
4 De godsdienstige wereld van de To Pamona: 
het animisme  

 
 
 
4.1 INLEIDING 
 
In deel I is de levensloop van Kruyt in kaart gebracht. Daarbij kwam zijn visie op 
missionair werk in de godsdienstige wereld van de To Pamona al geregeld aan de 
orde. Deel II onderzoekt welke visie Kruyt had op het animisme (hoofdstuk 4), 
welke denkbeelden hij ontwikkelde over zending (hoofdstuk 5) en hoe hij de ver-
houding van de godsdienst met de zending zag (hoofdstuk 6). Dit vierde hoofdstuk 
richt zich op Kruyts visie op het animisme en onderzoekt welke etnologische 
hypothesen hij hanteerde. Hoewel dit hoofdstuk veel aandacht geeft aan Kruyts 
etnologische opvattingen over de godsdiensten, gaat het met name om de theologia 
religionum. Zijn gedachten daarover zijn echter uitsluitend te verstaan in de context 
van de scientia religionum, zijn godsdienstwetenschappelijke visie op de evolutio-
naire ontwikkeling van de mens en de religieuze ervaring.  
 
 
4.2 DE CONTEXT VAN KRUYTS DENKEN 
 
Kruyt stond in zijn denken sterk onder invloed van negentiende-eeuwse unilineaire, 
evolutionaire concepten van de ontwikkeling van de godsdiensten. Deze paragraaf 
schetst daarom eerst in welke context Kruyts denken vorm kreeg. De negentiende 
eeuw liet ten opzichte van de voorgaande eeuwen een opvallende wijziging zien in 
het denken over de godsdiensten. Achttiende-eeuwse denkers hanteerden veelal een 
deterministische ordening van het menselijk leven, die de mensen en de wereld-
samenleving indeelde in onveranderlijke klassen. In deze deterministische ordening 
van de samenleving was het christelijke continent beschaafd, terwijl daarbuiten het 
barbarisme regeerde. In de negentiende eeuw won een flexibeler ordening van mens 
en samenleving terrein. Niet langer had elk mens en elke godsdienst een onveran-
derlijke, gedetermineerde plaats onder de hemel, maar ze konden zich ontwikkelen 
naar een hoger niveau. Een statische classificatie, waarin mensen en culturen als 
hoog of laag werden aangeduid, maakte dus plaats voor een visie waarin sociale ont-
wikkeling het centrale begrip was.  
 
4.2.1 Ontwikkeling en beschaving 
 
In de achttiende eeuw werden de contouren van deze verandering in denken reeds 
zichtbaar. De Engelse filosoof Adam Smith (1723-1790)1 onderscheidde in het jaar 
1762 vier stadia in de menselijke ontwikkeling: de samenlevingsvormen van jagers, 
herders, landbouwers en handelaren. Die van de handelaren vormde het hoogste 
stadium van ontwikkeling. Smiths visie bood ruimte voor een economische en 

                                                        
1  Niet te verwarren met de hieronder besproken theoloog W.R. Smith. 
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sociale ontwikkeling van laag naar hoog, maar evenals in de deterministische classi-
ficatie bleef vaststaan dat de westerse samenleving, met inbegrip van de christelijke 
godsdienst, aan de top van de piramide stond.2 In omgekeerde zin bleef het oordeel 
over ‘primitieve’ samenlevingen en ‘primitieve’ godsdiensten gelijk: deze stonden 
onder aan de ladder.  

Ruim honderd jaar later was de invloed van deze evolutionistische classificatie 
nog duidelijk zichtbaar in het werk van de filosoof Herbert Spencer (1820-1903). In 
zijn werk The Principles of Ethics, in delen gepubliceerd tussen 1879 en 1893, 
wijdde hij het tweede hoofdstuk van deel I aan de sociale evolutie, de ontwikkeling 
van het menselijk gedrag. Hij begon zijn exposé met een verwijzing naar het schijn-
bare doelloze gedrag van ‘the very lowest creatures’, die net zo weinig herkenbare 
doelen hebben als ‘the struggles of an epileptic’.3 Kenmerkend voor laagontwik-
kelde levensvormen is volgens hem, dat ‘conduct is constituted of actions so little 
adjusted to ends, that life continues only as long as the accidents of the environment 
are favorable.’4 Het handelen van hoger ontwikkelde diersoorten daarentegen ken-
merkt zich door een ‘far better adjustment to their ends’ en zij hadden daarbij een 
‘new set of adjustments’ ontwikkeld.5 Bij de mens is dat volgens Spencer niet 
anders. Het verschil tussen ‘beschaafde’ (‘civilized’) en ‘wilde’ (‘savage’) is dat de 
eerste in staat is zich beter aan te passen aan wat de omgeving van hem eist en 
zodoende beter doelmatig kan handelen. Het ‘supreme end’ van alle doelmatig 
handelen is het verlengen van het individuele bestaan en het instandhouden van ‘the 
life of the species’.6  

De beschaafde mens is daarvoor volgens Spencer aanmerkelijk beter toegerust 
dan de barbaar: ‘If we take any one of the major ends achieved, we see greater 
completeness of achievement by civilized than by savage; and we also see an 
achievement of relatively numerous minor ends subserving major ends.’7 De be-
schaafde mens is beter in staat zich te voeden, hij is beter in staat zich te kleden en 
zich zo aan te passen aan klimaat en werkomstandigheden. Hij is ook beter in staat te 
zorgen voor adequate behuizing. De verschillen tussen het rieten hutje van de bar-
baar en het woonhuis van de beschaafde mens beschouwde Spencer als tekenend 
voor het contrast ‘in number and efficiency of the adjustments of acts to ends 
betrayed in their respective constructions.’8 Dit bracht hem ertoe radicale verschillen 
te zien tussen de hoogontwikkelde, beschaafde volken en de laagontwikkelde, 
primitieve volken: 

 
And when with the ordinary activities of the savage we compare the ordinary civilized 
activities – as the business of the trader, which involves multiplied and complex 
transactions extending over long periods, or as professional avocations, prepared for by 
elaborate studies and daily carried on in endlessly varied forms, or as political discussions 
and agitations, directed now to the carrying of this measure and now to the defeating of 
that – we see sets of adjustments of acts to ends, not only immensely exceeding those 

                                                        
2  G.M. Bediako, Primal religion and the Bible. William Robertson Smith and his heritage, Sheffield, 

1997, blz. 46-73. 
3  H. Spencer, The Principles of Ethics, Indianapolis, 1978, deel I, blz. 45. 
4  Spencer, The Principles of Ethics, blz. 46. 
5  Spencer, The Principles of Ethics, blz. 47. 
6  Spencer, The Principles of Ethics, blz. 48-49. 
7  Spencer, The Principles of Ethics, blz. 48. 
8  Spencer, The Principles of Ethics, blz. 48. 
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seen among lower races of men in variety and intricacy, but sets to which lower races of 
men present nothing analogous.9 

 
Spencer ontwikkelde zijn ideeën betreffende de sociale evolutie in nauwe relatie met 
het concept van biologische evolutie. De ontwikkeling van de religie behandelde hij 
in relatie tot beide: wanneer een menselijke samenleving een bepaald niveau van 
ontwikkeling heeft bereikt, ontstaan vage noties over oorsprong en duiding van het 
bestaan (religie), die moeten worden gezien als het noodzakelijke product van 
intellectuele vooruitgang.10 Naarmate de intelligentie zich verder ontwikkelt, tekent 
zich een dematerialisatie af van het bovennatuurlijke: geesten en goden worden 
steeds meer los gezien van het natuurlijke (het stoffelijke) en worden onzichtbaar en 
ongrijpbaar.  

De primitieve goden hadden volgens Spencer beperkte geestelijke en fysieke 
eigenschappen. Evenals mensen maakten zij fouten en kwamen zij terug op hun 
voornemens. Pas in een veel hoger stadium van ontwikkeling kenmerkten goden 
zich door ‘unlimited vision and universal knowledge’. De eigenschappen van de 
goden worden voortdurend ‘adapted and readapted to the needs of the social state’.11 
Spencer kwam tot de conclusie, dat de primitieve menselijke geest geen religieus 
idee of religieus sentiment kende, maar dat deze in de loop van de sociale evolutie 
en de daarmee gepaard gaande evolutie van de intelligentie ontstonden. De huidige 
vormen van hoogontwikkelde religie bij de beschaafde volken danken we volgens 
Spencer aan een duidelijk herkenbaar causaal en evolutionair proces.12 

De theorie van de sociale evolutie kreeg in de negentiende eeuw veel navolging, 
met name in de etnologie. Spencer sprak ruim voor de publicatie van Charles 
Darwins The origin of species (1859) al van ‘organische evolutie’ en de toepassing 
daarvan op het menselijk karakter en de intelligentie.13 Zo schreef hij in zijn Social 
Statistics (1850) over het menselijk vermogen tot onbeperkte adaptatie en transfor-
matie, ‘from a nature appropriate to his aboriginal wild life, to a nature appropriate 
to a settled, civilized life.’14 Dat wil echter niet zeggen dat daarmee ook biologische 
evolutie algemeen gedachtegoed was. Darwins principe van de natuurlijke selectie, 
de eerste uitvoerige uiteenzetting over organische evolutie, had een veel grotere in-
vloed dan wat Spencer had geschreven. Darwin sprak, in de zesde editie van zijn 
boek (1872), overigens tegen dat anderen voor hem al hadden gezegd en geschreven 
dat de soorten niet tot stand waren gekomen door een scheppingsdaad, maar door 
natuurlijke selectie. Hij schreef daarover: ‘It is probable that some did then believe 
in evolution, but they were either silent, or expressed themselves so ambiguously 
that it was not easy to understand their meaning.’15  

In zijn latere, eveneens zeer invloedrijke, publicatie The descent of man (1871) 
sprak Darwin zich ook uit over het ontstaan van religie. Hij schreef daarover in het 
kader van de ontwikkeling van ‘mental powers’. In zijn eerste boek had hij zich van 
uitspraken over de oorsprong van religie onthouden, volgens sommigen uit angst 

                                                        
9  Spencer, The Principles of Ethics, blz. 48. 
10  J.D.Y. Peel, Herbert Spencer on social evolution. Selected writings, Chicago, 1972, blz. 206-207. 
11  Peel, Herbert Spencer, blz. 210-211. 
12  Peel, Herbert Spencer, blz. 212. 
13  Spencer, The Principles of Ethics, blz. 25-26. 
14  Spencer, The Principles of Ethics, blz. 24. 
15  Ch. Darwin, The origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured 

races in the struggle for life, New York/London, 1962, blz. 479. 
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voor kritiek op zijn radicaal materialistische benadering van de mens. Hij beperkte 
zich in die eerste studie dan ook tot de bespreking van enkele psychologische 
aangelegenheden, zonder de ontwikkeling van de geest te bespreken.16 In het boek 
over de afstamming van de mens schreef hij echter expliciet, dat er geen bewijs is 
dat ‘man was aboriginally endowed with the ennobling belief in the existence of an 
Omnipotent God.’ Hij constateerde juist het omgekeerde, namelijk dat vele 
barbaarse volken17 ‘have no idea of one or more gods, and (…) have no words in 
their languages to express such an idea.’18 Daarmee wilde hij niet uitsluiten dat er 
een schepper en regeerder van het universum bestaat, want daarover spraken ‘the 
highest intellects that ever lived’ in bevestigende zin. Vervolgens voerde hij aan, dat 
religie niet afwezig is bij de minder beschaafde volken, want het geloof in on-
zichtbare en geestelijke krachten zou juist daar vrijwel universeel aanwezig zijn. 
Deze vormen van religie beschouwde Darwin als bijproduct van de ontwikkeling 
van de geestelijke vermogens van de primitieve mens. Verbeelding, verwondering, 
nieuwsgierigheid en een basaal vermogen tot redeneren leidden ertoe, dat de mens 
wilde begrijpen wat er om hem heen gebeurde.  

Darwin liet zich in deze beschrijving van de oorsprong van religie leiden door 
etnologische en godsdienstwetenschappelijke publicaties uit de periode 1865-1870.19 
Zo leunde hij sterk op Researches into the Early History of Mankind (1865) van de 
etnoloog E.B. Tylor,20 het boek Origin of Civilization and the Primitive Condition of 
Man (1870) van de etnoloog J. Lubbock21 en op godsdienstwetenschappelijke publi-
caties van de zojuist genoemde H. Spencer. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat 
Darwin kwam tot een evolutionair schema waarin de godsdienst zich ontwikkelde 
van een geloof in ‘unseen spiritual agencies’, via fetisjisme en polytheïsme, tot 
monotheïsme.22 Hij liet daarbij in het midden of het monotheïsme moet worden 
beschouwd als een tussenfase, die uiteindelijk leidt tot ‘high mental faculties’, een 
hoger stadium van rede en kennis.  
 
4.2.2 Ontwikkeling en religie 
 
Darwin maakte voor de onderbouwing van zijn evolutionistische visie op de oor-
sprong en ontwikkeling van de mens dus gebruik van systematische en empirische 
studies van niet-christelijke religies. De etnologische discipline, die zich richtte op 
het onderzoek naar ‘primitieve’ culturen en oorspronkelijke religie, kwam na het 
midden van de negentiende eeuw sterk op. In de theologie, met name in het kader 
van het oudtestamentisch onderzoek, werd rond het midden van de negentiende 
eeuw steeds meer gepubliceerd over de oude religies van het Midden-Oosten. Dat 
wil niet zeggen dat er voor circa 1850 nog geen onderzoek naar de niet-christelijke 
religies plaats vond, maar het onderzoek was nog fragmentarisch van aard. De theo-
loog en etnoloog W. Schmidt bood in zijn Ursprung und Werden der Religion 
(1930) een globaal overzicht van vroege geschriften over godsdiensten en de 

                                                        
16  Darwin, The origin of species, voorwoord van J. T. Bonner en R.M. May, blz. x-xii. 
17  Darwin gebruikt de begrippen ‘savages’, ‘barbarians’ en ‘aboriginals’ door elkaar. 
18  Darwin, The origin of species, blz. 65. 
19  Darwin, The origin of species, zie de citaten en de voetnoten, blz. 65-69. 
20  E.B. Tylor, Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization, 

London, 1865. 
21  J. Lubbock, Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man, London, 1870. 
22  Darwin, The origin of species, blz. 68-69. 
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oorsprong van godsdiensten.23 Hij begon zijn overzicht van de ontwikkelingen aan 
protestantse zijde in de eerste helft van de negentiende eeuw met een korte bespre-
king van het ontwikkelingsschema dat G.W.F. Hegel hanteerde in zijn Vorlesungen 
über die Philosophie der Religion (1820-1831)24 Het hiernavolgende gaat kort op 
Hegel in, want zijn publicaties waren van grote invloed op het ontstaan van evolutio-
nistische concepten van (culturele en religieuze) geschiedenis. Ook had hij grote 
invloed op de ontwikkeling van het onderzoek naar de religie van oudtestamentisch 
Israël.  

Hegel onderscheidt drie soorten religie: natuurlijke religie, religie van de gees-
telijke individualiteit (of de vrije subjectiviteit) en religie van absolute finaliteit. De 
natuurlijke religie verdeelt Hegel onder in drie subcategorieën. De eerste categorie 
betreft de natuurlijke religie, waarin magie een belangrijke rol speelt. Tot de tweede 
categorie rekent Hegel religies van ‘het in zichzelf verdeelde bewustzijn’, waarbij 
hij onderscheidt tussen het ware Zelf en spontaan bewustzijn. Hij rekent daartoe de 
religies van China, het boeddhisme en het brahmanisme. Tot slot onderscheidt hij 
religies die de overgang vormen naar de sfeer van de geestelijke individualiteit of 
vrije subjectiviteit. Daartoe rekent hij onder meer de religie van Zoroaster. Een 
hogere vorm herkent Hegel in het judaïsme en in de religies van de oude Grieken en 
Romeinen. Het christendom tot slot beschouwt hij als de hoogste ontwikkelings-
vorm van religie.  

In zijn Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1837)25 werkt Hegel 
de ontvouwing van de Geest in de geschiedenis uit. De geschiedenis van de wereld 
is voor hem in essentie de realisatie van de Geest. De hoofdstukken van het boek 
volgen dan ook bovenstaande indeling in religies. In de openingszin van het hoofd-
stuk over de Germaanse wereld schrijft Hegel, dat de Germaanse Geest de Geest van 
de nieuwe wereld is. Het doel is ‘de realisatie van de absolute waarheid’. In de 
geschiedenis van Noordwest-Europa constateert Hegel interne evolutie: de overheer-
sing door vreemden (de Romeinen) leidde tot het overnemen van een religie die niet 
eigen was aan de cultuur. De vermenging van die elementen met de eigen cultuur – 
Hegel spreekt hier feitelijk van een acculturatief proces – leidde tot een grote ont-
wikkeling, die uitmondt in een wereld die tot haar bestemming komt. Het einde der 
dagen is in zicht, omdat het grote principe van het Zijn verwerkelijkt werd in het 
christendom.26  

De Duitse dichter en filosoof G.E. Lessing (1729-1781), die hier slechts terzijde 
wordt genoemd, legt evenals Hegel nadruk op het verband van religie en ontwik-
keling. Hij ziet de historische religies als fasen in de opvoeding van het menselijk 
geslacht. Zijn pleidooi voor tolerantie is gerelateerd aan zijn waardering van de 
godsdienst – naast de politiek – als het belangrijkste instrument voor de opvoeding 

                                                        
23  W. Schmidt, Ursprung und Werden der Religion. Theorien und Tatsachen, Münster, 1930, hoofd-

stuk 4. Schmidt wijst op het werk van Kruyt in hoofdstuk 7.2c. De Engelse vertaling van dit werk, 
The Origin and Growth of Religion. Facts and Theories, verscheen in 1931 (heruitgave van deze 
vertaling: New York, 1972). Zie voor de korte verwijzing naar Kruyt blz. 83.  J. Waardenburg geeft 
een goed overzicht in zijn studie Classical approaches to the study of religion, Den Haag, 1973. Zie 
ook P.D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, Freiburg, 1887, Erster Band, 
blz. 35-36.  

24  G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Leipzig, [1820-1831], nieuw 
uitgegeven: Hamburg, 1993-1995. 

25  G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Leipzig, s.a. [1907]. 
26  G.W.F. Hegel, Philosophy of History, New York, 1901, blz. 434-435. 
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van het volk. Deze opvoeding moet in een eeuwenlang proces leiden tot loutering: 
tot de heerschappij van het verstand en de liefde. Het eindpunt van dit proces heeft 
bij Lessing een welhaast eschatologisch karakter: evenmin als de mens ooit de 
waarheid ten volle zal kennen, zal hij het stadium van verstand en liefde – het 
resultaat van de opvoeding van het volk door politiek en religie – volledig bereiken. 
Het eindpunt is altijd weer een hoger stadium van kennis van de waarheid en van 
liefde.27  

Terugkomend op de vraag naar het beginpunt van de systematische studie van 
de religies wijzen we op de constatering van J. Waardenburg, die in 1973 schreef 
over ‘the 100 years or so since the study of religion became an academic 
discipline’.28 Ook Gillian Bediako geeft aan, dat van een systematische bestudering 
van de godsdiensten pas vanaf circa 1850 sprake was. Zij wijst – in haar studie over 
‘oorspronkelijke’ (primal) godsdienst bij de Schotse theoloog William Robertson 
Smith – op de Encyclopaedia Britannica, waarin de begrippen animisme, totemisme 
en magie in de achtste editie (1852-1860) nog slechts marginaal worden behandeld, 
terwijl de negende editie (1875-1889) belangwekkende artikelen bevat van de etno-
logen E.B. Tylor (1832-1917) en J.G. Frazer (1854-1941).29  

Bovengenoemde W.R. Smith gaf bijzondere aandacht aan de verhouding van 
christendom en ‘oorspronkelijke’ religie.30 Evenals zijn sterk door de ontwikkelings-
concepten van Hegel beïnvloede vriend Wellhausen (1844-1918)31 – Smith schreef 
het voorwoord op zijn Prolegomena zur Geschichte Israels (1878)32 – zag hij duide-
lijke overeenkomsten tussen oudtestamentische religiositeit en oorspronkelijke, toen 
‘primitief’ genoemde religies. Hij was overtuigd dat primitieve religies in diverse 
klassen ingedeeld kunnen worden en dat ontwikkeling van laag naar hoog mogelijk 
is. Deze overtuiging bracht Smith tot de conclusie dat de religie van het Oude 
Testament op onderdelen als primitief aangemerkt moet worden, maar dat een 
ontwikkeling zichtbaar is, die via de krachtige impulsen van de profeten uiteindelijk 
uitmondt in de superieure boodschap van het christendom. Hij omschreef het supe-
rieure van het christendom in termen van universaliteit en beschaving. Spiritualiteit 
was per definitie iets abstracts, los van het visuele en stoffelijke van het weerzin-
wekkende heidendom. De offerdienst in de tempel zag hij als een overblijfsel van dit 
heidendom, evenals de omschrijving van het sterven van Jezus in termen van 
offerdood. Volgens Bediako was het streven van Smith gericht op een apologie van 
het christendom: hij wilde de vitaliteit en superioriteit van deze religie aantonen 
vanuit het vermogen van het christendom zich voortdurend te blijven ontwikkelen.33 

Wellhausen onderscheidde vier stadia in de ontwikkeling van de Israëlitische 
godsdienst: de religie van de nomaden, van de boeren, van de profeten en van de 
priesters. Hij volgde op hoofdlijnen de indeling van Hegel, met dien verstande dat 

                                                        
27  G.E. Lessing, Die Erziehung des  Menschengeschlechts, Berlijn, 1780. 
28  J. Waardenburg, Classical approaches, voorwoord, blz. v.  
29  Bediako, Primal religion, blz. 46-47. Een bespreking van de visie van Europeanen op ‘primitieve’ 

volken en hun religies, tot circa 1850, is te vinden op blz. 46-73. Voor Frazer, zie IDA, blz. 216-217. 
30  Zie hoofdstuk 1 voor het gebruik van de term ‘oorspronkelijke religie’. Zie eveneens: ‘Van nature 

godsdienstig’, Wereld en Zending, 1999/2. In deze publicatie wordt ook de term ‘primaire’ religie 
gebruikt. 

31  Zie S. Külling, Zur Datierung der ‘Genesis-P-Stücke’, namentlich des Kapittels Genesis XVII, 
Kampen, 1964, blz. 153-165. 

32  J. Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlijn, 1878. 
33  Bediako, Primal religion, blz. 350. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 159 

de hoogste ontwikkelingsfase in de religie van Israël, de Gesetzesreligion, niet gelijk 
stond aan de Entfaltung des absoluten Geistes, die zichtbaar zou zijn in het christe-
lijk geloof en de geschiedenis van Noordwest-Europa.  

In zijn beschrijving van de ontwikkelingsfasen gaat Wellhausen uit van diverse 
filosofische, cultuur- en godsdiensthistorische vooronderstellingen. Zo was het voor 
hem vanzelfsprekend dat de Pentateuch niet vroeg gedateerd kon worden, aangezien 
de Israëlieten in hun oergeschiedenis niet over het schrift zouden hebben beschikt. 
Het denken in evolutionaire schema’s drong hem tot de overtuiging, dat de oor-
sprongen primitief moesten zijn: een cultuur zonder schrift en een religiositeit die 
zich nog niet aan de angst voor het magische ontworsteld had. 

W.R. Smith had niet alleen intensief contact met Wellhausen, maar ook met de 
Nederlandse theoloog en, sinds 1855, Leidse hoogleraar A. Kuenen (1828-1891).34 
Kuenen was een leerling van de systematische theoloog en Leidse hoogleraar J.H. 
Scholten (1811-1885), die gezien wordt als een van de grondleggers van de moderne 
theologie in Nederland.35 Kruyt verdiepte zich in zijn jeugd grondig in Scholtens 
werken. Rasker noemt evolutionistisch optimisme als een van de kenmerken van 
Scholtens theologische arbeid: de toekomst van de mensheid culmineert in de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar mensen in volkomenheid, zonder zonde 
zullen leven. Zondigheid omschreef hij als een te overwinnen fase in de ontwikke-
ling van het menselijk geslacht.36 Bekering en ontwikkeling worden in deze visie 
heel dicht bij elkaar gebracht: bekering is niet anders dan morele en cognitieve 
ontwikkeling. Zending werd daarmee tot een zaak van opvoeden en beschaven. Deze 
visie kreeg ook in kringen van het NZG navolging, met name bij de zendelingen 
T.A.F. van der Valk en D.J. ten Zeldam Ganswijk, die zich uiteindelijk in een uiter-
ste, logische doordenking van deze theologische visie in 1855 en 1858 losmaakten 
van de zending.37  

Kuenen dacht evenals Scholten evolutionistisch: de syncretistische volksreligie 
van Israël ontwikkelde zich onder profetische leiding tot de zedelijke religie van het 
jahwisme en mondde uit in de priestergodsdienst van de Wet. Kuenen volgde daarin 
de keuze van de oudtestamentici E. Reuss en K.H. Graf, die in hun publicaties van 
respectievelijk 1834 en 1853 kozen voor een late datering van de priesterlijke 
wetten.38 De oude religie van Israël had volgens Kuenen, in de woorden van G. 
Bediako, ‘much in common with other contemporary Semitic religions containing 
nothing that was distinctive.’ Kuenen beschouwde de patriarchale verhalen van 
Genesis als ‘anachronistic theological retrojections of a much later age’ en als 
hoofdzakelijk etnografische legenden die niets van doen hadden met de tijd die zij 
beschreven.39 De religieuze ideeën die zouden zijn geformuleerd in de tijd van de 
patriarchen konden simpelweg niet in die tijd ontstaan zijn, omdat zij niet inferieur 
waren aan de profetische geschriften van de achtste eeuw voor Christus.  

De evolutionistische vooronderstellingen leidden tot een opvallende cirkel-
redenering, die van grote invloed was op de datering van oudtestamentische teksten. 
De Zwitserse theoloog Külling schreef in zijn proefschrift uitvoerig over de grote rol 
                                                        
34  Bediako, Primal religion, blz. 75. 
35  Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, blz. 115, 120. 
36  Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, blz. 118. 
37  A.Th. Boone, Bekering en beschaving. De agogische activiteiten van het Nederlandsch Zendeling-

genootschap in Oost-Java (1840-1865), Zoetermeer, 1997, blz. 37. 
38  Külling, Zur Datierung, blz. 5-6 
39  Bediako, Primal religion, blz. 81-82. 
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van filosofische, cultuur- en godsdiensthistorische vooronderstellingen in het oud-
testamentisch onderzoek.40 Ook Bediako komt hier tot de conclusie dat:  

 (…) both Kuenen and Wellhausen discounted any possibility of the historicity of the pre-
Mosaic history and beliefs as recorded in the Old Testament and a major reason for 
discounting so totally the patriarchal history and religion would seem to lie in their under-
standing of primal religion as ‘the lowest concept of religion’, as ‘childish’, inherently 
ahistorical and uncivilized.41 

 
Israël ruilde het nomadisch bestaan in de woestijn in voor een agrarisch bestaan in 
het land Kanaän. Deze verandering leidde volgens Kuenen, bezien vanuit het kader 
van de vier ontwikkelingsstadia van Smith, tot een grote ontwikkeling van de gods-
dienst van Israël.42 Mozes, die volgens Kuenen als eerste de naam Jahwe gebruikte, 
legde mogelijk in de vorm van de tien geboden de basis voor de Wet, maar toch was 
hij geen monotheïst: hij vereerde Jahwe als de heilige, maar erkende ook de Egyp-
tische goden.43 De concrete voorstelling van God als vuur en licht beschouwde hij 
als kenmerkend voor een primitief stadium in de godsdienstige ontwikkeling.44 De 
overgang naar het agrarisch bestaan en de assimilatie van elementen uit andere 
godsdiensten en culturen vormden echter een sterke impuls voor de ontwikkeling 
naar een hoger stadium: uit het zinnelijke ontwikkelde zich het geestelijke.45  

Dat neemt niet weg dat Kuenen de tijd van David en Salomo typeerde als nog 
half-barbaars. De verheven teksten van Psalmen en Spreuken konden dan ook onmo-
gelijk ontstaan zijn in de tijd van David, want ze getuigen van innige vroomheid en 
een zuiver Jahwisme.46 De verhalen van de Ark van het verbond bewezen volgens 
Kuenen, dat de voorstellingen over God primitief waren: God was plaatsgebonden 
en fysiek aanwezig: de verhalen getuigden van ‘eene weinig verheven, vrij zinne-
lijke opvatting van Jahveh’s wezen’.47 Met het binnenbrengen van de Ark werd God 
fysiek Jeruzalem binnengebracht.48 Ook het denken over de vijanden van Israël be-
schouwde Kuenen als een aanwijzing voor een lage ontwikkeling van het godsbeeld: 
de gerichtheid op wraak beschouwde hij als onlosmakelijk verbonden met een lage 
moraal van de godheid en derhalve als bewijs van een lage, half barbaarse vorm van 
godsdienst.  

Kuenen zag het opstaan van profeten als de meest opmerkelijke ontwikkeling in 
de godsdienst van Israël.49 De monotheïstische inspiratie en de hoog ontwikkelde 
ethiek van de profeten was het hoogtepunt van de religie van Israël, waarna degene-
ratie optrad in de wetsgodsdienst. Ontwikkeling van cultuur en ethiek gingen voor 
Kuenen gelijk op met de ontwikkeling van religie. Bediako argumenteert dat de 
reden voor de historisch-kritische benadering van de religie van Israël gezocht moet 
worden in de wens de superioriteit van het christendom op nieuwe gronden aan te 

                                                        
40  Külling, Zur Datierung, blz. 153-164. 
41  Bediako, Primal religion, blz. 83. 
42  A. Kuenen, De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat, Deel I, Haarlem, 

1869, blz. 249. 
43  Kuenen, De godsdienst van Israël, blz. 269-291, met name blz. 276-277. 
44  Kuenen, De godsdienst van Israël, blz. 240, 249. 
45  Kuenen, De godsdienst van Israël, blz. 249, 368. 
46  Kuenen, De godsdienst van Israël, blz. 318. 
47  Kuenen, De godsdienst van Israël, blz. 232-233. 
48  Kuenen, De godsdienst van Israël, blz. 322-323. 
49  Kuenen, De godsdienst van Israël, blz. 374-375, 388-391. 
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tonen vanuit schematische ontwerpen van ontwikkeling. De religieuze geschiedenis 
van Israël zou zich niet van andere godsdiensten onderscheiden, maar het christen-
dom kenmerkte zich door een hoge, universele moraal en de morele taak om 
persoonlijk en nationaal leven te inspireren.50 

 
 

4.3 KRUYT EN DE GODSDIENSTEN 
 
De in 4.2 gegeven schets laat zien in welke context Kruyt zijn denkbeelden over de 
ontwikkeling van het heidendom concipieerde. In theologische ontwerpen van de 
tweede helft van de negentiende eeuw speelden de in de voorgaande paragraaf ge-
noemde ontwikkelingsconcepten een steeds grotere rol. Deze ontwerpen leidden niet 
alleen tot een reconstructie van de religie van Israël, maar tevens tot een herdefi-
niëring van het christelijk geloof in termen van rede, ontwikkeling en beschaving. In 
kringen van de zending wonnen evolutionistische concepten eveneens terrein: dit 
leidde tot een herdefiniëring van de relatie tussen het christendom en de religies en 
van de verhouding van de westerse, beschaafde volken tot ‘lager’ en ‘laagst’ ontwik-
kelde volken. Hoofdstuk zes gaat hier nader op in. De ontwikkeling van Kruyts 
denken kan van deze pogingen tot reconstructie van de geschiedenis van mens en 
godsdienst niet losgemaakt worden, ook al verwees hij – voor zover auteur dezes 
bekend – in zijn publicaties niet expliciet naar Ch. Darwin, F. Hegel en W.R. Smith. 
Zowel het onderwijs aan de zendingsschool, waar de invloed van Groninger en ethi-
sche theologie groot was, als ook zijn – op eigen initiatief ondernomen – studie van 
werken van moderne theologen als Scholten, vormden de voedingsbodem voor zijn 
denken over de godsdiensten. Zijn nadruk op de evolutie van de godsdienst werd 
voorts versterkt door zijn studie van het werk van G.A. Wilken en E.B. Tylor. 

In dit hoofdstuk staat de visie van Kruyt op de godsdiensten centraal. S.C. van 
Randwijck schreef daarover in Handelen en denken in dienst der zending:  

 
Men doet niemand van de zendelingen te kort, als men constateert dat met de arbeid van 
Kruyt en Adriani aan de zending een nieuwe visie op de Indonesische wereld en nieuwe 
methoden van zending, van confrontatie met de oud-Indonesische religies zijn ge-
schonken.51  

 
In het beschrijven van Kruyts denkbeelden zal in dit hoofdstuk het zwaartepunt 
liggen op het beschrijven van zijn evolutionaire vooronderstellingen ten aanzien van 
religie en in het bijzonder op het ‘animistisch heidendom’. Deze visie is met name 
uitgewerkt in zijn belangrijke publicatie Van Heiden tot Christen, maar we beginnen 
ruim 35 jaar voor de publicatie van dat boek om na te gaan hoe Kruyts denken zich 
in de loop der jaren ontwikkelde. De behandeling is daarmee zoveel mogelijk 
historisch-chronologisch. Kruyts visie op zending komt niet in dit hoofdstuk aan de 
orde, maar pas in het volgende. Niet te vermijden valt echter dat daarover ook in dit 
hoofdstuk het een en ander gezegd wordt, want de theologie van de godsdiensten is 
bij Kruyt sterk verweven met de theologie van de zending. 
 

                                                        
50  Bediako, Primal religion, blz. 103. 
51  S.C. van Randwijck, Handelen en denken in dienst der zending, II, blz. 392. 
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4.3.1 Het animisme als primitieve godsdienst 
 
Kruyt stond gedurende zijn opleiding sterk onder invloed van het denken van J.C. 
Neurdenburg, met wie hij een vriendschappelijke relatie onderhield. Neurdenburg 
heeft zijn evolutionistische visie op de ontwikkeling van de mens in de lessen aan de 
kweekschool behandeld. Het is aannemelijk dat – ook al was Neurdenburgs visie op 
de ontwikkeling van godsdienst minder helder uitgewerkt dan zijn visie op de 
ontwikkeling van de mens – zijn lessen een basis vormden voor Kruyts in latere 
jaren ontwikkelde visie op de evolutie van godsdienst.  
 
Invloed van G.A. Wilken 
Wilken was getrouwd met een dochter van Neurdenburg. J.W. Roskes, een zwager 
van Wilken en getrouwd met een andere dochter van Neurdenburg, introduceerde 
Wilkens visie op het animisme in de lessen aan de zendingsschool. Laatstgenoemde 
publiceerde ook in de Mededeelingen.52 Kruyt kan Wilkens bekende geschrift Het 
animisme bij de volken in den Indischen Archipel, uitgegeven in 1884 en 1885 (dus 
aan het begin van Kruyts studie aan de zendingsschool) al vroeg onder ogen hebben 
gehad. Neurdenburg wees in zijn beschrijving van het onderwijs aan de zendings-
opleiding ook op de belangwekkende publicaties van Wilken. De onderwijzer aan de 
opleiding diende zich de betreffende, nieuwe methode eigen te maken ook al kon hij 
zich niet ‘in alle deele’ daarmee verenigen.53  

Wilkens invloed in Nederland was groot. G.P. Rouffaer beschouwde zijn studie 
over het animisme als de triomf van het systematisch-historisch onderzoek.54 Hij zou 
Wilken in 1904 omschrijven als de man die een etnologische school stichtte: ‘Wie 
thans iets wil schrijven over verwante verschijnselen in onze Oost, past, bewust of 
onbewust, de methode van Wilken toe’.55 J. van Baal en W.E.A. van Beek omschrij-
ven Wilken als een ‘ardent supporter of Tylor and a typical representative of the 
school of thought which used animism as a master-key for the explanation of all 
problems presented by primitive custom’.56 Wilken stond volgens de Indonesische 
antropoloog Koentjaraningrat sterk onder invloed van ‘a widely held theory of the 
time, e.g. the theory of unilinear evolution’.57 Hij was overtuigd van de mogelijk-
heden die de theorie van sociale en biologische evolutie boden om de oorsprong van 
cultuur en samenleving te verklaren.  

Met name de Zwitserse etnoloog J.J. van Bachofen (1815-1897) oefende grote 
invloed uit op Wilken.58 Bachofen zocht de oorsprong van menselijke instituties als 
huwelijk en gezin in de religie en zag daarin – zonder dat hij op dit punt door 
Darwin was beïnvloed – een evolutionaire ontwikkeling van een promiscue samen-

                                                        
52  Zie bijvoorbeeld G.A. Wilken, ‘Landbezit in de Minahassa’, MNZG, 1873 (17), blz. 107-137 en 

‘Landverkoop in de Minahassa’, MNZG, 1874 (18), blz. 227-236. 
53  Zie J.C. Neurdenburg, ‘De opleiding van onze Zendelingen’, MNZG, 1890 (34), blz. 433: ‘Ik behoef 

hier slechts te wijzen op de handleiding van Prof. Tiele, en bijzonder op de “vier schetsen uit de 
godsdienstgeschiedenis” van Prof. Chantepie de la Saussaye, en op diens “Religionsgeschichte”, om 
niet te spreken van de werken van Max Müller, Réville, enz., en van verscheidene monografieën, 
waartoe o.a. te brengen zijn, die van Prof. Wilken.’ 

54  G.P. Rouffaer, ‘Nieuwe wegen voor Indische volkenkunde’, De Gids, febr. 1904 (overdruk), blz. 7. 
55  Rouffaer, ‘Nieuwe wegen’, blz. 7. 
56  J. van Baal, W.E.A. van Beek, Symbols for communication. An introduction to the anthropological 

study of religion, Assen, 1985, blz. 44. 
57  Koentjaraningrat, Anthropology in Indonesia. A bibliographical review, Den Haag, 1975, blz. 28. 
58  Koentjaraningrat, Anthropology in Indonesia, blz. 29. Voor Van Bachofen zie IDA, blz. 18. 
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leving naar een matriarchale waarin het gezin ontstond. Via een patriarchale (diony-
sische) fase zou de samenleving uitkomen bij een apollinisch stadium, waarin het 
hemelse, symbool voor hogere ontwikkeling, zich een plek verwierf.59 Wilken pos-
tuleerde evenals Bachofen vier evolutionaire stadia: een fase van promiscuïteit, het 
matriarchaat, vervolgens het patriarchaat en tot slot de ‘large kinship group’.60 In 
zijn geschriften nam Wilken vanaf 1883 echter afstand van de eerste, door promis-
cuïteit gekenmerkte, fase. Hij meende dat daarvoor te weinig bewijs bestond.61  

De gereformeerde B. Alkema62 en de hervormde T.J. Bezemer, schrijvers van 
Beknopt handboek der volkenkunde van Nederlandsch-Indië (1927), positioneerden 
Wilken als een evolutionistisch denker in de lijn van Hegel, Darwin en Tylor. Zijn 
werk betreffende ‘natuurgodsdienst’ behandelden zij in het kader van een uitvoerige 
uiteenzetting over het etnologisch denken van onder meer Tylor, Wilken, Van 
Ossenbruggen en Kruyt.63 De expliciete twijfel die Alkema en Bezemer hadden ten 
aanzien van de evolutionistische grondslag in de etnologische theorievorming, is 
tekenend voor hun benadering, maar evenzeer voor het heftige debat in kerk en 
wetenschap in de decennia rond de eeuwwisseling: ‘Het komt ons voor, dat de studie 
van het geestesleven der natuurvolken veel te eenzijdig onder den invloed heeft 
gestaan van de evolutie-hypothese, en men daardoor te vaak tot deze volken is 
gekomen als tot objecten, die moesten bewijzen, wat de onderzoeker wenschte te 
vinden.’64  
 
Invloed van E.B. Tylor 
In navolging van Tylor richtte Wilken zich op het onderzoek naar het animisme om 
de oorsprongen van religie op het spoor te komen. Waar Wilken schrijft over 
animisme sluit hij nauw bij Tylor aan:65 animisme, verstaan als het geloof in het 
bezielde van de natuur, vormt de basis van primitieve religie. Tylor omschreef 
animisme als de ontwikkeling van een systeem van geloof in zielen en een toekom-
stig leven, uitmondend in verering van controlerende godheden en ondergeschikte 
geesten. Wilken kwam tot de slotsom dat het in animisme ging om ‘de waan, bij de 
natuurvolken aangetroffen, dat alle beweging en werking, die zij waarnemen, uitgaat 
van persoonlijke, denkende, willende wezens.’66  

Kruyt zou de analyse van Wilken tot op grote hoogte overnemen, zowel met 
betrekking tot de historische en sociale ontwikkeling van de menselijke samenleving 
als ook wat betreft het concept ‘animisme’, dat primitieve religie duidt als de oor-
spronkelijke vorm van religiositeit. Kruyt onderscheidde aanvankelijk drie reli-
gieuze ontwikkelingsstadia: naast christendom als hoogste stadium en animisme als 
laagste, werkte hij het concept ‘spiritisme’ uit, een tussenstadium, dat hij omschreef 
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als het geloof in na de dood voortlevende zielen.67 Later zou hij aan het animisme 
nog een voorfase toevoegen: het dynamisme. De evolutionaire religieuze 
ontwikkeling koppelde Kruyt aan de evolutionaire maatschappelijke ontwikkeling. 
In de jaren tot aan zijn eerste verlof in Nederland (1905) kreeg Kruyts denken over 
het animisme geleidelijk vorm in de praktijk van het missionaire werk onder de To 
Pamona van Midden-Celebes. Het beeld van zijn theologische visie op de gods-
diensten is voor wat betreft de eerste jaren fragmentarisch. Onderstaande gegevens 
zijn in veel gevallen ontleend aan passages waarin Kruyt in feite schrijft over 
methode en doel van de zending en aan etnologische passages die tussen de regels 
door informatie verstrekken over zijn vooronderstellingen. 

In de periode tot de verschijning van het boek Het Animisme in den Indischen 
Archipel (1906) is de invloed van Wilken op Kruyt waarneembaar in een beginnend 
systematisch-etnologisch onderzoek naar de cultuur en de religie van de To Pamona. 
Een van de eerste etnologische artikelen van Kruyt, ‘De legenden der Poso-Alfoeren 
aangaande de eerste menschen’ (1894),68 verwijst op de eerste (en ook op de laatste) 
pagina expliciet naar Wilken in relatie tot te onderscheiden aanduidingen voor het 
begrip ‘ziel’. Kruyt beschrijft in dit artikel de gegevens over de scheppingsmythen 
van de To Pamona en noemt een aantal overeenkomsten met het bijbelse schep-
pingsverhaal. Het valt in het artikel op dat hij, hoewel hij schreef voor de Mededee-
lingen, geen missiologische of theologische waardering van de scheppingsmythen 
toevoegt. Al in deze vroege periode wordt duidelijk, dat Kruyt zijn etnologische 
onderzoek helder wilde onderscheiden van het missionaire werk. 

Nadat Kruyt door zijn studiereis intensief kennis gemaakt had met de ‘primi-
tieve’ godsdiensten in de Indische archipel, zou hij de rechtstreekse discussie met 
Wilken aangaan en zich wagen aan een omvattende publicatie over het animisme in 
Nederlands-Indië. Daarvóór publiceerde hij al wel diverse etnologische artikelen 
over de godsdienst van de To Pamona. Een belangrijke reeks etnologische artikelen 
vormde de serie ‘Een en ander aangaande het geestelijk en maatschappelijk leven 
van den Poso-Alfoer’ (1895-1896).69 In zijn zendingsartikelen schreef Kruyt niet 
over animisme in fenomenologische en etnologische zin, maar over het ‘heiden-
dom’. Hij deed dat vanuit een theologische visie op de godsdiensten. Om een goed 
overzicht te krijgen van Kruyts visie op de godsdiensten, gaat het onderstaande de 
ontwikkeling van zijn denkbeelden na, met gebruikmaking van zijn jaarverslagen 
over het zendingswerk, zijn dagboeken en zijn correspondentie.  
 
4.3.2 Het animisme als uiterlijke godsdienst 
 
Kruyt typeerde het animisme als een religie van uiterlijkheden: rituelen bepaalden 
het gedrag van de To Pamona. Hij vergeleek het heidendom in Poso zelfs met het 
wetticisme van de Farizeeën.70 Deze uiterlijkheden hadden uit zichzelf geen kracht 
om tot innerlijke verandering en overwinning van het kwade te komen. Het hei-
dendom verwachtte het heil van het respecteren van de verbodsbepalingen (kapali). 
De To Pamona zouden echter geen aandacht geven aan het volgens Kruyt veel 
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belangrijker vraagstuk over het voortbestaan van de ziel. Dat duidde volgens hem op 
een laag ontwikkelde godsdienst. In de artikelenreeks ‘Een en ander aangaande het 
geestelijk en maatschappelijk leven van den Poso-Alfoer’ wijdt Kruyt 25 pagina’s 
aan het geloof in zielen en geesten.71 Dit artikel, gepubliceerd in 1896, is van belang 
omdat Kruyt in latere jaren uitvoerig publiceerde over zijn opvattingen met 
betrekking tot de ziel en de zogenaamde ‘zielestof’. In dit artikel is zijn uiteenzetting 
over de ziel echter opvallend kort, slechts drie pagina’s. Hij schrijft dat de To 
Pamona erkenden, dat de mens een ziel bezat en dat deze voortleefde na de dood, 
maar zich daarover weinig zorgen maakten: de ziel van de dode werd niet gevreesd, 
en daarom ook niet geëerd.72  

Kruyt omschrijft het geloof in het voortleven van de ziel niet in termen van 
verering, maar in termen van eren. Met name het verlangen ziet hij als het dragend 
principe: het verlangen van het hart om overledenen opnieuw te kunnen ontmoeten. 
De overleden zielen zouden de levenden weer kunnen ontmoeten indien zij door de 
nabestaande geroepen worden. Voor de dood zouden velen met elkaar afspreken dat 
de ziel van de dode (op)geroepen zal worden. De formuleringen die Kruyt hier kiest, 
werpen de vraag op in hoeverre zijn betrokkenheid bij spiritisme medebepalend is 
geweest voor de beschrijving van het eren van de voorouders. De term ‘verlangen’ is 
dezelfde die Kruyt gebruikte voor zijn diep gevoelde wens de geest van zijn 
overleden moeder weer te kunnen ontmoeten. Het valt niet met zekerheid te zeggen 
of hier sprake is van beïnvloeding door spiritistische opvattingen, maar het is wel 
waarschijnlijk. In deze passage is in ieder geval Wilkens invloed op Kruyt aantoon-
baar. In een voetnoot verwijst hij naar het boek van Wilken over het animisme in 
Nederlands-Indië en refereert hij aan een passage over de verering van de zielen van 
afgestorvenen bij de Dayaks. De godsdienstige denkwijze van de To Pamona zou 
sterk overeenkomen met die van de Dayaks.73 Op andere plaatsen in de artikelen-
reeks blijkt dat Kruyt ook andere geschriften van Wilken goed kende.74 

De godsdienst van de To Pamona omschrijft Kruyt als een veelgodendom. Na 
het gedeelte over de ziel bespreekt hij de goden en de zogenaamde satirs, de goede 
en de slechte geesten. De heer van de hemel, Pue mPalaburu, is door de schepper-
goden aangesteld als de machtige, die de wereld onderhoudt en die alle menselijke 
daden doorziet. Niets blijft voor hem verborgen en hij straft ongerechtigheid. Hij is 
echter zo hoog verheven dat de mensen hem slechts aanroepen wanneer iemand door 
ongeluk getroffen is of wanneer iemand het kwalijke van zijn daden inziet en boete 
wil doen. De mensen leven meer met het besef van de nabijheid van de anitu, de 
goddelijke beschermgeesten. De woonplaats van deze geesten is de lobo, het dorps-
huis, waar zaken van belang worden besproken en waar reizigers de nacht kunnen 
doorbrengen. Daarnaast bestaat een veelheid aan boze geesten, die het voorzien 
hebben op de levenskracht van de mens, de tanoana. Met name dit laatste begrip zou 
Kruyt later in extenso uitwerken, daarbij tot de slotsom komend dat het doel van de 
religie van de To Pamona geformuleerd kan worden als het versterken van de 
tanoana.  

                                                        
71  Kruyt, ‘Een en ander aangaande het geestelijk en maatschappelijk leven van den Poso-Alfoer: de 

vereering van zielen en geesten’, MNZG, 1896 (40), blz. 7-31 (eerste artikel). 
72  Kruyt, ‘Een en ander’, blz. 7. 
73  Kruyt, ‘Een en ander’, blz. 10.  
74  Kruyt, ‘Een en ander’, zie onder meer blz. 17, 19 en de vervolgartikelen: MNZG, 1896 (40), blz. 
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GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 166 

In het daaropvolgende artikel over het persoonlijke en het huiselijke leven blijkt op-
nieuw, dat Kruyt de To Pamona beschouwde als een onbeschaafd volk. Hij begint 
zijn artikel met de generaliserende uitspraak dat ‘de Alfoer’ een ‘gezellig en vrees-
achtig mensch’ is.75 Evenzeer generaliserend is de opmerking, dat sprake was van 
‘onophoudelijke stroop- en sneltochten’.76 De To Pamona zouden niet gaarne baden 
en daarom spreekt hij van ‘vuile Alfoeren’.77 De huizen hebben door verwaarlozing 
een ‘onooglijk aanzien’78 en staan schots en scheef door elkaar. De varkens wroeten 
in de modder en eten uitwerpselen, en het dorpsterrein is ‘vuil, innig vuil’. 79 Evenals 
alle onbeschaafde volken kennen zij in hun huizen geen van elkaar afgescheiden 
onder- en bovenbouw.80  

Over het karakter van de To Pamona merkt Kruyt op, dat deze geen beginsel 
kent, een euvel waaraan volgens hem de meeste volken van Nederlands-Indië mank 
gaan: zij handelen vanuit vrijheid, maar hebben als kind geleerd dat zij in alles tege-
moet gekomen worden. Zij doen wat in het hoofd opkomt, zonder na te denken over 
goed en kwaad, ‘van welks onderscheid hij trouwens weinig begrip heeft.’81 De To 
Pamona hebben een goed karakter, zij hebben een sterk gevoel van recht en billijk-
heid, maar ‘[de Toraja] liegt sterk: hij is in het algemeen onwaar.’82 Ze zullen 
vertellen wat hun het beste uitkomt. Kruyt signaleert dit ook met betrekking tot de 
godsdienst: ‘tot zelfs in zijne godsdienstige gedachten ontziet hij zich niet een 
leugen te gebruiken’ om boze geesten en goden te misleiden.83 De inconsistenties 
tussen enerzijds het sterke gevoel van recht en billijkheid en anderzijds de beginsel-
loosheid en het algemeen onware van wat de To Pamona zeggen, licht Kruyt niet 
duidelijk toe. Het horen bij de familie voert hij aan als een alomvattend criterium 
voor het handelen: wie tot de familie behoort, heeft recht op belangeloze hulp. Wie 
geen familie is, zal gebruik moeten maken van het posintuwu-systeem: het geven en 
ontvangen van geschenken teneinde dienst en wederdienst te kunnen verwachten.84 
Maar ‘van een hooger recht, dat de eene mensch heeft op den ander, heeft de Alfoer 
geen begrip’.85  
 
4.3.3 Het animisme als machtige godsdienst 
 
Pas met ingang van 1895 zou Kruyt jaarverslagen schrijven voor het bestuur van het 
NZG. Voor die tijd rapporteerde hij uiteraard wel, maar hij deed dit in de vorm van 
brieven aan het bestuur. Het bestuur lichtte daar delen uit, die werden gepubliceerd in 
de Mededeelingen en de Maandberichten. Daarnaast schreef Kruyt een aantal artikelen 
waarin hij zijn ervaringen optekende. De brieven die hij in de eerste jaren van zijn 
uitzending schreef, geven slechts een fragmentarisch beeld van zijn visie op de gods-
dienst van de To Pamona. In een ongedateerde brief, door het bestuur ontvangen op 31 
                                                        
75  Kruyt, ‘Een en ander aangaande het geestelijk en maatschappelijk leven van den Poso-Alfoer: het 
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78  Kruyt, ‘Een en ander’, blz. 123. 
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80  Kruyt, ‘Een en ander’, blz. 125. 
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83  Kruyt, ‘Een en ander’, blz. 155. 
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85  Kruyt, ‘Een en ander’, blz. 157. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 167 

oktober 1893, spreekt Kruyt naar aanleiding van een van hekserij beschuldigde en ter 
dood gebrachte vrouw over het ‘nietswaardige’ en het zondige van die ‘bijgeloo-
vigheden’ tegenover God.86 Dit nietswaardige van het heidendom komt de eerste jaren 
als een rode draad terug in brieven, dagboeken en jaarverslagen. Kruyt doelt daarmee 
op het volstrekt uiterlijke en het krachteloze van het heidendom. Hij stelt het steeds 
opnieuw tegenover de kracht van het innerlijke christendom: de bekering die leidt tot 
een levensbesef waarin het onderscheid tussen goed en kwaad uitmondt in verandering 
en ontwikkeling.  

In dezelfde brief schrijft Kruyt, dat de heidenen nog niet op een ‘hoog stand-
punt’ stonden. Hij doelt daarmee op het ontwikkelingsniveau van de To Pamona, die 
naar zijn inschatting op een lagere trede stonden dan de christelijke westerlingen.87 
Hij komt tot deze conclusie, omdat de heidenen niet getroffen werden – en ook niet 
getroffen konden worden – door de ‘groote waarheid van het Christendom’. De 
heidenen waren niet voorbereid op het horen van de openbaring van Gods liefde in 
Jezus Christus. Voorbereiding op de evangelieverkondiging, in de vorm van bewer-
king van de enkeling, diende eerst plaats te vinden teneinde de heidenen enerzijds 
langzamerhand op een hoger ontwikkelingsniveau te brengen en hen anderzijds te 
overtuigen van de ‘meerdere voortreffelijkheid’ van de zendeling.88 Pas dan zou 
receptiviteit voor de boodschap van het evangelie tot de mogelijkheden behoren. Om 
die reden richt Kruyt zich tot degene bij wie hij ‘eenige sympathie met hoogere 
beginselen van rechtvaardigheid en liefde bespeurt’.89 

In de artikelen van 1892 tot 1895 en de daaropvolgende jaarverslagen van 1895 tot 
1900 (gepubliceerd in de Mededeelingen en de Maandberichten) vinden we de polaire 
begrippenparen waarheid en bedrog, hoog- en laagontwikkeld, godsdienst van het hart 
en godsdienst van uiterlijkheden, steeds terug. Het begint in 1892 met de simpele 
constatering: ‘De Alfoer van Poso is nog heiden’.90 In de eerste verblijfsperiode te Poso 
(1892-1893) werkt Kruyt de antithese met name uit in de beoordeling van kantu, een 
gif dat de To Pamona ziek kon maken.91 Dit gif, afkomstig van pongko’s (weer-
wolven), kon slechts worden weerstaan door de hulp in te roepen van de priesteres, de 
wurake. Zij kon het gif middels het uitvoeren van rituelen uit het lichaam verwijderen. 
Kruyt omschreef dit vanaf het begin ondubbelzinnig als ‘bedriegerij’. Hij zag het als 
zijn taak dit bedrog van het heidendom te ontmaskeren.92 Alleen God had de macht een 
zieke beter te maken.93 Religieuze middelen (amuletten) om gevaar af te wenden 
karakteriseerde hij als zonder betekenis. Het enig afdoende middel was ‘om krachtig 
tot Lamoa (God) te bidden’.94 Het heidendom was volgens Kruyt dus een religie 
zonder innerlijke kracht, vol onwaarheid en laag ontwikkeld. ‘God laat zich niet om de 

                                                        
86  Brief Kruyt aan bestuur NZG, ontvangen 31 oktober 1893 (ARvdZ 65/4), gepubliceerd in MndNZG, 
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92  Kruyt, ‘Mijn eerste ervaringen’, blz. 401. 
93  Kruyt, ‘Mijn eerste ervaringen’, blz. 405. 
94  Kruyt, ‘Mijn eerste ervaringen’, blz. 406. 
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tuin leiden door uiterlijke godsdienstige handelingen.’95 Daarbij moet echter wel 
aangetekend worden, dat Kruyt tegelijkertijd diep onder de indruk was van een gebed 
dat hij optekende: ‘Lamoa daar beneden, Lamoa daar boven, help mij op deze dag. Gij 
zijt mijn metgezel.’96 In de Mededeelingen is niet opgenomen wat Kruyt wel in zijn 
dagboek aantekende, namelijk: ‘Ik stond versteld over dit gebed!’97 Hij verbindt hier 
echter nog niet de conclusie aan, die we later wel bij Kruyt aantreffen, dat in dergelijke 
gebeden een hoger ontwikkelingsniveau in de geestelijke, godsdienstige ontwikkeling 
zichtbaar is. 

Het fragmentarische van Kruyts visie op de godsdienst van de To Pamona wordt 
duidelijk in het jaarverslag over 1896. Hij noemt de inwoner van Midden-Celebes en 
zijn karakter daarin ‘de meest onlogische samenstelling’.98 Hij probeerde greep te 
krijgen op de mens en zijn godsdienst, maar constateert dat ‘volgens een bepaald 
plan of eene methode’ nog niet valt te werken.99 Zijn eigen handelwijze omschrijft 
hij als ‘zeer tegenstrijdig’. Dat gold niet alleen voor de methodiek van het zendings-
werk, maar tevens voor zijn visie op de godsdienst van de To Pamona. Het accent 
lag in deze jaren op ‘iemand te vangen in zijne eigen woorden’,100 op het ontmas-
keren van het bedrog en het aantonen van het nutteloze van het heidendom dat zijn 
kracht zocht in uiterlijke vormen, terwijl een besef van ‘verkeerdheid’ en innerlijke 
omkeer ontbrak.101 Twee jaar later kwam hij echter tot de slotsom dat het voeren van 
twistgesprekken over religie vermeden diende te worden: het hart werd door twist-
gesprekken niet geraakt en daarom waren deze geen evangelieverkondiging.102 

Rond 1900 is zichtbaar dat Kruyt sterk begint te twijfelen aan zijn missionaire 
opdracht. Aanleiding daarvoor was ongetwijfeld het uitblijven van bekeringen. Het 
heidendom bleek veel sterker dan hij zich had voorgesteld. In het jaarverslag over 
1899 spreekt hij van de ‘monstrueuse macht’ van bijgeloof en gewoonte.103 Daarom 
durfde hij ook niet te verwachten dat spoedig een beslissende stap naar de kerstening 
van het volk zou kunnen worden gezet. De grootste vijand van de evangelieverkon-
diging zag hij in het diepgewortelde, ‘heidensch conservatisme’.104 In dit jaarverslag 
legt Kruyt sterke nadruk op het lage ontwikkelingsniveau van de To Pamona: het 
volk staat verstandelijk veel te laag om iets van het christendom te begrijpen en ziet 
daarom niet in dat het christendom hoogstaander is. Het christelijk geloof kent veel 
abstracte begrippen, zoals vertrouwen, geloof, overgave aan God. ‘Voor deze op de 
stof gerichte zielen’ is dit geloof zo abstract dat zij er niet bij kunnen.’105 Zij 
klemmen zich vast aan ‘hunne tallooze onnutte middelen om zich te vrijwaren voor 
ongeval, verlies, ziekte, enz.’106 Kruyt voorziet een ontwikkeling naar een hoger 
evolutionair niveau, maar gaat ervan uit dat dit voor het zendingswerk te lang zal 
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duren: ‘wachten tot den tijd, dat het volk zoover ontwikkeld is, tot het het Christen-
dom vat, is ondoenlijk.’107 

Kruyts teleurstelling over het uitblijven van bekeringen wordt in dit verslag ook 
zichtbaar in de manier waarop hij spreekt over de christelijke Minahasische gurus: 
ook zij ‘staan zelven nog op een te laag godsdienstig standpunt, om veel kracht en 
invloed te kunnen ontwikkelen. Zij staan tegenover veel heidendom onverschillig, 
omdat zij alleen geleerd hebben, dat het Christendom het niet wil, zonder nog het 
zondige ervan, en het wezenlijke verschil van heidendom en Christendom te besef-
fen.’108 Kruyt argumenteert hier en elders dat de gurus tot een volk behoren, dat pas 
recent is gekerstend en dat zij daarom nog maar sinds kort hun schreden hebben ge-
zet op het pad naar een hoger stadium van ontwikkeling. 

Deze lijn zet zich voort in het verslag over het jaar 1900. Kruyt constateert dat 
de To Pamona over hun eigen godsdienst nooit hebben nagedacht en dat deze niets 
geestelijks voor hen heeft: het is een reeks zeden en gewoonten, die uiteindelijk 
allemaal gericht zijn op het stoffelijke bestaan hier op aarde.109 Het heidendom con-
centreert zich daarom in de landbouw: ‘De Toradja denkt slechts om twee dingen: 
een gezond leven en eene volle maag, en allen die naar zijne gedachten daaraan 
mede kunnen werken, worden gevleid met offers.’110  

 
4.3.4 Het animisme als nutteloze godsdienst 
 
Kruyt introduceert in het jaarverslag van 1900 een nieuwe categorie in zijn be-
schrijving van het heidendom. Hij poneert dat de godsdienstige betekenis van veel 
landbouwoffers vrijwel verdwenen is: ‘Niemand trekt zich meer iets aan van het 
godsdienstige gedeelte, behalve eenige oude mannen en wat priesteressen, die bij de 
ceremonieën hunne diensten verleenen; alleen de maatschappelijke beteekenis is 
overgebleven.’111 Kruyt constateert hier het verval van het heidendom, zoals dat naar 
zijn mening ook aan de orde was in de Minahasa toen daar het evangelie werd ver-
kondigd. Deze conclusie met betrekking tot verval enerzijds en langzaam verlopende 
ontwikkeling anderzijds, zou in zijn visie op het heidendom een centrale rol gaan 
spelen. Na 1900 zou hij zich steeds meer op de ontwikkelingsprocessen binnen het 
animisme concentreren en op de kansen die deze boden voor de evangelieverkon-
diging.  

Het dagboek van 1892 bevat een cryptische opmerking, waarin Kruyt zijn hoop 
uitspreekt dat de To Pamona van godsdienst zullen veranderen zonder dat zij het zelf 
in de gaten hebben: ‘Over doopen en Christenen spreek ik nog niet; de gedachte aan 
godsdienst veranderen schrikt hen wellicht af, en ik hoop door Gods kracht dat zij 
van Godsdienst in hun hart veranderen, zonder het eigenlijk zelf recht goed te 
weten.’112 Dit kan niet tot de conclusie leiden, dat Kruyt tevreden zou zijn met 
bekeerlingen die Jezus navolgden zonder de uiterlijke tekenen van het christelijk 
geloof te aanvaarden. De gevolgtrekking dat het Kruyt gaat om religie van het hart – 
bekering, besef van zonde en navolging van Jezus – en niet om de uiterlijkheden van 
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godsdienst is wel op haar plaats. Het lijkt te vergezocht te veronderstellen, dat Kruyt 
in deze regels reeds zijn visie op de verhouding van de godsdiensten verwoordt. De 
uitspraak lijkt veeleer ingegeven door een groot verlangen dat de To Pamona het 
evangelie zouden aanvaarden. Aan de andere kant valt niet geheel uit te sluiten, dat 
deze regels een kiem vormen van Kruyts latere visie op de verhouding van de gods-
diensten. 

Het voorgaande laat onverlet dat Kruyt zich krachtig uitspreekt tegen allerlei 
rituelen. Het zogenaamde mowurake, het aanroepen van de goden door de prieste-
ressen, bijvoorbeeld bij ziekte, kon rekenen op zijn forse tegenspraak. ‘Dat is van de 
duivel’, zei hij tegen Nene i Dei, een oude vrouw in het plaatsje Tonipa.113 De medi-
cijnen die Kruyt bij ziekte verstrekte, noemde hij echter geneesmiddelen van God.  

Deze uitspraak over de duivel staat relatief geïsoleerd in de dagboeken. Kruyt 
verwijst slechts zelden naar de duivel, die hij als meer dan een metafoor omschrijft: 
de duivel is degene die de mens verleidt tot zonde. Slechts het geloof Jezus kan de 
mens van hem bevrijden.114 Eenmaal heeft hij het over het ‘helse tumult van die 
spotters met God’.115 Veel vaker kiest hij voor het wijzen op het onnutte van het 
heidendom, zoals hierboven al bleek. Ook in de dagboeken is dat duidelijk 
zichtbaar. In een dagboeknotitie over de dodenfeesten schrijft Kruyt dat hij de 
aanwezigen probeerde te overtuigen van de onzinnigheid van dergelijke feesten.116 
De polariteit van uiterlijke religie en religie van het hart komt steeds weer aan de 
orde, ook in relatie tot de islam.117 Het accent ligt niet op het werk van de duivel, 
maar op de voortreffelijkheid van het levenwekkende christelijk geloof tegenover 
het ‘zieledoodende’ van animisme en islam.118 Aan de dagboeknotitie waarin Kruyt 
melding maakt van een vertelling over Abraham, voegt hij toe: ‘waarbij ik liet uit-
komen, dat het op het geloof des harten aankwam en niet op al die nonsens die het 
hart niet raakt’.119 Elders spreekt hij van ‘heidense fratsen’.120 

In de dagboeken wordt de teleurstelling over het uitblijven van bekeerlingen 
eerder zichtbaar dan in de artikelen in de Mededeelingen. In december 1897 merkt 
Kruyt op dat ‘we nog geen steek verder zijn’.121 Een dag later noteert hij, na een tijd 
gereisd te hebben, dat de strijd tegen de heidense wereldbeschouwing weer moet 
beginnen. De cryptische en optimistische opmerking over het binnensmokkelen van 
het christelijk geloof – zonder dat zij merkten dat ze christen werden – wordt voor-
zien van een opmerkelijke voetnoot: ‘God is eene geheel nieuwe gedachte, die in die 
wereldbeschouwing niet kan worden binnengesmokkeld, maar die die wereldbe-
schouwing eruit moet gooien.’122 Hiermee velt Kruyt een helder oordeel over de 
godsdienst van de To Pamona: het animisme is nutteloos en staat de geestelijke 
ontwikkeling van het volk in de weg. Kruyt ontkent niet dat er elementen van waar-
heid in de godsdienst van de To Pamona zitten. Volgens één van de familiehoofden, 
Papa i Lanti, geloofden zij ook in God en hoefde er eigenlijk niets te veranderen. 
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Kruyt antwoordde daarop: ‘Gij hebt veel schoons in uw godsdienst, en al het ware is 
ook niet uit uwe kennis van God verloren gegaan: maar dit is de groote kwestie: wie 
is uw Heiland, die als een kabosenya uwe misslagen tegenover God goedmaakt. 
Uwe offers dienen tot niets.’123 
 
4.3.5 Het animisme als evoluerende godsdienst 
 
Eind 1898 blijkt in de dagboeken voor het eerst, dat Kruyt binnen de godsdienst van 
de To Pamona religieuze elementen onderscheidt die met elkaar in strijd zijn en 
waarbij hij aansluiting zoekt om het evangelie te verkondigen. In een gesprek met de 
priester Tamawodja zei Kruyt dat het bezweren van geesten niet samengaat met het 
bidden tot Pue Allah (God). Bezwering en gebed zijn ‘twee middelen, die met elkaar 
strijden’.124 Deze visie dat in het animisme verschillende religieuze elementen strij-
dig zijn met elkaar zou hij steeds verder uitwerken en ze zou uiteindelijk centraal 
komen te staan in zowel zijn etnologische als zijn theologische beschrijving van de 
godsdienst van de To Pamona.  

Het dagboek van 1898 bevat veel opmerkingen over Kruyts studie van etnologie 
en zendingswetenschap. Over de laatste discipline merkte hij op: ‘Dit lijkt mij hoe 
langer hoe meer een aanlokkelijk vak toe, maar het mag alleen bestudeerd worden 
met volle bekendheid van de ethnologie van het volk.’125 Hij probeerde daarom tijd 
apart te zetten voor de studie van etnologie: ‘Ik blijf tegenwoordig ’s middags op om 
wat ethnologie te studeren, aangezien deze studie er anders heelemaal onderdoor 
gaat.’126 Getuige diverse notities in de weken die daarop volgden, bestudeerde hij in 
deze periode met name Tylors Primitive culture.127 

Kruyt vestigde zijn naam als etnoloog rond de eeuwwisseling. Rouffaer schreef 
in 1904, dat het beste op etnografisch gebied kwam uit nieuw-geëxploreerde streken, 
zoals Aceh, Borneo en Midden-Celebes. Daarbij noemde hij de naam van Kruyt in 
één adem met die van C. Snouck Hurgronje, N. Adriani en A.W. Nieuwenhuys. In 
de periode 1903 tot 1919 werkte Kruyt zijn gedachten over het animisme uit in de 
vorm van diverse belangwekkende etnologische publicaties. Daarvan zijn Het 
Animisme in den Indischen Archipel (1906), De Bare’e-sprekende Toradja’s van 
Midden-Celebes (1911-1912) en ‘Measa, een bijdrage tot het dynamisme der 
Bare’e-sprekende Toradja’s en enkele omwonende volken’ (1918-1920) de 
bekendste. In dit hoofdstuk gaat het in eerste instantie om Kruyts theologische 
opvattingen over de godsdienst, meer dan om de etnologische analyse als zodanig. 
Daarom volstaat een rondgang langs bovengenoemde publicaties niet, maar is 
eveneens aandacht nodig voor het artikel ‘Het wezen van het heidendom’ (1903). 
 
De essentie van de godsdienst 
Met het in 1903 in de Mededeelingen, de Maandberichten en de Haagsche Zen-
dingsbode gepubliceerde artikel ‘Het wezen van het Heidendom te Posso’128 slaat 

                                                        
123  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 8 maart. 
124  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 28 mei. 
125  Kruyt, ‘Dagboek 1898’, 29 mei. 
126  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 10 februari. 
127  E.B. Tylor, Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, 

art and custom, London, 1873.  
128  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom te Posso’, MNZG, 1903 (47), blz. 21-35 en (verkort): HZ, 

1903 (6), blz. 37-39, 42-44; MndNZG, 1903 (2), blz. 17-27. Zie voor een uitvoeriger beschrijving 
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Kruyt een nieuwe weg in. Terwijl hij in de artikelen tot 1903 steeds het accent legde 
op de noodzaak het onnut van het heidendom aan te tonen en steeds wees op het 
uiterlijke karakter van de godsdienst van de To Pamona, komt in dit artikel de vraag 
aan de orde wat schuilgaat onder deze uiterlijkheden en wat het wezen van deze 
godsdienst is. In het dagboek van 1901 wordt dit al goed zichtbaar. Zo schrijft hij 
dat hij zich in Watuawu door priesteres Rumodai de wurake-litanie liet dicteren: 
‘Wij toch hebben ontdekt dat in het mowurake heel wat theologie ligt opgesloten en 
om hierachter te komen is van veel belang voor de Evangelie-verkondiging’.129 Het 
ging Kruyt om het verhelderen van essentiële verschillen tussen de godsdiensten en 
om op basis daarvan de verkondiging te verdiepen.130 Prediking was niet mogelijk 
zonder de zieleroerselen te kennen.131 Opmerkelijk is dat Kruyt in dit verband 
schrijft dat de To Pamona geloven in stamgoden, maar dat de wurakes geloven in 
universele goden. Zij hebben een eigen theologie, waardoor zij eerder geneigd zijn 
na te denken over de God van de christenen.132 

Het genoemde essentiële verschil lokaliseert hij in het genoemde artikel op 
voorhand in het verlossend handelen van God in Jezus Christus, die de mens vrij-
maakt van zonde.133 Kruyt probeert aan te tonen dat de ‘geestelijke bevatting’ van 
To Pamona beperkt blijft tot hetgeen zij vanuit hun eigen referentiekader herkennen. 
Waarachtige liefde van God laat hen onverschillig, aangezien dit geen categorie is 
die zij vanuit het dagelijks leven herkennen. Het is daarom de plicht van de zende-
ling om voor de Geest van God de weg te bereiden door de heidenen ‘volmaakter 
vormen van onderdeelen des geheels te laten zien, van welke primitieve vorm de 
Toradja wel begrip heeft’.134 Het draait allemaal om het aantonen van de relevantie 
van het evangelie voor de To Pamona. 

De zendeling heeft dus een lange weg te gaan. De To Pamona worden namelijk 
niet alleen geclassificeerd als heidenen, maar als primitieve heidenen, die het ont-
wikkelingsniveau van hoger staande heidenen nog niet hebben bereikt.135 Kruyt ziet 
in de goden van Midden-Celebes, die hij omschreef als het product van ‘des men-
schen eigen schepping’,136 weinig aanknopingspunten voor het geloof in de hemelse 

                                                                                                                                  
van de godsdienst van de To Pamona: Kruyt, De Bare’e-sprekende Toradja’s, I, blz. 370-478; J. 
Kruyt, Het zendingsveld Poso, blz. 27-40; N. Adriani, Posso (Midden-Celebes), serie Onze 
Zendingsvelden II, Den Haag, 1919, blz. 59-89; R.E. Downs, The religion of the Bare’e-speaking 
Toradja of Central Celebes, ’s-Gravenhage, 1956 (proefschrift). 

129  Kruyt, ‘Dagboek 1901’, 13 januari. Vergelijk N. Adriani, Posso (Midden-Celebes), blz. 75vv.; N. 
Adriani, Het animistisch heidendom als godsdienst, Oegstgeest, 1922, blz. 12vv. en J. Kruyt, Het 
zendingsveld Poso, blz. 27. 

130  Zie ook Kruyt, ‘Dagboek 1901’, 29 maart, waar hij een weergave geeft van een tweede gesprek met 
Ramudai. Daarin plaatste hij de weg van tadu Jezus (tadu = iemand die voorgaat, voortrekker) 
tegenover de weg van de als tadu optredende wurake, die beiden de zielen uit torate (het zielenland) 
willen terughalen. In de notitie van 9 juni geeft Kruyt eveneens een gesprek weer over het geloof in 
de ziel en de verschillende religieuze visies op het bestaan van de ziel na de dood.  

131  Kruyt, ‘Dagboek 1901’, 10 maart (brief aan vader J. Kruyt). Om Kruyts visie op de godsdienst op 
het spoor te komen (in de periode na zijn eerste verlof) is de onderzoeker vooral aangewezen op 
diens artikelen en boeken. In de dagboeken verschuift namelijk gaandeweg de aandacht voor het 
animisme naar de organisatie van het zendingswerk en de kerstening. Een vergelijkbare ontwik-
keling is waarneembaar in de jaarverslagen. Het jaarverslag van 1918 was het laatste dat in MNZG 
werd gepubliceerd. 

132  Kruyt, ‘De Zending te Posso in 1902’, MndNZG, 1903 (5), blz. 68. 
133  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 21. 
134  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 23. 
135  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 24. 
136  Kruyt, De Zending te Posso in 1901’, MNZG, 1902 (46), blz. 225-226. 
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God. De reden daarvoor geeft hij aan bij zijn omschrijving van het wezen van de 
goden: zij zijn projecties van het denken van de primitieve heiden. De goden hebben 
precies dezelfde eigenschappen als de mensen: ‘de Toradja stelt zich zijne goden 
geheel voor, zooals hij zelf is.’137 Kruyt oordeelt hard over de godsdienst van de To 
Pamona: ‘van de heidensche goden gaat geene opbouwende, veredelende kracht 
[uit]; het is menschenvergoding in lagen vorm’.138 De daartegenover te stellen open-
baring van God in Jezus Christus, ‘wien nabij te komen het groote doel van het 
leven is’, kan voor de heiden niet anders dan ‘gansch vreemd’ zijn aan zijn gods-
dienst. Het heidendom is ingericht vanuit het hoogste verlangen, dat ‘zijn aardsche 
leven zoo aangenaam mogelijk zij.’139 De notie van leiding en zorg van God kent de 
heiden in het geheel niet. Het is volgens Kruyt zelfs omgekeerd: de heiden rekent 
met zichzelf en voor zover hij rekent met de goden is dat aangezien de goden alleen 
iets kunnen verhinderen. ‘De goden zijn er alleen om hem te helpen bij hetgeen hij 
(de mensch) heeft bedacht; dat is wat hij van zijne goden verwacht’.140 Hogere ver-
wachtingen en een hoger verlangen kent de heiden volgens Kruyt niet. Zijn goden 
zijn namelijk net als de mensen en kunnen de mensen niet uit de ware, in zichzelf 
gekeerde staat van het heidendom leiden naar een hoger plan.141  

Het heidendom zit volgens Kruyt dus feitelijk in zichzelf gevangen. De goden 
maken de To Pamona niet beter, aangezien zij geen zedelijke kracht vormen: de 
goden staan uiteindelijk in zedelijk opzicht niet boven de mensen.142 De To Pamona 
kennen dierlijke liefde: de liefde van ouders tot de kinderen en de liefde tot familie-
leden. De goden kennen deze liefde ook, maar niet de onbaatzuchtige liefde van 
Jezus, die de hemel achter zich liet. De goden ‘kunnen hunne aanbidders dus niet 
voeren tot hoogere liefde, gelijk wij van Christus leeren, den naaste lief te hebben 
als onszelven, ja boven onszelven.’143 De goden bewijzen volgens Kruyt nooit ge-
nade aan hun volgelingen en derhalve bewijzen de To Pamona evenmin genade aan 
hun medemensen. Dit brengt hem tot de volgende conclusie: ‘de gemeenschap van 
den Toradja met zijne goden maakt hem niet beter, maar houdt hem op dezelfde 
hoogte.’144 De godsdienst mist dus de innerlijke ontwikkelingsmogelijkheden om de 
aanhangers naar een hoger niveau van geestelijk leven te brengen. Dit brengt Kruyt 
tot de verzuchting, en tevens tot het oordeel: ‘Bij ons [Kruyt en de gurus] versterkte 
deze bespreking den indruk, welk een berg van ongerechtigheid en onwaarheid het 
Evangelie van Gods zondaarsliefde heeft te slechten’.145  
 
Verval en ontwikkeling in de godsdienst 
De titel van het in 1906 gepubliceerde boek Het Animisme in den Indischen Archipel 
verwijst rechtstreeks naar de invloed van Wilken op Kruyt. Door te kiezen voor deze 
titel, vrijwel woordelijk die welke Wilken gebruikte voor zijn publicatie van 1884-
1885, gaf Kruyt met nadruk aan in zijn traditie te willen staan en hem te erkennen 
als leermeester. Zijn voorwoord begint met een rechtvaardiging voor het schrijven 

                                                        
137  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 27. 
138  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 28. 
139  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 28. 
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145  Kruyt, ‘Het wezen van het Heidendom’, blz. 35. 
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van een nieuwe, omvattende studie over het animisme in Nederlands-Indië: sinds het 
verschijnen van Wilkens werk waren zoveel nieuwe gegevens ter beschikking 
gekomen, dat het Kruyt niet verstandig leek uitvoering te geven aan zijn oorspron-
kelijke plan een bijgewerkte versie van Wilkens studie voor te bereiden. Bovendien 
geeft hij aan dat hij door zijn eigen onderzoek ‘geen vrede meer had met eenige 
opvattingen door Prof. Wilken in zijn boek neergelegd.’146 Hij besloot dus tot het 
schrijven van een geheel nieuwe studie en luidde daarmee in zijn eigen ontwikkeling 
een nieuwe fase in, waarin langzaam maar zeker een steeds groter accent kwam te 
liggen op een evolutionaire benadering van de godsdienst. 

In het kader van dit hoofdstuk wijzen we op een passage uit het slot van het 
voorwoord, die vaak geciteerd is vanwege de helderheid die ze verschaft over 
Kruyts theologische denken over het animisme enerzijds en over zijn visie op de 
verhouding van evolutie en openbaring anderzijds. Kruyt onderstreept in dit 
voorwoord het grote nut van het doordringen in de denkwijze en de geestelijke 
voorstellingen van de ‘inlanders’. Hij memoreert dat hij zelf als zendeling meer en 
meer doordrong in de gedachtewereld van de To Pamona en dat dit hem in staat 
stelde het evangelie te verkondigen op een wijze die hoop geeft, ‘dat de menschen 
iets van de prediking in zich zullen opnemen’.147 Het is zijn doel een objectief beeld 
van het animisme te geven. Daarom stelde hij zijn mening als christen en zendeling 
over de ‘wereld en geestesbeschouwing van den natuurmensch’ terzijde en schrijft 
als etnoloog.148 Hij besluit dan met een aantal regels waarin hij aangeeft, dat in het 
animisme zowel ontwikkeling als achteruitgang waar te nemen is. Met andere 
woorden: Kruyt erkent, anders dan de klassiek evolutionaire etnologische school, dat 
ontwikkeling niet altijd omhoog voert. Dit is consistent met zijn spreken over verval 
in het heidendom en met zijn verwijzingen naar de invloed van de zondeval op het 
maatschappelijk en geestelijk leven van de mens. Zo ziet hij in de kritiekloosheid en 
onverschilligheid van de To Pamona ten opzichte van zijn medemens een grote 
hindernis voor zedelijke ontwikkeling en als zodanig een teken van stagnatie.149 Met 
klem betoogt Kruyt aan het einde van het voorwoord, dat het christendom niet 
verstaan kan worden als een vrucht van de evolutie van het godsdienstig leven van 
mensen. Het ontstaat niet organisch uit andere godsdiensten. Het christendom is 
evenmin een fase op weg naar een nog hoger niveau van geestelijk leven: het is 
openbaring van God. Kruyt laat het in deze publicatie bij dit a priori en werkt dit 
niet nader uit.  

Dit laat onverlet, dat Kruyt het animisme ziet als een primitieve fase in de 
ontwikkeling van mens en cultuur. De inleiding biedt tussen de regels door – niet 
expliciet uitgewerkt – helderheid over zijn visie op de evolutionaire lijn in de 
ontwikkeling van de godsdiensten. Kort roept hij de vraag op naar de verhouding 
van animisme en spiritisme: zijn deze uit elkaar voortgekomen, hebben zij steeds 
naast elkaar bestaan, is het animisme een ‘terugzinken van den mensch in zijne 
vereering van de stof’?150 Hij wil deze vragen echter niet beantwoorden en zich 
beperken tot het schetsen van een beeld van het animisme, ‘zooals zich dit in dezen 

                                                        
146  Kruyt, Het Animisme in den Indischen Archipel, blz. vii. 
147  Kruyt, Het Animisme in den Indischen Archipel, blz. viii-ix. 
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tijd voordoet’.151 Hij houdt zich met betrekking tot de ontwikkelingsvragen dan ook 
op de vlakte, erkent dat de groepering van gegevens een hulpmiddel wil zijn en dat 
de lijnen van spiritisme en animisme in de praktijk vaak door elkaar heen lopen.  

Toch laat een zorgvuldige lezing zien, dat hij zich uiteindelijk niet onthoudt van 
een antwoord op de ontwikkelingsvraag. Kruyt schrijft namelijk, dat naarmate de 
zielestof persoonlijker ingekleurd wordt, het zelfbewustzijn van de mens toeneemt. 
Bij sterk communistisch levende volken wordt volgens hem uitgegaan van een on-
persoonlijke, alles bezielende levenskracht. Hoe meer de mens zich echter bewust 
wordt van zichzelf, des te persoonlijker en individueler wordt de zielestof ge-
dacht.152 Onderliggende gedachte is hier het evolutionaire concept van een primitief, 
communalistisch animisme naar een hoger, individueler en spiritistisch stadium. Hij 
koppelt hier in een paar terloopse zinnen de religieuze ontwikkeling aan de sociale 
ontwikkeling.153 Datzelfde doet hij in het jaarverslag van 1908, waarin hij aangeeft 
dat het christen worden, na de pacificatie van Midden-Celebes, tot zijn verrassing 
geen overwegend politieke handeling blijkt te worden, maar dat godsdienstig-
zedelijke overwegingen zich ‘duchtig’ laten gelden.154 

In relatie tot zijn theologische visie op de godsdiensten is belangrijk hetgeen hij 
aan het eind van de inleiding opmerkt, namelijk dat de islamitische en christelijke 
godsdienst grote invloed hebben gehad op de heidense voorstellingen. Deze gods-
diensten zouden de voorstellingen van de zielestof sterk op de achtergrond hebben 
gedrukt. De animistische gebruiken en rituelen zouden bewaard zijn gebleven, maar 
allengs zijn gevuld met een christelijk of islamitisch begrippenkader met betrekking 
tot zelfstandig voortlevende zielen. Het ‘bijgeloof’ blijft in allerlei gebruiken 
bestaan, terwijl de spiritistische opvattingen sterk zijn gewijzigd en gepersonali-
seerd. Dit amalgaam van naast elkaar bestaande religieuze elementen stelde Kruyt, 
zoals hiervoor bleek, al eerder aan de orde: het gaat daarbij in zijn visie om 
onverenigbare elementen, die om de voorrang strijden en uiteindelijk bijdragen aan 
het evolutionaire proces van de godsdienst. Met andere woorden: juist deze interne 
religieuze inconsistenties noemde Kruyt later de locus van de ontwikkelings-
mogelijkheden van de godsdienst.  
 
Ziel en zielestof als sleutel tot de godsdienst 
De studie over het animisme richt zich op een uiteenzetting van de begrippen 
zielestof en ziel. Kruyt zag deze begrippen tot op grote hoogte als de sleutel tot het 
verstaan van de primitieve heiden. Hij gebruikte het woord zielestof om een ‘fijne, 
aetherische stof’ aan te duiden, ‘die de geheele natuur bezielt, doet leven’. Deze 
zielestof onderscheidde hij van de ziel, de geestelijk na de dood voortlevende 
mens.155 Zielestof had te maken met magie. Ziel had te maken met het geloof in 
voortbestaan, hetgeen Kruyt in etnologische zin spiritisme noemde.156 Uiteindelijk 
zou Kruyt deze twee begrippen dan ook zien als wijzend op verschillende evolu-
tionaire stadia. Het magische geloof ging aan het geloof in het voortbestaan van de 
ziel vooraf. Magie wees op de heiden die op een ‘laag standpunt’ van ontwikkeling 
                                                        
151  Kruyt, Het Animisme in den Indischen Archipel, blz. 4. 
152  Kruyt, Het Animisme in den Indischen Archipel, blz. 2. 
153  Zie ook Koentjaraningrat, Anthropology in Indonesia, blz. 63. 
154  Kruyt, ‘De Zending in den werkkring Koekoe in het jaar 1908’, MNZG, 1909 (53), blz. 12. 
155  Kruyt, Het Animisme in den Indischen Archipel, blz. 2. 
156  Zie voor de begrippen animisme en spiritisme ook Kruyts lezing ‘De Inlandsche staat en de 
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stond en rituelen rondom de ziel stonden symbool voor een hogere ontwikkelings-
fase.  

Kruyt was de eerste die een dergelijke categorie introduceerde bij de beschrij-
ving van het animisme in Nederlands-Indië. Dat wil echter niet zeggen, dat hij in 
internationaal perspectief eveneens de eerste was die een soortgelijke omschrijving 
gebruikte. In de inleiding zocht Kruyt aansluiting bij de opvattingen van W.W. 
Skeat (1866-1953), die in zijn boek Malay Magic (1900) een ‘all pervading 
animism, involving a certain common principle (semangat)’ aanwijst als ‘root idea’ 
van magie.157 Het eerste hoofdstuk zet in met een verwijzing naar Skeat, als opmaat 
naar een bespreking van het begrip semangat, hetgeen Kruyt zonder bewijsvoering 
gelijk stelt aan zielestof.  

De behandeling van de begrippen zielestof en semangat stonden in de context 
van een internationale discussie over mana, een begrip dat de Engelsman R.H. 
Codrington (1830-1922) introduceerde en dat hij met name uitwerkte in zijn boek 
The Melanesians (1891).158 Het begrip mana, volgens de Franse antropoloog M. 
Mauss door Codrington ‘admirablement observeé et décrite’,159 duidt op al hetgeen 
de gewone macht van mensen te boven gaat. Het is een kracht die alles doortrekt, 
die wordt aangewend in magische gebruiken en die mensen willen verwerven. ‘Le 
mana n’est pas simplement une force, un être, c’est encore une action, une qualité et 
un état. En d’autres termes, le mot est à la fois un substantif, un adjectif, un 
verbe.’160 Het concept kreeg veel navolging en werd aanvankelijk gezien als een 
begeleidingsverschijnsel van animisme. De Engelse etnoloog R.R. Marett (1866-
1943) nam in een voordracht getiteld ‘Preanimistic religion’ 161 (1899) eveneens 
afstand van Tylors concept van het animisme. Hij beschouwde het als een te 
rationalistische vorm van religie. Marett wilde ruimte creëren voor religieuze 
emotie, voor ongedefinieerde vormen van religiositeit die niet te verbinden waren 
met het begrip ziel en het bestaan na de dood. Hij wees op gevoelens van ontzag en 
de beleving van het mysterieuze, die niet altijd konden worden verbonden met 
geesten en zielen. Deze gevoelens omschreef hij als mana. Kruyt had het boek van 
Codrington gelezen. Dit blijkt uit een brief aan Adriani, waarin hij aangeeft het van 
Adriani geleende boek te hebben doorgewerkt. Hij was met name onder de indruk 
van het hoofdstuk over de begrafenis en plaatst enkele kritische kanttekeningen bij 
Codringtons omschrijving van geesten en zielen.162  

De introductie van het begrip ‘zielestof’ in de beschrijving van het animisme in 
Nederlands-Indië staat dus in de context van een internationaal gevoerde etnolo-
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peninsula, London, 1899, blz. 579. Uit de dagboeknotitie van 14 maart 1919 blijkt dat Kruyt dit 
boek in bezit had. Hij noemt dit boek ook in zijn artikel ‘Het derde gebod’, in: Th. Delleman, Sinaï en 
Ardjoeno, Het Indonesische volksleven in het licht der tien geboden, Aalten, 1946, blz. 76. 
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gische discussie over wezen en oorsprong van religie. Kruyt is vanwege de 
gebruikte argumentatie met betrekking tot de categorie zielestof door diverse 
antropologen, zowel in zijn eigen tijd als later, fel onder kritiek gesteld. Met name J. 
van Baal verwijt Kruyt een cirkelredenering: laatstgenoemde gebruikte het concept 
zielestof om magische praktijken te verklaren en waar sprake was van magie, achtte 
Kruyt het bestaan van zielestof aangetoond.163  
 
Invloed van P.D. Chantepie de la Saussaye 
Kruyt nam de term zielestof over van de ethische godsdienstwetenschapper P.D. 
Chantepie de la Saussaye. Hij maakt hiervan melding in een voetnoot.164 Rond de 
eeuwwisseling correspondeerden zij met elkaar over het animisme en over de termi-
nologie. In het Kruyt-archief bevinden zich enkele brieven, geschreven in de jaren 
1901 tot 1903, die daar meer inzicht in verschaffen. De oudste zich in het archief 
bevindende brief, gedateerd 18 november 1901, schreef De la Saussaye aan Kruyt165 
naar aanleiding van diens ‘Aanteekeningen’ over het animisme. Laatstgenoemde had 
deze aantekeningen confidentieel toegezonden aan J.W. Gunning, met het oog op 
het onderwijs aan de kweekschool.  

Tijdens zijn bezoek aan Midden-Celebes had Gunning aan Kruyt gevraagd hem 
een handreiking te doen met het oog op de lessen over het animisme. Hij vroeg 
Kruyt tevens advies over de aan te stellen docent. Kruyt ontraadde Gunning de 
etnoloog S.R. Steinmetz of zijn leerling H.J. Nieboer166 aan te stellen, vanwege hun 
materialistische visie op de mens. Hij suggereerde De la Saussaye als een goede 
mogelijkheid. Gunning was daar echter niet voor, omdat deze de realiteit van alle 
spiritistische verschijnselen loochende. Gunning zou daarom zelf de lessen gaan 
verzorgen.167 Blijkens de briefwisseling besloot hij uiteindelijk toch De la Saussaye 
voor deze lessen te vragen. Derhalve had Gunning hem Kruyts aantekeningen ter 
hand gesteld.  

De la Saussaye maakte in de lessen dankbaar gebruik van Kruyts notities. Hij 
wilde het confidentiële karakter ervan eerbiedigen, maar concludeerde tevens: ‘Zij 
zijn evenwel én rijk van inhoud én bevatten nieuwe vruchtbare inzichten’. Daarom 
stelde hij aan Kruyt voor hem te machtigen de aantekeningen om te werken tot 
mededelingen voor de Koninklijke Academie, of dat laatstgenoemde dit zelf zou 
doen. De la Saussaye gaf er de voorkeur aan dat Kruyt zijn materiaal zelf zou 
uitwerken en verzocht hem daar op korte termijn prioriteit aan te geven:  

 
Dat ik schrijf: ‘spoedig’ is, omdat het mij voorkomt dat uw resultaten en beschouwingen 
juist die zijn waar de hedendaagsche studie toe leidt en behoefte aan heeft; – en dan is er één 
zeker recht dat gij, zoo al niet absoluut de prioriteit dan toch de zelfstandigheid uwer 
beschouwingen handhaaft, door er tijdig mee voor den dag te komen. Als gij het nu ver-
schenen 4e deel van prof. De Groots Religion of China168 leest, zult gij zien dat hij – wel 
niet geheel tot dezelfde resultaten komt – maar (…)169 zich in dezelfde richting beweegt als 

                                                        
163  Van Baal, Van Beek, Symbols for communication, blz. 72-73. 
164  Kruyt, Het Animisme in den Indischen Archipel, blz. 2. 
165  Brief P.D. Chantepie de la Saussaye aan Kruyt, 18 november 1901 (ARvdZ 101A/6/1). 
166  Nieboer promoveerde in 1900 bij Steinmetz op een studie over slavernij. 
167  Kruyt, ‘Dagboek 1901’, 10 maart. 
168  J.J.M. de Groot, Religion of China, 1912, New York/Londen. De sinolooog De Groot (1854-1921) 

was van 1890 tot 1904 hoogleraar land- en volkenkunde in Leiden, van 1904 tot 1912 was hij 
eveneens in Leiden hoogleraar sinologie. In 1912 werd hij benoemd aan de universiteit van Berlijn. 

169  De betreffende woorden zijn onleesbaar. 
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gij – met geheel ander materiaal. Uit een woordje in ons huis170 kreeg ik den indruk dat gij 
niet billijk zijt tegenover De Groot. Hij is indertijd – evenals Wilken – geheel uitgegaan van 
Tylor’s animisme, maar langzamerhand maakt hij zich vrij en geeft zijn materiaal hem 
preciezer, genuanceerder beschouwingen. (…) Uw uiteenzetting der ‘psychologie’ is stellig 
hoogst belangrijk. Uw woord ‘levensfluïde’ is door uzelf niet anders bedoeld dan ‘thrown 
out’ – een ‘benaderende’ uitdrukking. Zoudt gij dat niet nog scherper markeeren door die 
uitdrukking soms te wijzigen,171 b.v. naast ‘levensfluïde’ ook te spreken van ‘zielestof’ of 
zo iets?172 

 
De la Saussaye veronderstelt tot slot dat Kruyt zijn gegevens mogelijk bewaart voor 
een later te schrijven groter werk, maar hij dringt er op aan dat Kruyt in ieder geval 
‘enkele snippers’ van zijn arbeid openbaar maakt. De laatstgenoemde beantwoordt de 
brief op 3 februari 1902 en schrijft daarin verheugd te zijn dat De la Saussaye waarde 
toekent aan zijn aantekeningen.173 Hij gaat gaarne in op zijn suggestie naast de term 
‘levensfluïde’ de term ‘zielestof’ te gebruiken.  
 
Invloed van het spiritisme 
Kruyt tekende in zijn brief aan, dat hij de term ‘levensfluïde’ overgenomen had van de 
spiritisten. Zij gebruikten deze term als eersten. Kruyt was tot de ontdekking gekomen 
dat zij met deze term ‘bijna’ – hij besefte dat spiritisten wel boos zouden worden om 
deze gelijkstelling – hetzelfde bedoelden als de heidenen. Zo onderscheidde de 
Geneefse magnetiseur Ch. Lafontaine (1803-1892) bijvoorbeeld tussen de ‘bewust 
gevoelende ziel’ en het ‘levensfluïde’ of de ‘levensvloeistof’. Dit fluïde gebruikte de 
magnetiseur bij de behandeling van zijn patiënten. Lafontaine ontleende dit aan het 
begrippenkader van F.A. Mesmer (1734-1815), die in zijn proefschrift De planetarum 
influxu (1766) een onweegbare en etherische stof – vrijwel dezelfde formulering die 
Kruyt gebruikte! – beschreef, die de verbinding vormt van mens en kosmos.174 Een 
remming van de stroom van dit fluïdum door het menselijk lichaam kon ziekten ver-
oorzaken. Het strijken over de plaatsen waar de remmingen zich voordeden, zou leiden 
tot een harmonieuzer verdeling van het fluïdum over het lichaam, hetgeen vervolgens 
tot genezing leidde.  

Ook J. Revius (1795-1871), vooraanstaand spiritualist in het derde kwart van de 
negentiende eeuw, sprak in zijn boek Het magnetisme (1862) van het fluïdum als de 
essentiële factor in het magnetisme.175 Hij was met velen uit spiritistische kring over-
tuigd van de nauwe samenhang die bestond tussen magnetisme en spiritisme. Kruyts 
lenen van het woord ‘levensfluïde’ roept de vraag op waarom hij het werk van de wu-
rakes, de priesteressen, zo negatief waardeerde als magie. Verondersteld mag worden, 
dat Kruyt, die tot circa 1900 overtuigd aanhanger was van het spiritisme, op de hoogte 
was met de theorie en de praktijk van het magnetisme. Tijdens het bijwonen van het 
ritueel waarbij de wurake de kantu (gif) verwijderde uit het lichaam van een zieke door 
te strijken over de pijnlijke plek – een ritueel dat Kruyt in de beginjaren in Poso 
herhaaldelijk bijwoonde – moet de vergelijking met de praktijk van het magnetisme in 
West-Europa zich aan hem hebben opgedrongen. Hij gebruikte hiervoor evenals in het 

                                                        
170  De lezing van dit woord is onzeker. 
171  De lezing van het woord ‘wijzigen’ is onzeker. 
172  Brief P.D. Chantepie de la Saussaye aan Kruyt, 18 november 1901, blz. 2-3 (ARvdZ 101A/6/1). 
173  Brief Kruyt aan P.D. Chantepie de la Saussaye, 3 februari 1902 (ARvdZ 101A/6/1). 
174  Jansen, Nieuwe zekerheid, blz. 21-22. 
175  Jansen, Nieuwe zekerheid, blz. 26-27. 
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magnetisme het woord ‘strijken’: ‘het bestrijken van het zieke lichaamsdeel om de pijn 
er uit weg te trekken’.176 In dagboeken en correspondentie hebben we echter niet 
kunnen terugvinden, dat hij deze vergelijking maakte. 

We keren terug naar de suggestie van De la Saussaye aan Kruyt om zijn aante-
keningen over het animisme te publiceren. Kruyt durfde dit niet aan, omdat het artikel 
herzien diende te worden en hem de tijd tot grondige studie op korte termijn ontbrak. 
Ook vreesde hij dat etnologische vakmannen als S.R. Steinmetz en H.J. Nieboer hem 
op dit terrein niet competent achtten: ‘beide genoemde heeren zijn het heelemaal niet 
met mij eens en klampen zich geheel aan Tylor vast’.177 Daarmee geeft Kruyt impliciet 
aan dat hij zelf geen volgeling van Tylor was en de evolutionaire interpretatie van 
gegevens niet zonder meer toepaste. Kruyt schreef De la Saussaye dat hij geen onrijp 
stuk wilde publiceren, want dat zou de heren Steinmetz en Nieboer slechts de 
gelegenheid bieden kritiek te leveren op zijn denkwijze. Voor kritiek was hij niet bang, 
maar het zou de goede zaak niet dienen. De goede zaak werd slechts gediend door een 
stevig doorwrocht stuk en hij zou daarom met een publicatie wachten tot hij meer tijd 
had voor studie. Dat zou gebeuren in het kader van de studiereis door Nederlands-Indië 
in 1905, die rechtstreeks tot de verschijning van het boek over het animisme leidde.  

In verband met de contacten tussen Kruyt en De la Saussaye moet nog worden 
vermeld, dat reeds in het dagboek van het jaar 1899 sprake is van correspondentie 
tussen beiden.178 In het Kruyt-archief is de correspondentie uit dat jaar echter niet 
aangetroffen. Mogelijk correspondeerden beiden zelfs al voor die tijd. De Adriani’s 
hadden namelijk een hechte band met de familie De la Saussaye en het is zeer wel 
mogelijk dat ook Kruyt rondom etnologische en godsdienstwetenschappelijke kwes-
ties contact met hem had. Gegevens daarover ontbreken echter. Wel vermeldt het 
dagboek van 1895 de naam De la Saussaye. Kruyt noteerde toen dat Adriani hem 
een brief voorlas die laatstgenoemde aan De la Saussaye schreef.179 Tussen de 
familie Adriani en de familie De la Saussaye bestond een uitgebreide corres-
pondentie, die in totaal circa 110 brieven omvatte.180 Geregeld ontving de familie 
Adriani van hen nieuw verschenen boeken, met name op het terrein van linguïstiek, 
godsdienst- en bijbelwetenschap en zedekunde.181 Of deze werken vervolgens ook 
werden uitgeleend aan Kruyt, is niet na te gaan, maar het ligt wel voor de hand. In 
ieder geval is uit de correspondentie duidelijk, dat de familie Adriani geregeld aan 
Kruyt voorstelde boeken mee te lezen.182 Ook lazen de familie Kruyt en de familie 
Adriani soms samen brieven die zij van bekenden ontvingen.183 

Tussen het verschijnen van Het Animisme in den Indischen Archipel (1906) en 
De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes (1911-1912) publiceerde Kruyt 

                                                        
176  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 28. 
177  Brief Kruyt aan P.D. Chantepie de la Saussaye, 3 februari 1902. Het is overigens niet correct dat 

Nieboer zich uitsluitend oriënteerde op Tylor. Volgens J. van Baal kan Nieboer gezien worden als 
iemand die juist impliciet kritiek leverde op de evolutionistische interpretatie van gegevens. Van 
Baal noemt hem als een vroeg voorbeeld van de mogelijkheid sociale instituties te verklaren zonder 
daarbij oorsprongstheorieën te betrekken (Van Baal, Geschiedenis en groei, blz. 113). 

178  Kruyt, ‘Dagboek 1899’, 15 mei. 
179  Kruyt, ‘Dagboek 1895’, 11 augustus. 
180  R. Jongeling, ‘Geestelijk voedsel voor de tanoana’, in: ‘Maar eens zei ik ja.’ Liber amicorum voor drs. 

H. Bootsma, s.l., 1992, blz. 105. 
181  Jongeling, ‘Geestelijk voedsel voor de tanoana’, blz. 106. 
182  Jongeling, ‘Geestelijk voedsel voor de tanoana’, blz. 108. 
183  Kruyt, ‘Dagboek 1901’, 2 juni: ze brachten de dag door bij de Adriani’s ‘met het doorlezen van 

elkaars brieven’. 
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niet meer dan een vijftal etnologische artikelen. Deze bijdragen over bezoeken aan 
de berglandschappen Napu, Besoa en Bada zijn vooral beschrijvend van aard. Ze 
bevatten weinig gegevens die een nader beeld verschaffen van Kruyts visie op de 
godsdiensten. De publicatie De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes 
voegt voor de vraagstelling van dit hoofdstuk, namelijk welke visie op andere gods-
diensten Kruyt had, weinig toe: het boek bevat een enorme hoeveelheid gegevens 
over de To Pamona, zowel met betrekking tot de religie als tot het maatschappelijk 
leven, maar Kruyt onthoudt zich van een theologische en godsdienstwetenschap-
pelijke waardering van deze gegevens. Het hoofdstuk over het leven van de ziel184 
biedt een uitvoerige behandeling van het begrip tanoana – ‘datgene waardoor de 
mens leeft’ – en van andere aanduidingen van de ziel.185 Kruyt gaat daarbij met 
name in op de vraag wat er met de angga, de ziel, gebeurt na de dood. Het hoofdstuk 
over de lijkbezorging gaat in op de dodenfeesten en biedt veel informatie over de 
beleving van sterfelijkheid en dood. We zoeken echter tevergeefs naar uitspraken die 
duidelijk maken wat zijn eigen visie op de betreffende opvattingen en rituelen was. 

Kruyt beoordeelde de religie van de To Pamona als de godsdienst van een 
primitief volk. Vanuit de gangbare etnologische ontwikkelingscategorieën, die 
volken die niet of nauwelijks handel drijven en die nauwelijks in contact komen met 
andere volken als primitief classificeren, kwam Kruyt tot de conclusie dat ‘the 
Toradja’s mind was extremely narrowed’ door de hoge graad van geïsoleerdheid.186 
In het artikel ‘The presentation of Christianity to primitive peoples’ (1915), vormt 
deze opvatting zelfs het uitgangspunt voor de classificatie van godsdienst en cultuur 
als primitief.187 Als gevolg van het genoemde isolement zouden de To Pamona niet 
in staat zijn ‘to project his thoughts beyond his own circle’188 Alles wat nieuw en 
vreemd voor hen is, trekken zij in de eigen kring van de eigen belevingswereld. De 
rituelen rondom de versterking van de tanoana, de levenskracht, omschrijft Kruyt 
als ‘Toradja fancies’ en ‘childish means’.189 De cultus is niet gericht op de ziel, op 
het hogere, maar ‘the heathen cult aims entirely at gaining some earthly advan-
tage’.190 Evenals in andere artikelen wordt hier duidelijk, dat naar Kruyts oordeel 
deze religie niet in staat is mensen te leiden naar een geestelijk verstaan van de 
waarheid.  

Van Baal heeft bezwaar aangetekend tegen deze classificering van de To 
Pamona.191 Hij was van mening dat de To Pamona lang niet zo primitief waren als 
Kruyt het deed voorkomen. Volgens Van Baal was de laatstgenoemde ‘bezeten van 
de gedachte dat men bij de Toradja, die immers koppensnellers waren en tal van 
andere dingen deden, die Kruyt niet begreep, te maken had met een echt primitief 
volk met al de eigenschappen van wilden.’192 Hij had volgens Van Baal geen oog 
voor de eenheid van de cultuur, waardoor de verschillende aspecten van die cultuur 

                                                        
184  Kruyt, De Bare’e sprekende Toradjas van Midden-Celebes, deel I, 2e druk 1950, blz. 409-478. 
185  Kruyt, De Bare’e sprekende Toradjas van Midden-Celebes, blz. 409. 
186  Kruyt, ‘The presentation of Christianity’, blz. 81. 
187  Kruyt, ‘The presentation of Christianity’, blz. 81-95.  
188  Kruyt, ‘The presentation of Christianity,’ blz. 82. 
189  Kruyt, ‘The presentation of Christianity’, blz. 82. 
190  Kruyt, ‘The presentation of Christianity’, blz. 93. 
191  Van Baal, Geschiedenis en groei, blz. 128-129. Opvallend is dat in de Engelse uitgave het betref-

fende gedeelte – een uitgebreide voetnoot – niet is opgenomen, zie Van Baal, Van Beek, Symbols 
for communication, blz. 44. 

192  Van Baal, Geschiedenis en groei, blz. 128. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 181 

wel degelijk een zinvol geheel vormden: de cultuur was ‘niet zo helemaal primitief’. 
Kruyt zou uiteindelijk inzien, dat cultuurelementen voorkwamen die duidden op een 
hogere ontwikkeling. De door hem aangetroffen hogere cultuurlagen interpreteerde 
hij echter als de gevolgen van migraties.  

Het is curieus, dat de Canadese antropoloog A. Schrauwers in een recente studie 
tot een vrijwel tegenovergestelde conclusie komt. Terwijl Van Baal spreekt van 
Kruyts voorbijzien aan de eenheid van de cultuur, is Schrauwers juist van mening 
dat Kruyt zich omwille van politieke en missionaire doelen schuldig gemaakt heeft 
aan het construeren van een eenheidscultuur. Schrauwers legt, contra Kruyt, het 
accent op de grote diversiteit van de culturen van Midden-Sulawesi. Een authentieke 
Pamona-cultuur bestaat volgens hem niet. Die mythe wil hij daarom in zijn studie 
deconstrueren.193 Kruyt zou de etnologie gebruikt hebben om een niet-bestaande 
eenheidscultuur te construeren, die vooral dienstbaar was aan de incorporatie van 
deze landstreken in het koloniaal bestuur.194 Het construct van culturele en 
religieuze eenheid had ‘state formation’ op het oog: Kruyt wilde dat Midden-
Celebes zou vallen onder het bevoegd gezag van het gouvernement Celebes en 
Onderhoorigheden en niet onder het gezag van de residentie Menado. Daarom 
construeerde hij de eenheid van de volken van Midden-Celebes.195 Schrauwers legt 
ook met een andere bedoeling nadruk op de grote invloed die de politiek had op de 
missionaire benadering van Kruyt: het onderscheid dat hij aanbracht tussen 
animisme als (private) religie en adat als neutrale en publieke notie, zou hem in staat 
stellen om de scheiding tussen kerk en staat veilig te stellen en het gezag van de 
zending over de christelijke To Pamona te vestigen en te handhaven.196  
 
Invloed van F.D.E. van Ossenbruggen 
Bovenstaande subparagraaf over Kruyts boek Het Animisme in den Indischen 
Archipel maakte duidelijk, dat zijn etnologische publicaties weinig informatie 
bevatten die zijn visie op de godsdiensten verheldert. Dit vergeefse zoeken is voor 
een groot deel het gevolg van Kruyts bewuste, in het voorwoord van zijn boek over 
het animisme genoemde keuze om niet als zendeling te schrijven, maar als etnoloog. 
We zouden derhalve kunnen verwachten dat hetzelfde geldt voor de derde belang-
wekkende etnologische publicatie van deze periode, ‘Measa: eene bijdrage tot (de 
kennis van) het dynamisme der Bare’e sprekende Toradjas en enkele omwonende 
volken’.197 Dat is echter niet het geval. Deze serie van drie artikelen, gezamenlijk 
circa 250 bladzijden omvattend en gepubliceerd tussen 1918 en 1920, vormt een 
omslag in het etnologisch denken van Kruyt, die zijn evolutionistische denkkader 
scherper doet uitkomen.198  

                                                        
193  A. Schrauwers, Colonial ‘Reformation’ in the highlands of Central Sulawesi, Indonesia, 1892-1995, 

Toronto, 2000, blz. 8. 
194  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 8vv. 
195  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 41. 
196  Schrauwers, Colonial ‘Reformation’, blz. 54. Zie verder over Schrauwers: blz. 385vv. 
197  Kruyt, ‘Measa: eene bijdrage tot (de kennis van) het dynamisme der Bare’e sprekende Toradjas en 

enkele omwonende volken’, BTLV, 1918 (74), blz. 233-262; 1919 (75), blz. 36-133; 1920 (76), blz. 
1-116. 

198  In een brief aan F.A. van de Wetering (geboren 1896, van 1920-1927 hulpprediker in Timor en van 
1927 tot 1928 in Tomohon) schrijft Kruyt over een Engelse vertaling van ‘Measa’: ‘Ja, reeds 
meermalen heeft men uit Engeland gevraagd om mijn artikelen in het Engelsch uit te geven, maar ik 
voel daarvoor te Hollandsch, en de lui die gebruik willen maken van mijn gegevens, leeren wel 
voldoende Hollandsch om er plezier van te hebben. Zoo maakt Frazer ook volop gebruik van mijn 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 182 

In deze serie betoogt hij aan de hand van het begrip measa (‘onheilbrengend’), dat in 
de godsdienstige ontwikkeling een pre-animistische fase moet worden onderschei-
den. Deze voorfase noemt hij het dynamisme.199 Deze dynamistische laag in de 
godsdienst van de To Pamona omschrijft hij als voluit magisch:  

 
De mensch is een vat vol magische kracht, welke door alle openingen van het lichaam 
voor den dag komt, en op de omgeving invloed oefent. Tranen, speeksel, zweet, adem, 
urine, faeces, alles werkt magisch op de omringende voorwerpen en wezens, nu eens ten 
goede om bestaanden magischen invloed te niet te doen, dan eens ten kwade om reeds 
aanwezige magische werking krachtiger te maken. Het is de vrees voor deze in alles aan-
wezige magische kracht, die den Heiden gebonden houdt. Met zijne gedachten is hij 
voortdurend bezig om mogelijk schadelijke invloeden te paralyseeren, of om te voor-
komen dat schadelijk werkende magie wordt ontketend.200 

 
Kruyt stelde zich in deze artikelen ten doel ‘eenige van deze verschijnselen’ te 
bespreken en de ‘prae-animistische grond’ bloot te leggen.201 Daarbij wordt meteen 
een vooronderstelling zichtbaar: hij geeft aan dat de To Pamona de betreffende 
verschijnselen uitleggen als voortekenen en waarschuwingen van voorouders en 
geesten. Hij vooronderstelt dat de To Pamona niet meer weten wat de oorspronke-
lijke betekenis van deze verschijnselen was. De bewoners van Midden-Celebes 
zouden zijn vergeten, dat die verschijnselen niet alleen, als waarschuwing van de 
voorouders, verwezen naar naderend onheil, maar dat de verschijnselen zelf met het 
ongeluk samenvielen: het verschijnsel verwees niet naar onheilspellende magie, 
maar was onheilspellende magie. De ontketening van magisch werkende krachten 
was het directe, onlosmakelijke gevolg van het verschijnsel op zich. 

Kruyt was door de geschriften van F.D.E. van Ossenbruggen, een leerling van 
G.A. Wilken, tot de overtuiging gekomen dat een pre-animistische fase bestond. 
Wilken had op zijn beurt de term dynamisme – in de zin van magische kracht die 
onderscheiden moest worden van animisme – overgenomen van A. Vierkandt, die in 
1896 publiceerde over een van animisme te onderscheiden pre-animisme.202 In het 
voorwoord van het eerste, in 1918 gepubliceerde artikel, erkende Kruyt dat de term 
zielestof tot tegenspraak leidde. G.P. Rouffaer verweet hem, dat hij ‘zonder eenige 
verklaring of demonstreering’ het begrip zielestof had gebruikt.203 C. Snouck 
Hurgronje vreesde dat de beschrijving van het concept te veel onduidelijkheden 
open liet en dat een deel van de vakgenoten het concept als dwaas van de hand zou 
wijzen.204  

                                                                                                                                  
geschriften.’ Zie brief Kruyt aan F.A. van de Wetering, 9 september 1925 (ARvdZ 101A/7/1). Uit 
‘Dagboek 1921-1922’, 8 juni 1922, blijkt dat Kruyt zich de aanschaf voornam van Frazers The 
Golden Bough, A Study in Comparative Religion (twee banden, London/New York, 1890; derde 
omgewerkte druk in twaalf banden: London/New York, 1911-1915).  

199  Ook N. Adriani ging, waarschijnlijk onder invloed van Kruyt, uit van het dynamisme, als pre-
animistische fase. Hij sprak van het volksgeloof ‘uit een vroegere tijd, dat dus niet in het Animisme 
is geboren, maar door het Animisme is geërfd’. Zie N. Adriani, Posso (Midden-Celebes), blz. 87-89. 

200  Kruyt, ‘Measa’, 1918 (74), blz. 235. 
201  Kruyt, ‘Measa’, 1918 (74), blz. 236. 
202  Ook Konrad Th. Preuss, directeur van het etnografisch museum in Berlijn, publiceerde in 1904 en 

1905 over het principe van het dynamisme. S.R. Jaarsma en J.J. de Wolf schrijven dat Kruyt 
‘adopted Konrad Theodor Preuss’ principle of dynamism’ (IDA, blz. 367-368). Van Ossenbruggen 
werd echter met name beïnvloed door de eerdere publicaties van Vierkandt.  

203  Kruyt, ‘Measa’, 1918 (74), blz. 233. 
204  Kruyt, ‘Measa’, 1918 (74), blz. 233. Kruyt onderhield een jarenlange correspondentie met Snouck 
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Kruyt betreurde dat het gebruik van deze term tot verwarring had geleid en schreef 
vervolgens dat een artikel van Van Ossenbruggen, ‘Het primitieve denken, zooals 
dit zich uit voornamelijk in pokkengebruiken op Java en elders’ (1915),205 hem tot 
het inzicht had gebracht dat hij nog niet voldoende doorgedrongen was in de voor-
stellingen verbonden aan het begrip zielestof. In het Kruyt-archief bevindt zich een 
ongedateerde brief aan Van Ossenbruggen, waarin Kruyt omschrijft welke omslag 
het genoemde artikel in zijn denken teweegbracht. Met potlood is in de marge het 
jaartal ‘1916’206 geschreven. Kruyt stuurde de brief ‘enkele maanden’ na het ver-
schijnen van genoemd artikel.207 Hij schreef:  

 
Enkele maanden geleden heb ik Uwe studie ‘Het Primitieve Denken zooals dit zich uit 
voornamelijk in pokkengebruiken op Java en elders’ gelezen. Dit werk heeft een diepen 
indruk op mij gemaakt en hoe verder ik las hoe meer ik overtuigd werd van de waarheid 
van de door U zoo duidelijk uiteengezette theorie omtrent het prae-animisme. Slag op 
slag werden mij verschillende dingen omtrent mijn eigen Possoërs duidelijk. Want laat ik 
u aanstonds zeggen, dat ik nooit geheel ingenomen ben geweest met mijn werk over het 
Animisme in den Indischen Archipel, want ik heb altijd gevoeld, dat ik nog niet tot den 
grond van de zaak was doorgedrongen. Ik was te veel bevangen in de animistische theo-
rie, en daarmee worstelende ben ik tot de minder gelukkige theorie van de onpersoonlijke 
zielestof gekomen, die U zoo heeft geërgerd, hetgeen ik nu volkomen begrijp. Door Uwe 
uiteenzetting is het gordijn in eens voor mij opgegaan, en alles wat ik met onpersoonlijke 
zielestof heb willen verklaren is niets anders dan de magie van het ‘Prae-animisme’.208 

 
Opvallend is dat Kruyt aangeeft hoezeer hij gevangen gezeten heeft in de animis-
tische theorie, die hem ‘verhinderd heeft de dingen klaar te zien’. Het begrip measa 
kon hij niet verklaren vanuit de animistische theorie en daarom had hij dit begrip in 
het werk over de Bare’e-sprekende Toradja’s geheel weggelaten. Hij besefte dat Van 
Ossenbruggens visie hem hielp tot een verklaring van dit begrip te komen: ‘Een 
gansche lijst van measa-omstandigheden heb ik bijeen, en een voor een bewijzen zij 
de waarheid van Uw beweering dat te veel of te ontijdig ontketende magie verder-
felijk is voor den mensch.’ Kruyt hoopt dan ook – indien hij tijd kan vinden – een 
artikel aan deze bevindingen te kunnen wijden. Dit zou uiteindelijk de artikelenreeks 
‘Measa’ worden. Uit wat volgt, blijkt dat Kruyt en Van Ossenbruggen al eerder met 
elkaar correspondeerden. Die briefwisseling is echter niet in het archief bewaard 
gebleven. Uit het onderstaande wordt duidelijk dat Kruyt de nieuwe inzichten direct 
koppelde aan het missionaire werk:  
                                                                                                                                  

Hurgronje (1898-1914, 1929-1933, zie ARvdZ 106A/7/2, 101A/6/2, 101A/8/3). In de eerste jaren 
stuurde Kruyt hem etnologische artikelen toe, die Snouck Hurgronje vervolgens becommen-
tarieerde. Door een bezoek van controleur Engelenberg aan Snouck Hurgronje, in 1903, kreeg de 
correspondentie een persoonlijker karakter en ging de correspondentie meer in op de situatie in 
Midden-Celebes.   

205  F.D.E. van Ossenbruggen, ‘Het primitieve denken, zooals dit zich uit voornamelijk in pokken-
gebruiken op Java en elders’, BTLV, 1915 (71), blz. 1-369. Kruyt was al voor het verschijnen van 
deze publicatie bekend met het werk van Van Ossenbruggen. Dit blijkt uit een opmerking in de 
brochure ‘De christelijke zending’, Pro en Contra, Baarn, 1910 (6/3), blz. 8. 

206  Brief Kruyt aan F.D.E. van Ossenbruggen, ongedateerd (ARvdZ 101A/6/2). Het met potlood 
geschreven jaartal is niet geheel duidelijk. De zes lijkt op het eerste gezicht een nul. De brief kan 
echter niet in 1910 geschreven zijn. 

207  Brief Kruyt aan F.D.E. van Ossenbruggen, ongedateerd (ARvdZ 101A/6/2). 
208  In een brief aan Adriani schrijft Kruyt eveneens dat hij het met het pre-animisme helemaal eens is 

en dat hij dat bedoelde met de ‘onpersoonlijke zielestof’ (brief Kruyt aan Adriani, 16 mei 1916, 
ARvdZ 96A/1/4a). 
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Deze en een aantal andere onderzoekingen naar aanleiding van Uw werk hebben mijn 
plan om U mijn dank te betuigen voor hetgeen ik uit Uw studie heb geleerd, doen uit-
stellen. Alles wat ik tot nu toe gevonden heb, bevestigt hetgeen U zegt. Ik heb enkele der 
door U opgegeven boeken besteld om mij nog grondiger de zaak te kunnen indenken, 
want het is voor mij als zendeling veel waard de ziel van de Toradja’s te verstaan. Om 
iets te noemen: Herhaaldelijk heeft men mij de vraag gedaan en doet men mij die nog, of 
men door Christen te worden niet zal sterven. Heel in het begin dacht ik dat men deze 
vraag deed om te spotten met de waarde van het Christendom. Hiervan kwam ik spoedig 
af door den ernst waarmee men die vraag steeds deed en doet. Maar na de lezing van uw 
boek begrijp ik er pas goed de bedoeling van. De vraag is: Heeft de Christelijke belijdenis 
voldoende kracht om de schadelijke magie waardoor wij te avond of te morgen moeten 
sterven te neutraliseeren, zoodat we kunnen blijven leven.209 

 
Het antwoord van Van Ossenbruggen is niet in het archief bewaard gebleven. Een 
volgende brief van Kruyt aan Van Ossenbruggen is gedateerd 25 juli 1917. Uit die 
brief blijkt, dat Kruyt bezig is zijn publicatie over measa voor te bereiden, maar in 
hoofdzaak betreft de brief een reactie op de door Van Ossenbruggen aan Kruyt 
gezonden studie ‘De oorsprong van het Javaansche begrip Montja-pat, in verband 
met primitieve classificaties’.210 Kruyt, die een handgeschreven concept van de 
studie ontving, was in het onzekere of Van Ossenbruggen bedoelde dat hij het artikel 
zou becommentariëren voordat het in druk verscheen. Hij geeft aan daarom nader 
bericht af te wachten, voordat hij kanttekeningen maakt bij het opstel. In een 
handgeschreven postscriptum meldt hij echter zich zorgen te maken dat hij met een 
dergelijk uitstel Van Ossenbruggen zal duperen. Hij zal zijn aantekeningen bij het 
artikel derhalve aan Van Ossenbruggen sturen.  

In genoemde brief beschrijft hij een ritueel dat plaatsvindt bij ‘vergeefbare 
bloedschande’ (incest van oom en nicht, tante en neef). Opvallend is, dat de ver-
klaring die de inwoners van Midden-Celebes van dit ritueel geven, volgens hem niet 
de juiste kan zijn. De uitleg strookt namelijk niet met de wijze waarop hij de rol van 
magie interpreteert: ‘Deze verklaring is daarom al niet aan te nemen, omdat de 
oorspronkelijke gedachte van de verkeerd werkende magie van bloedschande moet 
geweest zijn, dat de daardoor ontstane boei211 de hitte van de zon versterkt en er dus 
groote droogte zou komen.’ De woorden ‘moet geweest zijn’ lijken te suggereren, 
dat Kruyt vooronderstelde noties wil teruglezen in de gegevens die hem ter 
beschikking staan, tegen de eigen interpretatie van de To Pamona in.  

De eerste in het Kruyt-archief aanwezige brief van Van Ossenbruggen is 
gedateerd 22 december 1921. Zij vormt een reactie op diverse door Kruyt aan hem 
toegezonden artikelen, over de To Seko, de To Rongkong en de Rotenees, gepu-
bliceerd in 1920 en 1921. Van Ossenbruggen beklaagt zich in de brief over de 
bedroevende kwaliteit van het etnologisch onderzoek en spreekt de wens uit dat tien 
mensen ‘met de capaciteiten toegerust waarover U beschikt én met dezelfde toe-
wijding bovendien, opdracht konden verkrijgen om heel ons eilandenrijk eens goed 
en grondig ethnologisch te verkennen en bestudeeren. Maar van dergelijke moge-
lijkheden staan wij verder af dan ooit tevoren. Gelukkig dat Midden-Celebes althans 
                                                        
209  Brief Kruyt aan F.D.E. van Ossenbruggen, ongedateerd (ARvdZ 101A/6/2). 
210  F.D.E van Ossenbruggen, ‘De oorsprong van het Javaansche begrip Montja-pat, in verband met 

primitieve classificaties’, VMKAW, Afd. Letterkunde, 1917 (5), blz. 3.  
211  Boei: ‘de kwade invloed eener magisch gevaarlijke gebeurtenis, zooals ongunstig vogelgeschreeuw, 

het breken van een kookpot, het lachen om een dier’ (N. Adriani, Bare’e-Nederlandsch Woorden-
boek, Leiden, 1928, blz. 75.) 
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in U en Adriani en in uw zoon zulke uitmuntende verkenners212 vindt’.213 De brief 
gaat niet in op Kruyts publicatie van ‘Measa’, waarvan het laatste deel in 1920 
verscheen. De laatste, in archiefmap 101A/6/1 bewaard gebleven brief is geschreven 
door Van Ossenbruggen en is gedateerd 26 februari 1922. Deze brief heeft geen 
betrekking op etnologische publicaties, maar gaat in op het feit dat – tot Van 
Ossenbruggens spijt en ergernis – Kruyt in verband met bezuinigingen niet is aange-
steld als etnoloog in dienst van de overheid. In archiefmap 101A/7/1 bevinden zich 
latere brieven van Van Ossenbruggen aan Kruyt. De eerste brief, gedateerd 22 
oktober 1924, heeft betrekking op Kruyts etnologisch onderzoek in West-Celebes, 
het werk van etnologen als W. Schmidt en de Manchester etnoloog W.J. Perry 
(1889-1940)214 en Van Ossenbruggens afschuw van de Freudiaanse interpretatie van 
religieuze verschijnselen.215 De tweede brief216 gaat in op Kruyts artikel over de 
natte rijstbouw bij de To Pamona.217 Van Ossenbruggen verwondert zich erover dat 
hij daarin geheel mee gaat met Perry’s theorie dat de Egyptische cultuur moet 
worden beschouwd als de bakermat van een groot deel van de wereldbeschaving. 
Perry’s etnologische visie beschouwt hij als een gevaarlijke benadering, evenals de 
roomse van W. Schmidt.218 De brieven bevatten echter geen informatie over measa. 
Dit leidt tot de conclusie dat de in het archief aanwezige correspondentie tussen 
Kruyt en Van Ossenbruggen weinig inhoudelijke informatie oplevert over een 
eventuele discussie tussen beiden over measa bij de inwoners van Midden-Celebes. 

In de reeks artikelen over measa – het concept werd voorafgaand aan publicatie 
becommentarieerd door Van Ossenbruggen219 – komt Kruyts visie op de ontwik-
keling van de godsdienst scherper dan in voorgaande publicaties naar voren. In het 
eerste artikel, gepubliceerd in 1918, schrijft Kruyt over het breken van aarden potten 
en de angst voor de magische kracht die men daarin vermoedde. Wanneer een aar-
den pot zonder iemands toedoen breekt dan wordt dit door de To Pamona getypeerd 

                                                        
212  De lezing van het woord ‘verkenners’ is onzeker. 
213  Brief Van Ossenbruggen aan Kruyt, 22 december 1921 (ARvdZ 101A/6/2). 
214  Zie IDA, blz. 367. 
215  Brief F.D.E. van Ossenbruggen aan Kruyt, 22 oktober 1924 (ARvdZ 101A/7/1). Kruyt moest 

volgens zijn brief van 24 december 1924 (ARvdZ 101A/7/1) evenmin iets hebben van de manier 
waarop S. Freud ‘ethnologische verschijnselen tracht te verklaren’, maar ‘hij heeft wel getoond, dat 
de psychische factoren bij den mensch te veel buiten beschouwing worden gelaten bij het verklaren 
van deze verschijnselen’. Volgens Kruyt bleek dat met name uit de discussie tussen Freud en de 
etnoloog J.G. Frazer. Godsdienst kan niet uitsluitend uit magie verklaard worden, zoals Frazer 
volgens Kruyt deed, of uit het overnemen van de cultuur van anderen (Perry). Van Ossenbruggen en 
Kruyt refereren hier aan Freuds boek Totem und Tabu: einige Übereinstimmungen im Seelenleben 
der Wilde und der Neurotiker, dat in 1912 werd gepubliceerd. In deze studie gaat Freud de discussie 
over het animisme aan met Frazer, E.B. Tylor, H. Spencer, E. Durkheim en W. Wundt (met name 
zijn ook door Kruyt bestudeerde werk Völkerpsychologie, Eine Untersuchung der Entwicklungs-
gesetze von Sprache, Mythos und Sitte, 10 dln., Leipzig, 1900-1920, zie brief J. Warneck aan Kruyt, 
5 januari 1909, ARvdZ 101A/6/4). In Moses und der Monotheismus (1939) meldt Freud dat hij bij 
het schrijven van het boek over totem en taboe gebruik maakte van de theoretische concepten van 
Ch. Darwin en vooral W. Robertson Smith (zie blz. 167-168). Uit een dagboeknotitie van Kruyt 
blijkt dat hij bekend was met het werk van Durkheim (Kruyt, ‘Dagboek 1921-1922’, 11 juni).  

216  Brief F.D.E. van Ossenbruggen aan Kruyt, 1 december 1924 (ARvdZ 101A/7/1).  
217  Kruyt, ‘De beteekenis van den natten rijstbouw voor de Possoërs’, Koloniale Studiën, 1924 (8/4), 

blz. 33-53. 
218  Kruyt antwoordde dat hij ‘heusch niet zoo’n vereerder’ van Perry was, maar dat hij een aantal van 

zijn ideeën inderdaad deelde (brief Kruyt aan Van Ossenbruggen, 24 december 1924, ARvdZ 
101A/7/1). 

219  Kruyt, ‘Measa’, 1918 (74), blz. 256, zie voetnoot. 
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als measa, als onheilbrengend, en de priesteres moet direct worden geroepen om 
tanoana (zielestof) te halen bij Pue mPalaburu, de hemelgod, om de levenskracht 
van de huisgenoten te versterken.220 Kruyt tekent aan, dat dit geloof aan het onheil-
brengende van een pot die breekt vooral sterk is bij de stammen die volgens hem de 
oudste Bare’e-sprekende stammen zijn, namelijk de To Lage en de To Onda’e: ‘Hier 
zijn dus de denkbeelden uit de prae-animistische periode nog het best bewaard. Bij 
de jongere stammen, die eerst later door uitzwerming zijn ontstaan, leeft dit prae-
animistisch geloof niet zoo sterk meer, waarschijnlijk omdat het ontstaan dier 
stammen dateert uit een tijd, toen het animistisch geloof reeds overheersend was.’221  

De manier waarop Kruyt hier redeneert is op zijn minst riskant: de etnologische 
vooronderstellingen vormen naast een interpretatiekader voor religie tevens een 
methodiek voor een historische datering van sociaal-maatschappelijke ontwikke-
lingsfasen. Voor Kruyts theologische waardering van het werk van de wurake, de 
priesteres, zou dit niet zonder gevolg blijven. Al vanaf de aanvang van zijn werk 
was Kruyt fel gekant tegen het bedrog van het mowurake, het rituele handelen van 
de priesteres. De nieuwe vooronderstelling van het dynamisme als een voorfase van 
het animisme brengt Kruyt tot de uitspraak ‘dat deze menschen [de priesteressen] 
thans geheel op animistisch standpunt staan, en zij steeds met goden, geesten en 
zielen werken. Maar een nader onderzoek zou ongetwijfeld aan het licht brengen, 
dat voor sommigen harer handelingen een prae-animistische grond bestaat.’222 
Daarop noemt hij direct, met verwijzing naar Van Ossenbruggen, een voorbeeld: de 
woka, het huisje dat de wurakes ‘zoogenaamd’ voor de wurake-geesten maken, zou 
oorspronkelijk een mand zijn geweest waarin de ziekte in de gedaante van vloervuil 
werd weggeworpen. Hij voegt daar aan toe: ‘Toen de ziekten aan geesten werden 
toegeschreven, of zelfs als geesten werden gedacht, die in den mensch drongen, 
werd de mand of korf een “huisje”, waarin de geesten werden opgesloten.’223  

Uit het voorafgaande volgt dat Kruyt in het licht van een gemodificeerde 
ontwikkelingstheorie van de godsdiensten komt tot een andere interpretatie van de 
gegevens dan in het boek De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes. Hij 
vooronderstelt een magische voorfase, die vooraf ging aan het geloof in geesten en 
zielen, gaat ervan uit dat de woka gelijk gesteld kan worden aan de mand die Van 
Ossenbruggen beschrijft en komt tot een herinterpretatie. De gevolgen van deze 
keuze komen pas aan het licht in Kruyts werk Van Heiden tot Christen, waarin de 
wurake op basis van de etnologische vooronderstellingen gewaardeerd wordt als de 
magiër, die typerend is voor een lagerontwikkelde vorm van religiositeit, waarbij het 
hoogontwikkelde christendom geen aansluiting kan vinden.  

Het tweede opstel van ‘Measa’224 sluit af met de merkwaardige opmerking, dat 
het betreffende opstel alleen de bedoeling heeft nieuw materiaal aan te dragen en dat 
Kruyt de gegevens met betrekking tot het begraven van de doden, zoals verzameld 
in het boek De Bare’e-sprekende Toradja’s van Midden-Celebes, niet ‘in dynamis-
tischen zin’ wil verklaren, c.q. herinterpreteren.225 Hij bedoelde waarschijnlijk, dat 
de gegevens over het dynamisme in dit opstel aanvullend zijn en dat ze de eerder 
                                                        
220  Kruyt, ‘Measa’, 1918 (74), blz. 239. 
221  Kruyt, ‘Measa’, 1918 (74), blz. 238. 
222  Kruyt, ‘Measa’, 1918 (74), blz. 240. 
223  Kruyt, ‘Measa’, 1918 (74), blz. 240. 
224  Kruyt, ‘Measa: eene bijdrage tot (de kennis van) het dynamisme der Bare’e sprekende Toradjas en 

enkele omwonende volken’, BTLV, 1919 (75), blz. 36-133. 
225  Kruyt, ‘Measa’, 1919 (75), blz. 133. 
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gepubliceerde gegevens over het animisme niet ontkrachten. Feitelijk is wat hij 
schrijft echter herinterpretatie in het licht van measa. De voortdurende nadruk op 
magische krachten en invloeden die de To Pamona onderscheiden in de wereld om 
hen heen, moet de lezer tot de slotsom leiden dat een dynamistische fase voorafging 
aan het animisme. De slotzin van het opstel maakt duidelijk, dat de To Pamona deze 
ontwikkelingshistorische indeling zelf niet hanteren: ‘Door den nu levenden Toradja 
worden alle bedoelde [dynamistische] gebruiken animistisch verklaard’.226  

Van Baal beklaagt zich erover dat Kruyt in deze publicatie veelvuldig gebruik 
maakt van analogieën van de ‘leer der electriciteit’, zoals het uitvloeien van een 
magische stroom en het paralyseren van magische kracht.227 Het is echter de vraag 
of Kruyt deze termen ontleende aan de leer der elektriciteit. Het ligt veel meer voor 
de hand, dat hij de termen ontleend heeft aan het spiritisme, evenals dit het geval 
was met de term ‘levensfluïde’. Kruyt beschouwde de term measa als een 
verdieping en nadere uitwerking van het begrip ‘zielestof’, oftewel de aanvankelijk 
door Kruyt gebruikte term ‘levensfluïde’. In spiritistische geschriften treffen we 
termen aan zoals het ‘overstromen van gewaarwordingen’, via een ‘fijnere materie 
dan wij kennen’.228 F.A. Mesmer, van wie Kruyt de omschrijving voor het levens-
fluïde waarschijnlijk overnam – ‘de onweegbare en etherische stof’ – vergelijkt het -
fluïde met even ondoorgrondelijke verschijnselen als zwaartekracht, licht en elektri-
citeit.229 De magnetiseur P.J. Siemelink (1818-1859) sprak over genezende 
‘magnetische vloeistof’, die de geremde doorstroming van het levensfluïde weer op 
gang kon brengen.230 Tot slot wijzen we op een geschrift uit 1858 van de schrijver 
Anonymus, die spiritisme wilde toelichten vanuit de natuurkunde en die over de 
wording van de mens schreef: ‘In zijnen embryonischen toestand is de mensch in 
den volsten zin een water- of infusiedier, dat in den moederschoot in het vloeibaar 
element ontstaat door den prikkel der positieve electriciteit des mans, die met de 
negatieve des vrouws in conjunctie treedt, daar beide geslachten tesamen een 
magnetisch veld vormen.’231 Deze verwijzingen vormen zeker geen sluitende argu-
mentatie, maar er is gegronde aanleiding te veronderstellen dat Kruyt de begrippen 
‘uitvloeien’ en ‘kracht’ ontleende aan het spiritisme en niet aan de ‘leer der electri-
citeit’, zoals Van Baal wil. 
 
4.3.6 Het animisme als voorbereidende godsdienst 
 
Tijdens zijn tweede verlofperiode (1923-1924) schreef Kruyt de hoofdstukken van 
het boek Van Heiden tot Christen. Deze werden tussen 1924 en 1926 als losse artike-
len geplaatst in Tijdschrift voor Zendingswetenschap ‘Mededeelingen’.232 Het boek 
biedt een afgeronde verantwoording van Kruyts uiteindelijke visie op de gods-
                                                        
226  Kruyt, ‘Measa’, 1919 (75), blz. 133. 
227  Van Baal, Geschiedenis en groei, blz. 128. 
228  H.J. Schimmel, Verzoend, Schiedam, s.a., blz. 209, geciteerd naar Jansen, Nieuwe zekerheid, blz. 

109. 
229  Jansen, Nieuwe zekerheid, blz. 21. 
230  Jansen, Nieuwe zekerheid, blz. 23-24. 
231  Anonymus, Het magnetisme beschouwd bij het licht der natuurkunde, oorsprong en werking in 

verband met biologie, tafeldans, klopgeesten, tweede gezicht en geestesverschijningen, door eenen 
doctor in de natuurlijke wijsbegeerte en bovennatuurkunde, Den Haag, 1858, blz. 12.  

232  Kruyt, ‘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. Ook separaat verschenen: Oegst-
geest, s.a. [1926]. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 188 

diensten. Belangwekkende etnologische artikelen als ‘Koopen in Midden-Celebes’ 
(1923),233 ‘Raadsels en de Dooden’ (1929)234 en ‘Het leggen van een knoop in Indo-
nesië’ (1937)235 laten geen fundamentele wijziging in Kruyts visie op het animisme 
meer zien. Hoewel het boek Van Heiden tot Christen een missiologische studie is, 
geeft het veel informatie over Kruyts etnologische visie op de godsdiensten. Het is 
daarom opvallend dat Koentjaraningrat dit boek in het geheel niet behandelt.236 
Wellicht houdt dit verband met het gegeven, dat een groot deel van de gedachten in 
dit boek feitelijk een nadere uitwerking zijn van wat we al aantreffen in ‘Measa’. 
Kruyt werkt in Van Heiden tot Christen zijn ideeën over de ontwikkeling van de 
godsdienst echter veel verder uit. Deze publicatie wordt in het onderstaande dan ook 
nader toegelicht. Het is daarbij van belang in gedachten te houden hetgeen Kruyt in 
een brief aan zijn vriend Bram van der Flier schreef, namelijk dat hij bij zijn vriend 
gaarne het misverstand wilde wegnemen als zou hij geloven in de evolutie van de 
menselijk geest.237 Zijn visie gaf kennelijk aanleiding tot dit misverstand en het doet 
de vraag opkomen wat zijn evolutionaire visie dan precies inhield. 

Kruyt stelde zich met het boek Van Heiden tot Christen ten doel ‘te laten zien 
wat er in het godsdienstig denken en voelen bij de Possoërs omgaat’.238 Hij legde de 
nadruk op het belang van het doordringen in de leefwereld van de To Pamona, 
teneinde beter te kunnen nagaan in hoeverre het christendom daarbij kan aansluiten. 
Het is voor de verkondiger van het evangelie belangrijk te weten welk proces zich 
afspeelt in het hart van de heiden. Zodoende kunnen teleurstellingen in het werk 
worden voorkomen én voorts ‘zullen wij getroffen worden door het mooie in de op-
voeding, die God aan de volken geeft, om hen tot zich op te voeren.’ In het laatste 
deel van de voorgaande zin wordt duidelijk hoe Kruyts theologische en etnologische 
vooronderstellingen elkaar ontmoeten: het gaat om de pedagogiek van de volkeren 
en de ontwikkeling naar een hoger niveau van geestelijk leven. 

Het boek, van ruim 180 pagina’s, is ingedeeld in acht hoofdstukken. Het eerste 
hoofdstuk handelt over de voorbereiding van de volken in Nederlands-Indië op de 
komst van het evangelie. Hij geeft hierin zijn visie op de (oer)geschiedenis en de 
ontwikkeling van godsdienst en samenleving. Het tweede hoofdstuk concentreert 
zich op de betekenis van de rite bij de To Pamona. Het is in dit hoofdstuk dat hij zijn 
gedachten over met elkaar strijdige elementen binnen de religie uitwerkt. Het is 
daarmee een cruciaal hoofdstuk voor het verstaan van Kruyts gedachtegang. De 
hoofdstukken drie en vier gaan in op het geloof en het gebed van de To Pamona. Hij 
werkt hierin zijn visie op het verschil tussen stoffelijk en geestelijk geloof uit. Een 
lang, vijfde hoofdstuk wijdt hij aan het zondebesef van de To Pamona. Het accent 
verschuift in deze pagina’s van een bespreking van de religie van de To Pamona naar 
de prediking van het evangelie: hier komt met name de verhouding van het zonde-
besef tot de prediking van Christus’ verzoening aan de orde. Ook in de hoofdstukken 

                                                        
233  Kruyt, ‘Koopen in Midden-Celebes’, VMKAW, afd. letterkunde, 1923 (56/5), blz. 149-178, ook 

separaat uitgegeven: Amsterdam, 1923. Mauss wijst in zijn ‘Essai sur le don’ op dit artikel van 
Kruyt en noemt hem ‘un des meilleurs ethnographes’ (blz. 167, 193). 

234  Kruyt, ‘Raadsels en de Dooden’, in: Feestbundel bij het 150-jarig bestaan van het Bataviaasch 
Genootschap, 1929, blz. 383-392. Verkort in: AWCC, 1929 (5/50). 

235  Kruyt, ‘Het leggen van een knoop in Indonesië’, VMKAW, Afd. Letterkunde, 1937 (84/4), blz. 147-
166. Ook separaat verschenen: Amsterdam, 1937. 

236  Koentjaraningrat, Anthropology in Indonesia, blz. 62-67. 
237  Brief Kruyt aan A. van der Flier, 4 februari 1925 (ARvdZ 101A/6/3). 
238  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 3. 
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zes tot en met acht valt het accent op de missiologie: de heidenprediking, wet en 
evangelie en tot slot de toeëigening van het evangelie komen aan de orde.239 Opval-
lend is dat Kruyt in zijn boek niet of nauwelijks verwijst naar auteurs van wier 
gedachtegoed hij gebruik heeft gemaakt. Het onderstaande gaat na welke visie op de 
godsdienst van de To Pamona en op het animisme in het algemeen naar voren komt 
in Kruyts Van Heiden tot Christen. Het accent ligt daarbij op de eerste hoofdstukken 
van dit boek. De latere capita komen aan de orde in hoofdstuk vijf, dat Kruyts opvat-
tingen over zending bespreekt. 

Kruyt opent zijn bespreking van de geschiedenis van godsdienst en samenleving 
met een uiteenzetting over de grote diversiteit aan volken binnen de Nederlands-
Indische archipel. Oppervlakkige vergelijking moge volgens Kruyt tot de conclusie 
leiden dat er veel overeenkomsten zijn, maar het gaat om volken die onderling even 
sterk verschillen als de stammen die tot het Germaanse of Latijnse ras worden ge-
rekend.240 De Indonesische volken behoren tot één ras, maar elk volk heeft een eigen 
aanleg en een eigen karakter. Hij weidt uit over de verschillende vormen die het 
christendom in Europa kreeg: culturele eigenschappen verbindt hij aan de christe-
lijke stroming die bevolkingsgroepen aanhangen. De oude Kelten, met hun druïden, 
konden met hun grote accent op het priesterlijke aspect in hun godsdienst niet pro-
testant worden. Het priesterschap van de katholieke kerk was in Keltische streken 
een cultuureigen vorm.  

Naar Kruyts inschatting was een dergelijk proces in Nederlands-Indië nog niet 
goed waarneembaar. De volken die het christendom aanvaardden, namen het aan in 
de vorm waarin het werd aangeboden: ‘Het evangelie is nog niet zóó in de harten 
doorgedrongen, het is nog niet zóó beslist eigendom geworden, dat men aan de 
openbaring van dit geloof ook eigen vormen heeft kunnen geven.’241 Dat kan 
volgens Kruyt ook niet anders, omdat de Indische christenen nog volgelingen en 
geen leiders in de christelijke godsdienst zijn. Hij heeft deze inleiding nodig om tot 
zijn these te komen dat de zending pas kan slagen, wanneer het christendom ‘door de 
menschen begrepen en in hun innerlijk wezen opgenomen wordt’.242 De mogelijk-
heid die een volk heeft ‘te begrijpen’ en ‘op te nemen’ is in hoge mate afhankelijk 
van de voorbereiding, die het volk in godsdienstig opzicht heeft gehad. Het is deze 
reden, die Kruyt brengt tot een uiteenzetting over zijn ‘gedachten ten opzichte van de 
wijze, waarop die voorbereiding heeft plaatsgehad’.243  

De beschrijving van deze voorbereiding laat Kruyt aanvangen met de these, dat 
Nederlands-Indië bewoond moet zijn geweest door een volk ‘dat geestelijk en gods-
dienstig niet ver gevorderd was’.244 Deze mensen woonden oorspronkelijk elders en 
kwamen als immigrant naar de archipel. Kruyt gebruikt in verband met het immi-
greren van dit volk het woordje ‘toch’: een volk dat ‘toch van overzee op deze 
                                                        
239  Het onderwerp van dit laatste hoofdstuk werkt Kruyt ook uit in het artikel ‘The appropriation of 

Christianity’, blz. 267-275. 
240  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 5. 
241  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 6. 
242  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 7. 
243  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 7. 
244  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 7. Zie voor een beschrijving van Kruyts visie op Gods weg met 

de heidenen ook Zending en Volkskracht, ’s-Gravenhage, 1937, blz. 4-7. De oudste inwoners van 
Midden-Celebes beschrijft hij daar als mensen die nog maar weinig gevorderd waren in de opvoe-
ding, die God aan zijn mensenkinderen geeft (blz. 4). De latere immigranten waren ‘reeds verder 
gevorderd in de opvoeding Gods’ (blz. 4-5). Een andere groep immigranten leidde de bewoners van 
Midden-Celebes ‘door Gods bestel nog een trap hooger naar Hem’ (blz. 5-6). 
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eilanden is aangekomen’.245 Hij werkt dit niet uit, maar hij doelt met dit kleine 
woordje op de spanning die in etnologische kring werd gevoeld tussen enerzijds 
‘geestelijk niet ver gevorderd’ en anderzijds immigratie. Een migrerend volk zou 
immers veel contacten met andere volken hebben en daardoor zou het volgens de 
gangbare etnologische theorie op een hoger ontwikkelingspeil moeten staan.  

Kruyt meent evenwel dat er voldoende aanwijzingen zijn die duiden op de 
komst van een aan de Polynesiërs verwant volk, dat godsdienstig niet ver gevorderd 
was. Hoewel hij zijn these nauwelijks onderbouwt en niet verwijst naar ander onder-
zoek, ligt het gezien enkele notities in de dagboeken van 1919 en 1920 voor de hand 
dat hij zich hier baseert op het werk History of Melanesian Society (1914) van de 
Engelse antropoloog W.H.R. Rivers (1864-1922). Hij bestudeerde dit boek intensief 
en tekende aan dat dit werk van groot belang was voor zijn onderzoek naar de ver-
schillende cultuurlagen bij de Indonesiërs.246 

Zelfs bij de stammen van Midden-Celebes meent Kruyt gebruiken te herkennen 
die erop duiden, dat zij oorspronkelijk een zeevarend volk waren.247 Hij spreekt van 
een immigrerend volk dat de eilanden binnendrong, maar laat de vraag onbeslist of 
het daarmee oude, oorspronkelijke volken van een laagstaand type heeft verdrongen. 
Hij verwijst naar de onderzoekingen van Paul en Fritz Sarasin, die meenden bij de 
To Ala op Zuid-West Sulawesi een mogelijk restant van de oorspronkelijke bevol-
king te hebben aangetroffen. Evenzo ziet hij aanwijzingen in verhalen van apen en 
bosmensen, die mogelijk een collectieve herinnering vormen aan een ‘laagstaand’ 
volk dat zouden moeten afstammen van de negerachtige stammen in de Filippijnen. 
Over de geestelijke ontwikkeling van dit oorspronkelijke volk wil hij geen uitspra-
ken doen. Over het volgens Kruyt later geïmmigreerde Kladi- of Colocassiavolk doet 
hij dergelijke uitspraken echter wel: het waren mensen die knollen aten, de rijstbouw 
nog niet kenden en dus nog laag stonden op de ontwikkelingsladder.  
 
Magie-bezwerende godsdienst 
De laagontwikkelde Kladiërs zouden niet hebben geweten van goden, ‘in den zin 
van onzichtbare machten, die een eigen wil hebben’.248 Zij kenden volgens Kruyt het 
geloof in een schepper-god niet, maar geloofden dat de eerste mens voortkwam uit 
een kluit aarde, bamboestengels, eieren en vruchten. De natuur beschouwden ze als 
‘vervuld van een groote kracht, die versterkend en verzwakkend, levenwekkend en 
doodend kan werken.’249 De Kladiërs zagen de mens als een vat vol magische kracht. 
Diegene die meer kracht had dan anderen werd priester-tovenaar, die in staat was 

                                                        
245  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 7. Zie voor Kruyts visie op de oorsprong van de To Pamona 

zijn artikel ‘De bewoners van Midden-Celebes, en de culturen, die invloed op hen hebben 
uitgeoefend’, Indische Gids, 1935, blz. 585-600. Kruyt was van mening dat de inwoners van Midden-
Celebes een ‘samengesteld volk’ waren met Melanesische, Kaukasische en Mongoolse trekken. Hij 
veronderstelde dat het Melanesische type het oorspronkelijke ras is geweest dat in Midden-Celebes 
woonde. De Kaukasische en Mongoolse typen (de ‘steenhouwers’) rekende hij tot de immigranten 
(Kruyt, ‘De bewoners van Midden-Celebes’, blz. 587-590). 

246  Zie Kruyt, ‘Dagboek 1919’, 13 december en met name ‘Dagboek 1920’, 3 februari. Zoon Jan Kruyt 
zou later gebruik maken van W.H.R. Rivers’ boek Notes and Querries in Anthropology (London, 
1912), waarin laatstgenoemde een eenvoudige, genealogische onderzoeksmethode beschreef. Deze 
methode kon ook worden gebruikt door mensen zonder formele antropologische scholing. Zie J. 
Kruyt, ‘Iets over de genealogische methode van ethnologisch onderzoek’, TZM, 1924 (68), blz. 327.  

247  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 7. 
248  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 8. 
249  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 8. 
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een ‘tegenstroom’ op gang te brengen en zo de schadelijke werkingen van de natuur 
af te weren. Wie de magische kracht op negatieve wijze gebruikte, de heks en de 
weerwolf, verminderde de levenskracht van de mens die hij als slachtoffer uitzocht. 
Ziekte en dood werden door de Kladiër herleid tot de gevolgen van magische kracht. 
Zonde was dan ook het verrichten van een handeling die magische kracht ontke-
tende. Het is om die reden dat Kruyt zonde omschrijft als een mechanisch, niet als 
een zedelijk begrip.250 Ook rites de passages stelden levensbedreigende magische 
krachten in werking. Leven en sterven werden door de magie beheerst. Langzamer-
hand ging de primitieve mens zich volgens Kruyt de magische krachten voorstellen 
als goede en kwade demonen.  

Het geloof in een voortbestaan van de ziel was bij deze laagstaande volken nog 
slechts in aanvang aanwezig, het was een vaag begrip. De gedachte aan de oorzaak 
van de dood, de kwade magie, was overheersend in het denken. Wanneer het geloof 
in een voortbestaan na de dood enigszins was gevormd, dan nam dit de vorm aan van 
het geloof in een geest, een demon die tevreden gesteld moest worden middels 
offers. Voor Kruyt was het een uitgemaakte zaak, dat het verschil tussen het ontwik-
kelingsniveau van westerse christenen en pre-animistische heidenen zo groot was, 
dat de laatsten nooit zouden kunnen begrijpen waar het christelijk geloof over 
gaat.251 De overgang van stoffelijke naar geestelijke religie was te groot: de bijbel 
werd een magisch toverboek, dat mechanisch werkte ter genezing en bescherming. 
Brood van het avondmaal en doopwater werden eveneens magische werkingen 
toegeschreven. In hoofdstuk vijf, over de theologie van de zending, wordt nader toe-
gelicht hoe Kruyt deze gedachtegang uitwerkte. 
 
Geloof-scheppende godsdienst 
Na deze uiteenzetting over de laagstaande volken, beschrijft Kruyt de immigratie 
van de Steenhouwers, een groot volk dat waarschijnlijk uit het noorden kwam en 
zich op diverse eilanden vestigde, onder meer in de Minahasa, Midden-Celebes, 
Sumba en Nias. De Steenhouwers brachten een hogerstaande cultuur mee, die leidde 
tot een evolutionaire ontwikkeling van de al aanwezige religie. De vermenging met 
de al in de archipel aanwezige volken leidde tot een opheffing uit het dynamisme en 
tot het geloof in goden. Tegelijkertijd echter werden veel van de denkbeelden uit de 
hogere cultuur ‘verbasterd en naar beneden gehaald’.252 De Steenhouwers waren een 
krijgshaftig volk met bronzen bijlen en speren en kregen snel de overhand op de 
volken die slechts beschikten over primitieve wapens.  

Dit animistische volk geloofde volgens Kruyt in een schepper-god, die de mens 
uit aarde schiep. Hun goden waren persoonlijke wezens met een eigen wil, die 
beschikten over het lot van de mensen. De Steenhouwers kenden de verbouw van 
graansoorten. Kruyt postuleert dat met de introductie van de graanbouw – ‘zeker 
gierst, misschien nog geen rijst’ – de oorspronkelijke bewoners tegelijkertijd werden 
ingeleid in het geloof in hogere goden. De verbouw van knollen en bananen vereiste 
weinig zorg en daardoor voelden de verbouwers van deze gewassen zich niet afhan-
kelijk van goddelijke machten: ‘De dynamistische wereldbeschouwing voldeed den 
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menschen. Maar met de graancultuur nam men ook over de vereering van machten, 
die over regen en zonneschijn beschikken.’253 De angst voor het mislukken van de 
oogst dreef de mensen tot de goden.  

In een brief aan Warneck schrijft Kruyt dat de invoer van de rijstcultuur een 
enorme invloed heeft gehad. Een familiehoofd zei hem: ‘ “We hebben onze goden 
gekregen door de rijst.” De man wist waarschijnlijk zelf niet, hoeveel waarheid hij in 
die woorden uitdrukte’.254 Het animisme concentreert zich volgens Kruyt in de 
landbouwrituelen. Het mislukken van de oogst werd gaandeweg geïnterpreteerd als 
een gevolg van overtreding van de religieuze voorschriften en de adat. Het animisme 
leidde daardoor tot een dieper verstaan van zonde en schuld. Zonde en schuld wer-
den niet mechanisch verstaan als een ongewenst in werking stellen van de kwalijke 
invloed van magische kracht, maar als een vergrijp tegen de goden en de voorouders. 
Mensen probeerden de neutralisering van de magische kracht – in ‘Measa’ ‘para-
lyseren’ genoemd – niet te bewerkstelligen door een magische tegenstroom op gang 
te brengen, maar zij zochten verzoening bij de goden. Een zedelijk besef dat gerela-
teerd is aan de erkenning van zonde en schuld wil Kruyt hier echter nog niet 
veronderstellen. 

Hij argumenteert dat de op elkaar inwerkende religieuze ontwikkelingsniveaus 
leidden tot onzekerheid over de vraag waarover de goden zich konden vertoornen en 
wie zou worden gestraft. Op deze wijze kwam bij de aanvang van de landbouw-
werkzaamheden een algemene verzoendag tot stand. Kruyt poneert dat een dergelijk 
gebruik overal zichtbaar is waar de volken van Nederlands-Indië in aanraking 
kwamen met rijstverbouwende en dus hogerontwikkelde immigranten. Hij consta-
teert ook het ontstaan van rituele mengvormen, waarbij het denkbeeld dat de 
gevolgen van een bedreven kwaad op magisch-mechanische wijze kan worden opge-
heven (dynamisme) vermengd is met de hogerontwikkelde gedachte aan ‘God, die 
het bedreven kwaad straft’.255 Hij omschrijft dit als een mengeling van vertrouwen 
op de schepper-god en een ‘steunen op eigen vermogen om langs dynamistischen 
weg de zonden en haar gevolgen te vernietigen.’256  

Deze polaire begrippen van ‘eigen kracht’ en ‘Godsvertrouwen’, van magie en 
geloof, komen in het hele boek als een rode draad terug. Kruyt concludeert dat het 
begrip van zonde zich door de immigranten heeft verdiept, evenals het besef van 
afhankelijkheid van de goden. Zij naderden tot het begrip ‘dat een macht buiten hen, 
dat de Hemelheer beschikt over leven en gezondheid’.257 De priesteressen beseffen, 
dat zij de tegenstroom van de magie, namelijk de levenskracht (tanoana), bij de 
hemelheer moeten halen. Ze verbeelden dat in het ritueel. Juist ‘dat zinnelijk 
waarneembare kan oorzaak worden, dat hij258 in zijn dynamisme gevangen blijft, en 
de genezing niet van God, maar van de zichtbare handeling laat afhangen’.259  

De immigranten brachten volgens Kruyt ook het besef dat het met de dood niet 
afgelopen is. Zij hadden een ‘veel meer ontwikkelde voorstelling van het leven der 
ziel’260 en conserveerden de lichamen van de doden om het leven van de ziel te 
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verlengen. De gebruikte lijkurnen hadden een naam die ‘vaartuig’ betekende en die 
de zielen van de doden weer terug moesten voeren naar het stamland. De noties van 
een schimmenrijk en een dodenstad ontstonden. Ook ontstond het geloof in de 
vergeldende Rechter, die de ziel beoordeelt op haar leven. Kruyt ontzegt deze 
ontwikkelingsfase nog steeds een zedelijke betekenis, maar hij geeft aan dat ze een 
grote stap vooruit was en dat het geloof in een rechter het verantwoordelijkheids-
besef van mensen voor hun daden verhoogde. Dit toegenomen besef ging hand in 
hand met een verdieping van het begrip van het kwade. Daardoor werkten deze voor-
stellingen ook mee ‘het bewustzijn te wekken van de zedelijke beteekenis van het 
kwaad.’261 

Op dit punt brengt Kruyt naar voren, dat een volk dat deze ontwikkeling door-
gemaakt heeft, veel beter voorbereid is op de verkondiging van het evangelie. Zo’n 
volk, schrijft hij, zal zonder veel problemen erkennen, dat er één God is die de 
wereld regeert en dat die God een God is van alle mensen. Voor deze mensen is 
gebed geen toverformule meer. De doop is geen magisch middel meer, maar een 
middel tot afwassing van het kwaad. De mensen staan weliswaar nog heel ver af van 
een waarachtig begrip van het evangelie, maar ‘ze voelen er ongetwijfeld heel wat 
meer van dan zij, die de voorbereiding der Steenhouwers niet hebben gehad.’262 De 
evolutionaire lijn trekt hij ook door naar degenen die al overgingen tot het christen-
dom: de Minahaser heeft een hogerstaand geestelijk karakter dan de Ambonees. De 
oorzaak zoekt hij in de vermenging van de Minahasers met de Steenhouwers.  

Naast de landbouw als cultuurverhogend instrument, wijst Kruyt op de rol van 
de architectuur. De hindoeregenten die tempels oprichtten, deelden het volk geeste-
lijke goederen mee. Kruyt poneert, dat de mensen die de tempels bouwden in het 
zinnelijk waarneembare uitdrukking hebben gezien van een geestelijke kern, die de 
mensen ‘geestelijk en godsdienstig een eind opwaarts voerde’.263 Het hindoeïsme 
bracht mensen ertoe geheel voor onzienlijke dingen te leven. Daardoor was Java 
voorbereid op de komst van de islam. Terzijde merkt Kruyt op, dat het christendom 
in Ethiopië ‘tot onherkenbaar wordens toe vervormd [is] omdat het daar geen 
voorbereiden bodem vond, en dit land niet in verbinding stond met meer bevoor-
rechte streken in Europa’.264  
Aan het slot van dit hoofdstuk wijst Kruyt wederom op het naar beneden trekken van 
hogerontwikkelde concepten door lagerontwikkelde. Hij schrijft: ‘Overal waar het 
Christendom door Indonesiërs265 is aangenomen, wordt het naar beneden getrokken, 
bij het eene volk meer dan bij het andere, wederom naar gelang van de meerdere of 
mindere geestelijke en godsdienstige voorbereiding, die zij hebben gehad.’266 De 
visie op het hoge geestelijk karakter van westers christendom schemert hier tussen 
de regels door. Tegelijkertijd verzet Kruyt zich echter tegen het vaak geuite denk-
beeld, dat het bij Indonesische christenen slechts zou gaan om een christelijk vernis:  
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De Inlandsche Christenen vertoonen vaak het beeld van den jongen, die man begint te 
worden, maar die de nieuwe wereld, waarin hij wordt binnengeleid, nog niet begrijpende, 
zich links en onhebbelijk gedraagt. Alleen wanneer wij iets van den ondergrond hebben 
gezien, waarop hun Christendom gebouwd is; alleen wanneer wij wat meer weten van 
mindere of meerdere voorbereiding voor het Evangelie, die zij hebben genoten, kunnen 
wij het vaak verwrongen beeld van het Christendom, dat dikwijls bij de Indonesiërs aan 
het licht treedt, waardeeren.267  

 
Dit brengt Kruyt tot de conclusie dat we blij moeten zijn met de groei en ontwik-
keling van de goddelijke waarheid in het hart van de Indonesiër, ook wanneer het 
christendom daarmee naar beneden getrokken wordt ‘in hun eigen min of minder 
voorbereide gedachtensfeer’.268 De Europeaan zou zich meer bewust moeten zijn van 
zijn eigen achtergrond en de wordingsgeschiedenis van het christendom in Europa. 
Ook daar was het christendom bij tijden bijna onherkenbaar, maar door de – door 
Kruyt niet nader gekwalificeerde – groei is het christendom bij de Europeanen een 
kracht geworden, die de mensen steeds hoger heeft gevoerd. 
 
Magie en geloof als religieuze ontwikkeling 
In het tweede hoofdstuk gaat Kruyt in op de vraag ‘hoe er spanning in den boezem 
van het heidendom ontstaat, doordat de rite en het dogma verschuivingen ten op-
zichte van elkaar vertoonen.’269 Rite definieert hij daarbij als de concrete religieuze 
handelingen en dogma als de abstracte religieuze voorstellingen. Het zijn de twee 
wijzen waarop de mens het geloof uit. Kruyt gaat uit van een spanningsveld dat in de 
heidense religies zou bestaan tussen deze beide elementen en tussen riten onderling 
en dat leidt tot een gebrek aan harmonische groei. Hij licht dit toe aan de hand van 
de worsteling met de modernisme in de Nederlandse Hervormde Kerk: de verande-
ringen in het maatschappelijk leven en de vermeerdering van kennis zijn zo snel 
gegaan, dat het wereldbeeld gewijzigd is. De vroegere dogma’s passen bij het oude 
wereldbeeld, maar niet bij het nieuwe. Er ontstaat behoefte aan een nieuw begrip-
penkader: godsdienstige voorstellingen en begrippen, die passen bij het nieuwe 
wereldbeeld. Hij signaleert als moeilijkheid dat de intellectuelen zich dit nieuwe be-
grippenkader eigen maken, maar dat dit in veel mindere mate het geval is bij de 
massa van het volk. Zij voelen zich nog steeds thuis bij het oude wereldbeeld en 
wantrouwen degenen die met een nieuw begrippenkader komen. Geloof kan op die 
wijze ondergeschikt raken aan het dogma, terwijl het andersom behoort te zijn. 
Hetzelfde fenomeen neemt hij waar in Nederlands-Indië.  

Kruyt noemt de Nederlands-Indische context een ‘samengestelde cultuur’,270 
waarin drie fasen van het godsdienstig denken naast elkaar bestaan: het dynamisme, 
het animisme en een fase waarin het godsbesef op de voorgrond treedt. Niet helder 
wordt of we deze laatste fase moeten verstaan als het spiritisme, waarover hij in zijn 
publicatie over het animisme van Nederlands-Indië schrijft, of als (poly)theïsme. 
Aangezien Kruyt aangeeft animisme te verstaan als het geloof in zielen en geesten 
en de derde fase definieert als de religieuze beleving waarin ‘natuur, menschen en 
geesten onder het bestuur staan van goden of God’,271 valt aan te nemen dat Kruyt 

                                                        
267  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 21-22. 
268  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 22. 
269  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 23.  
270  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 25. 
271  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 25.  
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met de derde fase duidt op (poly)theïsme. Fundamenteel voor het verstaan van 
Kruyts visie is zijn hypothese, dat deze fasen tegelijktijdig naast elkaar bestaan en op 
elkaar inwerken.272 Geen enkel volk kent alléén het dynamisme of alléén het 
animisme. Hoogstens kan worden gezegd dat een volk vooral of voor een deel dyna-
mistische denkbeelden aanhangt. Kruyt waagt zich niet aan een uitspraak over het 
precieze waarom van optredende verschuivingen, maar hij gaat ervan uit dat de 
immigrerende volken hierin een grote rol speelden. 

Hij stelt vast dat riten die in een dynamistische fase zijn ontstaan, ook gehand-
haafd blijven wanneer de uitvoerders van die rite in feite al lang animistisch zijn 
gaan denken. De verklaring van de rite vindt dan niet meer plaats in dynamistische, 
maar in animistische termen. Het ‘jongere geloof’ aan persoonlijke zielen en geesten 
raakt daarmee ‘verwrongen’.273 Zo vragen de To Pamona vergeving voor hun 
zonden, als zij vermoeden dat zij door de goden worden gestraft. Dit vragen van ver-
geving aan de goden laten zij echter vergezeld gaan van een rituele handeling, 
namelijk het uiteenrukken van een grasstengel. Kruyt voert aan dat deze laatste 
handeling magisch is, geheel in overeenstemming met de gedachte dat het kwaad 
een van buiten aangebrachte magische besmetting is, waarvoor een tegenkracht moet 
worden ingezet. Op het moment dat de heiden zonde ging opvatten als daad van 
innerlijk verzet tegen de goden (verbonden aan zich ontwikkelend godsgeloof), bleef 
de oude, dynamistische rite ondanks het magische karakter ervan gehandhaafd. 
Geluiden van dieren, in het dynamisme mechanisch verstaan als magische werking 
van onpersoonlijke natuurkrachten (‘geluidtover’), werden in het animisme tot heil-
brengende waarschuwingen van de goden.274 Offers, in het dynamisme gedacht als 
het in werking stellen van een magische tegenstroom teneinde ‘onpersoonlijke 
mechanisch werkende kracht te dooden’, werden in het animisme verstaan als een 
verzoenend geschenk aan de goden.275 

Deze veronderstelde interne spanning in de godsdienst van de To Pamona 
brengt Kruyt tot de conclusie, dat ‘het geloof van de Toradja’s hooger, dieper, 
geworden’ is.276 Van belang is hier echter een goede lezing, want hij spreekt niet van 
een door endogene factoren veroorzaakte evolutie van het dynamisme, maar van een 
evolutionaire ontwikkeling die het gevolg is van exogene factoren, namelijk ‘den in-
voer van een nieuwe gedachten- en geloofswereld door vreemdelingen, die het land 
zijn binnengedrongen, en die met een hoogere cultuur, waartoe ook de rijstbouw 
behoorde, den mensch het geloof aan goden heeft gebracht’.277 Het ‘prelogische in 
het denken der primitieven’278 kwam in een dialectische verhouding te staan tot ‘het 
geloof in het ingrijpen van zelfbewuste en denkende goden’.279 Met andere woorden, 
verschillende ontwikkelingsfasen schoven over elkaar heen en brachten een accultu-
ratief proces op gang, waarin animistische, hogere geloofselementen naar beneden 
werden getrokken,280 en dynamistische elementen zich tot een hoger niveau ontwik-
kelden. De balans in dit proces sloeg volgens Kruyt door naar evolutie, naar een 

                                                        
272  Kruyt schreef hierover ook uitvoerig aan H. Kraemer, 23 juni 1923 (ARvdZ 90/1/10). 
273  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 26. 
274  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 30-31. 
275  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 36. 
276  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 29. 
277  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 29. 
278  Hij nam deze term over van L. Lévy-Bruhl. Zie ook blz. 198, voetnoot 295. 
279  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 31-32. 
280  Zie ook Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 70. 
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hoger en dieper religieus ontwikkelingsstadium.  
Kruyt waardeert deze interne spanning niet onverdeeld positief als een bewijs 

van evolutie. Het zich baanbrekende godsgeloof blijft gevangen in dynamistische 
rituelen, die hij als dwaas, onlogisch en inconsequent omschrijft, aangezien gods-
geloof en magisch verstaan van de wereld met elkaar in strijd zijn. Deze dwaasheid 
leidt tot bedriegerij. De magische handeling moet aannemelijk en aanschouwelijk 
gemaakt worden. De priesteres moest het daarom doen voorkomen alsof zij was 
afgereisd naar het dodenrijk of kantu in fysieke vorm uit het lichaam van een zieke 
had verwijderd: ‘Dan komt men tot het aanwenden van allerlei bedriegerijen om het 
in een handeling omgezette dogma aannemelijk te maken voor menschen, wier ge-
loof anders, nuchterder is geworden.’281 Door allerlei middelen moest ‘de waarheid 
worden geforceerd van een vastgelegde geloofsovertuiging, die niet meer in over-
eenstemming is met het geloof van nu.’282  

Met betrekking tot offers constateert Kruyt, dat het daarbij gaat om een geloofs-
overtuiging ‘waar de meeste Indonesiërs overheen zijn’.283 Juist daar lokaliseert hij 
een sterke evolutionaire ontwikkeling, omdat de mensen voelen dat de offers ‘geen 
uiting konden zijn van het geloof in den God van hemel en aarde’. Zonderlinge 
gewoonten als het geven van eten aan de goden, onlogisch kleine hoeveelheden die 
aan de goden werden gegeven, de geringe frequentie van het geven van eten aan de 
overledenen, zouden de Indonesiërs al tot het besef hebben gebracht, dat offers geen 
goede uitdrukking zijn van het godsgeloof. Daarom ontwikkelden offers zich tot 
gemeenschappelijke maaltijden, waarbij het offerelement allengs werd gemargi-
naliseerd. Met verwondering tekent Kruyt hier aan dat in het oude Israël, ‘met zijn 
diepe Godskennis’,284 de offerdienst zo lang een plaats behield. Dit past niet in zijn 
beeld van de ontwikkeling van godsdiensten. Israël stond hoog op de evolutionaire 
ladder, maar kende offers, die hij verbond aan de animistische (spiritistische) 
ontwikkelingsfase van religie. Hij voert daartegen echter aan, dat de profeten veel 
kritische kanttekeningen plaatsten bij de offerdiensten. De theologische inconse-
quentie in dit denken, met name in relatie naar het nieuwtestamentisch spreken over 
de kruisdood als een offer, ontgaat hem volstrekt.  

De theorie van de spanning tussen de dynamistische en animistische ontwikke-
lingsfase brengt Kruyt tot de conclusie dat het logisch is, dat het missionaire werk in 
Polynesië anders verliep dan in Melanesië. De Polynesiërs waren ‘in geloofsover-
tuiging hun oude in handelingen vastgelegde dogma’s vooruit’ en ontdekten in de 
confrontatie met de zending al snel dat zij geen steun hadden ‘in de oude gebruiken, 
omdat deze hun ware beteekenis verloren hadden, zichzelf hadden overleefd en men 
werd Christen’.285 De zending zou dus snel tot resultaat zijn gekomen, omdat de 
Polynesiër al een betrekkelijk hoog religieus ontwikkelings-niveau had bereikt en het 
zich baanbrekende godsgeloof niet voldoende sterk en consistent was om de eigen 
standpunten vast te houden in de confrontatie met een andere wereldbeschouwing.  

Volgens Kruyt bestond bij de Melanesiërs echter een andere situatie: deze 
volken bevonden zich nog hoofdzakelijk in het dynamistische stadium. Er was wel 
sprake van enige acculturatie door binnentrekkende volken, maar het betreffende 

                                                        
281  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 32. 
282  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 32. 
283  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 38. 
284  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 38. 
285  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 39. 



GERRIT NOORT        DE WEG VAN MAGIE TOT GELOOF 

 197 

aantal was gering en daardoor was het vermengingsproces van dynamisme en ani-
misme nog nauwelijks op gang gekomen. Het ging om een levend heidendom, dat 
krachtig en consistent was. Daarom had dit heidendom de kracht het christendom te 
weerstaan. Heidendom is volgens Kruyt inherent conservatief en wil ‘de innerlijke 
verdieping van het geloof aan banden leggen en beknellen in de in riten gestolde 
leerstellingen van een verouderd tijdperk.’286 Het christendom daarentegen eist een 
geloof, ‘dat steeds grooter en dieper moet worden, een geloof dat niet in vormen mag 
worden bekneld, noch in riten, noch in woordvormen’.287 

De overige hoofdstukken uit Van Heiden tot Christen komen aan de orde in de 
komende twee hoofdstukken, aangezien deze ingaan op het christelijk geloof, de 
zonde en de prediking onder heidenen. De bespreking daarvan hoort dus thuis in de 
hoofdstukken over de theologie van de zending en de verhouding van godsdienst en 
zending. Daarbij zullen de eerste vijf hoofdstukken van het boek opnieuw aan de 
orde komen, omdat de voorgaande bespreking zoveel mogelijk gericht was op 
Kruyts visie op de godsdienst. 
 
4.3.7 Het animisme als profetische godsdienst 
 
In een drietal brieven die Kruyt in 1934 aan zijn zoon stuurde, vinden we enkele 
aanvullende gegevens over zijn visie op de godsdiensten. Hij beschrijft in deze 
brieven zijn contacten met de Nederlandse filosoof en theoloog B.A.G. Vroklage 
(1897-1951),288 die als leerling van W. Schmidt geldt. In zijn brief van 1 oktober 
1934 vermeldt Kruyt, dat hij Vroklage ontmoet had en dat deze de werken van 
eerstgenoemde goed bleek te kennen. Hij vervolgt: 
 

Hij [Vroklage] deed heel open, zei mij, dat hij in mijn studies altijd gemerkt had een 
streven om de cultuur-historische beteekenis der verschijnselen aan den dag te brengen, 
vooral op godsdienstig gebied, en daarin had hij zich altijd één met mij gevoeld; want hij 
miste in de andere ethnologen alle begrip voor godsdienst, en de verschijnselen, die deze 
in den mensch wakker roept. (…) Wat de Godsopenbaring betreft, betoogde ik, dat ik 
ongetwijfeld geloofde aan goddelijke ingevingen, die niets met evolutie hebben te maken, 
en die ik gevoeglijk openbaring kan noemen; dat ik daarom graag de Heidenen die in 
godsbegrip boven hun omgeving staan, graag profeten noem. Maar dat ik wel beden-
kingen heb tegen de theorie van het oermonotheisme, zooals Pater Schmidt289 die 
poneert; dat ik er veel uit ook niet begrijp, me niet kan voorstellen.290 

 
Kruyt geeft hier in een enkel woord aan, dat hij gelooft in goddelijke ingevingen, die 
hij een regel later omschrijft als openbaring van God aan de heiden. De passage 
geeft de indruk dat hij uitingen van profetisme in het heidendom, die wijzen op een 
hoger godsgeloof, interpreteerde als het gevolg van goddelijke openbaring, die niet 
kan worden uitgelegd als de vrucht van een evolutionaire, religieuze dynamiek.  

Opvallend is een passage die kort daarop volgt, waarin Kruyt zegt: ‘(…) ik 
onthoud mij absoluut van het trekken van eenige conclusie uit die gegevens.291 U is 
                                                        
286  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 40. 
287  Kruyt, Van Heiden tot Christen, blz. 40. 
288  Bernardus Andreas Gregorius Vroklage was priester. Van 1936 tot 1938 deed hij etnologisch 

veldwerk in Timor en Flores (zie IDA, blz. 734). 
289  Bedoeld is de reeds eerder genoemde W. Schmidt (1868-1954), zie RGG3, blz. 1459v. 
290  Brief Kruyt aan zijn zoon, 1 oktober 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
291  Kruyt doelt hier op het interpreteren van gegevens die betrekking hebben op de ‘West-Toradja’s’. 
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filosofisch geschoold, waardoor U in staat is, de gegevens filosofisch te beschouwen 
en verwerken; in dit opzicht wil ik graag aan uw voeten zitten, en hooren wat U 
ervan vindt.’ Deze passage biedt een verklaring voor hetgeen Kruyt later vaak door 
etnologen verweten is, namelijk dat zijn werken slechts catalogi van gebruiken zijn, 
zonder dat hij een interpretatief kader biedt. Hij achtte zich daartoe klaarblijkelijk 
niet competent. 

Uit de daaropvolgende brief292 blijkt, dat Kruyt zich bereid verklaarde een 
manuscript van Vroklage door te nemen. Hij wilde echter niet dat Vroklage hem zou 
aanvoeren als medestander inzake de theorie van het oermonotheïsme. De derde pas-
sage gaat over een volgende ontmoeting met Vroklage.293 Deze had hem verweten 
dat hij in zijn etnologisch werk slechts één kant van het verhaal aanreikte, alsof zijn 
evolutionaire visie op de religie de enig mogelijke visie op het geheel zou zijn. Als 
voorbeeld daarvan noemde Vroklage het measa-opstel. De lezer zou volgens hem tot 
de slotsom komen dat de To Pamona slechts magisch denken. Hij had veel meer 
moeten inzetten op het beschrijven van het geheel van geloofsopvattingen. 

Het ontbreken van een breder interpretatiekader – het omschrijven van het 
geheel en het ontwerpen van een hypothese van oorsprong en ontwikkeling – was 
een verwijt dat ook Van Ossenbruggen uitte. In een brief aan zoon Jan beschreef 
Kruyt een gesprek met Van Ossenbruggen in relatie tot een artikel over de 
oorsprong van de priestertaal.294 Zij waren het niet met elkaar eens over de 
oorsprong. Kruyt schreef daarop, mede naar aanleiding van kritiek op zijn werk van 
de zijde van de etnoloog J.J. Fahrenfort (1885-1975):295  
 

Sedert aan Fahrenfort op de ethnologenvergadering van het vorige jaar heel kras is 
gezegd, dat het niet aanging, dat hij over een man als Kruyt zoo sprak als hij deed, schijnt 
hij er bij elken Hieb296 op mij bij te zeggen, dat ik zooveel verdienste heb voor het bijeen-
brengen van materiaal. Ik zal hem op den een of anderen dag wel eens ontmoeten, maar 
zoeken doe ik die heeren niet. (…) Het zijn alle hypothesen, en nu vraag je je af, wat het 
meest waarschijnlijk is. Maar al dat gehypothetiseer verveelt me al geweldig, en toch wil 
men mij er toe dwingen. Zoo, zei Held297 onder meer tot mij dat ik mij niet moest bepalen 
tot beschrijvingen van volken, maar dat ik meer mijn gedachten over een en ander zou 
zeggen: ‘Van een lid van de Koninklijke Academie wordt zoo iets verwacht.’298 Ik zal 
mij toch niet laten verleiden.299 

 
Kruyts weigering zijn gedachten in een theoretisch kader te plaatsen is hem zowel in 
zijn eigen tijd als daarna vaak verweten.300 Het bovenstaande maakt duidelijk dat 

                                                        
292  Brief Kruyt aan zijn zoon, 15 oktober 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
293  Brief Kruyt aan zijn zoon, 30 oktober 1934 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
294  Kruyt, ‘De oorsprong van de priestertaal in Poso’, VMKAW, 1933 (76/7), blz. 197-214.  
295  Kruyt las in 1933 J.J. Fahrenforts Dynamisme en logies denken bij natuurvolken. Bijdrage tot de 

psychologie der primitieven, Den Haag/Batavia, 1933. Hij schreef daarover: ‘Hij gaat vooral Levy 
Bruhl en Van der Leeuw te lijf.’ (Brief Kruyt aan zijn zoon, 14 augustus 1933, ARvdZ 106/2/5a-b). 
Fahrenfort promoveerde in 1927 op een (kritische) studie over de publicaties van de theoloog en 
etnoloog W. Schmidt. Hij noemde diens werk bevooroordeelde etnografie. Fahrenfort deed nooit 
veldonderzoek (zie IDA, blz. 189). 

296  Het Duitse ‘Hieb’ betekent ‘steek onder water’. 
297  G.J. Held, etnoloog die veel publiceerde over India. 
298  Kruyt was hiervan lid. Zie blz. 109. 
299  Brief Kruyt aan zijn zoon, 14 augustus 1933 (ARvdZ 106A/2/5a-b). 
300  Zie blz. 466vv. die nader ingaan op de receptie van Kruyts werk door etnologen. 
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Kruyt niet wilde ‘hypothetiseren’. Hij deed dit echter wel degelijk in zijn publicaties 
Het Animisme in den Indischen Archipel, ‘Measa’ en Van Heiden tot Christen.  

Na het verschijnen van het boek Van Heiden tot Christen publiceerde Kruyt nog 
talloze artikelen en gaf hij zijn grote werk De West-Toradja’s op Midden-Celebes 
uit.301 Deze publicaties laten geen fundamentele wijzigingen ten opzichte van eerder 
ingenomen standpunten zien. Dit geldt evenzeer voor het belangwekkende artikel 
‘The influence of western civilization on the inhabitants of Poso (Central Celebes)’, 
gepubliceerd in 1929,302 waarin Kruyt de gevolgen van de vestiging van het Neder-
landse gezag in Midden-Celebes beschrijft. Koentjaraningrat noemt dit artikel in het 
voorbijgaan, in het kader van zijn bespreking van de studie van acculturatie in Indo-
nesië.303 Hij wijst met name op het opmerkelijke gegeven dat Adriani de acculturatie 
positief waardeerde, maar dat Kruyt tot een negatieve beoordeling kwam. Het onder-
staande gaat na waarom dit het geval was en hoe dit in verband stond met zijn visie 
op de godsdienst van de To Pamona. 

Kruyt beschrijft in het genoemde artikel de situatie van de Pamona-samenleving 
voordat het Nederlandse gezag zich in Poso vestigde als in economisch opzicht min 
of meer statisch: vooruitgang kon niet plaatsvinden, doordat individuele leden van 
de communaal levende familie in tijden van tekort steeds een claim legden op het 
bezit van anderen. Degenen die het meeste hadden, moesten anderen bijstaan. Aan 
bezit hechtten de To Pamona daarom weinig waarde en handel genoot weinig 
belangstelling. Kruyt concludeert: ‘Such a community was bound to remain at the 
same level. Development and progress were impossible’.304 Toen het werk van de 
zending resulteerde in bekeringen, bracht dit de bekeerlingen in een isolement: dat 
bekeerlingen afzagen van de cultus voor de zielen van de overledenen kon slechts tot 
vernietiging van de stam leiden. Een grotere zonde was niet denkbaar en hun hou-
ding moest wel verwoestende magische kracht ontketenen. Kruyt schrijft dat het 
sterftecijfer in de eerste jaren na de vestiging van het Nederlands gezag in Midden-
Celebes hoog lag. De dwingende maatregelen – herendienst, het aanleggen van 
wegen en het bouwen van nieuwe dorpen aan de aangelegde wegen – en het ge-
voelen in een nieuwe, veranderde wereld te leven, leidde volgens hem tot een verlies 
aan vitaliteit en vervolgens tot een verhoogde sterfte.305 De inbreuk op de gods-
dienstige riten, met name het verbod op het koppensnellen en het houden van 
dodenfeesten, sneden volgens Kruyt het hart uit de religie van de To Pamona.306 Op 
verwijtende toon spreekt hij van de overheid, die zich niet realiseerde wat de 
gevolgen waren van haar verordeningen.307 Als belangrijkste gevolg noemt hij het 
proces van individualisatie, dat de oude communale verbanden deed vervagen. 

Koentjaraningrats conclusie dat Kruyt de invloed van het westen negatief waar-
deerde, is maar gedeeltelijk waar. Kruyt was namelijk zeer ambivalent in zijn 
                                                        
301  Kruyt, De West-Toradja’s op Midden-Celebes, 4 dln., Amsterdam, 1938. 
302  Kruyt, ‘The influence of western civilization on the inhabitants of Poso (Central Celebes)’, in: 

B.J.O. Schrieke (ed.), The effect of western influence on native civilization in the Malay Archipe-
lago, Batavia, 1929, blz. 1-9. 

303  Koentjaraningrat, Anthropology in Indonesia, blz. 169-170. 
304  Kruyt, The influence of western civilization, blz. 3. 
305  Zie ook blz. 450. 
306  Kruyt, The influence of western civilization, blz. 5-6. De resident verbood het houden van de 

dodenfeesten in december 1909. Kruyt meldt in zijn dagboek dat hij op dit verbod een uitzondering 
wilde maken voor een jongen in dooponderricht wiens moeder was overleden, zodat deze op goede 
wijze afscheid zou kunnen nemen van zijn oude leven (zie ‘Dagboek 1909’, 20 november). 

307  Kruyt, The influence of western civilization, blz. 5-6.  
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houding naar de overheid. Hij realiseerde zich goed dat hij de overheid nodig had 
om met het missionaire werk verder te komen. Hij had echter groot bezwaar tegen 
de scheiding van kerk en staat en de inbreuk op de religie van de To Pamona die 
daarvan het gevolg was. Zijn visie was steeds geweest, dat hij moest aansluiten bij 
elementen van evolutionaire groei binnen de religie. De inbreuk op het geloof van de 
To Pamona zag hij meer als het bewerkstelligen van omverwerping van een religieus 
systeem (revolutie) dan als het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling 
daarvan naar een hoger ontwikkelingsstadium (evolutie). Hij schreef daarom: ‘From 
the very start the Mission adopted a policy of leaving the people to the old ways and 
customs as much as possible so that they felt at ease. All customs which did not 
actually come into conflict with the principles of Christianity, were not interfered 
with’.308 Hij wijst daarbij met name op het toestaan van het jaarlijkse festival voor 
de karbouwen: ‘The heathen character of this ceremony, which consists of magic 
acts to promote the welfare of these animals, is slowly receding into the background 
and will eventually disappear altogether, while the essence of the ceremony is faith 
in the Lord of heaven and earth.’309 Daarmee geeft hij aan, dat de dynamistische 
elementen van deze ceremonie al een evolutionaire ontwikkeling naar een persona-
listisch beleefd, animistisch godsgeloof hadden doorgemaakt en dat dit godsgeloof 
een eindpunt kon vinden in het christelijk geloof. We komen daarmee feitelijk al op 
het terrein van Kruyts theologie van de zending. Daarop gaat het komende 
hoofdstuk nader in. 
 
 
4.4 CONCLUSIE  
 
Kruyts visie op de godsdienst ontstond in de context van etnologisch onderzoek naar 
de oorsprongen van de godsdienst en de ontwikkeling van het religieus besef van de 
mens. Kruyt koppelde laagontwikkelde cultuurvormen aan laagontwikkelde vormen 
van religie. Evolutie zag hij met name als het gevolg van acculturatieve processen, 
waarin religieuze elementen uit de verschillende ontwikkelingsstadia streden om de 
voorrang. De etnologische concepten van E.B. Tylor, G.A. Wilken en F.D.E. van 
Ossenbruggen oefenden daarbij grote invloed op hem uit. De openheid van de 
ethische richting naar evolutionaire concepten van ontwikkeling speelde hierin ook 
een rol, evenals – in Kruyts jonge jaren – het onderwijs aan de zendingsopleiding, 
met name van J.W. Roskes en J.C. Neurdenburg. 

Kruyt zag de religie van de To Pamona als een primitieve, laagontwikkelde 
vorm van godsdienst. In de tijd tot aan zijn eerste verlof omschreef hij het animisme 
als heidendom, waartegenover de zending met kracht stelling diende te nemen. We 
constateerden dat een omslag zichtbaar werd in Kruyts artikel ‘Het wezen van het 
Heidendom’, waarin hij zich steeds meer richtte op de vraag naar de essentie van het 
animisme. Hij wilde zo diep mogelijk doordringen in de ziel van de animist, 
teneinde het denken en voelen van de heiden te doorgronden. In zijn publicatie Het 
Animisme in den Indischen Archipel onderscheidde Kruyt diverse lagen in de religie 
van de Indonesische volken, namelijk het animisme als het geloof in het bezielde 
van alle dingen (‘zielestof’) en het animisme als spiritisme, een hogerontwikkelde 
vorm van animisme waarin het geloof in de ziel gestalte had gekregen. De ethische 
                                                        
308  Kruyt, The influence of western civilization, blz. 7. 
309  Kruyt, The influence of western civilization, blz. 8. 
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Kruyt beoordeelde het animisme van de To Pamona met name als laagontwikkeld 
omdat hij weinig geloof van het hart aantrof, maar veel geloof in uiterlijkheden. De 
religie was volgens hem geheel gericht op het aardse leven. Het volstrekt uiterlijke 
van de godsdienst en het ontbreken van ontwikkeling benoemde hij gaandeweg 
steeds vaker als het conservatieve van het heidendom. De kracht van het animisme 
was groter dan hij had ingeschat: hij noemde het een ‘monstrueuze macht’.  

Kruyt zag het conservatisme van het animisme als een groot struikelblok voor 
de geestelijke ontwikkeling van het volk. Hij legde er zich dan ook steeds meer op 
toe om het voortreffelijke van het christendom aan te tonen, tegenover het nutteloze 
van het animisme. De goden waren volgens hem niet anders dan vergoddelijkte 
mensen en zij hadden derhalve voluit menselijke eigenschappen. Dat betekende 
volgens Kruyt dat zij de mensen nooit een hoger zedelijk besef konden bijbrengen. 
Zij konden niet voeren tot een hogere, onbaatzuchtige vorm van liefde. Aan de reli-
gie van de To Pamona ontzegde hij dan ook de innerlijke kracht om tot vernieuwing 
en verheffing te komen. Kruyt was niet overtuigd van unilineaire evolutie: hij zag in 
de ontwikkeling van het animisme zowel verval als ontwikkeling. Bovendien 
lokaliseerde hij de impulsen voor ontwikkeling niet in endogene, maar in exogene 
factoren. De vernieuwing werd veroorzaakt door de immigratie van geestelijk hoog-
staander volken. Deze migraties leidden er toe dat de oorspronkelijke volken van 
Indonesië zich de zielestof steeds meer persoonlijk en individualistisch gingen 
voorstellen en op die wijze uiteindelijk gingen geloven in het bestaan van de ziel, 
waardoor zij in de fase van het spiritisme terecht kwamen.  

Onder invloed van F.D.E. van Ossenbruggen kwam Kruyt tot de conclusie dat 
zijn omschrijving van het animisme voorbij had gezien aan de betekenis van het 
begrip measa. Hij kwam tot de overtuiging dat er een pre-animistische fase moest 
zijn, die hij in navolging van Van Ossenbruggen het dynamisme noemde. Hij clas-
sificeerde vervolgens alle magisch verstane rituelen als dynamistisch. De rituelen 
die duidden op het geloof in de ziel classificeerde hij als animistisch. Hoger-
ontwikkeld geloof in goden omschreef hij als ‘zich baanbrekend godsgeloof’.  

In de praktijk zou hij de rituelen rondom zielestof (tanoana) verbinden aan het 
dynamisme. Voor zijn missionaire werk zou deze keuze grote gevolgen hebben, 
omdat hij hiermee uiteindelijk zou kiezen tegen de religie van de priesteressen. Het 
magische karakter van hun dynamistisch geloof zou niet bruikbaar zijn in het proces 
van de kerstening. De hogerontwikkelde laag van het animisme en het zich ontwik-
kelend godsgeloof zag Kruyt echter als een voorbereiding op het christendom. Het 
leidde de mens tot een persoonlijk geloof in de ziel en het voortbestaan van de ziel 
na de dood. Met name in zijn werk Van Heiden tot Christen stelde hij de magie van 
het dynamisme tegenover het geloof van het animistisch spiritisme en betoogde hij 
dat de godsdienst van de To Pamona zich in een ontwikkelingsproces bevond. Het 
was voor Kruyt essentieel, dat magie en geloof met elkaar in spanning stonden en 
dat dit uiteindelijk tot ontwikkeling leidde. Hij zag een voortdurende interactie van 
laagstaande en hoogstaande religieuze elementen en was de mening toegedaan dat 
interactie met het christendom nodig was om tot een volgende ontwikkelingsfase te 
komen. 

In dit krachtenveld van hoog- en laagstaande religieuze elementen was volgens 
Kruyt openbaring nodig. Evolutie en openbaring zag hij als elkaar aanvullend: evo-
lutie brengt de mensheid gaandeweg op een hoger plan, maar uiteindelijk kan de 
mens niet zonder openbaring. Deze is nodig om de hoogste fase van religieuze 
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ontwikkeling te kunnen bereiken. Deze opvatting staat enigszins in contrast met zijn 
latere stellingname dat hij het optreden van profeten in het animisme niet uitsloot. 
Hij geloofde in goddelijke ingevingen onder de animistische vromen, maar hij on-
derscheidde dit van het evolutieproces dat het gevolg was van de immigraties. De 
animistische profeten zouden door deze Godsopenbaring boven hun omgeving uit-
stijgen en zo ontwikkeling op gang brengen. Hij wilde hiermee echter niet de indruk 
wekken dat hij geloofde in een door endogene factoren bepaalde evolutie. 
Openbaring kwam volgens Kruyt van buiten af. Tegelijkertijd is de conclusie ge-
rechtvaardigd dat, wanneer hij de mogelijkheid erkent van goddelijk geïnspireerd 
profetisme in het animisme, hij daarmee dicht in de buurt komt van het standpunt 
dat evolutie van de godsdienst vooral op gang komt door endogene factoren. Kruyt 
interpreteerde een dergelijk profetisme in een christelijk openbaringskader, maar 
met evenveel recht kan het optreden van deze profeten worden beschouwd als een 
endogene ontwikkeling, waarbij geen goddelijke inspiratie behoeft te worden veron-
dersteld.  


