echter niet in overeenstemming met de feiten zoals die uit correspondentie van 
Kruyt naar voren komen.  

Het overlijden van Adriani betekende dat Kruyt er nog een nieuwe taak bij 
kreeg, namelijk het afronden van de vertaling van het Nieuwe Testament in de 
Pamona-taal. Adriani had de vertaling gereed tot en met de Romeinenbrief. Dit werk 
werd Kruyt door het bestuur van het NZG in 1928 opgedragen,657 omdat hij als 
oudste zendeling de taal verreweg het beste kende. Aanvankelijk was de bedoeling 
dat mevrouw Adriani op Java de vertaling van het Nieuwe Testament gereed zou 
maken. Kruyt had echter weinig vertrouwen in haar taalkennis en de Conferentie van 
Zendelingen stelde voor dat Kruyt de vertaling zou maken. Kruyt voelde daar in het 
begin weinig voor, tenzij hij zich aan die taak volledig zou kunnen wijden, met 
name omdat het een forse inwerktijd zou vergen. Toen duidelijk werd dat mevrouw 
Adriani naar Nederland zou terugkeren, voorzag Kruyt dat deze taak bij hem terecht 
zou komen en dat terugkeer naar Nederland in 1930 niet mogelijk zou zijn.658 

                                                        
651  Brief S.J. Esser aan Kruyt, 30 december 1930 (ARvdZ 101A/7/1). 
652  Brief Kruyt aan S.J. Esser, 1 december 1930 (ARvdZ 101A/7/1). 
653  Kraemer dacht anders over Adriani dan Kruyt. Voor Kraemer was Adriani ‘een volmaakt prediker 

voor de Toradja’s’ (zie brief Kruyt aan zijn zoon, 6 november 1932, ARvdZ 106A/2/5a-b). 
654  Brief Kruyt aan S.J. Esser, 1 december 1930 (ARvdZ 101A/7/1). Kruyt was niet bereid zijn 

correspondentie met Adriani aan Kraemer ter inzage te geven. Deze had daarom verzocht met het 
oog op het schrijven van de biografie. Laatstgenoemde was teleurgesteld over Kruyts weigering. 
Kruyt bleef echter van mening dat Kraemer Adriani onvoldoende kende en geen zicht had op zijn 
werk in Poso (brief H. Kraemer aan Kruyt, 23 februari 1928, ARvdZ 101A/6/3; brief Kruyt aan 
Kraemer, 8 mei 1927, ARvdZ 90/1/10).  

655  ‘Adriani, vriend der Toradja’s’. 
656  Interview R. Ruagadi, Sangele, 7 september 1994. 
657  Extract-Acten NZG, 22 juni 1928, blz. 85; zie ook brief Kruyt aan zijn zoon, 15 februari 1928 

(ARvdZ 106A/2/4).  
658  Brieven Kruyt aan zijn zoon, 8, 25 mei en 12 oktober 1927 (ARvdZ 106A/2/4). 
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Kruyt besteedde veel tijd aan de vertaling, maar door de veelheid aan andere 
werkzaamheden schoot deze onvoldoende op. In 1930, bij zijn veertigjarig ambts-
jubileum, leverde hij een werkplan in voor de afronding ervan. Uiteindelijk zou 
Kruyt zijn definitieve repatriëring een jaar uitstellen en ook in Nederland nog aan 
revisies werken. Kruyt werd in dit werk ondersteund door de linguïst S.J. Esser, die 
later ook het Bare’e-woordenboek van Adriani zou bewerken en gereed maken voor 
publicatie. Vanwege het bijbelvertaalwerk gaf de Conferentie van Zendelingen het 
bestuur in overweging een deel van Kruyts salaris te laten betalen door het NBG. Aan 
dit voorstel werd echter door het bestuur geen gehoor gegeven.659 

Het wetenschappelijk onderzoek bleef voor Kruyt ook in de vierde verblijfsperi-
ode in Midden-Celebes een belangrijke rol spelen. In 1927, enkele jaren voor zijn 
repatriëring, werd hij vanwege zijn verdiensten benoemd tot corresponderend lid 
van het Bataviaasch Genootschap660 en tevens tot lid van de Deutsche Gesellschaft 
für Missionswissenschaft,661 waarschijnlijk naar aanleiding van het verschijnen van 
zijn boek Van Heiden tot Christen in het voorgaande jaar. In datzelfde jaar werd 
Kruyt vanwege zijn verdiensten benoemd tot officier in de orde van Oranje 
Nassau.662 Hij publiceerde veel meer dan in de voorgaande termijn in Pendolo, 
zowel op het terrein van de zending als op dat van de etnologie, en hij maakte veel 
reizen om gegevens te verzamelen. Al direct na zijn verlof, in de maanden juli t/m 
september van 1924, reisde hij naar de westelijke streken van Midden-Celebes 
(onder meer Napu, Bada, Kulawi).663 In 1925, 1926 en 1927 zou hij dit opnieuw 
doen, eveneens voor perioden van enkele maanden.664 In de zomer van 1928 reisde 
Kruyt voor onderzoek naar het oostelijk deel van Celebes, naar het gebied van de To 
Wana en de To Loinang.665 In 1929 en 1930 verbleef hij opnieuw twee lange 
perioden in de berglandschappen, maar dit was in het kader van de waarneming van 
Wesseldijks ressort. Tot slot zou hij in 1931 een onderzoeksreis maken naar de 
Banggai-eilanden.666  

De gemaakte reizen in deze periode leidden tot een veelheid aan artikelen, 
onder meer in de tijdschriften van het Aardrijkskundig Genootschap en het 
Bataviaasch Genootschap.667 Met name publiceerde hij ook veel van zijn 

                                                        
659  Extract-Acten NZG, 9 mei 1930, blz. 118. 
660  Brief Kruyt aan zijn zoon, 14 maart 1928 (ARvdZ 106A/2/4). Voordien was hij ‘buitengewoon lid’. 
661  Brief Kruyt aan zijn zoon, 1 februari 1927 (ARvdZ 106A/2/4). Sinds 1922 was Kruyt ook lid van 

het Institut International d’Antropologie (zie ‘Dagboek 1921-1922’, 4 februari 1922). Enkele jaren 
daarvoor, in 1917, werd Kruyt benoemd tot lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen (Kruyt, Dagboek 1917, [?] augustus). 

662  Brieven Kruyt aan zijn zoon, 12 oktober en 7 december 1927 (ARvdZ 106A/2/4); brief assistent-
resident van Poso L.D. de Roock aan Kruyt, 24 november 1927 (ARvdZ 101A/6/2). 

663  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 23 juni 1924 (ARvdZ 65/4). 
664  Extract-Acten NZG, 11 september 1925, blz. 167-168 en 12 november 1926, blz. 186; 9 september 

1927, blz. 207. Zie ook uitvoerige ‘dagboekbrieven’ van 27 juli, 3, 14, 24 augustus, 3 en 24 
september 1926 (ARvdZ 106A/2/4). Tijdens de reis van 1926 werkte Kruyt The Golden Bough van 
J.G. Frazer door (brief 24 september 1926). De reis in 1927 is ook vastgelegd in een dagboekbrief 
van 27 pagina’s (10 juni-13 september 1927, ARvdZ 106A/2/4) en in een brief aan het Bataviaasch 
Genootschap, 29 september 1927 (ARvdZ 101A/6/2). 

665  Extract-Acten NZG, 14 september en 9 november 1928, blz. 157, 187-188.  
666  Extract-Acten NZG, 8 mei 1931, blz. 135. 
667  Volgens een brief van Kruyt aan zijn zoon (28 oktober 1925, 19 januari 1927, ARvdZ 106A/2/4) 

schreef Kruyt ook een bespreking van W. Kauderns boek Ethnological studies in Celebes: results of 
the author’s expedition to Celebes, 1917-1920 (Götenborg, 1925). De publicatie van deze bespreking 
heeft auteur dezes niet kunnen traceren. 
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bevindingen in populaire vorm in het Algemeen Weekblad voor Christendom en 
Cultuur, waarvan hij in 1925 redactioneel medewerker werd.668 Al deze publicaties 
kunnen gezien worden als vingeroefeningen voor het grote werk De West-Toradja’s 
op Midden-Celebes, dat echter pas in 1938 gepubliceerd zou worden.669 Dat dit zo 
lang zou duren weet Kruyt onder meer aan het feit dat hij zo lang de 
zendingsressorten in de berglandschappen moest waarnemen. Dit liet hem te weinig 
tijd voor het wetenschappelijke werk.670 

Ongepubliceerd bleef een notitie van vijf pagina’s met als titel ‘Over de natio-
nale dansen in Poso’671 waarmee Kruyt reageerde op een aantijging van W. van der 
Beek672 dat de nationale dansen in Poso niet met het christendom in overeenstem-
ming te brengen zouden zijn. Van der Beek ging er van uit dat de dansen te Poso van 
vergelijkbare aard zouden zijn als de dansen op Sangir en dat de sterke erotische 
inslag daarvan niet toegelaten kon worden in de christelijke gemeente. Kruyt zette in 
zijn notitie, bedoeld als discussienota voor de Conferentie van Zendelingen, uiteen 
dat de dansen in Poso van geheel andere aard waren: zij waren onschuldig voor wat 
betreft de omgang van mannen en vrouwen met elkaar. Kruyt schreef dat de eerste 
zendelingen de tekst bij de dansen hadden bestudeerd en deze toelieten.  

Belangrijker was echter dat hij de keuze over wilde laten aan de Posoër die 
christen geworden was:  

 
Maar nu eische men niet van ons, dat wij het moraego, mokajori en moënde zouden gaan 
verbieden, terwijl de Inlandsche Christenen er nog geen kwaad in zien, en dit misschien 
nooit zullen doen. (…) Er is nog zooveel in die uitingen van de volksziel der Posoërs, dat 
we anders zouden wenschen, dat we niet prettig vinden. Maar we hebben in de eerste 
plaats te rekenen met de wenschen van het volk, en met datgene wat dit volk prettig 
vindt, tenzij die wenschen onbestaanbaar zijn met het Christendom. Maar ook zelfs in dit 
laatste geval zouden wij daartegen niet kunnen optreden als een soort zedelijkheids-
politie, die overtredingen straft met wering van het Avondmaal. Wanneer de zuurdesem 
van het Evangelie door onzen trouwen arbeid in de harten der menschen begint te wer-
ken, zullen ze zelven leeren onderscheiden wat voor een Christen geoorloofd is en niet. 
Zoo is het ten opzichte van de nationale dansen in Talaud gegaan, en op zulke uitingen 
van zelfbewust Christelijk denken mogen wij ook bij onze Christenen rekenen.673 
 

Zendeling J. Woensdregt, werkzaam in het westelijk gelegen ressort Bada, kwam in 
1928 te overlijden.674 Op zijn ziekbed vroeg hij of Kruyt diverse manuscripten voor 
publicatie gereed zou willen maken. Eind 1928 en begin 1929 zette Kruyt zich aan 
deze taak. Hij verzorgde onder meer de uitgave van een artikel over landbouw en 
over verloving en huwelijk in de Bada-vallei.675 Kruyt deed dit werk tussen vier en 
zes uur ’s morgens. Ds. Pogoa, een van de eerste in Pendolo opgeleide gurus, 
maakte in een interview duidelijk dat dit geen incident was: Kruyt stond dagelijks 
                                                        
668  Zie brief A.M. Brouwer aan Kruyt, 24 juni 1925 (ARvdZ 101A/7/2). 
669  Amsterdam, 1938. 
670  Brief Kruyt aan J. Rauws, 10 september 1928 (ARvdZ 65/4). 
671  De notitie is ondertekend door Kruyt. Ze wekt de indruk een brief aan het bestuur te zijn (‘Het leek 

mij nuttig u dezen brief onder uwe aandacht te brengen, waarom ik bedoeld schrijven in afschrift 
hierbij voeg.’). In de marge is bijgeschreven ‘A.C. Kruyt, ± 1926’ (ARvdZ 65/4). 

672  W. van der Beek (1888-1954), zendeling van het Sangir-Talaud comité te Karakelong (1919-1942). 
673  ‘Over de nationale dansen in Poso’, blz. 3-4. 
674  Zie voor een beschrijving van Woensdregts dagboek en brieven: N. Kraan, Twee blijde boodschap-

pers. Brieven uit Bada van Jacob en Elisabeth Woensdregt 1916-1928, Zoetermeer, 2000. 
675  Brief Kruyt aan zijn zoon, 9 oktober 1928 (ARvdZ 106A/2/4).  
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om vier uur ’s morgens op.676 Tien jaar later zou Kruyt nog de vertaling en uitgave 
verzorgen van volksverhalen uit Bada, die door Woensdregt reeds op schrift waren 
gesteld.677  

Naast het schrijven van een zeer groot aantal artikelen correspondeerde Kruyt in 
deze periode veel, onder meer met J. Warneck en H. Kraemer. In 1923 begon Kruyt 
te schrijven met laatstgenoemde. Dit zou doorgaan tot 1940. De correspondentie met 
J. Warneck was al in 1904 begonnen en liep door tot 1939, maar de jaren 1922 tot 
1930 vormden het zwaartepunt. Met beiden schreef Kruyt over allerlei inhoudelijke 
onderwerpen die betrekking hadden op het zendingswerk. In de hiernavolgende 
hoofdstukken zal geregeld naar deze correspondentie worden gerefereerd.678 

In de correspondentie met Kraemer wordt ingegaan op de wereldzendingsconfe-
rentie te Jeruzalem (1928). Kraemer verwachtte veel van deze conferentie. Kruyt 
daarentegen was sceptisch over het nut ervan.679 Kraemer voorzag dat de zending 
kritieke tijden tegemoet ging en dat nieuwe middelen vereist waren. Het stelde hem 
teleur dat Kruyt blijk gaf van ‘Hollands scepticisme’, dat vaak verhinderde dat diepe 
en grote dingen werden herkend. Overigens blijkt uit een brief van Warneck aan 
Kruyt, dat eerstgenoemde ook blijk geeft van ‘scepticisme’. Hij schreef over zijn 
weigering naar Jeruzalem te gaan: ‘Ich habe für diesen Schwindel nichts übrig. Ich 
glaube, dass man uns mit solchen Konferenzen nur unsere unreifen eingeborenen 
Christen unruhig macht und Gedanken in ihnen hervorruft, die mindestens verfrüht 
sind. Die Arbeit in den Bataklanden scheint mir viel wichtiger als diese Reiserei. Ich 
denke, Du stehst darin ebenso.’680  

Naast schrijfwerk bleef het contact met de overheid een belangrijk onderdeel 
van Kruyts werkzaamheden. De voorgaande werkperiode, 1907-1922, had zich 
gekenmerkt door verwijdering tussen bestuur en zending, met name rondom zaken 
als subsidiëring van de scholen en de scheiding van kerk en staat, maar in de werk-
periode 1924-1932 zou de samenwerking aanmerkelijk beter verlopen. In 1924 werd 
de onderafdeling Poso verzelfstandigd en kreeg zij een eigen assistent-resident in de 
persoon van E. Gobée (1881-1954),681 die al eerder als assistent-controleur te Poso 
werkte. Kruyt schatte deze ontwikkeling positief in, met name omdat tegelijk met de 
verzelfstandiging het landschap Mori werd ondergebracht bij Poso en daardoor het 
hele zendingsterrein onder hetzelfde bestuur zou vallen.682 Kenmerkend voor deze 
verbetering van relaties was dat het gouvernement het eind 1924 aandurfde Pentjali 
Sigilipoe, pleegzoon van Kruyt, te benoemen tot districtshoofd.683 Het was ook 

                                                        
676  Interview, Bomba, juni 1993. 
677  Brief Kruyt aan zijn zoon, 16 december 1938 (ARvdZ 96A/1/2). 
678  De betreffende correspondentie werd uitvoerig beschreven in een licentiaatsscriptie van W.C. 

Remme, ‘De correspondentie van Albert C. Kruyt met Joh. Warneck en H. Kraemer’ (faculteit 
protestantse godgeleerdheid Brussel, verhandeling nummer 100, juni 1985). Helaas is de bron-
vermelding in deze scriptie niet adequaat. 

679  Brief H. Kraemer aan Kruyt, 23 februari 1928 (ARvdZ 101A/6/3). 
680  Brief J. Warneck aan Kruyt, 10 juni 1927 (ARvdZ 101A/7/1). 
681  Zie BWN, V, blz. 141-144. 
682  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 24 september 1924 (ARvdZ 65/4). Het is jammer dat J.A. Arts in zijn 

artikel ‘Zending en bestuur op Midden-Celebes tussen 1890 en 1920. Samenwerking, confrontatie 
en eigen verantwoordelijkheid’ de beschrijving van de verhouding van bestuur en zending laat 
eindigen rond 1915, waardoor de periode Gobée buiten beeld blijft. Met de familie Gobée zouden 
vriendschaps- en familiebanden ontstaan. Albert Kruyt junior (1921-2000), kleinzoon van Albert C., 
trouwde met Dorothea Gobée (geboren 1928), een kleindochter van E. Gobée.  

683  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 10 januari 1925 (ARvdZ 65/4). 
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Gobée die aandrong op het beginnen van zendingswerk onder de To Wana.684 Gobée 
zou echter niet lang blijven, want in 1926 werd hij voorgedragen als opvolger van 
R.A. Kern, de waarnemend adviseur voor Inlandse Zaken. ‘Hij heeft er niets geen 
zin in, maar als hij benoemd wordt, zal hij moeten gaan.’685  

Op 30 april 1926 ontving Kruyt van de gouverneur van Celebes het dringende 
verzoek als adviseur deel te nemen aan een conferentie over de bestuurlijke herin-
deling van de gouvernementen Celebes en Ambon.686 Kruyt reisde met het oog op 
deze conferentie, die zou beginnen op 15 mei, in genoemde maand via Poso naar 
Makassar. Gouverneur A.J.L. Couvreur wilde in het gouvernement Celebes en 
Onderhoorigheden een relatief grote minoriteit aan christenen en heidenen hebben, 
want daardoor zou de islamitische majoriteit zich inspannen om te laten zien dat zij 
minstens even goede onderdanen waren als hun christelijke en heidense landge-
noten. Ambon werd daarbij als voorbeeld aangevoerd. De gouverneur achtte het 
daartoe nodig de afdeling Poso in te lijven bij Palopo en derhalve los te koppelen 
van het gewestelijk bestuur van Menado.  

Kruyt ondersteunde deze lijn van de gouverneur echter niet. Hij wees erop dat 
de To Pamona weliswaar altijd al het gezicht naar het zuiden hadden gewend – zeker 
niet naar het noorden – en dat de grensscheiding van de gewesten Menado en 
Celebes economisch kwalijke gevolgen had, maar dat ‘het weer samenvoegen van 
dit land met Loewoe een groote fout zou wezen’.687 De gouverneur erkende Kruyts 
bezwaren en besloot het leefgebied van de To Pamona als onderafdelingen van Poso 
bestuurlijk blijvend te scheiden van Palopo. Tegelijkertijd zouden ze echter binnen 
het gouvernement Celebes een goed tegenwicht vormen tegen de islamitische 
landschappen. Daar kon Kruyt goed mee leven: op die manier zouden alle zendings-
ressorten met uitzondering van Mori onder hetzelfde bestuur blijven.688 Onderdeel 
van de besluitvorming was de instelling van een provinciale raad. In die raad zou 
een vertegenwoordiger van de samenwerkende zendingscorporaties zitting krijgen. 
Kruyt stelde zich voor deze functie beschikbaar.689  

In deze periode kwam het aanbod van het gouvernement het door Schuyt op-
gerichte ziekenhuis te Tentena over te nemen. Kruyt was daar sterk voor en drong 
zonder overleg met de andere zendelingen bij het zendingsbestuur aan op spoedige 
besluitvorming tot overdracht. Hij voerde daarbij aan dat het medische werk niet 
bijdroeg aan het eigenlijk zendingswerk en dat het ziekenhuis slechts was opgericht 
om tegemoet te komen aan de wens van Schuyt.690 Het bestuur was echter bevreemd 

                                                        
684  Extract-Acten NZG, 28 mei 1926, blz. 82. 
685  Brief Kruyt aan zijn zoon, 5 februari 1926 (ARvdZ 106A/2/4). In april 1926 vertrok Gobée uit Poso. 

Tot aan zijn pensionering in 1937 zou hij leiding geven aan het bureau van de Adviseur van 
Inlandsche Zaken. 

686  Brief Kruyt aan zijn zoon, 9 mei 1926 (ARvdZ 106A/2/4). 
687  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 17 mei 1926 (ARvdZ 65/4). 
688  Brieven Kruyt aan bestuur NZG, 13 en 17 mei 1926 (ARvdZ 65/4). Jan Kruyt wees erop dat de 

gouvernementen Celebes en Onderhoorigheden en Menado verschillend handelden m.b.t. de adat. 
Het gouvernement Celebes liet ‘de adat verregaand in funktie’, terwijl Menado ‘niet schroomde in 
te grijpen’ (Het zendingsveld Poso, blz. 92). De zending had ook daarom belang bij indeling van de 
zendingsterreinen bij één gouvernement. 

689  Brief Kruyt aan zijn zoon, 17 mei 1926 (ARvdZ 106A/2/4). Het plan om de onderafdelingen van 
Midden-Celebes aan de afdeling Palopo toe te voegen is niet gerealiseerd. Ze bleven onder het 
gewestelijk bestuur van Menado (Zie Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indië 1932, kalender 
en personalia, Batavia, s.a., blz. 406). 

690  Brief Kruyt aan bestuur NZG, 4 november 1924 (ARvdZ 65/4). 
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door de handelwijze van Kruyt en meldde dat het zich niet vrij voelde te besluiten 
het ziekenhuis over te dragen aan het gouvernement terwijl de Conferentie van 
Zendelingen zich hier nog niet over uitgesproken had.691 Het bestuur wilde dan ook 
op dat moment niet aangeven of het voor of tegen overdracht was omdat dit een 
onzuivere stemming in de Conferentie van Zendelingen tot gevolg zou kunnen 
hebben. Uiteindelijk zou het bestuur besluiten het ziekenhuis niet over te dragen. 

Kruyt kwam niet alleen met Schuyt in conflict. Dit gebeurde ook met een 
andere collega, zendeling A. Kooistra. Deze was in 1921 naar Poso gekomen, maar 
Kruyt achtte hem geheel ongeschikt voor de omgang met de ‘inlander’. Uit de 
correspondentie tussen Kruyt en diens zoon (1924 en 1925) blijkt geregeld dat hij 
weinig waardering had voor Kooistra. In een brief gedateerd 5 februari 1926 deed 
Kruyt aan zijn zoon verslag van de Conferentie van Zendelingen en de stemming ten 
aanzien van Kooistra: 

 
We hebben twee dagen heel geanimeerd vergaderd, en de geest onder ons is uitstekend. 
Er is geen wanklank gehoord. We weten beiden hoe we over Kooistra denken, maar dat 
de stemming zóó zou wezen, als ze ter vergadering is gebleken te wezen, had ik niet 
gedacht. Door al de feiten, die door ieder der Broeders bijeen werd gebracht, bleek ten 
duidelijkste, dat Kooistra niet de man is. De groote zaak is, dat hij geen zendeling is. Ik 
voorzie groote herrie als hij blijft, want het smeult al bij de andere Broeders (…). 
Misschien is Kooistra geschikt voor het administrateursbaantje bij de zending op Java, 
maar dan moet men wel gewapend zijn tegen zijn groote eigenwijsheid.692 

 
De kwestie werd geboren toen Kruyt namens de Conferentie van Zendelingen het 
bestuur vroeg Kooistra over te plaatsen zonder dat hierover eerst met hem was ge-
sproken. Het bestuur was niet erg gecharmeerd van de handelwijze van Kruyt en 
vroeg zich af of Kooistra niet door begeleiding op een ander spoor te brengen was 
geweest. Kooistra zag Kruyt als de ‘aanlegger en uitwerker’ van het verzoek tot 
overplaatsing. Kruyt trok zich hier niet al te veel van aan en schreef: ‘Het is nu een-
maal het lot van de Kruyten om de schuld te dragen van elk geval van verwijdering 
van het zendingsveld.’693  

Kooistra werd al in 1926 voor verlof teruggeroepen naar Nederland omdat 
duidelijk was dat Kruyt niet namens zichzelf, maar namens alle collega’s gesproken 
had toen hij verzocht om zijn overplaatsing.694 Adriani en zijn vrouw waren het 
overigens niet eens met de Conferentie van Zendelingen. Mevrouw Adriani meldde 
Kruyt dat Kooistra’s relatie met Minahasers in het ressort Poso goed was. Kruyt 
schreef daarover:  

 
Ik heb erover gedacht, om aan Tante Mia te schrijven, dat alles wat ze mij omtrent de 
verhouding van Minahassers en Kooistra verteld heeft, uit haar duim gezogen is. Maar ik 
doe het toch niet, omdat vroegere ervaring mij geleerd heeft, dat Tante Mia eenvoudig 
zou ontkennen, wat ze heeft gezegd. Maar ik schrijf het jullie alles niet om om zwart te 
maken, maar opdat je de dingen van alle kanten ziet, want in Holland zal Tante Mia op 

                                                        
691  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 28 januari 1925 (ARvdZ 65/4). 
692  Brief Kruyt aan zijn zoon, 5 februari 1926 (ARvdZ 106A/2/4). 
693  Brief Kruyt aan het bestuur, 4 oktober 1926 (ARvdZ 65/4). Zie ook brief Kruyt aan zijn zoon, 24 

maart 1926 (ARvdZ 106A/2/4): ‘…want ik vermoed, dat men toch zal denken, dat het weer een 
drijverij van mij is geweest.’ 

694  Kooistra werkte na dit verlof, van 1926 tot 1942, in Kediri (Oost-Java). Tot 1947 bleef hij in 
zendingsdienst.  



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 104 

dezelfde wijze praten.695  
Het bestuur kapittelde Kruyt wel over diens handelwijze: vijf jaar lang had Kooistra 
kunnen werken zonder dat hem bijsturing werd gegeven en bovenal werd Kruyt 
kwalijk genomen dat hij Kooistra diens roeping als zendeling ontzegde. Het bestuur 
was van mening dat hij zich door die uitspraak mengde in het geheimenis tussen 
God en mens. Kruyt mocht niet oordelen over de vraag of een mens door God tot 
een bepaalde taak was geroepen of niet. Het bestuur wees Kruyt erop dat zendeling 
J.W. Wesseldijk meer wijsheid ten toon had gespreid door te zeggen ‘Laten wij 
wachten. Als Kooistra geen roeping heeft, gaat hij vanzelf weg.’696  

Kruyt zou in een brief aan zijn zoon zijn formele ongelijk erkennen voor wat 
betreft de gevolgde procedure. Het zou inderdaad beter zijn geweest wanneer 
Kooistra zelf in de gelegenheid was gesteld overplaatsing aan te vragen, maar toch 
was hij blij dat het niet zo gelopen was: 

 
Gezien de wijze waarop Kooistra op ons besluit gereageerd heeft, en denkende aan de 
manier waarop Oom Niki in zulke gevallen gewend is te handelen, overwegende wat 
tranen kunnen uitwerken (en die heeft Broeder Kooistra laten vloeien), en nog allerlei 
kleine dingen in aanmerking nemende, moet ik zeggen: We hebben werkelijk verkeerd 
gedaan, maar ik voel dat het toch goed is, dat we verkeerd gedaan hebben.697 

 
Eind 1926 begonnen Kruyt en zijn vrouw na te denken over definitieve terugkeer 
naar Nederland. In een brief van oktober 1926 sprak hij zich voor het eerst hierover 
uit tegen zijn zoon. Wanneer zoon Jan uit Nederland zou terugkeren, zou Kruyt in 
Poso niet meer nodig zijn.  
 

Jullie moet maar denken: Als jullie terug bent zijn wij eigenlijk te veel. Moeder en ik 
praten natuurlijk nu en dan over de toekomst, als we op een regenachtigen namiddag op 
de voorgalerij naar de wolken kijken. En zoo zijn we tot de conclusie gekomen, dat ’t 
beste voor ons is om begin 1930 weg te gaan. We krijgen dus dit: Ik werk de huidige 
ploeg leerlingen af, die bevoorbeeld in April ’29 eindexamen doen. Jij kunt dan met de 
nieuwe ploeg in Augustus of zoo beginnen.698  

 
Het valt in de brieven van 1926 en 1927 (maar ook al in eerdere jaren) op dat Kruyt 
veelal op negatieve toon spreekt over het bestuur van het NZG, zijn collega’s en de 
bestuursambtenaren. De wens terug te keren naar Nederland lijkt een relatie te 
hebben gehad – hoewel dat nergens letterlijk zo uitgesproken wordt – met de teleur-
stelling in de werkkracht en ‘zendingszin’ van mensen.  

Op de Conferentie van Zendelingen wilde Kruyt meedelen dat hij van plan was 
in het begin van 1930 terug te keren naar Nederland, zodat het bestuur rekening kon 
houden met zijn vertrek van Pendolo. Hij liet wel ruimte voor een verandering van 
de plannen, ‘maar alleen wanneer heel duidelijk Gods bedoeling anders is.’699 Hij 
voorzag dat hem gevraagd zou kunnen worden om zendingsressorten waar te nemen, 
maar daar zag hij niets in. Waarneming kon door ‘tijdige zorg’ van de zijde van het 
bestuur worden voorkomen, en bovendien was de taak die hij na zijn pensionering 
                                                        
695  Brief Kruyt aan zijn zoon, 9 mei 1926 (ARvdZ 106A/2/4). 
696  Brief bestuur NZG aan Kruyt, 15 september 1926 (ARvdZ 65/4). 
697  Brief Kruyt aan zijn zoon, 9 juni 1926 (ARvdZ 106A/2/4). 
698  Brief Kruyt aan zijn zoon, 27 oktober 1926 (ARvdZ 106A/2/4). 
699  Brief Kruyt aan zijn zoon, 27 oktober 1926. De woorden ‘heel duidelijk’ zijn in het origineel onder-

streept. 
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op zich zou nemen ‘door God opgelegd’. Hij zag de taak zijn wetenschappelijk werk 
met een aantal grotere publicaties af te ronden als een enorm werk, ‘en ik moet daar-
mee dadelijk beginnen, zoodra God mij van het werk hier loslaat.’ De afronding van 
de bijbelvertaling in de Pamona-taal zag hij echter als zijn plicht en met het oog 
daarop bleef hij uiteindelijk tot 1932.700  

In 1932, toen bekend was dat Kruyt op korte termijn zou repatriëren, ontving 
Kruyt een schrijven van C. Snouck Hurgronje701 waarin deze hem meedeelde dat de 
curatoren der Rijksuniversiteit Leiden Kruyt bij de regering wilden voordragen ter 
benoeming als directeur van het Etnografisch Museum te Leiden. Indien hij bereid 
was deze functie te aanvaarden, zou de voordracht worden gedaan. Nadat de directie 
van de zending bij monde van A.M. Brouwer uitgesproken had dat zij het ‘voorstel 
Leiden’ gaarne steunde en dat zij geen bezwaar maakte tegen een eventueel ver-
vroegd vertrek uit Poso,702 schreef Kruyt aan Snouck Hurgronje bereid te zijn de 
functie te aanvaarden.703 Hij had enige twijfels of hij in staat zou zijn dit werk goed 
te doen. Hij had zijn leven lang in een afgelegen gebied gewerkt en hij wist niet of 
hij in staat zou zijn goed te functioneren in een Europese werkkring. De reden dat hij 
de voordracht aanvaardde, was dat Snouck hem voor de functie zonder meer ge-
schikt achtte en dat Kruyt van mening was dat het zendingswerk in Midden-Celebes 
niet meer in de pioniersfase verkeerde, maar in de fase van de volksschool. Deze 
scholen hadden in Kruyts visie een belangrijke opvoedkundige taak met het oog op 
een beter verstaan van het evangelie.704 Daarvoor was echter een ander type 
zendeling nodig dan hij. Hij zag het daarom als een goed moment het werk aan 
anderen over te dragen. Met het oog op het aanvaarden van de nieuwe werkkring 
zou vertrek vanuit Priok op 16 november moeten plaatsvinden.705 Kruyt en zijn 
vrouw vertrokken daarom in oktober 1932 uit Midden-Celebes. Op het moment van 
hun vertrek waren circa 139 gemeenten ontstaan en stonden 25.330 doopleden gere-
gistreerd.706 Na Kruyts vertrek zou de groei doorzetten. 

                                                        
700  In de periode 1929-1932 schreef Kruyt geen brieven aan zijn zoon, omdat beide gezinnen in 

Pendolo woonden. Brieven aan zijn dochters zijn (ook voor het geheel van de uitzendperiode) niet 
in het Kruyt-archief aangetroffen. 

701  Brief C. Snouck Hurgronje aan Kruyt, 4 mei 1932 (ARvdZ 101A/8/3). 
702  Telegram A.M. Brouwer aan Kruyt, 19 mei 1932 (ARvdZ 101A/8/3). Zie ook Extract-Acten NZG, 9 

september 1932, blz. 236. In zijn brieven heeft Kruyt het ook over het Koloniaal Museum. 
703  Brief Kruyt aan C. Snouck Hurgronje, 8 juni 1932 (ARvdZ 101A/8/3). 
704  Extract-Acten NZG, 19 januari 1933, blz. 6. Kruyt had op de terugreis naar Nederland een gesprek 

met de gouverneur-generaal en maakte hem zijn zorgen over de toekomst der scholen kenbaar. 
Kruyt meldde hem ook zijn grote zorg over de komst van de rooms-katholieke missie naar Poso 
(brief Kruyt aan zijn zoon, 16 november 1932, ARvdZ 106A/2/5a-b). 

705  Extract-Acten NZG, 11 november 1932, blz. 291. 
706  Dit zijn de aantallen zoals opgenomen in de ‘staat der gemeenten’ per januari 1930, gerapporteerd 

per zendingsressort (ARvdZ 96A/5/1). Over 1932 zijn niet alle staten van de ressorten opgenomen 
in het Kruyt-archief. De staten geven derhalve geen compleet beeld. In Malili waren er 16 gemeen-
ten en 3372 gedoopten; in Poso 23 gemeenten, 4442 gedoopten; Tentena 13 gemeenten, 4172 
gedoopten; Pendolo: 12 gemeenten, 2563 gedoopten; Taripa 19 gemeenten, 3312 gedoopten; Napu 
en Besoa 16 gemeenten, 1657 gedoopten; Bada/Rampi 20 gemeenten, 1888 gedoopten en in Mori 
20 gemeenten en 3924 gedoopten. Opvallend detail: bij een aantal gemeenten wordt als stichtings-
datum een jaar vermeld ruim voordat de overgangen tot het christendom middels de doop begonnen. 
Zo wordt voor de gemeente te Poso, zowel voor de Maleissprekende gemeente (343 doopleden) als 
voor de Bare’e-sprekende gemeente (227 doopleden), het jaar 1891 als stichtingsdatum genoemd. 
Bij Malitu en Pandiri is 1895 als stichtingsdatum vermeld. Van de 19 voorgangers in het ressort 
Poso-Kasiguncu waren in 1930 9 afkomstig uit de Minahasa, 1 uit Sangir-Talaud en de overigen uit 
Midden-Celebes.  
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Kort voorafgaand aan het vertrek ontving Kruyt bericht van Snouck Hurgronje 
dat er tegenstand was tegen zijn benoeming tot directeur van het etnologisch 
museum.707 Ondanks deze berichten besloot Kruyt zijn vertrek doorgang te laten 
vinden. In Solo besprak Kruyt de perikelen rondom zijn benoeming met H. 
Kraemer, bij wie hij logeerde. ‘Hij raadde me dus aan om den Heer Snouck 
Hurgronje te schrijven, dat indien de tegenstand van dien aard is, dat de Heer 
Snouck Hurgronje kan bevroeden, dat een benoeming van mij mij aan allerlei 
tegenwerking kon blootstellen, ik hem verzocht het daarheen te leiden, dat ik niet 
benoemd word. Dit heb ik met de vliegpost gedaan.’708 Later, in Nederland, legde 
Snouck Hurgronje hem uit dat enkelen uit de commissie van toezicht op de musea 
Kruyts benoeming dwarsboomden, ‘om mijn absoluut gebrek aan technische kennis 
en ervaring op museum-gebied. En deze kwam in de gegeven omstandigheden er 
meer op aan dan mijn kennis, nu het museum moest worden overgebracht en 
opnieuw geïnstalleerd.’709 Kruyt werd uiteindelijk niet benoemd tot directeur. W.H. 
Rassers (1877-1973)710 werd aangesteld als waarnemend hoofd en J.C. van Eerde711 
werd verantwoordelijk voor de verhuizing van het museum. Van Eerde meldde in 
een gesprek met Kruyt dat zich rondom de opvolging van Steinmetz veel gekuip en 
agitatie voordeed.712 
 
2.4.11 Repatriëring en werkzaamheden in Nederland (1932-1949) 
 
Het ‘Overzicht van hetgeen is gedaan en gebeurd gedurende het Conferentie-jaar 
1932-1933’ vermeldt over het vertrek van Kruyt uit Midden-Celebes:  
  

Te Pendolo en te Tentena hebben de Toradja’s afscheid genomen op enen gemeenschap-
pelijken maaltijd, te Poso deed men dit op een daartoe belegde samenkomst; te Kasigoen-
tjoe, waar de oude Papa i Woente in het bijzonder afscheid nam, droeg deze spontaan de 
scheidenden aan God op in het gebed. Zoo hebben onzen menschen afscheid genomen en 
zij deden het waar en goed.713  

 
Aanvankelijk woonden Kruyt en zijn vrouw bij familie in Nijmegen, maar eind mei 
1933 verhuisden ze naar een koopwoning in de Schuytstraat te Den Haag.714 Kruyt 
kon zich door het uitblijven van de benoeming richten op nieuwe werkzaamheden. 
Grofweg kan een onderscheid worden gemaakt tussen bestuurlijke werk, weten-
schappelijke contacten, publiceren en lesgeven aan de Zendingsopleiding.  

De belangrijkste bronnen voor deze periode zijn de brieven van Kruyt aan zijn 

                                                        
707  Brief Kruyt aan zijn zoon, 15 oktober 1932 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
708  Brief Kruyt aan zijn zoon, 6 november 1932 (ARvdZ 106A/2/5a-b). Kruyt sprak blijkens deze brief 

tijdens het verblijf bij Kraemer ook met hem over de verzelfstandiging van gemeenten. Kraemer 
was van mening dat de gemeenten op Java al zestig jaar eerder zelfstandig hadden moeten worden 
en dat gewerkt had moeten worden zoals in Poso. De zendelingen zouden veel te veel tijd verdoen 
met het oppoetsen van gemeenten. Ze hadden zich moeten richten op het bekeren van de miljoenen 
Javanen.  

709  Brief Kruyt aan zijn zoon, kerst 1932 (ARvdZ 106A/2/5a-b).  
710  Zie IDA, blz. 569-570. 
711  Van Eerde was van 1917 tot 1935 bijzonder hoogleraar koloniale etnologie in Amsterdam. 
712  Brieven Kruyt aan zijn zoon, kerst 1932 en 28 maart 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b).  
713   ARvdZ 27/15. 
714  Brief Kruyt aan zijn zoon, 21 maart 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). I.v.m. de oorlog verhuisden zij 

later naar Suezkade 115. 
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zoon. Compleet is deze correspondentie niet. Slechts brieven uit de jaren 1932-1935 
en 1938-1940 bleven bewaard. Uit de periode vanaf het vertrek uit Poso (eind 1932) 
tot 1935 zijn 76 brieven van Kruyt aan zijn zoon bewaard gebleven; uit de periode 
1938-1940 47, plus enkele briefkaarten. De laatste brief dateert van 22 november 
1940. Het is niet duidelijk waarom de correspondentie van april 1935 tot 1938 niet 
in het archief opgenomen is. Opvallend is dat de cesuur valt direct na het overlijden 
van dochter Miep, ten gevolge van een auto-ongeluk (circa maart/april 1935). De 
brief betreffende het overlijden is evenmin in het archief aanwezig.  

Brieven uit de oorlogsperiode zijn niet in het archief aangetroffen, behoudens 
enkele uit de periode mei tot november 1940. Uit 1945 en 1946 dateren twee brieven 
waarin Marietje Kruyt, dochter van Jan Kruyt en Jo Kruyt-Oosterlee, aan haar 
ouders in Midden-Celebes verslag doet over de oorlogsjaren.715 Uit de periode na de 
Tweede Wereldoorlog zijn geen brieven van Kruyt aan zijn zoon bekend. Bekend is 
dat Kruyt met Pentjali Sigilipoe correspondeerde.716 In een rondzendbrief schreef 
Kruyt: ‘In 1905 ging hij [Pentjali] naar de kweekschool te Tomohon. Al zijne 
brieven, die wij vandaar mochten ontvangen getuigden van zijne ijver…’717 Deze 
correspondentie is echter verloren gegaan. Over de frequentie van de briefwisseling 
zijn geen gegevens aangetroffen. Correspondentie met onder meer Kraemer (tot het 
jaar 1935) en linguïst S.J. Esser (eveneens tot 1935) bleef wel bewaard. Na zijn 
repatriëring schreef Kruyt diverse informatieve autobiografische notities, maar deze 
bevatten geen gegevens over de periode na repatriëring uit Nederlands-Indië. 

In de periode 1932 tot 1942 liet Kruyt nog een groot aantal publicaties het licht 
zien. Allereerst werd in 1933 de vertaling van het Nieuwe Testament718 gedrukt. 
Kruyt had deze vertaling al in Pendolo grotendeels afgerond en Esser was hierbij als 
‘vertaalconsulent’ opgetreden. Kruyt had in Bandung met Esser, in november 1932, 
de concepten doorgenomen. De verhouding tussen beiden was niet goed. Kruyt 
noemde Esser zelfs een gevaarlijk mens.719 In een latere brief schreef hij dat Esser 
bij hem dezelfde gevoelens opriep als Schuyt.720 Overigens konden mevrouw M.L. 
Adriani-Gunning en H. Kraemer evenmin met hem overweg. In Nederland rondde 
Kruyt samen met mevrouw Adriani de correcties af.721 

In deze jaren schreef Kruyt een aantal belangwekkende artikelen over zending. 
Met name zijn daarbij van belang de geschriften De zedelijkheid van een natuurvolk 
en de Zending,722 Zending en Volkskracht723 en De Zending een dwaasheid.724 Zonder 

                                                        
715  Brieven van Maria Suzanna (Marietje) Kruyt aan haar ouders. De eerste brief is ongedateerd. De 

tweede brief is gedateerd 23 januari 1946 (ARvdZ 96A/1/2). 
716  Zie brief Kruyt aan zijn zoon, 14 augustus 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
717  BrAKrVr, 1909 (7), blz. 14. 
718  Alb.C. Kruyt, N. Adriani, Soera mpodjandji i mPoee Ala dawo’oe. Het Nieuwe Testament in de Bare’e 

taal, Amsterdam, 1933.  
719  Brief Kruyt aan zijn zoon, 3 januari 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
720  Brief Kruyt aan zijn zoon, 28 november 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). C. Snouck Hurgronje schreef 

over Esser: ‘Voor den zeldzaam begaafden Esser is het zeer te wenschen, dat hij leere, met 
menschen om te gaan’ (brief aan Kruyt, 7 december 1924, ARvdZ 101A/7/1). Zie voor S.J. Esser: 
J.L. Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, blz. 68-77. 

721  Brief Kruyt aan zijn zoon, 8 november 1932 en 28 maart 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b).  
722  Kerkopbouwgeschriften, Assen, 1934 (I/2). 
723  ’s-Gravenhage, 1937 (bundeling van 6 artikelen die verschenen in TZM, 1935-1936). 
724  Dit geschrift is eerst in de vorm van afzonderlijke hoofdstukken verschenen in het AWCC: ‘De 

gelukkige heidenen’ (1928/14); ‘De Zending maakt de menschen slechter’ (1928/16); ‘Zending 
maakt de menschen waanwijs’ (1928/17). De Studenten-Zendingscommissie verzorgde een gebun-
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enige twijfel is de belangrijkste etnologische publicatie uit deze periode De West-
Toradja’s op Midden-Celebes.725 Kruyt schreef al in 1934 dit werk te willen opdra-
gen aan Paul en Fritz Sarasin, ‘de vaders van het wetenschappelijk onderzoek naar 
Celebes’.726 In dit vierdelige werk van circa 2200 pagina’s systematiseerde Kruyt de 
onderzoeksgegevens van de reizen naar het westelijk deel van Midden-Celebes in de 
jaren 1926-1929.  

Direct na de publicatie van het boek over de West-Toraja’s begon Kruyt aan een 
ingrijpende bewerking (‘geheel omgewerkte druk’) van zijn eerste grote etnologi-
sche werk, De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes.727 Kort voor zijn 
overlijden rondde hij dit werk af. De bewerking werd in 1950-1951 postuum uitge-
geven. Opvallend is dat Kruyt in het voorwoord van deze omgewerkte druk met zeer 
grote waardering spreekt over Adriani. Hij schreef: ‘Voor onze samenwerking was 
het verlies groot; ik miste zeer zijn hulp. Deze bestond, behalve in het rechtstreeks 
bijeenbrengen van gegevens, voornamelijk in het opsporen van de grondbeteekenis 
der woorden, waarmede gewoonten en allerlei zaken worden aangeduid. Hiervoor 
was geen arbeid hem te zwaar…’ Tevens geeft hij aan dat de tweede meer dan de 
eerste uitgave vrucht is van gezamenlijke arbeid. Het boek is in de volle zin van het 
woord ‘van ons samen’.728 Wellicht had de tijd hem milder gemaakt en wilde hij de 
mythe van een innige broederschap in stand houden.  

Naast deze publicaties schreef Kruyt een groot aantal populaire artikelen en ook 
diverse recensies. Tot 1934 bleef hij als redactioneel medewerker verbonden aan het 
Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur.729 Tot 1939 was hij ook mede-
werker van Tijdschrift voor Zendingswetenschap ‘Mededeelingen’.730 Met ingang 
van 1935 gold datzelfde voor het jongerenzendingsblad Wolanda Hindia. Tot 1941 
zou hij 59 artikelen in dit blad plaatsen. Ook aan Ons Possoblad leverde hij tussen 
1935 en 1941 ruim 20 artikelen. In 1939 stelde Kruyt op verzoek van antropoloog 
J.P.B. Josselin de Jong een lijst op van zijn publicaties, omdat laatstgenoemde een 
aantal van zijn studenten de volken van Midden-Celebes wilde laten bestuderen.731 
Na de Tweede Wereldoorlog zou nog een klein aantal artikelen verschijnen, zowel 
op zendings- als op etnologisch terrein. Voor een deel van deze artikelen geldt dat 
die al in de oorlogsperiode waren geschreven. 

Na zijn repatriëring had Kruyt diverse bestuurlijke functies, zoals een lidmaat-
schap van het bestuur van het NZG en van het kernbestuur van de samenwerkende 
zendingscorporaties. Hij bleef de bestuursvergaderingen bijwonen tot 1949, het jaar 
van zijn overlijden. Kruyt zou zich als bestuurder onder meer uitspreken tegen het 
uitzenden van theologen voor zendingswerk. Wie de zending in wilde kon maar 
beter gewoon naar de zendingsschool gaan.732 De westers geschoolde academicus 

                                                                                                                                  
delde uitgave (s.l., s.a.). Het Zendingsbureau te Oegstgeest gaf een overdruk van deze artikelen uit 
(s.a.). 

725  4 dln., Amsterdam, 1938.  
726  Brief Kruyt aan zijn zoon, 10 december 1934 (ARvdZ 106A/2/5/a-b). 
727  Brief Kruyt aan zijn zoon, 13 april 1939 (ARvdZ 96A/1/2). 
728  Alb.C. Kruyt, N. Adriani, De Bare’e-sprekende Toradjas van Midden-Celebes, I, 1950, blz. v-vi.  
729  Kruyts promotor Obbink was als eindredacteur verbonden aan dit blad. A.M. Brouwer was redac-

tielid. 
730  Kruyt was medewerker van dit blad vanaf 1926. 
731  Brief Kruyt aan zijn zoon, 3 februari 1939 (ARvdZ 96A/1/2). Meerdere versies van de betreffende 

lijst van publicaties zijn in het Kruyt-archief bewaard gebleven (zie preambule bibliografie, blz. 
543). 

732  Brief Kruyt aan zijn zoon, 7 maart 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b); zie met name de nota ‘De Opleiding 
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zou niet voldoende in staat zijn zich open te stellen voor de denkbeelden van de 
Indonesiërs en zou daardoor niet geschikt zijn mensen van een andere landaard tot 
het christelijk geloof te leiden.  

Naast zijn functies bij het NZG en de samenwerkende zendingscorporaties was 
Kruyt in de periode 1933 tot 1946 bestuurslid van het Koninklijk Instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde. Eveneens in 1933 werd hij lid van het hoofdbestuur 
van Simavi.733 In 1940 wilde Kruyt zijn bestuurslidmaatschap neerleggen, omdat hij 
de contributie van fl. 25 te hoog vond. De voorzitter accepteerde dit echter niet en 
haalde Kruyt over lid te blijven met als argument dat het bestuur een zendeling in 
zijn gelederen nodig had.734 

Naast deze bestuursfuncties was Kruyt vanaf 1933 lid van de Koninklijke Aca-
demie van Wetenschappen735 en werd hij corresponderend lid van het Bataviaasch 
Genootschap.736 In 1933 werd hij ook benoemd tot erelid van het Aardrijkskundig 
Genootschap. Daardoor had hij een staande uitnodiging voor de bestuursvergade-
ringen. Hij besloot de vergaderingen niet elke maand bij te wonen, maar dit om de 
maand te doen.737 Door deze lidmaatschappen was Kruyt, zoals hij dat zelf zei, in 
staat zijn contacten in wetenschappelijke kring optimaal te benutten. Vanwege de 
hieraan verbonden reiskosten voor vergaderingen en bezoeken benevens het aan-
schaffen van literatuur, verzocht hij het bestuur van het NZG om een toelage op zijn 
pensioen. Deze toelage werd hem toegekend, als tegenprestatie voor de lessen die hij 
aan de zendingsopleiding verzorgde: 
 

Vrijdagmorgen vroeg Dr. Fokkema of ik een uur bij hem spreken wilde over enkele aan-
gelegenheden. Dit gold in de eerste plaats het nieuwe lesrooster voor den nieuwen cursus. 
Ik vroeg hem of ik er enkele lessen bij kon krijgen opdat het gerechtvaardigd zou zijn, als 
ik het verzoek deed ook voor de volgende jaren het verlofsalaris te mogen behouden (fl. 
3.000); ik zei hem, dat we vermoedelijk wel van ons pensioen zouden rondkomen, maar 
dat ik dan in de eerste plaats veel betrekkingen met de wetenschappelijke wereld zou 
moeten verbreken. Dr. Fokkema beaamde dit volkomen, en hij zei dat ik daarop zou 
kunnen rekenen. Hij wilde echter niet dat ik meer dan één middag, drie uur aan de school 
les zou geven, omdat ik volop tijd moest hebben om mijn aanteekeningen uit te werken 
en over de Zending te spreken. Hij zei, dat hij hoopte dat ik vooral veel voor de studenten 
zou optreden. Ik heb hem gezegd, dat ik daartoe graag bereid ben, als de studenten mij 
maar uitnoodigen. Dit zal wel gebeuren (…).738 

 
Al direct na aankomst vroeg Fokkema Kruyt lessen te verzorgen voor het cluster 
zendingswetenschap.739 Daarbij werd met name gedacht aan etnologie en toegepaste 

                                                                                                                                  
van Zendelingen, Adviezen van Alb.C. Kruyt en J. Kruyt’, 17 maart 1936 (ARvdZ 96A/6/2). 

733  Brief Kruyt aan zijn zoon, 22 november 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b).  
734  Brief Kruyt aan zijn zoon, 15 maart 1940 (ARvdZ 96A/1/2). 
735  Brief Kruyt aan zijn zoon, 10 mei 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
736  Kruyt werd in 1898 benoemd tot buitengewoon lid. Een jaar na zijn benoeming tot corresponderend 

lid werd hij benoemd tot erelid (1934). 
737  Brief Kruyt aan zijn zoon, 16 januari 1935 (ARvdZ 106A/2/5/a-b). In brieven van 16 december 

1938 en 17 februari wordt het bestaan vermeld van een Adriani-Kruyt Instituut voor de bestudering 
van Midden-Celebes (brief Kruyt aan zijn zoon, ARvdZ 96A/1/2).  

738  Brief Kruyt aan zijn zoon, 16 mei 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
739  Kruyt maakte voor zijn lessen gebruik van het werk Vota Academica: overwegingen en wenschen 

op het gebied van het H. Onderwijs (Groningen, 1904) van de ethische hoogleraar Is. van Dijk. Hij 
schreef daaraan veel te hebben voor de inrichting van zijn lessen (brief Kruyt aan zijn zoon, 11 
september 1934, ARvdZ 106A/2/5a-b). 
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zendingspraktijk. Kruyt zou deze lessen overnemen van Rauws en Fokkema. Hij zou 
met het geven van deze vakken beginnen in de herfst van 1933, maar al in het voor-
jaar gaf hij een aantal vakken voor de kwekelingen in de hoogste klas.740 Een enkele 
keer kwam het voor dat een gereformeerde verzocht Kruyts lessen in etnologie te 
kunnen volgen. In 1939 werd dit verzoek gedaan door Johannes Verkuyl (1908-
2001). Kruyt was met dit verzoek niet blij. Naar zijn idee kon je van lessen te weinig 
opsteken, wanneer je er zo even binnen kwam vallen. Dit betekende evenwel niet dat 
het verzoek van Verkuyl werd afgewezen.741 

Met name zou Kruyt lesgeven aan degenen die specifiek voor Midden-Celebes 
waren bestemd. Kruyt gaf onder meer les aan H. Perdok, de eerste academisch op-
geleide theoloog die in Midden-Celebes zou werken.742 Hij was een uitgesproken 
barthiaan en deelde veel van Kruyts opvattingen over de verhouding van religie en 
christendom niet. Het wordt niet duidelijk of Kruyt om die reden moeite had met 
Perdok,743 maar het lijkt wel te worden gesuggereerd door een brief waarin hij zich 
tegen Perdoks visie op syncretisme keerde.744 M.E. Duyverman,745 eveneens theo-
loog en van 1947 tot 1952 werkzaam in Tentena, was één van de laatsten die les van 
Kruyt had.746 Naast lessen aan de zendingsopleiding verzorgde hij ook colleges aan 
de faculteiten geografie en theologie. Ook verzorgde hij incidenteel lessen voor 
mariniers die uitgezonden zouden worden naar Nederlands-Indië.747 

Uit de brieven blijkt dat Kruyt veel moeite had met de plaats die de zending in 
het leven van de kerk innam. Het waren ‘heel kleine kringetjes die de kar trokken’748 
en te vaak constateerde hij dat er een lage opkomst was bij zendingsbijeenkomsten. 
Hij vond het te zeer preken voor eigen parochie, voor mensen die allang beseften 
hoe belangrijk het werk van de zending was. Kruyt was van mening dat zendings-
feesten maar beter konden worden afgeschaft. De uitgaven voor reiskosten waren 
veel te hoog en het was voor de mensen toch niet meer dan een ‘lolletje’. Het zou 
veel beter zijn als de mensen het geld over zouden maken naar de zending.749 Na het 
verzorgen van een lezing in doopsgezinde kring verzuchtte hij dat de zending als 
zodanig de mensen niets kon schelen.750  

In 1938 vond de zendingsconferentie te Tambaram plaats, waaraan ook Jan 
Kruyt deelnam. Kruyt refereert hieraan een aantal malen in zijn brieven aan zijn 
zoon. Kruyt was erg sceptisch over deze conferentie: het nut ervan was hem ‘een 
raadsel’.751 Hij nam aan dat dergelijke bijeenkomsten voor de zendende kerken van 
belang waren, maar constateerde dat de ‘frontwerkers’ er weinig voor voelden. Zoon 
Jan schreef brieven aan zijn vader over zijn ervaringen in Tambaram, maar helaas 
zijn deze niet opgenomen in het archief en moeten als verloren worden beschouwd. 
Inhoudelijk wordt niet ingegaan op de thema’s die centraal stonden. Hoe Kruyt 

                                                        
740  Brieven Kruyt aan zijn zoon, kerst 1932 en 28 maart 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b).  
741  Brief Kruyt aan zijn zoon, 17 februari 1939 (ARvdZ 96A/1/2). 
742  H. Perdok (1908-1979) werkte van 1934 tot 1951 in Lemo en Tentena. 
743  Zie brief Kruyt aan zijn zoon, 29 mei 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
744  Brief Kruyt aan zijn zoon, 2 juni 1939 (ARvdZ 96A/1/2). 
745  M.E. Duyverman, geboren 1917. 
746  Brief Duyverman aan auteur, 25 mei 1994.  
747  Brieven Kruyt aan zijn zoon, 28 juni 1934 en 13 februari 1935 (ARvdZ 106A/2/5/a-b en 16 februari 

1940, ARvdZ 96A/1/2). 
748  Brief Kruyt aan zijn zoon, 11 september 1934 (ARvdZ 106A/2/5/a-b). 
749  Brief Kruyt aan zijn zoon, 29 mei 1934 (ARvdZ 106A/2/5/a-b). 
750  Brief Kruyt aan zijn zoon, 26 september 1934 (ARvdZ 106A/2/5/a-b). 
751  Brief Kruyt aan zijn zoon, 1 december 1938 (ARvdZ 96A/1/2). 
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Kraemers standpunten over de verhouding van christendom en religies waardeerde 
valt uit de correspondentie met zijn zoon niet af te leiden.752 Hoewel Kruyt en 
Kraemer tot 1940 met elkaar correspondeerden – de laatste jaren sporadisch – 
wisselden zij niet van gedachten over Tambaram.753 Ook uit de correspondentie met 
Johannes Warneck is duidelijk dat Kruyt weinig op had met de conferentie. Hij 
schreef dat hij er geen belang bij had de algemene zendingsconferentie in Amster-
dam bij te wonen, omdat het daar uitsluitend zou gaan over Tambaram. Hij vond dat 
hij zijn tijd nuttiger kon besteden door de ingeroosterde lessen te geven aan de Zen-
dingsschool.754 

In de laatste jaren voor de oorlog schreef Kruyt af en toe over de ontwikke-
lingen in Duitsland en over de positie van de Joden. Een week na de Kristallnacht, in 
november 1938, schreef hij aan zijn zoon: ‘Inderdaad: als de Duitsers instemmen 
met alles wat de Regering nu doet aan de Joden, dan zijn ze een minderwaardig 
volk. Wat een haat verwekken deze mensen tegen zichzelf!’755 Nog in 1938 sloot 
Kruyt zich aan bij het Comité van Waakzaamheid, een vereniging van intellectuelen 
die zich aaneensloten tegen het fascisme. De vereniging oefende onder meer pressie 
uit op de Nederlandse overheid om kampen voor de vluchtelingen in te richten. De 
jodenvervolging in Duitsland noemde Kruyt ‘eenvoudigweg onmenselijk’. 756 De 
correspondentie lijkt te suggereren dat Kruyt tussen 1933 en 1938 onder invloed van 
de gebeurtenissen in Duitsland anders over Joden ging denken. In 1933 schreef 
Kruyt namelijk, naar aanleiding van een bijgewoonde lezing over de Jodenzending, 
dat we in Nederland ‘niet veel last’ hebben van Joden. Met kennelijke instemming 
citeerde hij de spreker die zei dat Joden in Duitsland gevaarlijk waren voor het eco-
nomisch bestel. Kruyt vond deze uitspraak de moeite van het overdenken waard.757 
Eind jaren dertig koos hij echter onder invloed van de toenemende jodenvervolging 
in Duitsland voor een andere opstelling, die uitmondde in een anti-Duitse houding. 
Zo schreef Kruyt in 1938 aan zijn zoon dat hij er maar niet toe kwam een boek van 
Johannes Warneck te lezen ‘door mijn antipathie tegen Duitsland, waar Warneck 
natuurlijk buitenstaat’.758 

                                                        
752  In een brief van Jan Kruyt aan zijn vader gaat hij in op de conferentie te Tambaram, maar dit heeft 

betrekking op een gesprek dat hij daar met Kraemer voerde. Kraemer was van mening dat de leiding 
van de zending in Nederland niet deugde. Waar Kraemer precies op doelde wordt niet nader 
uitgewerkt. Hetgeen volgt lijkt niet de mening van Kraemer, maar van Jan Kruyt weer te geven: de 
directie zou te suf en passief zijn. Uitwisseling tussen de verschillende zendingsterreinen zou beter 
geregeld moeten worden (brief Jan Kruyt aan zijn vader, 5 februari 1939, 96A/1/2).  

753  De correspondentie uit 1940 had onder meer betrekking op de opleiding van zendelingen en de 
wens van Kraemer om meer academici uit te zenden. Kruyt en zijn zoon Jan waren overigens van 
mening dat het uitzenden van universitair geschoolde theologen niet wenselijk was, omdat de 
opleiding te zeer gericht was op de theologie en niet op de praktijk van het missionaire werk: ‘Voor 
de praktijk van de Zending komen we dan verder met een niet-academicus, wiens geest openstaat 
voor de denkbeelden der Indonesiërs, dan met een gestudeerde, die deze denkbeelden alleen met 
zijn theologisch gevormden geest kan benaderen.’ Zie brief Alb.C. en J. Kruyt aan F.J. Fokkema, 17 
maart 1936 (ARvdZ 96A/6/3).  

754  Brief Kruyt aan Joh. Warneck, 25 oktober 1939 (ARvdZ 101A/6/4). Overigens zou Kruyt tot 
verrassing van zendingsdirector J. Rauws toch een gedeelte van de conferentie te Amsterdam 
bijwonen. Zie ook J. Warneck aan Kruyt, 29 maart 1939 (ARvdZ 101A/6/4): ‘Gottes Reich wird 
nicht durch Konzilien gebaut.’ 

755  Brief Kruyt aan zijn zoon, 18 november 1938 (ARvdZ 96A/1/2).  
756  Brief Kruyt aan zijn zoon, 27 januari 1939 (ARvdZ 96A/1/2). 
757  Brief Kruyt aan zijn zoon, 14 augustus 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
758  Brief Kruyt aan zijn zoon, 16 december 1938 (ARvdZ 96A/1/2). 
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Twee brieven van Marietje Kruyt759 geven informatie over de familie Kruyt in 
de oorlogsjaren. Contact met Poso was in deze periode onmogelijk en er zijn daarom 
ook geen brieven waarin de ontwikkelingen werden vastgelegd. Jan Kruyt en zijn 
vrouw werden door de Japanners van 1942 tot 1945 geïnterneerd: Jan zat in het 
mannenkamp in Manado en Jo aanvankelijk in het vrouwenkamp in Tomohon, later 
in Airmadidi. Nadat het bericht van het einde van de oorlog in Nederlands-Indië 
kwam schreef Marietje Kruyt twee uitvoerige brieven aan haar ouders om haar re-
laas over de oorlogsjaren te doen. In de brieven refereert ze herhaaldelijk aan haar 
grootouders.  

In de eerste brief is te lezen dat Kruyt en zijn vrouw, in de winter van 1940-
1941, met de familie de gouden bruiloft vierde: ‘…we bestonden het toch Oma en 
Opieps760 gouden bruiloft, zij het op aangepaste wijze, zo te vieren, dat het de goed-
keuring van de beide echtelieden mocht wegdragen. Hetgeen zoals U weet juist wat 
dergelijke dingen betreft, niet altijd even eenvoudig is.’761 Een jaar later werd Kruyt 
ziek en werd hij geopereerd aan zijn galblaas. Door het gebrek aan goed voedsel 
duurde het herstel lang en was hij geruime tijd zwak.762 Kort na de operatie, in 1942, 
begon de evacuatie van Scheveningen, in verband met de aanleg van de Atlantik-
wall. Kruyt en zijn vrouw moesten als gevolg daarvan hun huis verlaten en trokken 
in bij Anneke Oosterlee,763 die aan de Rijn- en Schiekade in Leiden woonde. Kwe-
kelingen van de zendingsschool hielpen met de verhuizing en de inboedel werd 
opgeslagen op de zolder van het zendingshuis te Oegstgeest. In de eerste brief aan 
haar ouders verweet Marietje haar grootvader, Albert Kruyt, dat hij vooral in de 
eerste oorlogsjaren ‘akelig lauw en voorzichtig’ was.764 Marietje was daarom niet 
blij dat het haar grootouders ter ore gekomen was, toen ze nog in Den Haag woon-
den, dat tante Anneke een Joods meisje in huis genomen had. Zij en haar tante gaven 
hulp aan onderduikers en in de oorlogsjaren had Anneke meerdere onderduikers in 
huis.765 De familie Gobée, met wie de familie Kruyt veel optrok, was betrokken bij 
het vervalsen van persoonsbewijzen.766 Marietje wilde haar grootouders, ‘gezien hun 
enigszins benauwde houding niet verontrusten’.767 Kruyts ‘lauwheid in vaderlandse 
zaken’ leidde tot spanningen binnen de familie:  
                                                        
759  Roepnaam van Maria Suzanna, geboren 1926. Marietje, haar zuster Mieneke en haar broer Bert 

hadden afgesproken elk een brief te schrijven aan hun ouders. Ieder zou over bepaalde zaken in de 
jaren van scheiding van hun ouders schrijven. De brief van Marietje geeft derhalve slechts een deel 
van het verhaal (interview, Marietje Kruyt, 20 januari 2004). De brieven van Bert en Mieneke zijn 
niet bewaard gebleven.   

760  Opiep = opa Albert Kruyt. 
761  Brief Marietje Kruyt aan haar ouders, [1945?] (ARvdZ 96A/1/2), blz. 4. 
762  Brief Marietje Kruyt aan haar ouders, 23 januari 1946, blz. 1. 
763  Anneke (Anna Elisabeth) Oosterlee was een oudere zuster van Johanna (Jo) Oosterlee, de vrouw 

van Jan Kruyt. Zij overleed in 1999. Anneke studeerde letteren en bereidde een (nooit voltooid) 
proefschrift voor over het Chanson de Roland. In 1928, toen Jan en Jo Kruyt terugkeerden naar 
Midden-Celebes, bood zij aan de zorg voor de vier oudste, achterblijvende kinderen op zich te 
nemen. Zij verhuisde daartoe naar de Van Peltlaan in Nijmegen, waar de familie Kruyt van 1924 tot 
1928 had gewoond. Later kwamen daar ook nog twee nichtjes bij. De groep bewoners raakte in 
familiekring bekend als ‘de kolonie’. De groep woonde ook in de St. Annastraat en de Waldeck 
Pyrmontsingel. In 1939 verhuisde ‘de kolonie’ naar de Rijn- en Schiekade in Leiden i.v.m. de studie 
van de oudsten.  

764  Brief Marietje Kruyt aan haar ouders, [1945?] (ARvdZ 96A/1/2), blz. 2. 
765  Brief Marietje Kruyt aan haar ouders, 23 januari 1946 (ARvdZ 96A/1/2), blz. 5. 
766  E. Gobée werd i.v.m. hulp aan Joodse landgenoten opgepakt en geïnterneerd in Vught en St. 

Michelsgestel. De familie Gobée woonde op Witte Singel 20, vlakbij de familie Kruyt.  
767  Brief Marietje Kruyt aan haar ouders, [1945?] (ARvdZ 96A/1/2), blz. 8. 
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Het lukte in Den Haag niet zo bar goed en de houding van Opiep in de vaderlandse zaak 
maakte Jopie768 (en niet haar alleen) bij tijden razend. Opiep was geestelijk zo weinig 
weerbaar en had zo weinig zin in moeilijkheden, dat we het maar geschoven hebben op 
gebrek aan veerkracht. Later, toen Oma en Opiep bij ons waren, is het mede dank-zij de 
invloed van Tante, die van tijd naar boven trok om hen het goede voor te houden en enige 
felheid in te gieten, wat beter gegaan. Maar op critieke momenten, zoals bv. bij het bevel 
om mannenkleren en dekens in te leveren voor een Duitse burgerwacht, was de verhou-
ding vrij gespannen.769  

 
Doordat Kruyt en zijn vrouw bij Anneke inwoonden, leefden ze samen met de 
onderduikers.770 Het onderduikadres, aan de Rijn- en Schiekade 1,771 werd door de 
Duitsers niet ontdekt. De hongerwinter leidde tot ernstige verzwakking van Kruyts 
gezondheid: hij kreeg hongeroedeem. Na de bevrijding werd hij opgenomen in het 
academisch ziekenhuis te Leiden om de gevolgen van ondervoeding te boven te 
komen.772 Enige tijd later zouden Kruyt en zijn vrouw gaan wonen aan de Suezkade 
in Den Haag. 

In de periode na de repatriëring schreef Kruyt diverse autobiografische notities. 
Voor het verstaan van Kruyt zijn deze van groot belang. In dit hoofdstuk is daarom 
vele malen gebruik gemaakt van de betreffende notities. Ze verschillen onderling 
sterk van karakter. ‘Jeugdherinneringen’ en ‘Mijn komst in het Zendelinghuis’ 
werden geschreven voor de kleinkinderen. De notitie ‘Beantwoording van enige 
zielkundige vragen met betrekking tot zijn eigen persoon door Alb.C. Kruyt, ten 
behoeven van zijn kinderen gaat’ niet in op levensloop en werk, maar concentreert 
zich op Kruyts karakter en beleving van de wereld om hem heen. Deze ‘Beant-
woording’ schreef Kruyt in juni 1938, op de leeftijd van 68 jaar.773 Zoon Jan had hem 
een vragenlijst toegestuurd die hij had aangetroffen in het Zeitschrift für Psychologie 
met de vraag of zijn vader deze vragenlijst zou willen beantwoorden. De notitie 
‘Aantekeningen uit het leven van Albert C. Kruyt’ werd opgesteld met het oog op K.J. 
Brouwers plan een biografie van Kruyt te schrijven. Brouwer legde hem daartoe een 
aantal gerichte vragen voor. De autobiografische notitie van 1933 is niet van groot 
belang. Mogelijk werden deze zes bladzijden geschreven met het oog op een biogra-
fische schets die over Kruyt in Morks Magazijn zou verschijnen.774  

Kruyt komt uit zijn autobiografische notities naar voren als een mens die in 
moeilijke situaties kalmte wist te bewaren, maar die evenzeer een driftige aanleg had 
hetgeen soms kon leiden tot spontane woede-uitbarstingen. Interviews bevestigen het 

                                                        
768  Jopie (Johanna Hendrika, 1918-1953) was Marietjes zus.  
769  Brief Marietje Kruyt aan haar ouders, [1945?] (ARvdZ 96A/1/2), blz. 6. Kruyt maakte zich zorgen 

over de veiligheid van zijn kinderen en kleinkinderen (interview met Marietje Kruyt en Dorothea 
Kruyt-Gobée, 20 januari 2004). 

770  Kruyt hield in de oorlogsjaren een dagboek bij, waarin hij echter niets kon schrijven over de Joodse 
huisgenoten. Het dagboek is niet bewaard gebleven (interview met Marietje Kruyt en Dorothea 
Kruyt-Gobée, 20 januari 2004). 

771  Een kleindochter van Kruyt, Mieneke (Wilhelmina Lucretia), woont tot op heden op dit adres. 
772  Brief Marietje Kruyt aan haar ouders, 23 januari 1946, blz. 13. 
773  Zoon Jan vermeldt deze gegevens in de inleiding op zijn eigen beantwoording van de vragenlijst. 

Hij deed dit in augustus 1971 (ARvdZ 111A/3/2/2). 
774  Kruyt spreekt over een levensschets die een niet nader aangeduide Cannegieter over hem zou willen 

publiceren. Kruyt stelde daartoe het een en ander op schrift in 1933, hetzelfde jaar waarin de betref-
fende autobiografische notitie werd opgesteld (zie brief Kruyt aan zijn zoon, 28 juni 1933, ARvdZ 
106A/2/5a-b). 
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zelfbeeld van Kruyt. Ds. T. Timboko, die bij de eerste lichtingen afgestudeerden van 
de kweekschool te Pendolo hoorde, gaf aan dat hij af en toe erg boos kon worden.775 
Ds. Pogoa, eveneens behorend tot één van de eerste lichtingen afgestudeerden, gaf 
aan dat Kruyt bij boosheid met mulut besar, met ‘grote, luide stem’ kon praten, maar 
dat hij voor alles vader voor de leerlingen was.776  

De autobiografische notities onderstrepen dat Kruyt van zijn collega’s ernst en 
werkkracht verwachtte. Was dat volgens hem niet het geval dan deed hij het werk 
liever zelf.777 Dit leverde hem, naar zijn eigen inschatting, de naam op alles liever in 
eigen hand te houden. Hij werd uiterst ongeduldig wanneer zijn plannen door ideeën 
van anderen werden doorkruist. Een kleinzoon van Talasa, ds. R. Ruagadi, vertelde 
dat zendelingen zowel vader als zoon Kruyt maar te gehoorzamen hadden. Zelfs de 
controleur ontkwam niet geheel aan die opstelling.778 Timboko gaf echter aan dat 
Kruyt in het omgaan met collega’s vaak werkte op basis van consensus.779 Kruyt 
was teleurgesteld in veel Europeanen, omdat zij niet beantwoordden aan het ‘ideaal 
van de mens’. Hij kon daar steeds minder geduld voor opbrengen.780 Tegelijkertijd 
besefte hij dat deze teleurstelling niet terecht was, omdat hij evenmin beantwoordde 
aan het ideaal als anderen.  

Kruyt wist dat anderen hem door deze hang naar ernst, in combinatie met een 
neiging tot het zoeken van eenzaamheid, vaak als een stug en weinig tegemoetko-
mend mens hadden ervaren.781 In zijn ‘beste vriend’ Warneck herkende hij deze 
karaktertrek en schreef: ‘Daarbij komt, dat er in je leven enkele punten van overeen-
komst zijn aan het mijne. Zo heb ik met je gemeen je stroeve aard. Ik geloof, dat ik 
mij hierdoor ook tot je aangetrokken voelde; ik houd van mensen, die men ver-
overen moet; “gemakkelijke” mensen boeien mij niet.’782 Respect kreeg hij van 
velen, maar in zijn beleving waren er slechts weinigen die van hem hielden. Het is 
niet verwonderlijk dat Brouwer na zijn beschrijving van leven en werk van Kruyt 
nog een hoofdstuk wijdt aan de verhouding van Kruyt tot diens collega’s. Brouwer 
schrijft dat Kruyt niet door iedereen is begrepen, noch binnen noch buiten de 
zendingskring en dat kritiek op hem is geuit. Hij noemt deze kritiek begrijpelijk 
maar ongegrond.783 Het archiefonderzoek toont echter aan dat Brouwer te gemak-
kelijk tot deze conclusie kwam. Het is niet juist Kruyt geheel vrij te pleiten: zijn 
oordeel over collega’s was vaak onbegrijpelijk hard en in zijn optreden was hij 
zonder twijfel dominant.  

Op 18 oktober 1947 werd de Gereja Kristen Sulawesi Tengah (de Christelijke 
Kerk van Midden-Sulawesi) opgericht, 55 jaar nadat het zendingswerk begonnen was. 
Vanaf het moment van de eerste overgangen tot het christendom in 1909 groeide de 
christelijke gemeenschap in krap vier decennia uit tot een zelfstandige kerk met 
tienduizenden leden. Volgens Jan Kruyt had de kerk in oktober 1947 rond de 80.000 

                                                        
775  Interview, Saatu, april 1993. 
776  Interview, Bomba, juni 1993. 
777  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 3. Zie ook zijn denkbeelden over zendeling Hulstra (blz. 37). 

778  Interview, 7 september 1994. 
779  Interview, april 1993. 
780  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 9. 
781  Kruyt, ‘Beantwoording’, blz. 4. 
782  Brief Kruyt aan J. Warneck, 30 december 1938 (ARvdZ 101A/6/4). 
783  Brouwer, Dr. A.C. Kruyt, blz. 161. 
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leden.784 Al voor de oorlogsperiode werd een ontwikkeling in gang gezet, die uitein-
delijk in de instituering van de kerk zou uitmonden.  
Albert Kruyt was bij de instituering zelf niet actief betrokken. Hij was daarvoor teveel 
de pionier, die zich richtte op de kerstening van cultuur en volk. Het ging hem er meer 
om mensen de waarheid van het christendom te laten inzien, altijd weer ‘Jezus laten 
zien’. Als zendeling-leraar was hij kerkplanter, maar daar waar de pioniersfase voorbij 
was trok hij zich terug. De kerkopbouw liet hij het liefst aan anderen over. Spoedig na 
Kruyts repatriëring stelde zijn zoon Jan de wijze van leidinggeven aan de ontstane ge-
meenten ter discussie in de Conferentie van Zendelingen.785 Op gezonde wijze leiding 
geven aan de gemeenten betekende voor hem dat er moest worden toegewerkt naar 
grotere zelfstandigheid van de gemeenten. In 1939 pleitte Jan Kruyt ervoor dat de 
inheemse kerk van Midden-Celebes als één geheel zou gaan functioneren. Een eerste 
concept-kerkorde voor de gemeenten werd uitgewerkt en in 1940 werden kerkenraden 
ingesteld. Na de oorlogsjaren, in 1946 en 1947, werd de concept-kerkorde verder uit-
gewerkt en vastgesteld door een proto-synode. In oktober 1947 werd de synode 
geïnstitueerd en was de zelfstandige kerk een feit.786 Albert Kruyt heeft de zelfstandig-
wording op afstand kunnen meebeleven. Correspondentie waaruit we Kruyts reactie 
zouden kunnen aflezen is helaas niet bewaard gebleven, maar het kan niet anders dan 
dat de zelfstandigwording van de gemeenten in Midden-Celebes voor hem een kroon 
op het werk is geweest.  

Kruyt overleed op 19 januari 1949, op de leeftijd van 80 jaar. Johanna Kruyt-
Moulijn overleefde haar man veertien jaar en overleed op 22 februari 1963, op de 
leeftijd van 95 jaar. Kruyt en zijn vrouw werden ter aarde besteld in een familiegraf 
op de begraafplaats ‘Oud Eik en Duin’ te Den Haag.787 Op het graf is een kruis 
geplaatst met de tekst ‘Geen andere naam, Handelingen 4:12’. 

                                                        
784  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, Kampen, 1970, blz. 369. De statistiek over het jaar 1940 (ARvdZ 

96A/5/1) biedt voor het zendingsterrein Midden-Celebes (8 districten) de volgende gegevens: 206 
gemeenten; 44.520 gedoopten (23.730 volwassenen, 20.790 kinderen); aantal avondmaalgangers 
14.608; 89 scholen en 3 vervolgscholen. De snelle aanwas van gemeenteleden is duidelijk uit het 
aantal gedoopten. In 1940 werden bijvoorbeeld in het district Bomba (Bada) 2567 mensen gedoopt. 
In het district Poso lag dit aantal op 7433. In de oorlogsjaren zette deze groei zich door, ondanks de 
strenge regelgeving voor het geloofsonderricht aan minderjarigen.  

785  J. Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 338-342. De zelfstandigwording van de kerk komt nader aan 
de orde in hoofdstuk 8, blz. 349vv. (kerkplanting en ontstaan van gemeenten).  

786  Tijdens een zendingsconferentie in Oegstgeest, gehouden in het najaar van 1947, is in aanwezigheid 
van Kruyt aandacht geschonken aan de instituering van de GKST (interview H. Bultje, 21 november 
2005). Aan deze conferentie namen deel studenten van de Zendingshogeschool en in zending geïn-
teresseerde theologiestudenten, onder wie Bultje (geboren 1928, zendingspredikant in Indonesië, 
1957-1971).    

787  Rouwkaart J. Kruyt-Moulijn (ARvdZ 96A/1/2). De rouwkaart van Albert Kruyt is niet in het archief 
aangetroffen. Kruyt en zijn vrouw zijn begraven in graf 2-3076. In het familiegraf liggen eveneens 
begraven de in 1935 verongelukte dochter Maria Suzanna (Miep) en Paulus Schultze. 
Laatstgenoemde (7 mei 1893-27 februari 1974) was de verloofde van Doortje. In brieven van Kruyt 
wordt hij aangeduid met de voornaam: Paul. Tot een huwelijk van Doortje en Paul kwam het niet. 
Paul en zijn vrouw Rosie bleven altijd door intieme vriendschapsbanden met de familie Kruyt 
verbonden. Hij schilderde een portret van Kruyt, dat in het bezit is van mevrouw D. Kruyt-Gobée.  


