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Inleiding

Denis Truyen S.J., missionaris in India 

Dank zij de medewerking van Luc de Bruyne kwam ik in het bezit van een ‘In Memoriam’ 
van Denis Truyen S.J. Deze missionaris in India, was een neef van mijn grootvader en 
dus een grootoom van mijn vader Albert Truyen. Ik heb hem nooit gezien, zelfs niet op 
een foto, en kende hem slechts van enkele getuigenissen. Behalve in nauw 
familieverband was hij niet meer gekend, noch in Bocholt, waar hij werd geboren, noch in 
Beek Bree, waar hij heeft gewoond. Eenmaal stelde ik zelfs vast dat hij niet werd vermeld 
op de lijst van missionarissen van Groot Bree.

Zijn thuis was de hoeve Trieës in de Waterstraat nr. 13. Omdat zijn moeder was 
overleden werd hij van 1886 tot 1893 opgenomen bij zijn grootvader ‘op Schijven’ nr. 9, 
van dezelfde straat. Hij woonde te Beek van 1886 tot 1901, toen hij intrad bij de Jezuïeten
te Aarlen. Vanaf zijn veertiende reeds was hij weinig thuis, want hij ging op internaat en 
dat betekende in die tijd slechts een- of tweemaal naar huis komen nl. tijdens de  
vakanties.

In Beek woonde ook de rest van zijn familie met zijn neven en nichten. In 1906 vertrok hij 
definitief naar India. Met het verstrijken van de jaren werd hij totaal vergeten, zeer ten 
onrechte, zoals zal blijken.

Mijn grootvader Denis Truyen, die toen op ‘Schijven’ in de Waterstraat 9 te Beek woonde 
en later op het ‘Dirixhof’ te Beek, was ‘de laatste mens van Beek en het  laatste lid der 
familie, waar hij mee sprak, hij ging met hem naar Bree’1, want hij begeleidde hem, 
waarschijnlijk om daar de tram te nemen, toen hij definitief vertrok naar India. 

Deze persoon bleef mij boeien wegens zijn levensverhaal,  zijn lange vorming als Jezuïet,
zijn gelofte om nooit meer terug te komen en het vasthouden hieraan. Welke factoren 
hebben zijn jeugd en zijn leven beïnvloed? Hoe heeft hij zijn leven kunnen uitbouwen in 
India en welke invloed heeft dit gehad op zijn persoonlijkheid?

Omdat hij reeds van 1906 ‘definitief vertrokken’ was vond ik geen mensen meer die hem 
rechtstreeks gekend hebben. Degenen bij wie ik terecht kon, zijn van de tweede generatie
en hebben ondertussen een hoge leeftijd bereikt. Zij moeten een beroep doen op de 
familieverhalen die in de herinnering zijn gebleven. In 1953 werd het huis van zijn vader 
nl. ‘Trieës, getroffen door een hevige brand, die een zeer groot deel van de inboedel 
vernielde. Gelukkig kon ik 9 brieven terugvinden, samen met de aankondiging van zijn 
overlijden en het In Memoriam, beide verschenen in het tijdschrift ‘Jezuïeten’ in 1970. 
Daarenboven vond ik de geschiedenis van de Ranchi-Missie van de Jezuïeten in India tot
1969. Eén en ander bood verrassend veel stof om een levend - uiteraard beperkt - beeld 
te creëren van de man die voor altijd was vertrokken, maar zijn familie en vaderland nooit 
vergat, een mens van vlees en bloed, met menselijke gevoelens, intens begaan met zijn 
opdracht, zeg maar zijn levenswerk.

Dit jaar, 2010, is het 40 jaar geleden dat hij stierf. Een mooie gelegenheid om zijn verhaal,
leven, werk, en zijn wereld in India, eindelijk te achterhalen en opnieuw voor het voetlicht 
te plaatsen. 

1 Brief  aan mijn vader Albert Truyen, geschreven op 1 maart 1961 in het Bishop’s House,  Kunkuri P.O. , 
Raigarh Distr., M.P., India.
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Herinneringsprentje: priesterwijding van Denis Truyen S.J. op 21 en 22 november 1916, 
St. Mary’s te Kurseong, Bengalen India2. Hij is reeds 7 jaar in India.

Hij was een gewetensvol man, 
die nooit over zichzelf sprak en 
zeer discreet was. 
Het was zijn vreugde 
zich te kunnen geven en 
inzetten, 
wat hij heel graag 
tot de laatste dagen 
heeft gedaan. 

Uit 'In Memoriam pater Denis Truyen S.J. (1882 – 1970)', zie blz. 10.

2  Theo Guffens: Missionarissen van Groot Bree, 1996, uitg. Th. Guffens
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1. Aankondiging van overlijden in de Ranchi-Provincie, India3

‘Overleden op 7 maart 1970. Hij werd geboren te Bocholt op 24 september 1882. Op zijn 
19e trad hij in de Sociëteit te Aarlen op 21 september 1901, werd priester gewijd te 
Kurseong op 21 november 1916 en werd ‘aanvaard tot de laatste geloften’ te Kurseong 
op 2 februari 1919.

Pater Denis Truyen was zondagmorgen heel vroeg bij Pater O. Dufour gaan melden dat 
hij zich minder goed voelde en dat hij geen mis zou lezen, want hij wilde graag in het 
hospitaal opgenomen worden. Nadat hij zelf zijn koffer had klaargemaakt, is hij naar de 
wagen gegaan, die hem naar het Heilig Kruishospitaal van Kunkuri bracht. 

Bij zijn aankomst bevonden de dokters en verpleegsters zijn hart in een onrustwekkende 
toestand. Hij herstelde blijkbaar een beetje, maar was zich niet bewust dat het tijd was om
de Sacramenten der Zieken te ontvangen; toen hem dit werd voorgesteld, ontving hij ze 
zonder enige onrust en zegde al de antwoorden mee. Daarna geraakte hij in een 
comateuze toestand, waarna hij een dag later overleed. Onopgemerkt ging hij naar de 
Heer, zoals hij zijn zeventig jaar religieus leven in de Sociëteit had doorgebracht.’ 

Gekende verblijfplaatsen in India

St. Mary’s College, Kurseong, India
opleiding en priesterwijding

St. Xavier’s College, 30, Park Street, Calcutta, India
docent

St. Joseph’s College, North Point, P.O., Darjeelilng, India
docent

St. Albert’s Seminary, Ranchi, India
docent

Bangalore, zomercursus

Bishop’s House, Kunkuri, P.O., Raigarth Distr., M.P., India
secretaris en econoom van de bisschop

11.

12.

13.

Denis Truyen S.J. (wit) samen met collega’s. Verzameling Hélène Truyen.

3  ‘Jezuïeten’, 28e jaargang, nr. 2, april 1970 blz. 50, 52
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St. Xavier’s College te Calcutta, waar Denis Truyen S.J. doceerde. Tijdens de Engelse overheersing was 
Calcutta de hoofdstad van het toenmalige Indië en is gelegen aan de kust van de Golf van Bengalen. Het 
missiegebied van de jezuïeten bevindt zich in het Oosten van India en wordt begrensd door Bangla Desh 
in het Oosten en Nepal in het Noorden (berggebied van Himalaya).

Verzameling Gerda Reumers-Langens.
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2. In Memoriam Pater Denis Truyen S.J. (1882 – 1970)4 

Denis Truyen werd geboren te Bocholt in Limburg5. (nvdr: Als vierjarige verhuisde hij 
terug naar de Waterstraat te Beek, waarvan zijn vader afkomstig was.) Om priester en 
missionaris te worden trok hij als veertienjarige naar de Apostolische School te Turnhout, 
waarna hij op 23 september 1901 te Aarlen in de Sociëteit trad. Na een jaar filosofie 
mocht hij in 1906 naar India vertrekken, waar hij te Shembaganur zijn studies verder 
zette. 

Hij gaf zes jaar les aan het St Xavier’s College6 te Calcutta. Na zijn theologie en zijn 
derde (proef)jaar wachtte hem een carrière als docent, eerst te Kurseong (1919-1931), 
vervolgens te Calcutta (1932-1943) en ten slotte te Ranchi van 1944 tot 1953. Nadien 
was hij nog zeventien jaar secretaris en econoom van de bisschop van Kunkuri (1953 – 
1970).

Te Kurseong doceerde hij Kerkgeschiedenis en Patrologie7. Hij doorspekte zijn lessen 
met een overvloedige humor, die niet altijd en bij iedereen in goede aarde viel, bijv. 
‘Augustinus nam zijn mijter en staf, stapte in zijn wagen en reed naar het Concilie van 
Orange om er te spreken over de genade; en het volk luisterde naar hem, maar niet zoals
u, Mijnheer X, of U mijnheer IJ, dat doen, die blijkbaar denken dat de cursussen een 
rusttijd zijn’. 

Deze modernisering van lang vervlogen gebeurtenissen bracht soms heel wat hilariteit, 
maar viel begrijpelijkerwijze niet bij iedereen in de smaak. Zijn lessen bereidde hij steeds 
grondig voor. ‘Zijn nota’s’ zo verklaarde eens zijn opvolger, ‘zijn pareltjes van precieuze 
en synthetische verwerking; wat moet hij er veel tijd en studie aan besteed hebben!’ 

Hij was meteen econoom van het studiehuis en werd na een paar jaar aangesteld als 
pastoor en bezoeker van de Paharia’s en de christenen uit Chota-Nagpur, die verspreid 
leefden over de theeplantages van de omliggende heuvels.

Even zorgvuldig als hij dit deed voor zijn cursussen, bereidde hij zijn preken voor deze 
mensen voor; hij debiteerde ze op en neer wandelend tussen de neergehurkte mensen, 
hier en daar iemand ondervragend, want hij wist hoe moeilijk deze mensen konden 
luisteren. 

Geregeld was hij op tocht om hen te gaan bezoeken, onder de brandende zon, zowel als 
onder de gietende regen, lang voor er moto’s of jeeps waren, wat hem wel eens last van 
malaria bezorgde. De mensen bewonderden hem om zijn rusteloze bedrijvigheid en eens 
sloot een planter hem een ganse dag op in zijn slaapkamer om hem tot rusten te 
verplichten. 

Aan deze arbeiders had Pater Truyen werkelijk zijn hart verloren en toen hij naar Calcutta
overgeplaatst werd om er aan het Xavier’s College Politieke Wetenschappen te gaan 
doceren, benoemde hij zichzelf als zielzorger voor de uit het noorden ingeweken 
christenen (1935); een jaar later betrok hij er ook de Nepalezen bij. 

Zijn studenten wezen hem op een plan van de stad, waar deze vrienden van hem 
woonden en hij ging ze bezoeken om ze te onderrichten en op te monteren. Bij zijn kudde
sloten ook Paharia’s, Lepchas en zelfs Tamali’s en andere zwervende ‘schaapkens’ aan, 
waarvoor hij ’s zondags in Xavier’s speciaal de mis opdroeg. 

4  ‘Jezuïeten’, 28e jaargang, nr. 2, april 1970, blz. 77 en 78

5  De oorspronkelijke tekst heb ik enigszins opgefrist naar hedendaags taalgebruik met absoluut respect 
voor geest en inhoud.

6  College:  in Engelstalige context wordt een afdeling van universiteit (academisch) of  van hogeschool  
(professioneel) ‘college’ genoemd.  Bij ons werd vooral vroeger ‘algemeen secundair onderijs‘  college  
genoemd.

7    Patrologie, ook genoemd Patristiek: deel van de theologie, dat handelt over het leven, de geschriften en 
de leer van de kerkvaders
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Tijdens zijn Calcutta periode werd hij gepraamd om les te geven op de vakantiecursussen
te Bangalore. Deze lessen werden nadien uitgegeven in drie boekdeeltjes door ‘The Light
of the East’. Zijn klaar hoofd en zijn uitgebreide kennis stelde hij ook ten dienste om een 
Calcutta catechismus op te stellen, waarvan menig confrater in de drukte van het werk 
dankbaar heeft kunnen gebruik maken

Na nog een periode van lesgeven te Ranchi, werd hij de stille medewerker van zijn 
overste. Hij had een wonderbare werkkracht. Tussendoor heeft hij trouwens nog een hele
reeks artikelen en verhalen geschreven voor missietijdschriften in ons land, voor ‘De 
Bode van het Heilig Hart’, en voor ‘Our Field’ (nvdr: tijdschrift van de Jezuïeten); menig In 
Memoriam in dit tijdschrift is van zijn hand. 

Steeds was het diezelfde karakteristieke stijl, prettig en soms zelfs sarcastisch, wanneer 
hij bijvoorbeeld sommige vieringen beschreef, maar nooit kwetsend. En wanneer hij eraan
dacht dat hij misschien iemand ergens mee had zeer gedaan, haastte hij zich zijn 
excuses aan te bieden. 

Hij was een gewetensvol man, die nooit over zichzelf sprak en zeer discreet was. Het was
zijn vreugde zich te kunnen geven en inzetten, wat hij heel graag tot de laatste dagen 
heeft gedaan. Hij was ook een man van gebed; het was treffend deze man met zijn grote 
gestalte op verloren momenten, met zijn rozenkrans in zijn hand te zien wandelen … Te 
Kunkuri zal zijn bescheiden toewijding zeker node gemist worden. 

Portret van Denis Truyen S.J. 
Verzameling Gerda Reumers-Langens
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3. Biografie

Denis Truyen S.J. was de zoon van Pieter Jan Truyen, (broer van mijn overgrootvader 
Hendrik Truyen), °23-10-1841 (Ittervoort Ned.), +12-02-1923 te Beek, woonplaats ‘Trieës’,
Waterstraat 13, Beek,
gehuwd met 

(x 1) op 06-10-1881 te Meeuwen met Marie Helena Housen, geboren op 23-02-1855 te 
Meeuwen, overleden op 27-05-1884 te Bocholt, na 3 jaar huwelijk;
2 kinderen. Zij was de dochter van de burgemeester van Meeuwen.

(x 2) op 10-05-1897 (op 56-jarige leeftijd) te Beek met Petronella Vandenbogaard, 25 
jaar oud,geboren op 19-11-1872 te Bree, overleden te Beek op 10-01-1904, na 7 
jaar huwelijk), dochter van Cornelis Vandenbogaard en Hendrica Vanderlinden.
5 kinderen, zie verder.

Zijn grootouders waren Denis Truyen, °Beek 17-03-1806, +Beek 09-03-1892 en Maria 
Gertrudis Janssen, °Beek 04-09-1801, +Beek 26-12-1870, die op ‘Schijven’ woonden. Zie
stamboom blz. 65.

Chronologisch

Denis Truyen S.J. kwam uit een zeer zwaar getroffen gezin. Hij koos voor een strenge  
opleiding aan de ‘Apostolische School’ bij de befaamde Jezuïeten te Turnhout. In 1901, 
op zijn negentiende trad hij in bij de Jezuïeten te Aarlen. In 1906, tijdens zijn noviciaat en 
na slechts één jaar filosofie vertrok hij reeds naar het onbekende India en komt aan in 
1907. Daar zet hij zijn opleiding verder, terwijl hij zich inzet als priester, pastoor en leraar. 
In 1919 na 18 jaar vorming wordt hij volwaardig Jezuïet en mag hij de titel S.J. achter zijn 
naam schrijven, d.i. ‘Societas Jesu’ m.a.w. ‘van de Sociëteit van Jezus’.

Eens was hij pastoor, maar hij ontpopt zich vooral als docent of professor aan 
verschillende seminaries en universitaire colleges, terwijl hij verder blijft werken als 
priester en zielzorger. Bovendien legde hij de gelofte af om nooit meer terug te keren naar
familie, vrienden en vaderland. Kortom, dit is het verhaal van een bijzonder en 
merkwaardig man. Tot op heden was van hem bijna niets meer geweten. Wie is deze 
man? Uit welke grond is hij gegroeid? Dit brengt mij ertoe zijn biografie grondig in kaart te
brengen.

1882 Denis Truyen S.J. werd geboren te Bocholt 24-09-1882, zijn vader was 
afkomstig van ‘Schijven’ Waterstraat 9, Beek. Zijn peter was Dionisius 
Truyen, meter Maria Margaritha Geusens.

1884 Zijn zus Maria Elisabeth Truyen werd geboren op 01-04-1884 en overleed
op 01-06-1886 te Bocholt op tweejarige leeftijd.

1884 Moeder Helena Hoesen overleed te Bocholt 27-05-1884 (na 3 jaar 
huwelijk), als hij twee jaar is.

1886 Zijn vader verhuisde terug naar de Waterstraat 9, Beek, als hij 4 jaar is.

‘Als vierjarige kwam ik wonen bij ‘Schijven’, Waterstraat 9, Beek en ‘daar 
voelde ik me altijd thuis’. (Zie brief 1 van 1914.) Allicht omdat zijn vader 
als weduwnaar er helemaal alleen voor stond, werden zij door grootvader 
op ‘Schijven’ opgevangen nl. bij 
Denis Truyen, °Beek 17-03-1806, +Beek 09-03-1892 gehuwd met 
Maria Gertrudis Janssen, °Beek 04-09-1801, +Beek 26-12-1870.

09-03-1892 Zijn grootvader sterft als hij 10 jaar is. Grootmoeder was reeds gestorven 
op 26-12-1870; hij heeft haar dus niet gekend.
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15-03-1893 Naar Passemans (Trieës) getrokken.8

1893-1894 Studies aan Sint-Michielscollege te Bree. Hij is dan 11 en 12 jaar en krijgt 
het nr. 314 toegewezen.

1896 Begon zijn studies aan Apostolische School bij de Jezuïeten te Turnhout. 
Zoals het in die tijd de gewoonte was, mag hij gedurende het schooljaar 
niet naar huis komen. Alleen tijdens de grote vakantie is hij thuis. Na 5 
jaar studeerde hij af. 

1897 Dertien jaar na de dood van zijn eerste vrouw Marie Helena Housen, 
hertrouwde zijn vader op 10-05-1897 te Beek met Petronella 
Vandenbogaard, geboren op 19-11-1872 te Bree. Hij zelf is 15 en voor 
het derde jaar op internaat in Turnhout.

Kinderen uit het tweede huwelijk:
- Truyen Wilhelmus Henricus, 
   °Beek 13-04-1897, +Beek 21-08-1914 (17 jaar)
- Truyen Maria Gertrudis, (Truke), °Beek 04-08-1898, 

naar Overpelt op 21-05-1920, +Hamont 08-12-1984
x Corneel Janssen

- Truyen Petrus Jacobus Wilhelmus, °Beek 17-12-1900, 
+Beek 10-01-1901. (1 jaar)

- Truyen Maria Helena, (Lena), 
°Beek 29-10-1901, +Bree 24-09-1975, 

   naar Bocholt 12-03-1925, 
x Jan Poosen °Hasselt 22-04-1891

- Truyen Maria Elisabeth Hendrica (Liza), 
°Beek 21-12-1903, +Maaseik 30-07-1980, 
x Eerdekens Leonard Jozef.

Zijn halfbroers en -zusters worden geboren, wanneer hij reeds op 
internaat is. Opnieuw slaat het noodlot toe. Een halfbroer sterft op 2-jarige
leeftijd. Zijn oudste halfbroer sterft op 17-jarige leeftijd in 1914, wanneer 
hij reeds acht jaar in India is. Zijn halfzusters waren te jong om hem te 
kunnen herinneren uit de tijd vóór hij naar India trok.

Nauwste familie was dus zijn vader op ‘Trieës’ samen met zijn halfbroers 
en -zusters en zijn familie op ‘Schijven’. Omdat zijn oudste halfbroer 15 
jaar jonger was en omdat zijn neven en nichten op ‘Schijven’ 
leeftijdgenoten waren, waarmee hij een 7-tal jaren had samengeleefd, 
was zijn band met hen waarschijnlijk bijzonder nauw.

1901 Op zijn 19e treedt hij binnen in de Sociëteit te Aarlen op 21 september9 
1901. Zijn vader is dan 60 jaar. Tot 1906 volgde hij de opleiding van 
novice en studeert één jaar filosofie, in Leuven volgens Fons Eerdekens, 
zoon van zijn halfzuster Liza. Daarna vertrekt hij per boot definitief naar 
India. Met zijn 4 jaar is zijn oudste halfbroer 15 jaar jonger dan hem; als 
novice ziet hij hem heel weinig. Volgens de geest van de tijd vermoed ik 
dat alles Franstalig was zowel op het college in Turnhout als in de 
Sociëteit te Aarlen.

1904 Zijn tweede moeder Petronella Vandenbogaard overleed op 10 januari 
1904, na 7 jaar huwelijk. Hij is dan 22 jaar, zijn vader 63.

1906 Vertrekt naar India, volgens zijn eigen brief nr. 1 van 1914. Ik neem aan 
dat dit de juiste datum is. In zijn In Memoriam wordt echter 1904 vermeld.

8  Zie lijst bewoners van ‘Trieës’ blz. 69 en  ‘Schijven’  blz. 71.
9  Volgens de officiële lijst van bewoners van ‘Trieës’ (blz. 70) vertrok hij naar Aarlen op 3 november 1901.
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1907 Komt aan in India op 10 december 190710 en zet zijn studies filosofie 
verder te Shembaganur. Op dat moment was zijn vader 65 jaar.
In India - op dat moment nog Britse kroonkolonie - was voor hem de 
officiële voertaal Engels. Hij moest de plaatselijke taal van de Indiërs 
leren. Onder collega Jezuïeten die van Vlaamse (of Nederlandse) 
afkomst waren, bleef het Nederlands allicht de omgangstaal. Met 
Franstalige collega’s sprak hij zeker Frans.

1916 Priester gewijd te Kurseong, India, 21 november 1916, eerste mis in St. 
Mary’s, Kurseong, Bengalen.
Zes jaar docent aan Xavier’s college te Calcutta. 
Na theologie en 3e proefjaar volgt carrière als docent.

1919 Tot de laatste geloften aanvaard te Kurseong India op 2 februari 1919. 
Hij is nu 37 jaar. Zijn vorming en opleiding duurde 18 jaar.

12-02-1923 Zijn vader overlijdt op 82 jarige leeftijd; hij zelf is 41 jaar.
Wegens zijn gelofte om nooit meer naar huis te komen, kan hij niet 
aanwezig zijn op de begrafenis. Bij de verdeling van zijn vaders erfenis 
laat hij zijn eigen deel toekomen aan zijn drie halfzusters nl. Truke, Lena 
en Liza Truyen.

1919-1931 Op zijn 37ste wordt hij docent te Kurseong: Godgeleerdheid, 
Kerkgeschiedenis en Patrologie (d.i. de leer van de kerkvaders), 
(12 jaar).

1932-1943 Op zijn 50ste doceert hij Politieke Wetenschappen aan het universitair 
college te Calcutta, (11 jaar). 

1944-1953 Op zijn 62ste wordt hij docent te Ranchi (9 jaar).
Zijn curriculum vitae dat bewaard wordt in Kadok leuven, vermeldt 
bovendien dat hij ook economie en sociologie doceerde.

1953-1970 Als hij 71 jaar is, stopt hij als docent, maar hij heeft nog voldoende 
werkkracht om secretaris en econoom van de bisschop van Kunkuri te 
worden. (17 jaar)

17-09-1956 Als hij 74 jaar is, verkrijgt hij de Indiase nationaliteit. In 1947 was India 
onafhankelijk geworden.

23-09-1961 Op zijn 79ste viert hij zijn jubileum van 60 jaar kloosterleven.

07-03-1970 Overleden op 88 jaar te Kunkuri11, na bijna 64 jaar missiewerk en bijna 70
jaar kloosterleven. 

10  Theo Guffens: Missionarissen van Groot Bree, 1996, uitg. Th. Guffens, blz. 116.
11  Volgens ‘Jesuitica’ stierf hij op 8 maart 1970. Hierna volgen de gegevens: Denis Truyen , °Bocholt, 

1882-09-24, ingetreden op1901-09-23, +Kunkuri (India) 8 maart 1970. 
http://www.jesuitica.be/images/qa/Prosopographia_SJ_BSE_1814-2003_v0602-E.pdf
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Verdere gegevens

- Doceerde o.a. Kerkgeschiedenis, Patrologie en Politieke Wetenschappen.
(Patrologie ook Patristiek genoemd: deel van de theologie dat handelt over het leven, de 
geschriften en de leer van de kerkvaders)

- Getuigenis: ‘zijn nota’s zijn pareltjes van precieze en synthetische verwerking, wat moet 
hij er veel tijd en studie aan besteed hebben!’

- Was econoom van het studiehuis

- Pastoor en bezoeker van de Paharia’s en christenen uit Chota-Nagpur

- Docent Politieke Wetenschappen aan Xavier’s college Calcutta, tegelijkertijd zielzorger 
voor de uit het Noorden ingeweken Christenen (1935), een jaar later ook van de 
Nepalezen. Verder sloten zich Paharia’s, Lepchas en Tamali’s bij hen aan.

- Vakantiecursussen te Bangalore. Deze lessen werden in 3 boekdeeltjes uitgegeven door 
'The Light of the East'

- Stelde de Calcutta-catechismus op

- Na de periode van lesgeven te Ranchi werd hij secretaris en econoom van de bisschop

- Bezat een zeer grote werkkracht. Schreef artikels en verhalen voor missietijdschriften in 
België, voor ‘De Bode van het Heilig Hart’ en voor ‘Our Field’ en menig ‘In Memoriam’ 
voor het tijdschrift ‘Jezuïeten’.

- Karakteristieke stijl, prettig verhalend, rijk aan observatie, taalvaardig, vol humor

- Was gewetensvol, discreet, sprak nooit over zichzelf

- Hij had een zeer grote rijzige gestalte, zie foto beneden.

- Naast zijn moedertaal sprak hij Frans, Engels, Hindi en Nepalees.

Denis Truyen S.J. (zwart) te midden van enkele collega’s (wit) en bezoekers.
Verzameling Henri Langens / fam. Berben-Langens.
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4. Professor

Volgens de genealogische gegevens van Louis Schepers12 was ‘Dionysius (Denis) 
Truyen professor aan de universiteit te Bombay, was hij missionaris en heeft de Indiase 
nationaliteit verkregen op 14.09.1956, in Bocholt gewijzigd op 29.01.1957 door de Consul
Generaal van België te Bombay.’ Ook Rik Jame, Bocholt, bevestigt dat het zo staat 
opgetekend in het Archief van de gemeente Bocholt. Alleen vermoed ik dat hier een fout 
is ontstaan. 

In de koloniale tijd onder het Brits bewind was Calcutta de hoofdstad. Na de 
onafhankelijkheid in 1947 werd Bombay de nieuwe hoofdstad, Deze naam werd later 
veranderd in Mombay. Bombay (Mombay) ligt aan de westkust van India, terwijl Calcutta 
in het Noord Oosten (Bengalen) ligt. Mogelijk werd Calcutta onbewust verwisseld met 
Bombay, omdat het Consulaat Generaal van België zich in 1956 in de nieuwe hoofdstad 
Bombay bevond, zodat verwarring mogelijk was. Uit zijn brieven, zijn In Memoriam en uit 
de getuigenissen van Fons Eerdekens kan ik met stelligheid aannemen dat Denis Truyen 
S.J. werkzaam was in Calcutta.

Bovendien vind ik het vreemd dat de Belgische Consul Generaal in India zich in 1956 tot 
Bocholt richtte, terwijl hij reeds vanaf zijn vierde jaar d.i. 1886 te Beek, Bree woonde. Is 
dit de standaard werkwijze of werden zijn gegevens administratief niet verder verwerkt?

Uit zijn ‘In Memoriam’ komt hij naar voor als ‘een gewetensvol man, die nooit over zichzelf
sprak en zeer discreet was’. Volgens de 9 brieven, die ik heb teruggevonden, gaf hij 
graag les zowel aan seminaries als aan (universitaire) colleges o.a. te Calcutta, 
Kurseong, Ranchi en Kunkuri. In Engelstalige context wordt ‘college’ gebruikt zowel voor 
‘professioneel’ (d.i. niet academisch) hoger onderwijs (bachelor) als voor ‘academisch’ 
universitair onderwijs (Master). Bij ons werd met ‘college’ ook secundair algemeen 
vormend onderwijs bedoeld. Ook werd ‘professor’ gebruikt zowel voor iemand die lesgeeft
aan een secundaire school als aan een hogeschool of universiteit. Het verwijst ook naar 
het Franse woord ‘professeur’. 

In die tijd was het gebied mede door het werk van de Jezuïeten in volle ontwikkeling. Zij 
zorgden zelf voor lagere en secundaire scholen, seminaries, hogescholen. Ze stichtten  
reeds in 1860 een universitair college, dat na slechts 2 jaar een zelfstandig filiaal werd 
van de universiteit van Calcutta. Te Ranchi werd een tweede universiteit gesticht. 
Volgens hemzelf gaf hij les aan enkele seminaries en twee colleges nl. te Calcutta en 
Ranchi.

Van 1932 tot 1943, (11 jaar), was hij docent Politieke Wetenschappen aan St Xavier’s 
College, 30, Park Street te Calcutta. Het was een universitair college, want dit blijkt uit de 
hoofding, adres en logo van zijn brieven, die bovendien overeenkomen met de gegevens 
van de universiteit van Calcutta. Dit staat vast. Het feit dat hij dit vak mag doceren, 
impliceert ook dat hij hiervoor een diploma had behaald. Volgens zijn ‘In Memoriam’ was 
hij vervolgens docent te Ranchi van 1944 tot 1953, d.i. 9 jaar en allicht - in het verlengde 
van het vorige - was dit ook een universitair college. De gegevens uit zijn ‘In Memoriam’, 
zijn brieven en de informatie bekomen bij zijn familie, zijn echter te beperkt om een 
volledig, gedetailleerd en nauwkeurig curriculum van zijn loopbaan samen te stellen. Door
de hierboven vermelde verwarring, de beperkte informatie en omdat hij nooit over zichzelf
sprak, hadden we echter nooit iets gehoord over ‘universiteit’. Dat hij professor was aan 
de universiteit te Calcutta en te Ranchi, kunnen we nu wel met zekerheid aannemen.

12  http://users.skynet.be/louisschepers/PRBocholt/pr_00064.htm
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Indiase nationaliteit

Zijn enige zus was reeds op tweejarige leeftijd overleden. Bij het overlijden van zijn vader 
in 1923 liet hij zijn erfdeel over aan zijn drie halfzusters. Omdat hij toch niet meer zou 
terugkeren, kon hij, door de Indiase nationaliteit te verwerven, waarschijnlijk een aantal 
praktische beslommeringen vermijden zoals bijv. communicatie met de verre Belgische 
overheid. Door de totale inzet voor zijn Indiërs, het levenslang ‘afwezig zijn’ in zijn 
thuisland, omdat met zijn halfzusters alles ‘geregeld’ was, en omdat hij de laatste was die 
overbleef, was de stap om de Indiase nationaliteit aan te nemen, waarschijnlijk ook zeer 
klein geworden. 

Vermelding in het register van gemeente Bocholt

(Sic) Peter Jan TRUIJEN, landbouwer, geboren circa 1841 te Molenbeersel, Overleden 
na 1884.
Gehuwd met Maria Helena HOUSEN, geboren circa 1856 te Meeuwen. Overleden op 
27-05-1884 te Bocholt. Uit dit huwelijk:
1. Dionysius TRUIJEN, geboren op 24-09-1882 te Bocholt. Dionysius was professor aan 
de universiteit te Bombay, hij was missionaris en heeft de Indiase nationaliteit verkregen 
op 14.09.1956, in Bocholt gewijzigd op 29.01.1957 door de Consul Generaal van België 
te Bombay.
 2. Maria Elisabeth TRUIJEN, geboren op 30-03-1884 te Bocholt.13

Denis Truyen S.J. (wit) te midden van kinderen en studenten. 
Verzameling Henri Langens / fam. Berben-Langens

13  Bron: Rik Jame, Bocholt
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5. Gesprek met Fons en Frans Eerdekens, Henri en Lambert Langens

Dit gesprek is een synthese van meerdere gesprekken, die ik met hen heb gevoerd.

Op zoek naar meer informatie over Denis Truyen S.J. toon ik aan Fons Eerdekens een 
foto, die ik mooi gerestaureerd heb en op de kaft van deze biografie wil gebruiken.

Fons: ‘Maar ja, die man ken ik heel goed.’

Onmiddellijk gaat hij naar een belendende kamer en brengt een groot portret aan, van 
Denis Truyen S.J., geplaatst in een houten kader afgewerkt met gipsen rand, versierd en 
verguld. De zwart-wit foto stelt de Jezuïet voor genomen van zijn linkerzijde, een 
kwartslag van de lens weggedraaid. Hij heeft een baard, draagt een bril en ook een 
horlogeketting op zijn zwart priesterkleed. (Was hij nog novice in België?) Afmetingen 
dagkant 48,3 x 34,4 cm. 

‘Dat is hij. Ik heb nog wat, maar dan moet ik zoeken.’

Portret van Denis Truyen S.J., jezuïet en missionaris. Dit portret bevindt zich op ‘Trieës’ en werd ter 
beschikking gesteld door Fons Eerdekens.

 ‘Hij had drie (half)zusters nl. Truke, Lena en Liza, die op de boerderij bleef wonen. Liza, 
mijn moeder, was 21 jaar jonger dan de Jezuïet. ‘Die hebben wij niet gekend.’ placht zij te
zeggen. Ze bedoelde ‘niet fysiek gekend, want zij waren te jong. Als student was hij altijd 
het hele jaar weg. Toen hij vertrok was moeder pas 3 jaar.

Hij schreef regelmatig brieven en moeder schreef dan terug. Hier heb ik geen brieven 
meer. Er was een zeer goede band tussen de familie en hem. Als de familie bij elkaar 
kwam, werd er altijd over hem gepraat. De jezuïet heeft ook in Heverlee of Leuven 
gestudeerd. We waren fier op hem. Hij werkte hard om zijn missie uit te breiden, want 
anders waren de protestanten hem voor. Je kan hem vergelijken met pater Damiaan. Bij 
de dood van grootvader Pieter Jan Truyen in 1923 (82 jaar) liet hij zijn eigen deel in de 
erfenis na aan zijn drie halfzusters. De akte van de erfenis werd opgesteld door Notaris 
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Fransman te Bree en werd nog met de hand geschreven. Hij vertrok per boot in 1906 en 
kwam aan in India op 10 december 1907. Dat was toen een Britse kroonkolonie.’

Henri en Lambert: Moeder placht te zeggen: ‘Die hebben wij groot gebracht. Heel alleen 
trok hij naar Turnhout om te studeren bij de Jezuïeten. In de familie werd dikwijls over 
hem gesproken. Hij had een gelofte afgelegd om nooit meer terug te komen. Na een 
aantal jaren werd die gelofte steeds milder benaderd en raakte volledig op de 
achtergrond. Daarom wilde onze familie hem heel graag toch eens op bezoek laten 
komen en schreef dat ze 40.000,- oude BEF ter beschikking stelden om de reis heen en 
terug te betalen. Maar hij weigerde, want hij wilde zijn gelofte getrouw blijven. Dat was in 
1934. Je mag hem vergelijken met pater Damiaan.’ 

Frans: ‘Denis Truyen S.J. stuurde de brieven naar Truke, zijn halfzuster, of iemand 
anders van de familie en daarna werden ze doorgegeven. Hij stuurde soms ook foto’s 
mee.’ (Nvdr: In een van zijn brieven zegt hij: ‘Als ik zelf niet naar Beeck kan komen, dan 
moet ik per beeld komen. (Brief 8 van 6 jan 1934.) 

Fons: ‘Er zijn slechts enkele tastbare herinneringen aan de Jezuïet overgebleven. We 
hadden het grote portret en de 2 koperen potjes. Het derde werd ooit meegenomen door 
zigeuners. Bij Poosen in Bocholt waren ook 3 potjes. Er waren 2 lindebomen, die hij 
geplant had. We kregen dikwijls brieven en moeder schreef ook regelmatig.’

De 2 koperen potjes zijn 7 cm hoog, het derde was groter. Ze zijn versierd met 
gegraveerde gestileerde motieven, zoals dieren en vogels te midden van weelderige 
Indische plantengroei. 

In zijn jeugd plantte Denis Truyen twee lindebomen achter de boerderij. Had hij er 
stilletjes een bedoeling mee? Ze zouden vandaag meer dan 100 jaar zijn. Eén boom 
werd reeds eerder gerooid. De tweede boom stond te kort tegen de muur van de schuur 
en bij stormweer beschadigde hij muur en dak. Omdat hij helemaal hol was geworden, 
bestond het gevaar dat hij bij een volgende storm helemaal kon omvallen op de schuur. 
Daarom heb ik hem omgehakt in 2009.

Een pater van Erpekom, Jan Cardinaels S.J., kwam regelmatig bij ons op bezoek: Ik heb 
nog een brief van hem. Hij heeft met hem gewerkt en er is ook nog een foto van hemzelf 
bij het graf van Denis Truyen S.J. in India. Hij kwam ook bij zijn andere zusters Truke en 
Lena Truyen. Als hij kwam, gaf moeder altijd iets mee.’

Frans: ‘Pater Lipkens van Neeroeteren kwam eens in de parochiezaal van Beek spreken 
over het werk van hemzelf en D. Truyen S.J. in India. De deken van Bree (Theo 
Cardinaels of Renier) moet daar meer over weten.’

Fons: ‘Grootvader Pieter Jan Truyen had de boerderij (‘Trieës’) gekocht van Koob 
‘Trieës’. De gevelsteen van Trieës vermeldt het jaartal 1772. De afstand van Trieës tot 
(centrum) Bree is ongeveer vier km. Deze afstand moest de Jezuïet afleggen om in Bree 
de tram te nemen. Toen hij definitief naar India vertrok, kon grootvader hem niet 
vergezellen naar Bree, want er was iets … (denkt diep na)  - ik weet niet meer wat - dat 
hem verhinderde om mee te gaan. Daarom ging zijn neef met hem mee, Denis Truyen 
van ‘Schijven’, die later Nies Dirix genoemd werd, naar de boerderij waar hij ging wonen’. 
Zij waren samen opgegroeid.’

Fons Eerdekens is vandaag (2010) 78 jaar. 
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In tegenstelling tot Denis Truyen S.J. kwam pater Jan Cardinaels S.J. wel regelmatig op 
bezoek in België en maakte van de gelegenheid gebruik niet alleen eigen familieleden te 
bezoeken, maar ook die van Denis Truyen S.J. bij Trieës nl. de halfzusters (Truke, Lena 
en Liza). Bij zijn brief van 11 januari 1980 (blz. 55) stuurde hij, deze foto van hemzelf bij 
het graf van Denis Truyen S.J. in India, met wie hij had samengewerkt. Volgens een 
vroegere brief van 27 november 1973 bevindt dit graf zich op de high school (middelbare 
school) te Kunkuri. Volgens zijn familie nam ook hij de de Indiase nationaliteit aan en 
werd in India begraven. Op dit moment is hij 70 jaar en zijn gezicht lijkt getaand door de 
zon. Verzameling Fons Eerdekens.

Gegevens Jan Cardinaels S.J. 

°17-08-1910, ingetreden 23-09-1930, + Raigarh India 30-06-1995, 85 jaar oud.
Hij was 28 jaar jonger dan Denis Truyen S.J. Wanneer hij in 1973 deze brief schrijft is hij 
63 jaar. 14

Gegevens van Henri Lipkens S.J.
°10-06-1907 Neeroeteren, intrede 23-09-1931, +22-05-1980 Bilzen, 73 jaar.
Frans: ‘Langs vaderszijde (Leo Eerdekens) was hij familie.’

14  http://www.jesuitica.be/sjlists/
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6. Brieven van Denis Truyen S.J. aan familie 

Tot vandaag kon ik negen brieven terugvinden nl. van 1914, 1931 (2 x), 1932, 1934, 
1935, 1936 (2 x), 1961. Gemakshalve heb ik ze genummerd van 1 tot 9. Van zijn 
collegetijd bij de Jezuïeten in Turnhout, zijn intrede bij de Jezuïeten in Aarlen en de 
beginperiode in India tot 1914 werden voorlopig geen brieven teruggevonden. Van de 
periode 1937 tot 1961, evenals van 1961 tot aan zijn overlijden vonden we geen 
correspondentie terug. Door een grote brand in het huis van zijn vader (nl. Trieës) in de 
Waterstraat nr. 13 ging een groot deel van de inboedel verloren. Bovendien raakten vele 
brieven door de jaren verspreid of werden ‘opgeruimd’. Wie nog brieven in bezit heeft 
mag zich melden. (dennistruyen@gmail.com of 089 47 10 52).

De gedachtenis aan Denis Truyen S.J. was mettertijd vaag en ijl geworden. Buiten zijn 
naam en enkele gegevens was van hem niets meer gekend. In dit boekje komt hij echter 
opnieuw tevoorschijn als een echt mens, een familielid, een man van vlees en bloed, met 
menselijke gevoelens en met een grote opdracht. Door het beperkt aantal brieven is het 
echter onmogelijk een volledig beeld van hem te reconstrueren. Toch laten zij ons toe 
tenminste een deel van zijn persoonlijkheid te leren kennen, zodat het bijna totaal 
vervaagde beeld van hem weer werkelijkheid wordt. Dit vond ik een verrassende en 
aangename ervaring.

Overzicht

1. Brief aan Jean en Gietrie Langens-Truyen van ‘Schijven’, Waterstraat 9, Beek.
Met de hand geschreven te Kurseong, op 5 januari 1914. Vier pagina’s formaat A5, maar 
laatste deel ontbreekt. Hij is 32 jaar. 

2. Brief aan Gietrie, Jean, Lieske en heel het huisgezin.
Getypt op briefpapier met briefhoofd van St. Mary’s College te Kurseong op 20 
Geschreven op 20 januari 1931. Getypt. Twee pagina’s A4. Hij is 49.

3. Brief aan nicht Maria Langens, 13 jaar.
Getypt op briefpapier met briefhoofd van St. Mary’s College te Kurseong op 20 januari 
1931, met foto groepsfoto van hem zelf in het zwart, 2 paters in het wit en enkele 
bezoekers. Twee pagina’s. Hij is 49.

4. Brief aan Gietrie, Jean en heel het gezin.
Getypt op briefpapier met briefhoofd van St. Xavier’s College, 30, Park Street, Calcutta, 
op 6 januari 1932. Twee pagina’s A4. Hij is 50.

5. Brief aan Gietrie, Jean, Lieske en heel het huisgezin.
Getypt op briefpapier met briefhoofd van St. Xavier’s College, 30, Park Street, Calcutta, 
op 6 januari 1934, vier pagina’s. Hij is 52.

6. Brief aan Jef Poosen, Bocholt.
Geschreven op briefpapier met briefhoofd van St. Xavier’s College, 30, Parkstreet, 
Calcutta, op 11 maart 1935, twee pagina’s. Hij is 53 jaar. Twee pagina’s A5. 

7. Brief aan Jef Poosen, Bocholt. 
Getypt op briefpapier met briefhoofd van St. Jozeph’s College, North Point, P.O., 
Darjeeling op 15 april 1936. Hij is 53 jaar. Twee pagina’s A5. 

8. Brief aan Liesken Poosen.
Getypt op briefpapier met briefhoofd van St. Jozeph’s College, North Point, P.O., 
Darjeeling op 15 april 1936. Hij is 54 jaar. Twee pagina’s A5. 

9. Brief aan Albert Truyen, mijn vader, Linde-Peer.
Getypt vanuit Bishop’s House, Kunkuri PO, Raigarh Distr., India,
op 1 maart 1961. Twee pagina’s. Hij is 79. Wanneer hij sterft in 1970, is hij 88 jaar oud.
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Het is niet de bedoeling de brieven integraal weer te geven. Met eerbied voor de privacy 
gebruik ik uit de brieven die dingen, die relevant zijn om aan de mens Denis Truyen S.J., 
gestalte te geven als een persoon van vlees en bloed, met menselijke gevoelens, die - 
gedreven door en in het licht van een groot ideaal - als een pionier in zeer moeilijke 
omstandigheden, zijn eigen wereld opbouwt in het vroegere Bengalen India, maar heel 
ver en definitief verwijderd van familie, vrienden en vaderland. Welke invloed heeft zo ’n 
belangrijke stap op hem en hoe gaat hij ermee om?
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Brief nr. 1, aan Jean en Gietrie

Brief gericht aan Jean en Gietrie Langens-Truyen, zijn nicht en haar man, Waterstraat 9, 
Beek. Gietrie Truyen is zijn nicht. Zij wonen op de boerderij van zijn grootouders Denis 
Truyen en Maria Gertrudis Janssen. Hier werd hij opgenomen, omdat zijn moeder 
gestorven was en toen hij op zijn vierde met zijn vader naar ‘Schijven’ kwam, 
(Waterstraat 9).

Geschreven te Kurseong, op 5 januari 1914. Vier pagina’s formaat A5, maar het laatste 
deel ontbreekt. Hij is 32 jaar. Op dat moment is hij nog geen priester, maar hij vervolgt 
zijn opleiding, die 18 jaar zal duren. Het laatste deel van de brief ontbreekt.

Brief 1 eerste blz. gedeeltelijk. Handgeschreven, 1914.
Verzameling Henri Langens / fam. Berben-Langens

‘Hij heeft mij schrikkelijk veel plezier gedaan. Ik mocht lijden dat ge mij wat dikwijlder 
schreeft en wel op de hoogte hield van al hetgeen bij u en de familie gebeurt. … Zo 
vraagt hij o.a. naar de nieuwgeboren kinderen en om een portret van hen op te sturen.
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Hij acht zich nog altijd bij Schijven t’huis (Waterstraat 9) zoo wel als bij vader 
(Waterstraat 13 )...

’t Is gelukkig dat ik wellicht niet zoo gauw naar Beeck meer terug zal komen, want ik liep 
zeker verdoold. Ik zou half de menschen niet meer kennen: ’t is zestien jaren geleden dat
ik Beeck eerst verliet en acht jaren sedert ik naar Indië vertrok. Het is verschrikkelijk wat 
er al veranderingen zijn gekomen gedurende die jaren. Niets staat stil in deze wereld: het 
is altijd maar vooruit.’ …

Na het huwelijk van Gietrie Truyen met Jean Langens kwam deze op ‘Schijven’ wonen. Vanaf dit moment 
wordt ‘Schijven’ Langens. Gietrie was de nicht van Denis Truyen s.j. en de zuster van mijn grootvader, 
Denis Truyen alias Nies Dirix. Verzameling Gerda Reumers-Langens.
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Brief 2, aan Gietrie, Jean, Lieske en heel het huisgezin

Brief gericht gericht aan Gietrie, Jean, Lieske (de dochter) en heel het huisgezin.
Geschreven op briefpapier met briefhoofd van St. Mary’s College te Kurseong op 20 
januari 1931. Is dit het college dat hijzelf heeft opgericht? Zie verder in deze brief. Getypt. 
Twee pagina’s A4. Hij is 49.

Brief 2, blz.. 1, begin. Verzameling Henri Langens / fam. Berben-Langens.

… 

‘Gisteren heb ik uwen brief ontvangen en die deed me zeer plezier, ja zeer veel. Ik ben 
geenszins verwonderd dat ge zoo zelden schrijft: dat is heel natuurlijk, maar toch heb ik 
daar soms leed van. En ik ben ook blij omdat ge me zegt wat ge met het huis en de 
schuur gedaan hebt. Indien ik nu, na al die jaren, nog eens naar Beeck kwam, dan zou ik 
‘Schijven’ al rap vinden. Als ik van de brug naar beneden keek, dan zou er de lindeboom 
nog wel staan, die oude reus, maar de boerderij zou er een beetje anders uitzien. Ik hield 
veel van het oud strooien dak, maar dat is thans weg. En binnen is de groote schouw ook
al weg. Des te beter! …

Gisteren heb ik het contract geteekend voor mijne nieuwe school met de ondernemer. Die
gaat rond de vijftien of zestien duizend roepies kosten, en een roepie is meer dan dertien 
frank. … Jammer dat ik al dat geld niet bezit. Drie jaren liep ik rond met den bedelzak en 
tot heden heb ik 5500 roepies samen gebedeld. Dat is een goed derde van wat ik van 
doen heb, maar het is toch al iets. 

Het goevernement had beloofd ook te helpen, maar nu zeggen ze dat ze geen centen 
hebben, en dat is waar, want de tijden zijn nu heel slecht, veel slechter dan bij u. En 
wachten kan ik niet, omdat ons oud gebouw al te onttoereikend is, en ook omdat ik mijne 
school in een klein college wil herscheppen. Als ik daar niet rap mee te werk ga, dan zijn 
de heidenen of de protestanten me vóór, en dat zou ik niet gaarne hebben.

Ge zult misschien denken dat ik een aardige kadee ben, zoo maar te bouwen, of ik de 
centen heb of niet, maar die zullen er wel komen, zonder dat ik stelen moet! Ge weet hoe
schoon men mij uit Beek geholpen heeft. Onlangs drukte ik hier een bedelbrief in het 
Engelsch en stuurde dien aan allerlei menschen. Hij heeft me meer dan 1100 roepies 
gebracht, dat is meer dan 14.600 fr.
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In november moet het nieuw gebouw gereed staan, en dan zal ik blij zijn en dan is er ook 
hoop voor de toekomst. Dan kan ik mijne arme Katholieken onderwijs en opvoeding 
geven volgens mijne goesting. 
…

Het vriest hier niet of bijna niet. Dezen winter is het op onzen berg niet koud geweest: 
maar alle avonden steek ik mijne kachel toch aan, en kan het heel goed verdragen.

Doet als ’t u belieft mijne complimenten aan de familie en aan de geburen te Beeck, aan 
Nies (nvdr: van Dirixhof), Jean in ’t dorp, in de Neerstraat, aan Lieske en aan al de 
geburen. Maar die zullen me wel vergeten zijn.’

Denis Truyen plaatst S.J. achter zijn naam, het teken dat hij zijn volledige opleiding tot 
priester Jezuïet voltooid heeft. 
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Brief 3, aan Maria, dochter van Gietrie en Jean

Brief gericht aan nicht Maria Langens, 13 jaar. Zij is de dochter van Jean en Gietrie 
Langens-Truyen.

Geschreven op briefpapier met briefhoofd van St. Mary’s College te Kurseong op 20 
januari 1931, met foto van hemzelf in het zwart, 2 paters in het wit en enkele bezoekers. 
Twee pagina’s. Hij is 49. Zie foto blz. 16.

Maria, als kind van 13 jaar, ‘heeft een heel mooie nieuwjaarsbrief geschreven’. 
Verzameling Henri Langens / fam. Berben-Langens.

‘Ik zou eens gaarne hebben dat ge naar hier mocht komen. Dat is hier een heel ander 
land dan bij ons. Niets dan hoge bergen. Er zijn er zelfs die zoo hoog zijn dat er altijd 
sneeuw ligt. Maar de berg waar ik op woon is zoo hoog niet, en hier valt er geen sneeuw; 
ten minste is er geen gevallen sedert ik hier ben, en dat is nu al meer dan zeventien 
jaren. 

En het volk zoud ge heel aardig vinden. Gij draagt ringen in uwe oor, die O.L. Heer daar 
niet geplaatst heeft, en ge denkt dat heel schoon. Hier hebben de meisjes ook ringen of 
gouden platen in hunne oren. Maar ze dragen ook eenen ring in de neus, die recht over 
de bovenlip valt. En daarbij nog een gouden plaatje op de zij der neus. En ik geloof dat zij
dat heel mooi achten. 

Ze doen geen hoed of muts op, zoals bij ons: maar ze dragen altijd een soort van falie 
(nvdr: soort sluierdoek). En ze houden schrikkelijk veel van schitterende kleuren. Zijn de 
meisjes bij ons pronkzuchtig? Dat moet gij weten. Hier zijn ze dat: ze gaan naar hun 
dagelijksch werk met al hun goud op hun lichaam. Al wat ze dan bezitten, dan moet 
eenieder het toch zien en weten! Het vrouwvolk werkt hier zoo hard, en harder als het 
mansvolk.’ …
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Brief 4, aan Gietrie, Jean en heel het gezin

Brief gericht aan Gietrie, Jean en heel het gezin. (Langens-Truyen)
Geschreven op briefpapier met briefhoofd van St. Xavier’s College, 30, Park Street, 
Calcutta, op 6 januari 1932. Twee pagina’s A4. Hij is 50.

Merk op dat hij docent wordt aan het universitair college St. Xavier’s en dat hij het logo 
van deze universiteit gebruikt, met daarin hun motto nl. ‘Nihil ultra’. Dit is Latijn en 
betekent ‘dat wat door niets overtroffen wordt’, m.a.w. zij zijn of willen de beste zijn. Dat 
dit geen holle frase was, blijkt uit het feit dat deze universiteit tot de allerbeste gerekend 
wordt. Het is een zelfstandig college dat sinds 1860 bestaat en reeds na twee jaar 
verbonden werd aan de universiteit van Calcutta. Het wordt beschouwd als een van de 
meest prestigieuze instellingen en ‘the best Commerce College of India’. Het werd 
genoemd naar St. Francis Xavier, een jezuïet heilige van de 16e eeuw die naar India 
reisde. 

Brief 4, aanvang. Verzameling Henri Langens / fam. Berben-Langens.

‘Het schijnt zo lang geleden sedert ik uit Beeck nog eenen brief ontving, dat het me bijna 
dunkt alsof ik geen Beeckenaar meer was. Maar ik moet leeren dat ik allengskens oud 
word en dat mijne vrienden en bloedverwanten in het vaderland ook niet jong meer zijn. 
En als ik dan nadenk dat het al meer dan 26 jaren geleden is sedert ik uit Beeck vertrok, 
dan mag ik eenieder het recht wel gunnen mij vergeten te hebben. Maar ik was toch zeer 
blij als ik uwen brief ontving, geschreven in het oude huis dat me dierbaar was en is. 

Ge vertelt me een beetje nieuws over de parochie en het dorp, en gaarne had ik meer 
vernomen, want na al die jaren schijnt het me thans alsof iedere steen op de straat en 
iedere boom in den Bosch mij dierbaar was, des te meer iedere mensch onder mijn eigen
volk, en nog meer iedereen mijner bloedverwanten.
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Weet ge wel dat ik uwen nieuwen pastoor heel goed ken. Gij hebt hem zeker op het 
college niet gekend, maar ik kende hem heel goed.

Over enigen tijd schreef ik hem eenen brief, maar dan wist ik niet dat ik aan Mijnheer 
Lijnen schreef. Nu, als ge dezen brief ontvangt, gaat eens naar Mijnheer Pastoor en doet 
hem, als ’t u belieft, mijne beste complimenten, en vraagt hem eens of hij mij nog kent. 

Ge ziet dat ik uit Calcutta schrijf. Ik heb Kurseong voor goed verlaten: godgeleerdheid 
onderwijzen, en pastoor spelen, en al dat is gedaan, en heden heb ik ander werk. 
Weerom onderwijs, maar een heel ander onderwerp, en ik zal dapper moeten studeren. 
Dat gaat zoo goed niet meer op onzen leeftijd, maar ik zit er voor en ik moet erdoor. Als 
ge bevel krijgt, dan moet ge gehoorzamen. En nu staat me niets te doen dan mijnen 
berglieden te vergeten en mijnen school, en mijne theeplantages met de brave 
menschen, waar ik zoo veel van hield. En het komt er ook niet erg op aan, waar men 
werkt als het maar is voor ’s Heeren glorie en voor de zaligheid der zielen. Dus geen 
weemoed voor het verleden, maar hard werk voor het heden, zoo lang de Heer mij de 
sterkte geeft. Lang kan het ook niet meer duren, als men al bijna vijftig jaren is.’

…
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Brief 5, aan Gietrie, Jean en Lieske en heel het huisgezin

Brief aan Gietrie, Jean en Lieske (dochter) en heel het huisgezin Langens-Truyen van 
‘Schijven’.
Geschreven op briefpapier met briefhoofd van St. Xavier’s College, 30, Park Street, 
Calcutta, op 6 januari 1934. Vier pagina’s. Hij is 52.

Antwoord op de brief uit Beek, die 20 dagen onderweg was.

Brief 5 met briefhoofd van St. Xavier’s College, Calcutta, en aanvang.
Verzameling Henri Langens / fam. Berben-Langens.

…

‘Hetgeen ge me schrijft over ons oud kerksken doet me groot plezier: Ik kan me wel 
inbeelden hoe schoon het moet zijn, en inderdaad zou het me overgroot plezier doen, 
indien ik eens kon komen kijken. En ik ben heel dankbaar omdat ge mij uitnodigt om bij u 
te komen logeren. Dat zou ik heel gaarne doen; maar dan moet het zijn als de peren rijp 
zijn. Misschien staan er al die boomen niet meer, die ik zoo goed kende: de 
bergamotten15 daar in de hoek achter ’t huis; en de smoutperen, die niet al te lekker 
waren, maar er stonden er altijd op, zelfs als de andere boomen niet veel droegen; en de 
oude boom tafelperen: die boom moet nu toch wel dood zijn; dat moet spijtig gevallen 
zijn, want het waren zoo schoone en lekkere vruchten, en zoo vroeg rijp, en ze vielen zoo
gaarne af eer er ander fruit was. Dus, als ik kom, dan kom ik als ’t fruit rijp is. En dan 
moet ge me een goeden spekkoek bakken, niet al te dik, maar met veel spekskens in, en 
goed bruin gebakken. Zoo iets kennen ze niet in dit land van rijst eten met peperachtige 
saus.

Maar er schijnt wel niet veel kans van eens naar Beeck te komen; en ik weet zelfs niet 
hoever ik het koud weer nog zou kunnen verdragen. Thans is het hier winter, of wat ze 
winter heeten: dat is niets, maar heel niets tegen uwen winter; en toch zou ik gaarne 
hebben dat het weldra gedaan is. Als het heet is, dan kan het hier heet zijn. Daar ben ik 
zeker aan gewoon geraakt, want ik houd maar weinig van de koude, en ik ben blij dat ik 
heden niet meer op de bergen zit, waar het ’s winters nog al koud placht te zijn. 

Verleden week moest ik ’s morgens vroeg uitgaan ergens mis lezen, per auto en me 
docht, dat als ik daar in de auto zat, de koude fameus in mijn neus beet; en ik dacht aan 
de lang vervlogen dagen als we door sneeuw en koude vroeg en laat naar school of 

15   Begamot peer: vermoedelijk inheemse reeds zeer oude sappige peer, vroeger algemeen verspreid. 
http://library.wur.nl/speccol/fruithof/dnb2/Peer/TxtPla/TxPl12.htm
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college gingen en terug naar huis. Toen was de koude plezierig, en er was ijs en sneeuw 
om te schaatsen en sneeuwballen te maken. Slechts eens gedurende deze 28 jaren dat 
ik in Indië verblijf heb, ik sneeuwballen gegooid, en mijn handen tintelen er nog van: dat 
was op de bergen.

Maar als ik zelf niet naar Beeck komen kan, dan moet ik er per beeld komen. Hierbij stuur
ik u mijn portret dat over eenige dagen getrokken werd. Dunkt het u dat ik aan ’t 
verouderen geraakt ben? Daar heb ik toch wel wat recht op. Wat haar er nog overblijft, en
dat is niet al te veel, is nog zwart; maar de baard wordt allengskens grijs. 

Goddank ben ik nog goed gezond en het klimaat van Calcutta heeft me goed gedaan. De
laatste jaren op de bergen vielen me een beetje hard, en ik geloof wel dat ik er daar niet 
lang meer tegen kon; maar deze twee jaren te Calcutta hebben me goed gedaan. Ik ben 
thans zoo wat tien of vijftien pond zwaarder dan wanneer ik hier kwam. En dat is genoeg, 
want ik wil met geen dikken buik rondlopen. 

Ik kan heel goed tegen mijn werk, en het is heel plezierig werk: studie en onderwijs, dat 
staat me aan. 

De gazet moet u hebben verteld hebben dat we in Indië eene hevige aardbeving gehad 
hebben; Inderdaad is het verschrikkelijk geweest, en de schade is onberekenbaar; en er 
zijn misschien … (nvdr: onleesbaar) …vijf duizend menschen gedood. Maar het 
middelpunt der beving was … (nvdr onleesbaar) van Calcutta, en hier in de stad hebben 
we niets geleden. Maar toen kregen we eene goede schudding, en die duurde tamelijk 
lang. Ze zeggen dat het zeven of acht minuten duurde; en dat is zeer lang voor eene 
aardbeving. Als bij u de grond begon te schokken, dan zoud ge lelijk bang zijn: hier voelt 
men dat ook niet gaarne, maar men is er min of meer aan gewoon. Dezen keer zat ik op 
mijn kamer en me docht dat het nog al mooi toeging en dat het lang bleef duren. Ik was 
een grote lomperik, want anders had ik seffens de vlucht genomen: ge weet toch niet of 
het erger gaat worden of niet en in een of twee schokken kan heel uw huis in stukken 
liggen en gij eronder. Ten lange laatste, als het maar niet ophield, dan ging ik ook naar 
buiten: maar dan was het gedaan, en alles stond weer heel stil.

In het Noorden onzer missie, te Darjeeling en te Kurseong heeft het erg gedaverd. Te 
Kurseong is er minder schade: ons seminarie is een sterk gebouw en weerstond de 
beving heel goed. Maar mijn oud kerkje, dat niet te sterk gebouwd was, heeft veel 
geleden. Een der muren was heel scheef gaan staan en dreigde in te vallen naar binnen. 
Ze hebben dien muur seffens moeten afbreken. Nu is het kerkje onbruikbaar. Ik weet 
zelfs niet of het de moeite waard is het te herbouwen: ’t zou altijd maar lapwerk blijven, en
’t wordt ook te klein. Maar op den dag van vandaag is het niet gemakkelijk de centen 
bijeen te krijgen om enen nieuwe kerk te bouwen. Ik ben blij dat die last niet op mijne 
schouders valt: mijn opvolger zal ervoor moeten zorgen.

Een beetje hooger de bergen op, te Darjeeling, daar was het veel erger en daar is er veel
verwoesting. Het huis van de goeverneur der Provincie ligt in puin; en er ligt tenminste 
nog een lijk onder de puinen. Ons groot college van Darjeeling heeft ook veel geleden. 
Het was een schoon en sterk gebouw: maar die stenen muren werden in alle richtringen 
zoo geschud dat ze erg … (onleesbaar) uitzien. Het is daar heden vakantie, en met den 
1en Maart zullen ze ergens moeten binnen komen. 

Maar het lijdt twijfel of men gereed zal zijn met de … (onleesbaar). Geen enkele pater, 
noch hier noch elders in de missie werd gedeerd.

Verder ten Noorden van Calcutta - maar dat ligt buiten onze missie - werd deze 
aardbeving eene vreselijke ramp. Sommige steden liggen vlak met de grond, en er zijn 
daar duizenden dooden. Op veel plaatsen barstte de grond open. Soms ging het weer toe
en soms niet. Veel water en slijk kwam uit die grondscheuren; elders zakte heel de 
oppervlakte wat lager. En zoo gebeurde het dat sommige plaatsen ook nog door 
overstromingen geteisterd werden.’
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(*) ‘Zeenen’: het huis waar nu café Centrum is, was vroeger boerderij en winkel. Het werd ‘Zeenen’ genoemd.
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Toelichting bij brief 5

In de aanvang van deze brief beschrijft hij in zijn gewone familie-eigen taal met heimwee, 
weemoed en ontroering zijn herinneringen aan het ‘oud kerksken van Beek, het sappige 
fruit van de boomgaard en het lekkere eten op de boerderij van ‘Schijven’. Heimwee en 
weemoed zijn geen denkbeeldig verschijnsel, maar een reëel gevoel dat ieder mens wel 
eens ervaren heeft.

Van de boomgaard met veel zelf gekweekte fruitbomen links van de boerderij is weinig 
overgebleven. Vandaag is het een gewone weide.

Spontaan moet ik denken aan het gedicht ‘Terug’ van Guido Gezelle, waarin hij op 
schitterende wijze dezelfde gevoelens van weemoed laat kristalliseren in een pakkend 
gedicht, wanneer hij - na een zeer lange periode van afwezigheid - terugkomt in het oude 
huis van zijn ouders, die overleden zijn. Ik kan dan ook niet nalaten hier naar enkele 
verzen te verwijzen, die zo mooi van toepassing zijn.

Terug

Door Guido Gezelle

Scheef is de poorte, van
oudheid, geweken;

zaälrugde ’t dak van
de schuure; overal

stroo op de zwepingen
zit er gesteken;

…

          zaälrugde: ’t dak: ingezakt en uitziend als een zadel
zwepingen: gordingen, balken

Daar is de schippe nog,
daar is de tange; 

’t ovenbuur staat daar; zoo
’t vroeger daar stond;

’t hondekot staat daar, en …
- ’t is al zo lange! -

Hoe is de naam van dien 
anderen hond?

schippe: kolenschop
ovenbuur: ovenhuis

Ach, hoe verheugen mij,
ach, hoe verheffen

de oudere dagen mijn
diepste gemoed!

Is er wel iemand, die ‘t
ooit kon beseffen

wat gij, oud hof, mij nu
zegt, mij nu doet?

Zalige lieden, al
te argeloze menschen,

weinig begeerdet gij,
groot was uw hert!

- Kon het maar helpen, met
wennen en wenschen,

weër ate ik roggenbrood,
naast u, aan ’t berd.

weêr: opnieuw
ate: at
berd: tafel
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Brief 6, aan Jef Poosen, Bocholt.

Geschreven op briefpapier met briefhoofd van St. Xavier’s College, 30, Parkstreet, Calcutta, 
op 11 maart 1935, twee pagina’s. Hij is 53 jaar. Twee pagina’s A5.

Mijne beste Jef,

Vandaag heb ik uwen brief ontvangen: ze zaten er op het postkantoor mee te futselen, want 
anders had ik hem verleden zaterdag gekregen. Maar ge had er niet genoeg timbers op 
gedaan, en ik moest betalen om hem te krijgen. Maar dat doet niets. 
…

Waarom zoudt ge gaarne voor veearts studeren? Wat een aardige stiel! Maar als die u 
aanstaat, dan moet ge het weten; Ik had veel liever dat ge goed zoudt leeren om naar hier te
komen, en om mij hier te helpen. Dat is hier heel mooi, en ge zoudt er kop in hebben. …

Brief aan Jef Poosen. Verzameling Giel Creemers
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Brief 7, aan Liesken Poosen, Bocholt

Geschreven op briefpapier met briefhoofd van St. Joseph’s College, North Point, P.O., 
Darjeeling op 15 april 1936. Twee pagina’s A5. Hij is 57 jaar.

Mijn beste Liesken,

Het spijt me dat ik niet bij u was als ge uwe plechtige communie deed. Maar het doet me 
toch deugd te weten dat ge u zoo schoon voorbereid hebt.

…

Ik zou u gaarne een schoon beeldje sturen ter gelegenheid uwer plechtige communie. Maar 
nu ben ik ver van huis. Ik stuur er u een dat in mijn brevier steekt: een beeldje van Pater 
Petit16 zaliger. Ik heb hem nog in België gekend en hij was een heilige mensch. En nu is men
bezig te werken opdat hij heilig zou verklaard worden. …

Brief aan Liesken Poosen. Verzameling Giel Creemers

16  Pater Adolf Petit werd te Gent geboren als zoon van arme ouders op 22 mei 1822. Hij verloor zijn moeder
reeds op zeer jonge leeftijd. In 1842 trad hij in bij de Paters Jezuïeten en in 1855 werd hij priester gewijd. 
Op 20 mei 1914 stierf P. Petit in de Oude Abdij te Drongen. www.byzantijnsekapel.be/kapel.htm
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Brief 8, aan Jef Poosen

Geschreven op briefpapier met briefhoofd van St. Jozeph’s College, North Point, P.O., 
Darjeeling op 15 april 1936. Twee pagina’s A5.

Mijn beste Jef

Gisteren heb ik uwen brief ontvangen en ’t was een heel schoone brief en ik heb hem met
veel plezier gelezen.

… En ik ben ook danig blij dat ge goed leert en dat ge naar het college moogt gaan. En 
wilt ge dan later eens naar hier komen? En ge vraagt me wat ge daar voor doen moet.

… Enige jaren geleden kwam de koning der Belgen, Albert I, eens naar Indië. En dan 
woonde er een pater die gedurende den oorlog vliegenier geweest was en die zich in ’t 
leger heel dapper getoond had. De koning wist dat en had met den vader van dien pater 
gesproken eer hij naar Indië reisde. En de koning vroeg hier naar dien pater en ze 
praatten lang met malkaar. Op het einde zei de brave koning: ‘Wel pater, ge hebt in ’s 
Konings leger gediend en ge hebt dapper voor uw vaderland gestreden. Maar nu strijdt 
ge in ’t leger van een veel groteren koning en ge dient eene zaak die nog heiliger is dan 
die van ’t vaderland. Blijf nu maar zo dapper als vroeger.’

… Jef lief, leer dan maar goed, en wees braaf, en bid goed; en als ge een beetje groter 
zijt, dan komt ge naar hier …

En bedank Jetje voor de complimenten die ge mij van haar doet.

Brief aan Jef Poosen. Verzameling Giel Creemers
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Brief 9, aan Albert Truyen, mijn vader, Linde-Peer

Brief aan mijn vader, Linde-Peer, geschreven vanuit Bishop’s House, Kunkuri PO, 
Raigarh Distr., India, op 1 maart 1961. Twee pagina’s. Hij is reeds 78,5. Wanneer hij sterft
in 1970, is hij 88 jaar oud. De brief was 9 dagen onderweg.

Waarschijnlijk schreef mijn vader naar India naar aanleiding van het overlijden van mijn 
grootvader DenisTruyen (Nies Dirix), die een neef was van Denis Truyen S.J. De brief 
was een tiental dagen onderweg. Omdat mijn vader vroeg om meer over hem te 
vernemen schrijft hij een kort overzicht van zijn werk en de algemene toestand in het 
missiegebied. Ook lijkt hij - in de herfst van zijn leven - een balans van zijn eigen leven te 
maken. Zijn ouderdom brengt eenzaamheid met zich mee en het gemis van 
‘geboorteland en familie’ valt hem zwaar.

Briefhoofd en aanhef van brief 9. Deze brief werd gericht aan mijn vader, Albert Truyen, Linde-Peer, nadat hij 
geschreven had dat mijn grootvader Denis Truyen alias Nies Dirix gestorven was.
Verzameling Hélène Truyen.

…

‘Zijn heengaan doet me pijn, dat hoef ik niet u niet te zeggen. Hij moet een twaalftal jaren 
ouder geweest zijn dan ik: hij was al volwassen, als ik, als kind van vier jaar naar 
‘Schijven’ kwam: dat was in 1886! Sedert dien woonden we samen, en we waren min of 
meer (meer, geloof ik) broeder en zuster, en bij Schijven was ik altijd thuis. En nu ben ik 
de enigste die nog overblijft. Als een mens oud wordt, dan daalt de eenzaamheid neer 
rond hem. En als hij dan ver, zeer ver, van geboorteland en familie woont, dan is de 
eenzaamheid nog groter.

…

Het is nu meer dan 55 jaar geleden dat ik naar India afreisde, en sedert dien ben ik nooit 
meer terug geweest. Gij waart toen nog niet geboren; de pastoor van Aalst zaliger (nvdr: 
Jan Truyen, de broer van mijn vader Albert Truyen) was enige maanden oud, en Liza, uw 
oudste zuster was een klein deugnietje. Uw vader was de laatste mens van Beek, en het 
laatste lid der familie, waar ik mee sprak. Hij ging met mij mee naar Bree… 

…

Ik ben 78,5 jaar oud, en kan niet veel meer doen, en me dunkt dat ik nooit veel gedaan 
heb. Gedurende die 55 jaar in Indië moest ik me enige jaren op de studie toeleggen, en 
gedurende veel jaren heb ik schoolmeester gespeeld, in een paar seminaries en in twee 
colleges, en ik heb zowat allerlei dingen gedoceerd; ik had ook eens een missiepost, en 
sedert Jan. 1954 geef ik geen onderwijs meer. De gezondheid is goed en ik kan nog wat 
werk doen.

Ge ziet dat ik geen grote held, of geen grote missionaris ben geweest. Maar ik ben O.L. 
Heer dankbaar omdat ik in deze missie mocht arbeiden, en omdat ik Gods rijk 
zienderogen heb zien groeien in dit land.

Ik zei dat ik ook eens een kleine missiepost had: van 1921 tot 1931. In 1921 had ik daar 
een lagere school en omtrent 1000 Katholieken. Nu zijn er daar vier parochies, met vier 
colleges, en omtrent 12.000 Katholieken.
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Als ik naar India kwam, dan bloeide de missie van Calcutta, en er waren wellicht 200.000 
Katholieken in het Aartsbisdom. 

Dat aartsbisdom is thans verdeeld in vier bisdommen:

Calcutta met 112.000 Katholieken

Ranchi 250.000

Sambalpur 90.000

Raigarh-Ambikapur 98.000

En omdat deze streek doodarm is, en overbevolkt, verhuizen onze mensen naar elders, 
waar ze het geloof planten.

Die getallen zijn niet groot; maar ze tonen u toch dat we niet tevergeefs zwoegen.

Thans woon ik in het bisdom Raigarh-Ambikapur, dat gesticht werd in Dec. 1951. Toen 
waren er hier rond de 60 à 70.000 Katholieken (minder dan 70.000). ’t Zijn allen nieuw 
bekeerden, want het was in 1905 dat het geloof voor de eerste maal hier gepreekt werd.

Al onze Katholieken behoren tot de stam de Oraons, en onze Bisschop is ook een Oraon,
en we hebben al een aantal priesters uit dien stam en meer seminaristen.

Als ik te Beeck woonde dan was Genck nog een grote heide en van fabrieken was er 
geen spraak in onze Kempen. Ik geloof dat het er nu bij u heel anders uitziet, en de 
streek is geïndustrialiseerd. En hier beleven we ook zo iets op den dag van heden. 
Vroeger was er hier niets dan landbouw - en och god hoe arm - veel armer dan onze 
dorre Kempen. En nu komt de grote industrie: rivieren worden afgedamd; overal ziet ge 
hoge fabriekschouwen opgaan, de streek wordt geëlectrificeerd, velden worden 
onteigend om nieuwe steden te bouwen: alles staat in rep en roer.

Er zijn mensen die altijd denken dat de oude tijd beter was. Dat geloof ik niet, 
integendeel. Maar wij moeten ons aan de nieuwe toestanden aanpassen.

Gij woont te Linde, kort bij het huis van Scheelen: daar werd uw grootmoeder geboren. 
Als ik klein was, ben ik te Linde geweest. Dat was zeker drie uren gaans van Beeck, en ik
herinner me nog dat mijn korte beentjes moe waren. ‘Op ’t Linj’ plachten we te zeggen. 
Waarom ‘Op’? Men zegt niet ‘Op Beeck’. 

Mijnheer Frans Moonen, van Bocholt, pastoor te Linde, en in ’t gevang overleden, was 
een mijner schoolmakkers en vrienden.’

…

Brief aan Albert Truyen, Linde-Peer. Verzameling Hélène Truyen
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7. Geschiedenis van de Ranchi-Missie

Om een idee te krijgen van de tijd, werk en de wereld van Jezuïet Denis Truyen in India is het aangewezen 
de geschiedenis te raadplegen verschenen in ‘Jezuïeten’ bij het honderdjarig jubileum van de Ranchi-Missie 
in 1969.

Viering van het honderdjarige jubileum van de Ranchi-Missie in 196917 
Honderd jaar geleden kwam in deze streek de eerste Jezuïet missionaris aan.

Een typische oktoberdag op het Chota-Nagpur Plateau. Te Ranchi was men in 
feeststemming. Met een helderblauwe onbewolkte hemel en zachte zon was het een 
ideaal weertje. Geen beter weer ter wereld dan te Ranchi tijdens de maanden oktober en 
november! Het was nog donker toen de mensen op het plein van het Xavier’s College 
toestroomden voor de plechtige Eucharistieviering die om 6.00 uur ’s morgens zou 
beginnen. Anderhalf uur duurde het vooraleer het plein gans bezet was en een stille, 
ingetogen massa de processie van prelaten en priesters naar het daartoe in openlucht 
opgerichte altaar zag komen.

Het is 19 oktober 1969. Een plechtige dankmis wordt opgedragen om de honderdste 
verjaardag te vieren van de komst van de eerste missionaris in de streek. 1869, de  
eerste datum in de geschiedenis van de Ranchi-Missie.

Gewoonlijk krijgt het kind een naam bij de geboorte. Voor de Ranchi-Missie was dit niet 
het geval. Het nieuwe missieterrein werd niet genoemd naar zijn stichter, Pater August 
Stockman. Jaren, vele jaren later werd het de Lievensmissie genoemd, naar een van de 
grootsten onder onze missionarissen, Pater Constant Lievens. 

Het motto van de viering was: ‘Wij zijn het licht voor de wereld’.

…

Moeizaam begin - 1869 (het zware pionierswerk)

Ranchi is een klein landelijk stadje in het onmetelijke India. De hoofdstad van het ‘British 
India’ was toen Calcutta en vanuit die stad was het dat de eerste katholieke 
missionarissen uittrokken naar het toen voor hen nog onbekende Chota-Nagpur.

De eerste Belgische missionarissen waren te Calcutta aangekomen op 28 november 
1859 en kregen als werkterrein de ‘Missie van West-Bengalen’ toegewezen. In 1868 had 
Mgr. Steins, de Apostolische Vicaris van Calcutta, indrukwekkende en gunstige 
rapporten ontvangen over de ‘Kools’ - een onjuiste benaming voor verschillende 
stammen van inboorlingen - en hij verzocht Pater Stockman, die zich te Midnapore 
bevond, op verkenning te gaan bij die stammen. Midnapore bevindt zich op een 
honderdtal km ten Westen van Calcutta en de ‘Kools’ leefden nog een paar honderd km 
verder westwaarts. Pater Stockman ondernam de ‘trek’ naar het Westen in 
omstandigheden die beslist heroïsch waren. 

In juli 1869 kon hij zijn intrek nemen te Chaibassa, hoofdkwartier van het Singhbum-
district, en zocht er contact met de Adibasis of oerbewoners. Zoals bij elk begin was 
ook deze eerste stap in de missionering van Chota-Nagpur zeer moeizaam. Het duurde 
vier jaar (november 1873) vooraleer hij zijn eerste catechumenen kon dopen: een 
groep families die tot de Ho-stam behoorden, kolenbranders van beroep. Maar de deur 
was opengemaakt, en traag maar zeker, stap voor stap, drongen de missionarissen 
verder Chota-Nagpur binnen.

Vanuit Chaibassa trokken ze door een, dicht beboste streek naar het Noorden tot in het 
land van de Munda’s. Verschillende families uit die Munda-dorpen waren komen vragen 
om in de kerk opgenomen te worden. In die tijd was Chota-Nagpur verdeeld in vier 

17  Jezuïeten, 28e jaargang, nr. 1, feb. 1970, p. 1 - 14. De tekst werd bewerkt naar fris eigentijds taalgebruik 
met respect voor  geest en  inhoud. Ik beperk mij echter tot de geschiedkundige feiten en die zaken die 
nodig zijn om werk en wereld van Denis Truyen S.J. beter te kunnen begrijpen.
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burgerlijke districten: Singhbum (met Chaibassa als hoofdkwartier), Lohardaga 
(hoofdkwartier Ranchi, Manbhum (Purulia) en het Hazaribagh-district).

Vanaf 1873 hadden er regelmatig bekeringen plaats in de omgeving van Dorunda, een 
buitenwijk van Ranchi. Te Dorunda immers lag een militair detachement en het katholiek 
militair personeel, bijna allen Madrasis uit het Zuiden, werd ieder jaar bezocht door een 
pater uit Asansol, Chaibassa of Burudi. 

Te Burudi had Pater Stockman zich gevestigd na zijn eerste verkenningstocht te 
Chaibassa en omgeving. De bezoeken aan het militair kamp te Dorunda boden de 
gelegenheid om langsheen de grote weg Chaibassa-Ranchi verdere exploraties te 
ondernemen en de mogelijkheden voor missionering te onderzoeken. 

In augustus 1885, na zestien jaar van hard en volhardend werk, waren er maar nauwelijks
tweeduizend katholieken, doopleerlingen inbegrepen. De vooruitgang ging traag, zeer 
traag en, hoewel er geen moeite gespaard werd, waren de resultaten eerder mager…

Pater Constant Lievens

…

Datzelfde jaar, december 1885, werd een jong priester, nog maar pas afgestudeerd van 
theologie, Pater constant Lievens, gezonden naar Torpa, een post op zestig km van 
Ranchi met een vijftigtal katholieken. Lievens was een Vlaming, met de hardnekkigheid 
en het gezond verstand van zijn boerenvoorouders, maar ook met een hart wijd en zacht 
als de velden waartussen hij opgroeide. Gedreven door een heilige ijver en liefde voor de 
armen en door een diepe zin voor rechtvaardigheid, begon de 29-jarige man zijn werk dat
hem op acht jaar tijd ten grave zou brengen. 

De onrechtvaardige uitbuiting van de inlandse stammen, de Adibasis, griefde hem diep en
met een grenzeloze toewijding zette hij zich in voor de verdediging van hun rechten. Hij 
studeerde rechten, vooral de wetten op landgoederen en eigendommen, en met raad en 
daad nam hij de zaak der armen ter harte en verdedigde zijn volk voor de rechtbank. 
Reeds na enkele maanden was Livin Saheb gekend als de voorvechter van de arme 
boeren. Zijn naam en werk verspreidde zich als een bosbrand over uitgestrekte gebieden 
van Chota-Nagpur, en velen, zeer velen voelden zich aangetrokken tot de liefde voor 
Christus die zo openlijk straalde uit die man. 

Eén jaar na de aankomst van Lievens waren er te Torpa reeds 1500 katholieken, 
verspreid over een zestigtal dorpen; het volgende jaar, in 1887, waren er 15 000, waarvan
10 000 doopleerlingen in een vierhonderdtal dorpen. Niets kon de beweging nog remmen.
Oeraon en Kharia-dorpen kwamen in hun geheel over (ongeveer 10 000 mensen in een 
veertigtal dorpen in 1888); in alle richtingen was de beweging waar te nemen: ten 
Noordoosten naar Dorma toe, ten Zuidwesten, naar Palkot, ten Noordwesten naar 
Dighia en Mandar. De statistieken van 1888 gaven 50 351 christenen aan, waarvan 11 
291 gedoopten; er waren al 95 kapellen en 77 scholen, ‘maar de helft van die dorpen had 
nog geen missionarissen in hun midden gezien!’ zo weinig talrijk waren de 
missionarissen, en of ze hun handen vol hadden! Een zestal van hen, allen nog geen 
veertig jaar oud, betaalden in die eerste overrompelende jaren de prijs van de zielen met 
hun leven. 

Pater Lievens, die ondertussen naar Ranchi was overgeplaatst om vandaar uit zijn werk 
beter te kunnen leiden, begon toen met de bekering van de Barway, ten noordoosten van 
Ranchi. In 1889, tijdens een bezoek van drie weken, had hij 13.000 doopleerlingen en 
alles samen waren er 73.263 katholieken, waarvan 39.302 gedoopten, enkel in de 
Barway-streek. Het vuur verspreidde zich verder westwaarts en zuidwaarts in de 
koninkrijken Jashpur, Surguja en Gangpur, oostwaarts onder de Santhals van het Purulia-
distrikt. Het jaar daarop, in 1890, werd de Chechari-streek katholiek en geregeld kwamen 
afgevaardigden uit Jashpur naar Barway om tenminste de gebeden aan te leren, zodat zij
die op hun beurt konden onderwijzen aan hun buren. 
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Het waren jaren van bovenmenselijke krachtinspanning en een wonderbare groei. Niet 
allen volharden. Hoe kon het anders wanneer men verneemt dat er gedurende twee jaar 
geen enkel priester in de streken Barway, Biru en Chechari vast kon verblijven. Ze 
werden weliswaar vrij geregeld ‘bezocht’ door een priester uit Ranchi, Dighia of Noatoli. 
Nog te verwonderen dat er niet meer zijn afgevallen. Ze hadden immers vervolgingen te 
lijden gehad en een zeer intense missioneringactie van ander missies, vooral Lutheranen,
bracht die ongeletterde mensen in verwarring.

Uitbouw van het werk

Tijdens de tien laatste jaren van de negentiende eeuw werd de organisatie van de Kerk, 
het onderricht van die mensenmassa, het toedienen van de sacramenten, de bouw van 
kerken, kapellen, scholen en huizen voor de missionarissen systematisch voortgezet. 
Lievens en zijn medewerkers hadden gezaaid; nu werd het zaad zorgvuldig in de grond 
gekoesterd, zodat het wortel kon schieten en opgroeien. De Kerk was diep geworteld in 
Chotanagpur’s grond en de gestadige groei en bloei van het christelijk leven was geen 
eendaags verschijnsel. (Nvdr: Denis Truyen S.J. komt aan in India op 10 december 
1907.)

Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 waren er in de Ranchi-missie, die 
toen nog deel uitmaakte van de missie van Bengalen, zestig priesters, vier 
scholastieken18 en acht broeders werkzaam. Er waren achttien residenties voor de paters,
met kerkgebouw en kapellen in de dorpen, die soms ver van de centrale post waren 
verwijderd. Er werd gestart met de apostolische school, de hoop van de toekomst en met 
een seminarie voor de inlandse geestelijkheid. Beide instellingen leverden een getuigenis 
af van de ernst en de diepte van het christelijk leven in Chotanagpur. St. John’s High 
School te Ranchi, de eerste middelbare school van de missie, bestond toen reeds 
vijfentwintig jaar. Talloze lagere scholen voor jongens en meisjes, en een coöperatieve 
bank waren het sprekend bewijs voor de vitaliteit van de missie op het gebied van 
onderwijs en sociale zorg. Een diocesane congregatie voor inlandse zusters bestond toen
reeds vijftien jaar.

Tijdens de eerste wereldoorlog

De eerste wereldoorlog betekende een zware slag voor de missie, niet enkel wegens het 
uitblijven van financiële hulp, maar vooral, omdat er geen nieuwe missionarissen meer 
konden komen uit België. Diocesane priesters waren er nog niet. De eerste drie werden 
gewijd in 1917, en de eerste inlandse Jezuïeten zouden pas op het einde van de oorlog 
hun noviciaat beginnen. Enkele paters keerden naar hun land terug en twee paters 
werden naar Sam gestuurd (aan de voet van de Himalaya) om er Duitse priesters te 
vervangen, die uit hun posten waren weggehaald. Een van de missieposten moet zelfs 
tijdelijk gesloten worden. Maar anderzijds kwamen er toch twee missieposten bij in 
Jashpur. Aan het einde van de oorlog waren er nog 55 paters, vijf scholastieken en vijf 
broeders aan het werk en ze hadden nu de hulp gekregen van zes diocesane priesters.

18  Scholastiek: jonge kloosterling die nog studeert
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Na de wereldoorlog

Na de eerste wereldoorlog ving een nieuwe periode van ontwikkeling aan. Vele jonge 
jezuïeten kwamen uit België en een meer verheugend en hartversterkend gebeuren kon 
men zich moeilijk voorstellen: 23 in 1920, 10 in 1921 … sommigen moesten weliswaar 
nog een deel van hun vorming afmaken, maar men kon in elk geval dadelijk de verdere 
uitbreiding van het missiewerk aanvatten. Als gevolg daarvan kwamen er in 1923 twee 
missieposten bij in Jashpur, twee in Gangpur en één in Biru. In de loop van de volgende 
jaren werd structurele vernieuwing doorgevoerd: de vier dekenijen nl. Ranchi, Barway, 
Gangpur, Torpa, waren onbestuurbaar geworden vanwege hun te grote uitgestrektheid en
hun aantal christenen: de dekenij van Biru kreeg in 1924 vier posten van de Birustreek bij;
in Biru zelf kwam er het jaar daarop een nieuwe dekenij. Jashpur dat sinds 1920 van 
Barway was losgemaakt, kreeg een eigen dekenij voor zijn vijf posten. Noatoti werd 
dekenij twee jaar later.

Ranchi wordt bisdom

Het was verheugend om te zien hoe het aantal christenen elk jaar toenam. Volgens de 
gegevens van 1 juli 1925 waren er 222.119 christenen ingeschreven in de parochiale 
registers; 233.099 in 1926, 247.

1 juli 1925 222.119 
christenen

1926 233.099

1927 247.541

1928 258.548

1929 269.721

Zulk een expansie brengt steeds nieuwe problemen van organisatie en administratie met 
zich. Het werd onmogelijk de voortdurend groeiende Ranchi-sector samen met de missie 
van Bengalen - die eveneens rond die tijd een bloeiende periode kende - vanuit Calcutta 
te blijven besturen. Mgr. Meuleman, aartsbisschop van Calcutta (1901-1924), had onder 
zijn bestuur altijd edelmoedig voorzien in personeel en financiële hulp voor de Ranchi-
sector, en zijn opvolger, Mgr. Perier, deed het even grootmoedig. Maar de taak werd 
werkelijk te omvangrijk en een verdeling drong zich op. 

In 1928 werd het bisdom Ranchi opgericht als suffragant bisdom19 van Calcutta. 
Tegelijkertijd werd de Missie van Bengalen omgedoopt tot Calcutta-Ranchi-missie. Mgr. 
Ludivic van Hoeck, sinds 1908 missionaris in Chotanagpur en sinds 1921 eerste bisschop
van Patna, werd naar Ranchi getransformeerd en op 28 juni als eerste bisschop van 
Ranchi aangesteld. Onder zijn energieke leiding ontwikkelde het Ranchi-bisdom zich 
verder zonder verpozen. Bij de dood van Mgr. Van Hoeck op 30 april 1933 telde het 
bisdom 282.987 gelovigen verspreid over tweeëndertig parochies. Hazaribagh en 
Chaibassa werden opnieuw geopend; er kwam een tweede middelbare school (high 
school) te Samtoli in 1931 en de plannen en voorbereidselen voor een jezuïetennoviciaat 
waren ver gevorderd. 

Schikkingen werden ook genomen om met een missiepost te beginnen aan de voet van 
de Himalaya-bergen, waar zich duizenden inwijkelingen van Chotanagpur hadden 
gevestigd om er in de theeplantages te werken. Een groot seminarie was ook al 
gebouwd.

19  Suffragant bisdom: gewoon bisdom behorend tot een aartsbisdom
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Mgr. Oscar Sevrin

Het pionierswerk en de verdere uitbreiding van de Kerk werden nooit onderbroken, maar 
nu werd meer zorg besteed aan het versterken van de kaders, aan het verdiepen van de 
gevestigde instellingen en aan de opvoeding. Op 24 juni 1934 werd Pater Oscar bisschop
benoemd van Ranchi en zijn bisschopswijding had plaats, een maand later, op 25 juli. De 
kranige bisschop, nu 85 jaar ‘jong’, heeft zijn leven zeker meer veranderingen en 
ontwikkelingen meegemaakt - en er een voorname rol in gespeeld - dan om het even wie 
die nog in leven is in de Ranchi-Missie. Ranchi zou zonder Mgr. Sevrin niet geworden zijn
wat het thans is: de zeventien jaar van zijn episcopaat getuigen ervoor. In 1934 werd er te
Gumla een derde middelbare school (high school) geopend en plannen werden gemaakt 
voor nieuwe missieposten. Toen het jaar daarop in 1935 de Belgische provincies verdeeld
werden in een Noord- en Zuid-Belgische provincie, werd de zorg voor de Ranchi-Missie 
aan eerstgenoemde toegewezen, de Calcutta-Missie aan de Zuid-Belgische provincie.  

Een eerste reguliere jezuïetenoverste werd te Ranchi aangesteld in oktober 1935. Een 
nieuwe bisschop en een eigen jezuïetenadministratie konden voortaan hun 
werkzaamheden concentreren op een eigen welbepaald terrein en de resultaten waren 
meer dan bevredigend. 

Gouden jubileum van de missie

Maar 1935 zal vooral in de herinnering voortleven als het jaar van het gouden jubileum 
van de missie (en tegelijk dat van het vijfentwintig jarig bestaan van de Coöperatieve 
Bank), wat met grootse feestelijkheden werd gevierd. Bisschop Sevrin organiseerde deze 
indrukwekkende plechtigheden te Ranchi op 15, 16 en 17 maart 1935. Als eregasten 
waren aanwezig: de Apostolische Nuntius (sic), tien aartsbisschoppen en bisschoppen. 
Alle parochies en katholieke organisaties van de missie namen eraan deel. Ze stroomden
naar Ranchi toe te voet (sommigen hadden drie dagen gemarcheerd en trokken zingend 
de stad binnen als de bedevaarders van weleer), per speciale trein, per fiets, en voor 
velen onder de 25.000 aanwezigen was het de eerste maal dat ze Ranchi te zien kregen. 
Voor allen was het een openbaring: voor de mensen zelf die er gekomen waren, en nu zo
vele geloofsgenoten uit ver afgelegen dorpen en districten konden ontmoeten, voor de 
Hindoes en Mohammedanen van de stad, en … voor de politie! De politiecommissaris 
verklaarde nadien: ‘Het is ongelofelijk. We hadden al de reservepolitie opgeroepen; we 
hadden verwacht dat er dronkemanskrakeel en twist zou geweest zijn in alle hoeken van 
de stad, maar we hebben helemaal niets te doen gehad, tenzij een beetje het verkeer 
regelen tijdens de praalstoet. Hoe doet ge dat toch?’ De missie had een getuigenis 
afgelegd! Als tastbaar resultaat van het jubileum kwam er een intense bedrijvigheid op 
gang van de katholieke-actie-groepen en van de Mariacongregaties; de apostolische ijver 
deinde steeds verder uit en nieuwe missieposten werden geopend (zes in 1935-1936). 
Een merkwaardige vooruitgang viel ook te noteren in de opvoeding van de jeugd, vooral 
van de meisjes; de zusters Ursulinnen en de zusters van Sint Anna zijn op dit gebied 
echte pioniers geweest. Telkenjare werden er nieuwe scholen geopend voor meisjes of 
kregen de bestaande scholen hogere secties bij. In 1938 kwam er een nieuwe middelbare
school voor meisjes te Gumba en in 1940 een te Samtoli.
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Gebruik van de schaal van de kaart: lees eerst de afstand af gebruik makend van de schaal in de 
kaart; lees daarna het aantal km af op de vergrote schaal.

Te Kurseong vervolgde Denis Truyen S.J. zijn opleiding en bleef er tot 1931. In 1932 werd hij naar 
Calcutta gestuurd om er te doceren aan het universitair college. Tijdens de Britse kolonisatie was 
Calcutta de hoofdplaats. Na de onafhankelijkheid in 1947 werd Bombay de hoofdplaats. Nog later 
werd deze naam veranderd in Mombay. Denis Truyen S.J. heeft gewerkt o.a. op de volgende 
plaatsen: Kurseong, Darjeeling, Raigarh, Calcutta, Ranchi, en Kunkuri.

De afstand van Calcutta naar Kurseong Darjeeling is ongeveer 650 km, naar Ranchi ongeveer 
350 km. Kurseong ligt op ongeveer 75 km van Katmandu met de berg Everest.

Uitbreidingsproblemen

Men ging intussen steeds verder met de oprichting van nieuwe missieposten. Nieuwe 
posten ontstonden ook door verdeling van vroegere parochies wier gebied en aantal 
christenen te groot werden. Zo werden in 1935 Anandpur, Chandwa en Banabira 
geopend, Lohardaga heropend. In 1936 werd Mamerla van Noatoli afgescheiden, in 
rechte en in feite, want het was steeds tijdens het regenseizoen onmogelijk het vanuit 
Noatoli te bereiken wegens de hoge stand van de rivier. Hetzelfde jaar werd ook de 
verdeling van Gaibira voltrokken met Kusumdegi als nieuwe post; met het retraitehuis van
Soso werd begonnen, terwijl Gumla het parochiewerk van Soso overnam in 1937. De 
grootste rem op de uitbreiding was echter het gebrek aan personeel. In 1934 werd er 
slechts één diocesane priester gewijd voor het bisdom Ranchi en in 1935 en 1936 geen 
enkele. In militaire taal zou men zeggen dat de frontlijn zeer dun uitgerekt was, en als 
men de toestand van de missie in die jaren overschouwt, staat men verwonderd dat de lijn 
niet brak. In 1936 werden er voor de zielzorg in de grote parochies gewoonlijk maar drie en in 
vele gevallen maar twee priesters ingezet: 

Noatoli 19.758 
katholieken

Samtoli 18.156

Kurdeg 12.159

Gaibira 16.453

Kesramal 12.068

Hamilpur 11.189

Ginabahar 15.866

Kathaki 12.199

Tongo 11.094

Noadih 10.090
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En hierbij werd nog geen rekening gehouden met de vele uitwijkelingen naar de 
theeplantages van Assam. Men begrijpt hoe dankbaar de bisschop zich voelde toen hij in 
1937 zeven nieuwe priesters mocht wijden voor zijn bisdom dat toen 300.365 gelovigen 
telde.

De tweede wereldoorlog

Toen kwam de tweede wereldoorlog: zware problemen, nieuwe kopbrekerij! Nog meer 
beproevingen en wijzigingen …

Vijf jaar later konden de bisschop en de reguliere overste het bilan opmaken van de 
‘schade’ van de oorlogsjaren: geen enkele nieuwe missionaris was uit Vlaanderen kunnen
komen, twee missionarissen van ‘vijandige’ landen werden weggehaald en naar een 
gevangenkamp overgebracht; twee priesters moesten dienst doen in het leger als 
aalmoezeniers, acht jonge priesters waren vóór hun jaren gestorven wegens uitputting en
overwerk, elf veteranen waren overleden, de financiële situatie was bijna kritiek 
geworden, terwijl bouwmateriaal omzeggens nergens te vinden was … Genoeg om te 
denken dat er weinig positiefs werd gerealiseerd. Er was echter toch nog vooruitgang 
geboekt en er was reden om tevreden te zijn met wat men had kunnen doen tijdens deze 
droevige jaren. In 1940 werden twee nieuwe posten geopend: Samsera en Kanjia. Even 
later kwamen er nog twee aan de beurt in het Hazaribagh-Palamau-gebied dat zich toen 
zeer vlug tot een enorm industriegebied ontwikkelde. In 1944: Bhikampur en Kanke. 

Dat jaar werd ook met het St. Xavier’s college gestart, het eerste universitaire college
van Ranchi. Eigen gebouwen had het nieuwe college niet; het vond gedurende drie jaar 
voorlopig onderdak in de St. John’s High School. In 1944 stond het aantal christenen op 
327.226 en wederom waren verschillende parochies veel te groot geworden. De 
katholieken in Udaipur met hun 8.806 hadden noch kerkgebouw, noch residerende 
priester. 

Opluchting nadien

Met het einde van de oorlog kwam er gelukkig nieuwe hoop en nieuwe middelen voor de 
verdere uitbreiding en de reorganisatie. Verscheiden uitgeputte missionarissen gingen 
naar Europa voor een weldoende rust of om er een gebroken gezondheid te herstellen. 
Nieuwe missionarissen kwamen aan zodra dit mogelijk was. De Ranchiprovincie zal pater
John Janssen, toen provinciaal van de Vlaamse provincie en vanaf 1946 generaal van de 
orde, altijd dankbaar blijven voor zijn uitzonderlijke vrijgevigheid en edelmoedigheid in het
zenden van nieuwe krachten voor de missie! Te Ranchi zelf was men ondertussen bezig 
met de uitwerking van nieuwe plannen en de reorganisatie. Opnieuw werden er dekenijen
verdeeld en kwam er een achtste bij. Een vierde middelbare school kon starten in 
Katkahi. Nieuwe zustercongregaties kwamen hulp bieden voor de opvoeding van de 
meisjes: de Apostolische Karmel, de Loretozusters, de zusters van het Heilig Kruis. In 
1947 waren er ook vijf nieuwe parochies: Banki, Barwadih, Khanajaloya, Mahuagaon en 
Mahesmunda. Het ‘vooruit kruipen’ van tijdens de oorlog werd nu een gestadig 
marcheren.

Verdelen en scheiden

Als men van verdelen en scheiden spreekt in een familie, komt dit nogal dikwijls omdat er 
onenigheid is ontstaan. Maar het kan ook gebeuren dat een verdeling nodig is omdat er 
teveel is voor een enkele, en hoezeer de scheiding dan ook pijn kan doen, toch is er de  
vreugde van het delen. De al maar groeiende christenheid van de Ranchi-Missie spreidde
zich steeds verder uit, en de grenzen van Chotanagpur, Gangpur, Jahspur en Udaipur 
werden overschreden. Het werd voor de bisschop en voor de Vlaamse Jezuïeten 
onmogelijk de zorg te blijven dragen voor zulk een uitgestrekt gebied. Door de hogere 

46



instanties werd er uitgekeken naar hulp van andere jezuïetenprovincies of van andere 
missionerende congregaties, en een verdere verdeling van het bisdom werd te Rome 
voorgesteld. Met vreugde werden daarom in 1948 de Amerikaanse Jezuïeten van 
Maryland verwelkomd bij hun aankomst in de Ranchi-Missie.  

Ze namen er een deel van over en kregen ook een stuk van de Calcutta-Missie 
toevertrouwd. Zo kwam de Jamshedpur-Missie tot stand. In minder dan twintig jaar tijd 
ontwikkelde deze missie zich tot een eigen bisdom en een eigen Jezuïetenprovincie. 
Datzelfde jaar nam de nieuwe missie twee parochies over van Ranchi met meer dan 
3.000 zielen. 

Er kwam een vijfde middelbare school in Jashpur, en de Andaman eilanden - op 700 mijl 
van Calcutta in de golf van Bengalen - werden aan het bisdom Ranchi toevertrouwd en 
een priester ging zich ter plaatse vestigen. Tijdens de vijfentwintig jaar die voorafgingen, 
waren vele christenen van Chotangpur daarheen uitgeweken om er werk te vinden en in 
1948 bereikte hun aantal aldaar de tweeduizend.

Verdere verdelingen

Op de eerste verdeling van de Ranchi-Missie volgde weldra een tweede: in 1949 namen 
de Paters van het Goddelijk woord een nieuwe missie in India aan, in de deelstaat Orissa,
en hun Sambalput-Missie werd weldra een bisdom. De dekenij Gangpur met 62.242 
zielen werd aan hun gebied toegevoegd, en een diocesaan priester, geboortig van de 
streek, ging mee over naar het nieuwe bisdom. Zeven paters van de Ranchi-Missie 
bleven er nog een tijdje werkzaam om voor de nieuwe missionarissen de overgang te 
vergemakkelijken. In 1950 waren het Australische confraters die aanvaardden hulp te 
bieden en reeds in februari van dat jaar landde een ‘voorhoede’ van zes paters in 
Bombay. De Hazaribagh-Palamau-Missie werd hun als werkterrein toegewezen. 

Een eerste inlandse bisschop

Het had er de schijn van dat er ieder jaar een amputatie zou plaats hebben en dat de 
Ranchi-Missie zou krimpen in plaats van uit te breiden. Ook 1951 maakte hierop geen 
uitzondering. Niets buitengewoons dat er twee nieuwe missieposten bijkwamen: Lureg en
Jitutoli. Normaal ook dat bisschop Sevrin in de loop van dat jaar zijn canonisch bezoek te 
Rome zou afleggen. 

Maar het resultaat van dat bezoek was iets heel nieuw. Op 13 december 1951 verscheen 
er in de Acta Apostolicae Sedis, het officieel orgaan van het Vaticaan, een bericht dat het 
ontslag van Mgr. Sevrin als bisschop van Ranchi werd aanvaard en dat zijn Vicaris-
generaal, Pater Nicolaas Kujur, als zijn opvolger werd benoemd. Het tweede besluit was 
al even belangrijk: een aanzienlijk deel van het bisdom werd afgesneden om een nieuw 
bisdom Raigarh-Ambikapur te vormen; gans het gebied van de Ranchi-Missie in de 
deelstaat van Madhya Pradesh werd aan het nieuwe bisdom overgedragen; 

Mgr. Sevrin verhuisde naar Kunkuri om er als eerste bisschop te worden 
aangesteld. De Jezuïeten van Ranchi zouden verder in de beide bisdommen dienst 
doen. Het was een dag van grote vreugde en dankbaarheid toen Nicolaas Kujur, een 
zoon van te lande, op 9 maart 1952 tot bisschop werd gewijd en het bestuur van de kerk 
overnam. Met de hartelijkste wensen en de oprechte gebeden van zijn vroegere 
medewerkers en gelovigen vertrok Mgr. Sevrin naar zijn nieuwe bisdom om er een 
nieuwe levenstaak aan te vatten. Hij was toen ‘nog maar’ 67 jaar oud. Het bisdom Ranchi 
was nu ‘gekrompen’ tot 33.385 vierkante mijl of 86.467 km2 (bijna driemaal België) en het 
telde op een bevolking van 6.296.995 zielen, 231.359 katholieken. 
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Het nieuwe bisdom Raigarh-Ambikapur dat van start kon gaan met 74.063 katholieken, 
waarvan 6.542 doopleerlingen, zou niet ophouden zich te ontwikkelen, ondanks 
moeilijkheden van allerlei aard en in twintig jaar tijd zal het aantal katholieken er meer dan
verdubbelen.

Ranchi-Provincie

Voor de jezuïeten van de Ranchi-Missie werd ook 1953 een belangrijk jaar op 
administratief gebied. Op 14 mei van het jaar werd hun missie een zelfstandige 
viceprovincie in het kader van de Orde met Pater J.B. Moyersoen als eerste 
viceprovinciaal. Drie jaar later op 12 maart 1956 werd de viceprovincie een volwaardige 
onafhankelijke provincie binnen de Orde. Dit betekende helemaal niet dat alle 
betrekkingen met de Vlaamse Jezuïeten verbroken werden; integendeel, de Vlaamse 
provincie zou zoals tevoren, in de mate van het mogelijke, blijven met mankracht en 
financiële middelen. In september 1953 werd Ranchi een aartsbisdom met de bisdommen
Cuttack (Orissa), Sambalpur (Crissa) en Raigarh-Ambikapur als suffragante bisdommen. 

In december 1957 nam Mgr. Sevrin ontslag als bisschop van Raigarh-Ambikapur en toen 
zijn opvolger, Mgr. Stanislas Tigga, werd aangesteld, was Mgr. Sevrin de eerste om de 
nieuwe herder zijn diensten aan te bieden.

De laatste jaren

De ontwikkeling en vooruitgang van de laatste jaren is nog te vers (nvdr: d.i. in 1970, 
wanneer dit artikel verscheen in ‘Jezuïeten’20) om naar zijn volle betekenis geschat te 
kunnen worden. Het plotseling heengaan van aartsbisschop Kujur kwam zeker heel 
onverwacht en betekende een groot verlies, maar de kerk van Chotanagpur was sterk 
genoeg om zulke slagen te kunnen dragen. Mgr. Pius Kerketta, van dezelfde parochie als
de overleden aartsbisschop, werd de nieuwe herder (1961).

De jezuïeten mogen zich verheugen in een gestadige groei. In 1958 telde de Ranchi-
Provincie 223 leden (125 priesters, 43 scholastieken en 55 broeders). Gedurende deze 
periode stierven en een veertigtal jezuïeten en diocesane priesters van de bisdommen 
Ranchi en Raigarh-Ambikapur.

Even recapituleren

Juli 1869: Pater Stockman betreedt voor het eerst het Chotanagpur-gebied. Juli 1969: de 
aartsbisschop van Ranchi was het menens toen hij verklaarde: ‘Wij hebben alle reden om
God dankbaar te zijn …’ 

Op dit ogenblik telt het aartsbisdom Ranchi met een oppervlakte van 50.284 vierkante mijl
(130.235 km2) en een bevolking van 7.031.584 zielen, 334.701 katholieken. De 
Protestanten hebben 163.000 gelovigen. Er zijn 91 kerken en 922 kapellen in het gebied, 
met een maximum ruimte voor vierhonderd personen. Alle parochies, posten en nieuwe 
stichtingen hebben een residerend priester; 65 posten zijn verdeeld over negen 
dekenijen. Wat de werken van het aartsbisdom betreft, is de opvoeding en het onderwijs 
naast de parochies en het missiewerk het voornaamste werk: 535 lagere scholen met 
25.000 jongens (waarvan 15.000 katholiek) en 15.000 meisjes (waarvan 10.500 
katholiek), 181 scholen van middelbare en hogere graad met 29.400 jongens (waarvan 
15.000 katholiek) en 16.685 meisjes (waarvan 11.000 katholiek). Daarbij nog als 
liefdadigheidswerken: 6 hospitalen, 8 weeshuizen, 45 armenapotheken, enz. Het 
aartsbisdom zelf telt 90 diocesane priesters, waarvan er 85 in het aartsbisdom zelf 
werkzaam zijn, vier in Raigarh-Ambikapur en een in het bisdom Dumka. 

Naast en samen met de clerus zijn er verschillende religieuze gemeenschappen in het 
aartsbisdom werkzaam. De jezuïeten zijn het talrijkst: 164 waarvan 75 Indiërs; daarnaast 

20 Jezuïeten, 28ste jg. nr. 1 feb. 1970 p. 1-14
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twee Paters van de Derde Orde Regulieren (Franciscanen), vijf van de Orde van Francis 
Xavier (Pillar) die op de Andaman eilanden werken. De jezuïetenbroeders zijn met 68, de 
Broeders van Sint Gabriel met 30 en de Broeders van St. Francis Xavier met vier (beide 
laatste congregaties werken in de scholen. Alles samen 273 religieuzen. Een zestigtal 
jezuïeten zijn rechtstreeks in het parochieapostolaat ingeschakeld; de overigen 
(scholastieken en broeders in vorming niet meegerekend) staan in het onderwijs of 
helpen bij de vorming van seminaristen en jonge confraters. Het Groot Seminarie, vijf 
middelbare scholen, drie apostolische scholen en één universitair college (nvdr: te 
Ranchi) zijn hun best gekende werken.

Het bisdom Raigarh-Ambikapur telt 166.818 christenen in 31 parochies en vijf dekenijen. 
34 diocesane priesters (plus vier van het aartsbisdom Ranchi) zijn werkzaam in parochies
en scholen. Met en naast hen staan er als jezuïeten van de Ranchi-Provincie: 48 
priesters, drie scholastieken en twaalf broeders. Het bisdom heeft 130 scholen waarvan 
negen middelbare scholen (high schools) met 14.531 jongens en 9.468 meisjes. Naast de
jezuïeten zijn er ook de Karmelieten van Maria Onbevlekt (C.M.I.), Rosarians en 
religieuzen van de missiecongregatie van het H. Sacrament. Zeven zustercongregaties 
werken in scholen, hospitalen, armenapotheken en andere liefdadigheidsinstellingen.

Ook in het aartsbisdom zijn er talrijke en bloeiende zustercongregaties. Van de veertien 
congregaties zijn de zusters van Sint Anna het talrijkst: 315 leden. De Zusters Ursulinnen 
komen op de tweede plaats met 191 leden waarvan 162 Indische. De veertien 
congregaties tellen samen 728 leden. Ze werken in de scholen, hospitalen, 
armenapotheken en weeshuizen, en hun apostolaat is belangrijk en indrukwekkend. 

‘ … We kijken met hoop en vertrouwen naar de toekomst.
Ham Jag Jyoti. We zijn het licht van de wereld.’

Door L. Clarysse S.J.
Ranchi St. Xavier’s College, India

De grote feesttent aan Xavier’s College te Ranchi bij gelegenheid van de viering van het honderdjarig 
jubileum van de Ranchi-Missie in 196921.

21  Jezuïeten, 28e jaargang, nr. 1, feb. 1970, p. 1-14

49



8. Beschouwingen 

Al vroeg moet hij wel een bijzondere, zeer getalenteerde, zelfstandige en moedige jonge 
man zijn geweest, want op 14-jarige leeftijd trok hij heel alleen naar Turnhout om zijn 
studies aan te vatten. Zo beweerden Albertine en Henri Langens, zijn verwanten, die op 
‘Schijven’ woonden. Bedoeld werd waarschijnlijk ‘van de Waterstraat in Beek naar Bree 
(d.i. 4 km), waar hij de tram kon nemen. Hiermee geraakte hij tot in Leopoldsburg, waar 
hij wel kon overstappen’.

Het gezin werd zeer zwaar getroffen, want zijn moeder overleed toen hij twee jaar was. 
Op zijn vierde verhuisde hij van Bocholt naar ‘Schijven’ in de Waterstraat nr. 9 te Beek. 
Waarschijnlijk -  omdat zijn vader er alleen voor stond - werd hij opgenomen in het gezin 
van zijn grootouders ‘op Schijven’ in de Waterstraat nr. 9. Hij bleef er 7 jaar wonen tot hij 
verhuisde naar Trieës op 15 maart 1993. Een en ander moet zijn persoonlijkheid sterk 
hebben beïnvloed, zodat hij al vrij vroeg ‘zelfstandig’ werd. Ook zijn tweede moeder stierf 
na 7 jaar huwelijk, en zijn twee halfbroers bereikten slechts de leeftijd van resp. 17 en 1 
jaar. Kortom door al deze dramatische gebeurtenissen heeft het gezin bijzonder veel te 
lijden gehad.

Op internaat gaan betekende in die tijd immers heel lang weg zijn en alleen met Kerstmis 
en Pasen naar huis keren. Hij had ook al twee jaar aan het College te Bree gestudeerd 
(1893-1894), want in Turnhout had hij slechts vijf jaar nodig om zijn middelbare studies te 
voltooien. 

Dit is des te moediger, indien je als kind opgegroeid bent in de geborgenheid van een 
dorp van 1896, en zeer waarschijnlijk helemaal niets van de wereld hebt gezien. Allicht 
ook was hij zeer begaafd, zodat hij na een bezoek van de Jezuïeten aan zijn college te 
Bree, door hen werd aangezocht om aan hun Apostolische School te Turnhout verder te 
studeren. Onderliggend motief was natuurlijk om zoveel mogelijk roepingen te kweken.

In 1901 treed hij toe tot de Orde van de Jezuïeten in Aarlen, waar zijn vorming begint. 
Wanneer hij in 1906 vertrekt, heeft hij behalve zijn eerste vorming, slechts één jaar 
filosofie 22 achter de rug. In India zet hij zijn studies verder. Hij kiest er voor om als 
missionaris zijn hele leven te wijden aan een groot ideaal en zich definitief en voor het 
leven in te zetten voor de mensen van een vreemd, onbekend en ver verwijderd 
continent. 

Mijn grootvader Denis Truyen (Nies Dirix), geboren op ‘Schijven’, die later woonde op het 
Dirix(hof) in de Jef Vanhoofstraat te Beek, was de laatste persoon van de familie en van 
de mensen van Beek, die hem vergezelde naar Bree, toen hij definitief uit Beek vertrok. 
Volgens Alfons Eerdekens, 78 jaar, vertelde zijn moeder Liza Truyen (halfzuster) dat 
vader op dat moment ongelukkiglijk verhinderd was. De juiste reden is met de tijd 
vervaagd.

Omdat mijn grootvader Denis Truyen 10 jaar ouder was en omdat ze op ‘Schijven’ 
hadden samengeleefd, was hij dan ook voor hem als het ware een grote broer. Hun band 
moet groot geweest zijn, zodat hij de meest aangewezen persoon was, die hem 
begeleidde bij zijn vertrek.

Een en ander doet mij vermoeden dat hij vol zelfvertrouwen moet zijn geweest, 
vastberaden ook en rotsvast, dat hij wist welke richting hij aan zijn leven wilde geven. Uit 
overtuiging streefde hij een groot ideaal na, dat hij met ongewone werkkracht en bezieling
wist vorm te geven en waar te maken. 

22   Volgens Fons Eerdekens, studeerde  Denis Truyen S.J. filosofie in Heverlee of Leuven
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Hij blijft trouw aan zijn gelofte om nooit terug te keren naar zijn vaderland23, zelfs wanneer die
steeds milder werd benaderd en uiteindelijk  achterhaald raakte. Dit is tekenend en roept 
grote bewondering op, maar heeft ook een onverwacht effect. Door zijn ‘afwezigheid’ in het 
thuisland was ook zijn werk als het ware ‘afwezig’, niet gekend bij de mensen en raakte hij 
na enkele decennia vergeten. Ook zijn familie had het moeilijk hem nooit meer te zien.

Door deze gelofte moest hij ervaren dat - terwijl hij ver weg was van familie en vaderland – 
heel  Europa tweemaal werd ondergedompeld in vernietigende wereldoorlogen. In zijn 
wereld, wrikte India zich los van het Brits Imperium na een geweldloze strijd en werd 
onafhankelijk in 1947. De gedachte, dat familie, vrienden en kennissen de terreur van de 
oorlog moesten ondergaan, moet voor hem als geëngageerd, menslievend persoon moeilijk 
om dragen zijn geweest.

In India was het leven hard: Geregeld was hij op tocht om hen (nvdr: zijn mensen) te 
gaan bezoeken, onder de brandende zon, zowel als onder de gietende regen, lang voor 
er moto’s of jeeps waren, wat hem wel eens last van malaria bezorgde. De mensen 
bewonderden hem om zijn rusteloze bedrijvigheid en eens sloot een planter hem een 
ganse dag op in zijn slaapkamer om hem tot rusten te verplichten. 

Aan deze arbeiders had Pater Truyen werkelijk zijn hart verloren en toen hij naar Calcutta
overgeplaatst werd om er aan het  Xavier’s College politieke Wetenschappen te gaan 
doceren, benoemde hij zichzelf als zielzorger voor de uit het noorden ingeweken 
christenen (1935); een jaar later betrok hij er ook de Nepalezen bij. (In Memoriam).

In zijn brieven komt hij in de eerste plaats naar voor als de priester missionaris die zich inzet 
voor het geestelijk leven van de Indiërs. In een kleine missiepost was hij eens pastoor, maar 
hij ontpopte zich vooral als docent in enkele seminaries en twee colleges: ‘ik heb zowat 
allerlei dingen gedoceerd’. Hij spreekt over zijn werk, zijn mensen, de koude op de berg en 
de hitte in lager gelegen gebieden. 

Het werven van fondsen voor de bouw van een nieuwe kerk neemt hem heel erg in beslag. 
Hij maakte zeer zware aardbevingen mee, die duizenden mensen doodde en zijn oude kerk 
zeer zwaar beschadigde.  Aan mijn vader Albert Truyen vertelt hij over de aantallen 
katholieken en de gestadige groei. (brief 9)

Zijn werk deed hij graag: … ik ben O.L. Heer dankbaar, omdat ik in deze missie mocht 
arbeiden, en omdat ik Gods Rijk zienderogen heb zien groeien …

Ook in zijn missiegebied in India kwam vooruitgang en industrialisering, die hij 
verwelkomde.  … ‘Als ik te Beeck woonde, dan was Genck nog een grote heide en van 
fabrieken was er geen spraak in onze Kempen. Ik geloof dat het er nu bij u heel anders 
uitziet, en de streek is geïndustrialiseerd. En hier beleven we ook zo iets op den dag van 
heden. Vroeger was er hier niets dan landbouw - en och God hoe arm -  veel armer dan 
onze dorre Kempen. En nu komt de grote industrie: rivieren worden afgedamd; overal ziet
ge hoge fabriekschouwen opgaan, de streek wordt geëlectrificeerd, velden worden 
onteigend om nieuwe steden te bouwen: alles staat in rep en roer.

Er zijn mensen die altijd denken dat de oude tijd beter was. Dat geloof ik niet, 
integendeel. Maar wij moeten ons aan de nieuwe toestanden aanpassen.’

Uit zijn brieven blijkt dat het verlangen naar  familie, vrienden  en vaderland zeer levendig 
blijft en dat in de herfst van zijn leven dit verlangen alleen maar groter wordt. 

Met vertedering en bijna lyrisch schrijft hij over het huis van ‘Schijven’, de schuur met het 
strooien dak waar hij van hield, de oude lindeboom, die grote reus, het vele lekkere fruit 
van de boomgaard, het lekkere eten op de boerderij. (Brief 5)

23 Albertine en Henri Langens: ‘Als missionaris had hij de eed afgelegd om nooit terug te keren naar zijn 
vaderland. Voor de familie was dat zwaar. De tijd kwam echter dat deze gelofte milder werd 
geïnterpreteerd, zelfs afgeschaft. De mogelijkheid bood zich aan om toch zijn thuisland bezoeken. Zijn 
familie stelde hem daarom voor om de kosten van de reis (40.000,00 oude BEF) op te sturen, maar dat 
wilde hij niet, want hij bleef trouw aan zijn gelofte tot aan zijn dood.’
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… ‘Maar ik was toch zeer blij als ik uwen brief ontving, geschreven in het oude huis dat 
me dierbaar was en is.’ …

… ‘Ge vertelt me een beetje nieuws over de parochie en het dorp, en gaarne had ik meer
vernomen, want na al die jaren schijnt het me thans alsof iedere steen op de straat en 
iedere boom in den bosch mij dierbaar was, des te meer iedere mensch onder mijn eigen 
volk, en nog meer iedereen mijner bloedverwanten.’ … (brief 4)

Wanneer hij 78,5 jaar is meldt mijn vader hem het overlijden van mijn grootvader, die zijn 
neef was en waarmee hij samen was opgegroeid.  Hij schrijft: ‘Zijn heengaan doet me 
pijn, dat behoef ik u niet te zeggen’. …  ‘En nu ben ik de enige die nog overblijft. Als een 
mens oud wordt, dan daalt de eenzaamheid neer rond hem. En als hij dan ver, zeer ver, 
van geboorteland en familie woont, dan is de eenzaamheid nog groter.’

Toen hij in India aankwam, waren de Jezuïeten in het gebied Chota-Nagpur reeds actief 
vanaf 1859. Achtendertig jaar lang hadden zij reeds, als grote pioniers,  het terrein verkend, 
de basis gelegd en de weg geëffend. Het was zeer hard werk en velen waren reeds 
bezweken na slechts enkele jaren van onmenselijke inspanningen. 

Vanaf zijn aankomst op 10 december 1907, studeerde hij verder en werkte reeds mee aan 
de uitbreiding, de explosieve groei. Het project van ontwikkeling, dat de jezuïeten in het 
Noordoosten van India ten uitvoer hebben gebracht, is gigantisch. Meewerken aan dat 
grootse doel moet voor hem zeer bemoedigend en bevredigend zijn geweest: … ‘Ik kan heel
goed tegen mijn werk, en het is heel plezierig: studie en onderwijs, dat staat me aan.’ (brief 
5, 1934)

In 1953, na zijn actieve carrière als docent aan verschillende seminaries en twee colleges, 
kreeg hij een vertrouwensfunctie als secretaris en econoom van de bisschop in Kunkuri, 
Raigarh Distr. M.P. India. 

Zijn enige zus was reeds op tweejarige leeftijd overleden Bij het overlijden van zijn vader 
in 1923 liet hij zijn erfdeel over aan zijn drie halfzusters.

In 1956 ontvangt hij de Indiase nationaliteit, bijna als het ware de bekroning van zijn 
levenswerk voor zijn Indiërs. Door zijn totale inzet, het levenslang ‘afwezig zijn’ in zijn 
thuisland, omdat met zijn halfzusters alles ‘geregeld’ was en omdat hij de laatste van de 
familie was die overbleef, was de stap om Indiër te worden waarschijnlijk ook zeer klein 
geworden. 

Tot het einde van zijn leven bleef hij zich inzetten zoveel als zijn krachten het toelieten.

‘Hij was een gewetensvol man, 
die nooit over zichzelf sprak en zeer discreet was. 

Het was zijn vreugde zich te kunnen geven en inzetten,
wat hij van ganser harte tot de laatste dagen van zijn leven heeft gedaan.’

(In Memoriam)

- - -

- Dat waren tijden, maar tijden veranderen en dat is van alle tijden. -
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9. De reisweg naar India via het Suezkanaal

Volgens Fons Eerdekens reisde Denis Truyen S.J. met de boot naar India, waarschijnlijk 
via het Suezkanaal.  De doorgang was immers vrij en het alternatief was de volledige 
rondvaart rond het Afrikaanse continent, om India  te bereiken. 

Het Suezkanaal is een 163 km lang kanaal in de landengte van Suez in Egypte en 
verbindt Port Said aan de Middellandse Zee met Suez aan de Rode Zee. Zo vormt het de 
scheiding tussen Afrika en Azië.

Het kanaal werd in 1869 geopend. De buitenlandse schulden van Egypte leidden 
uiteindelijk tot de verkoop van hun aandeel in dit project aan het Verenigd Koninkrijk. In 
1882 trokken Britse troepen het gebied binnen om hun belang in het kanaal te 
beschermen. Zij kregen zo het land en het voor het Britse Imperium uiterst belangrijke 
kanaal onder controle. De gegarandeerd vrije doorgang van het kanaal werd in 1888 
geregeld in de Conventie van Constantinopel. Deze toestand bleef tot 1952 gehandhaafd.

Om een idee te krijgen hoelang de reis ongeveer kan geduurd hebben, verwijs ik naar de 
reis van Maria Klaps, zuster Cunera, Ursulinne, van Opitter (1822-1879).24 Ze vertrok op 
15 december 1862 (nvdr: volgens haar doodsprentje op 28 nov.) met de grote zeilboot 
‘Triton’ van Nederland naar Indië. Ze kwam aan te  Batavia op 15 augustus 1863, na een 
bootreis van 245 dagen. (sic) 

Uit brief 1 van 5 januari 1914, (blz. 23), en brief 4 van 6 januari 1932,  (blz. 28), kan ik 
afleiden dat Denis Truyen S.J. vertrok in 1906. ‘Is acht jaren geleden sedert ik naar Indië 
vertrok. (brief 1 van 5 januari 1914) En als ik dan nadenk dat het al meer dan 26 jaren 
geleden is sedert ik uit Beeck vertrok, … (brief 4 van 6 januari 1932). Volgens Theo 
Guffens kwam hij aan in India op 10 december 190725.

24  Theo Guffens: Missionarissen van Groot Bree, 1996, uitg. Th. Guffens, blz. 71
25  Theo Guffens: Missionarissen van Groot Bree, 1996, uitg. Th. Guffens, blz.116
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10. Ter informatie

Brief van Jan Cardinaels S.J. van Ellikom aan de Gezusters Truyen te Beek. Hij werkte  
samen met Denis Truyen S.J. en kwam regelmatig op bezoek op ‘Trieës’. Ook hij nam de 
Indiase nationaliteit aan en werd begraven in India. Bij deze brief voegt hij een foto van 
hemzelf, staande bij het graf van Denis Truyen S.J. in India. (Zie blz. 21.)

Via deze brief verneemt u iets meer over leven en werk van de jezuïeten in India.

Paikuntpur                 
497 335 Surguya 
DT MP

11-01-80

Aan Familie Eerdekens
(Zuster van Pater Truyen S.J.)
Onder Kanaal
3690 Bree Beek
Belgium

Besten te Beek

Ik had geen luchtbrieven meer en noodgedwongen moest ik het nieuwjaarsbrieven sturen
uitstellen. Het beste dus voor ’80, hier en elders en zo wat overal lelijk kijkend. Wel denk 
ik dat dezen keer Europa aan oorlog zal ontsnappen, maar langs de deze kant van de 
wereld zal dat zeker lastig zijn. Ons eigen land hier ligt te strategisch, een doortocht-land, 
een kruising-land voor al de macht en schepen op den wereld. 

We zullen een nieuwe regering krijgen; de vorige regeerde niet en alles slabakte. Met de 
eenheid van het land hersteld hopen we op betere tijden. De oogst mislukte langs deze 
kanten totaal. Sedert een week werken we samen met den staat om vijvers te graven en 
dammen aan te leggen. Ik heb 132 werklui onder mij en per dag verdienen ze drie kilos 
tarwe en het zal tot mei inbegrepen duren. Het land geraakte wat ontredderd en 
dievenbenden begonnen zich te vormen langs hier. Op betaaldag komen de mijners26 
naar huis in groepen. Te veel deugnieten langs de banen. Ook een prachar komt wel 
eens naar hier vergezeld van een paar man. Ook in de bosschen te veel ongewenscht 
volk. 

Sedert october zou ik aan het bouwen moeten zijn, maar er is geen cement, dus …

We begonnen dan een put te boren, die moest 80 voet diep zijn (nvdr: ongeveer 24,38 
m),  maar men werkte met oud materiaal en we bereikten 68 voet diepte (nvdr: ongeveer 
20,72 m). Toen viel onderste deel 6 voet lang (nvdr: 1,82 m), in den put en men kon dat 
deel er niet uit krijgen en het ligt er nog en het werk werd stopgezet. Gelukkig brachten 
we het zover. Er was geen diesel te krijgen en enkel langs achterpoortjes kwam het zo 
ver met diesel te krijgen aan meer dan dubbel den prijs. 

Dra zal hier de voorlente beginnen, een der 6 seizoenen hier. De zon zal dan doorbreken 
en niet meer tegen te houden zijn tot Mei, 10-15. Dan wordt het over de 40 graden. 
Binnen een paar weken zullen de perziken nabloeien. De vogels beginnen al te paren. 
Maar er is geen water in de beken en veel bomen gaan dood, want dezelfde ondergrond 
is droog. De ratten hebben veel boomschors opgegeten en zo sterven er bomen. We 
moeten sommige bomen al besproeien, iets ongehoord op dit tijdstip van het jaar. 

26  Mijners: van Eng. Miners, d.i. mijnwerkers of arbeiders van de grondwerken
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Ik schreef naar Bocholt. Ge komt wel eens bij een. Bijna naar overal schreef ik hetzelfde 
nieuws. Misschien is er bij hen ook nog een brokje nieuws .

Ik kreeg bezoekers hier uit Waalree Holland. Ook menschen uit Antwerpen, Hamme 
Oost-Vlaanderen. Het klimaat hier vonden ze nu als uw zomer in Europa. Enkel des 
morgens is het wat frisch.

Veel Europeanen beginnen India te bezoeken jaarlijks. Het valt hun mee hier. Enkel maar
Robert Fiten, Gruitrode, de zoon van een nicht van mij, vluchtte dit jaar uit Ranchi naar 
Nepal. Hij moest mij bezoeken, maar vond de electriciteit en het verkeer zo slecht dat hij 
uit India wegvluchtte. Hij is nog in Nepal.

Wel,  ik ga ermee eindigen. Het beste voor 80 naar ziel en lichaam. Gezond werken, 
gezondheid en voor het zieltje den hem eigegnen (nvdr: hem eigenen?) vooruitgang.

Genegen,

J. Cardinaels S.J.

Jan Cardinaels S.J. 
°17-08-1910, Ellikom
Ingetreden 23-09-1930
+30-06-1995 te Ragarhj (India), 85 jaar

Begin van de brief van Jan Cardinaels S.J. gericht aan de gezusters Truyen van Trieës, 11-01-1980.
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Vervolg van de brief. Verzameling Fons Eerdekens. Verzameling Fons Eerdekens.
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Onthulling van de beeltenis van pater Stockmans tijdens het 100-jarig jubileum te Ranchi op 
19 oktober 1969.. Hij was de eerste missionaris van de Ranchi missie. In juli 1869 kon hij zijn intrek 
nemen te Chaibassa, hoofdkwartier van het Singhbum-district, en zocht er contact met de Adibasis of 
oerbewoners. Denis Truyen S.J. komt aan te Calcutta op 10 december 1907. Op zijn 62ste begint hij 
aan zijn laatste opdracht als docent aan het universitair college te Ranchi (1944-1953). 
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11. De Jezuïeten

Om een ruimer beeld te schetsen van Denis Truyen S.J. vind ik het zinvol een beetje 
informatie te verstrekken over de ‘Orde van de jezuïeten’ waartoe hij behoorde en die 
hem had gevormd.

De Sociëteit van Jezus27, bekend als de jezuïeten, is een rooms-katholieke religieuze orde 
die in 1534 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de 
Loyola, beter bekend onder zijn Latijnse naam Ignatius van Loyola. Het aanvankelijke doel 
was hulp aan de naaste, vooral zieken.

Van op de pauselijke troon overhandigt paus Paulus III de bul Regimini Militantis Ecclesiae aan de 
vertegenwoordiger van de Jezuïeten (knielend).

De sociëteit werd in 1540 goedgekeurd door Paus Paulus III in de bul Regimini militantis 
Ecclesiae (zie afbeelding). Van de rooms-katholieke orden met louter mannen is het de 
grootste, met ongeveer 19.000 leden waarvan ruim 13.000 priesters.

Jezuïeten vormen geen kloosterorde en leven niet noodzakelijk in kloosters. Net als veel 
andere orden zijn zij gehouden tot kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Zij onderscheiden
zich van andere orden vooral door absolute gehoorzaamheid aan de paus, en vallen niet 
onder het gezag van een bisschop. Een pater jezuïet zet veelal achter zijn naam de afkorting
'sj' of 'S.J.' van 'Societas Jesu' (vroeger ook S.I. van 'Societas Iesu, aangezien het oude 
Latijn geen 'j' kent). Veel jezuïeten zijn naar de aard van hun opdracht leraar, maar zij 
vervullen ook andere beroepen, zoals advocaat en econoom. De jezuïetenorde wordt geleid 
door de generaal-overste (Praepositus generalis) van de orde. Sinds 19 januari 2008 is dit 
de Spanjaard Adolfo Nicolás.

Geschiedenis

Il Gesù, moederkerk van de Societas Jesu in Rome

27  http://nl.wikipedia.org/
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De sociëteit werd opgericht ten tijde van de Contrareformatie, de beweging die de 
Reformatie moest tegengaan.

 1491: Iñigo wordt geboren in een slot in Spaans Baskenland in het adellijke milieu van 
Loyola. Tot zijn zevende wordt hij opgevoed door het gezin van María de Garín, de vrouw 
van de plaatselijke smid. Vervolgens voedt zijn zus hem verder op. 

 Iñigo gaat studeren in Parijs. Hij en zijn vrienden stichten een nieuwe religieuze orde 
genaamd Jezuïeten. Iñigo noemt zichzelf nu Ignatius. 

 27 september 1540: De nieuwe gemeenschap onder de naam 'Sociëteit van Jezus' wordt 
goedgekeurd door Paus Paulus III. 

 31 juli 1556: Ignatius sterft. De Algemene Congregatie, na de paus het hoogste gezag in 
de orde, wijst in 1558 Diego Laynez aan als zijn opvolger. Bij de dood van Ignatius heeft 
de orde al meer dan 1000 leden. Vervolgens wordt het ledenaantal vijftien maal zo groot. 
De hele wereld is voor deze eerste generaties Jezuïeten missiegebied. Bezigheden van 
de Jezuïeten zijn onder andere het begeleiden van geestelijke oefeningen, catechese en 
werken als legeraalmoezenier of biechtvader. 

 1773: Paus Clemens XIV heft via de bul of breve Dominus ac Redemptor, de orde 
voorgoed op onder druk van de koningen van Frankrijk, Spanje en Portugal. Een 
aanleiding vormde onder meer de Bloedbruiloft. De vorsten Frederik II van Pruisen en 
Catharina II van Rusland negeerden deze opheffing echter. In enkele landen in het Verre 
Oosten, China en India komt de opdracht zelfs nooit aan. Hierdoor kon de sociëteit blijven
bestaan in deze landen. 

 1814: Na de Franse Revolutie wordt de Jezuïetenorde door de toenmalige paus weer 
hersteld. De Amsterdammer Jan Roothaan zorgt voor een sterke impuls van deze orde 
die toen nog maar uit 600 personen bestond. 

 Na het Tweede Vaticaans Concilie kent de Jezuïetenorde een diepe crisis: tussen 1965 
en 1974 verlaten 6602 Jezuïeten de orde (een zesde van het toenmalige totale aantal 
ordeleden). De bekendste Nederlandse uittreder is Huub Oosterhuis. 

 1974-1975: Algemene Congregatie: Gerechtigheid wordt de nieuwe grondoriëntatie voor 
het werk van de Jezuïeten. Van nu af gaat de aandacht naar de armen en 
uitgestotenen. 

 1995: 34e Algemene Congregatie: Actualiseren van enkele stichtingsteksten van de 
Sociëteit. Ook moest het ordesrecht (sic) aangepast worden aan het algemeen kerkelijk 
recht. 

Oprichting

Ignatius van Loyola
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De oprichting van de orde der Jezuïeten is niet zonder slag of stoot verlopen. Nadat Ignatius 
van Loyola in zijn dertigste levensjaar gedurende zijn dienst als officier in het leger gewond 
was geraakt aan zijn been, inspireerde vrome lectuur hem een eigen orde te stichten.

Toen Ignatius met zijn groep gelijkgestemden in 1537 op weg was naar Rome kreeg hij bij 
het plaatsje La Storta een visioen, waarin Christus met het kruis tot hem zei: ‘Ego vobis 
Romae propitius ero’ (Ik zal jullie in Rome welgezind zijn) alsook ‘Ik wil dat u ons dient’. Dit 
visioen was voor Ignatius en zijn volgelingen aanleiding in Rome de Societas Jesu te 
vestigen.

De acceptatie van de orde verliep moeizaam. Ignatius werd meermaals in hechtenis 
genomen en verhoord door de Inquisitie. Hij kreeg ook meermaals spreekverbod en werd 
gesommeerd te verhuizen. In 1540 gaf Paulus III eindelijk zijn fiat.

Opdracht

Ignatius preekte een verregaande gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, de 
geloofswaarheden en de kerkelijke hiërarchie, met name de paus. Bij wijze van boutade 
drukte hij zijn geloof uit in Christus, de Kerk en de Heilige Geest, in de volgende regel uit de 
Geestelijke Oefeningen : ‘We moeten geloven dat het wit dat ik zie zwart is, als de 
Hiërarchische Kerk dat zo definieert, omdat we geloven dat er tussen Christus onze Heer en 
de Kerk die Zijn Bruid is, dezelfde Geest aanwezig is, die werkzaam is en ons leidt naar de 
redding van onze ziel.’

Ignatius en zijn vrienden wilden zich aanvankelijk louter toeleggen op de ziekenzorg van 
Christenen in Jeruzalem. Als dat onmogelijk zou blijken, zouden ze zich aanbieden aan de 
paus, wat in 1539 gebeurde.

Het motto van de sociëteit is Ad Majorem Dei Gloriam ('Tot meerdere eer van God'), dikwijls 
afgekort tot 'AMDG'. Het gezegde bedoelt het idee uit te drukken, dat elk werk dat niet 
duivels is, voor de hemel verdienstelijk is, als het met die bedoeling wordt gedaan, zelfs 
handelingen die normaal alledaags worden geacht, zoals het vullen van de benzinetank.

De Jezuïeten wilden werken aan hun eigen zaligheid en die van de naaste. De middelen van
de eigen voortgang waren: dagelijkse meditatie, het dubbele gewetensonderzoek en 
tweemaal in het leven de volledige geestelijke oefening (30 dagen lang) en jaarlijks de 
verkorte vorm van retraite (8 tot 10 dagen).

De Jezuïeten leggen een vierde gelofte aan de paus af: zonder tegenspraak of reisgeld een 
missie of zending naar gelovigen en ongelovigen te doen als de Paus dit beveelt, als 
keurkorps van de paus. De gehoorzaamheid en de tucht zijn dus zeer streng. De generaal 
(hoogste leider) heeft onbeperkte administratieve en uitvoerende macht.

Kritische intellectuelen

Ook nadien hadden Jezuïeten het regelmatig moeilijk. Jezuïeten zijn vrijwel zonder 
uitzondering kritische intellectuelen, die als individu geen blad voor de mond nemen en ook 
op hun scholen hun leerlingen opvoeden tot kritische intellectuelen. Dat maakte de Jezuïeten
in veel landen, zeker onder totalitaire regimes, ongeliefd, omdat dergelijke regimes door de 
veelal toonaangevende Jezuïeten vaak openlijk werden bekritiseerd. Zelfs werden de 
Jezuïeten, onder wie Pierre Teilhard de Chardin, in 1904 uit het toch liberale Frankrijk 
verbannen, omdat zij niet in de smaak vielen bij de antiklerikale regering van die dagen.
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12. Hoe stellen de jezuïeten zichzelf voor? 

De Gezellen van Jezus28 

De jezuïeten zijn een religieuze Orde binnen de Rooms Katholieke Kerk, gesticht door 
Ignatius van Loyola in 1540. Een 'Orde' is een gemeenschap van paters (zij die priester zijn
gewijd) en broeders (zij die geen priester zijn) die leven en werken volgens een eigen regel
en met een eigen spiritualiteit.

De Sociëteit van Jezus telt thans zo ’n 20.000 jezuïeten, verspreid over 127 landen. Zij 
werken als leraar, geneesheer, journalist, parochiepriester, sterrenkundige, geestelijk 
begeleider, studentenpastoor …

Zegelstempel van Ignatius

Het jezusmonogram ‘IHS’ bestaat uit de eerste drie letters van de naam Jezus in het 
Grieks, en wordt in het Latijn uitgelegd als ‘Jezus Hominum Salvator’ d.w.z. ‘Jezus Heiland 
van de mensen’. Vanaf de 16de eeuw gebruiken de jezuïeten het jezusmonogram als 
kenteken van hun Sociëteit.

Religieus leven

In het leven van de jezuïeten staat de zending centraal. Jezuïeten werken ín de wereld. 
Nochtans hebben zij van meet af aan ook een eigen vorm van religieus leven ontwikkeld 
die zich uit in de meest diverse aspecten van hun dagelijks persoonlijk leven en 
gemeenschapsleven.

28   http://www.jezuieten.org/html/gezellen/Ignatius_van_Loyola.html
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Vormingstraject van een Jezuïet anno 2010

Hierna vind je het hedendaagse normale verloop van de vorming tot priester in de Sociëteit
van Jezus. Aan de broeder jezuïet wordt een gelijkaardige vorming geboden, ook al 
kunnen de filosofie- en theologiestudies minder uitgebreid zijn.

De vorming streeft ernaar om van elke jezuïet een evenwichtig apostolisch man te maken, 
bereid tot welke dienst dan ook voor de opbouw van het Rijk van God.

Noviciaat: 2 jaar
Intense proeftijd in de noviciaatgemeenschap van Birmingham (GB) : ‘Is het wel iets voor 
mij?’

Eerste geloften 
Hier door verbind je je definitief en voor je hele leven.

Filosofiestudies: 2 jaar
Op universitair niveau, normaliter in het buitenland (Parijs, München …)

Regentie: 2 jaar
Voltijdse apostolische stage, indien mogelijk in een typisch jezuïetenwerk. Dit kan 
plaatsvinden in een parochie, een school of op andere wijze onder de jeugd, in de media, 
maar ook in een vluchtelingenkamp in Afrika of Azië.

Theologiestudies: 4 jaar
Op universitair niveau, gewoonlijk in het buitenland (Parijs, Madrid, Rome, Londen …). ‘De 
Sociëteit bevestigt haar keuze voor een grondige vorming van haar toekomstige priesters 
in de theologie en de filosofie, en in de mens- en natuurwetenschappen. Want zij is ervan 
overtuigd dat, voorondersteld het getuigenis van ons leven, geen weg beter voorbereidt op 
het vervullen van onze zending.’

Wijding
Apostolaat en/of bijkomende studies: 5 tot 6 jaar

Tertiaat: 1 jaar
Het ‘derde noviciaatjaar’. Dit proefjaar dient om ieder de kans te geven via een concrete en
persoonlijke ervaring van de Sociëteit, een synthese tot stand te brengen van zijn vorming 
op spiritueel, apostolisch en intellectueel of technisch gebied.

Laatste geloften
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13. Stamboom van Denis Truyen S.J.

Jan (Jean) Truyen,29

(data onbekend, + Wijshagen)
x Elisabeth Cillen

(data onbekend, +Wijshagen)

Pieter Jan Truyens 
landbouwer 

° Wijshagen ca 1764 
+ Beek 26-09-1828 

x Marie Catherine Braeken 
24 j oud, landbouwster 

° Beek 21-08-1775 
+Beek  30-11-1857, 82 jaar

dochter van Petrus Braeken en Anna
Margaretha Stepels (Cousen)

Denis Truyen landbouwer 
°17-03-1806 Beek +09-03-1892

Beek,  85 jaar

x Maria Gertrudis Janssen, landbouwster 
° Beek 04-09-1801 + Beek 26-12-1870 
woonplaats: ‘Schijven’ (lijst bewoners

‘van Schijven’) dochter van Henri
Janssen30 en Jeanne Marguerite

Lipkens

Hendrik Truyen 
°Neeritter Ittervoort 18-11-1837
+ Beek 09-02-1908   (70 jaar)

x
Liesbeth Scheelen

°Linde-Peer 10-12-1841
+ Beek 05-07-1881

woonplaats: 
‘Schijven’, Waterstraat 9 Beek

Petrus Joh. 
Truyen
(Pieter Jan)
°24-10-1841
+12-02-1923
x1 
Helena 
Housen 
Meeuwen
°23-02-1855
+27-05-1884
woonplaats: 
Trieës
Waterstr. 13, 
Beek

x2
Petronella 
Vandenbogaard
°01--11-1872
+10-01-1904

Kind: 31

Denis 
Truyen
(Nies Dirix) 
+Beek 
02-03-187232

x Mieke 
Janssen
° Beek
18-10-1872 
woonplaats: 
Dirixhof
J. Vanhoofstr.
Beek 
(zie verder)

Kind: 
Gertrude 
(Gietrie) 
Truyen33

°Beek
22-02-1878
x Jan (Jean)
Langens
°Beek
29-10-1877
woonplaats:
‘Schijven’
Waterstr. 9
Beek

(zie verder)

Kind: 
Jan 
Truyen
°Beek 
03-07-
1874
x Lucie 
Hendrix 
Opitter
woonpl.:
huidig 
Café 
Centrum
Beek

(zie verder)

Kind. uit x1: 
Denis Truyen
Jezuïet
° 24-09-1882
Bocholt
+ 07-03-1970
Kunkuri, India
 
+ Maria 
Elisabeth 
Truyen
° 01-04-1884
+ 01-06-1886

Kinderen: 3
- Truyen Maria     
Gertrudis (Truke)

- Truyen Maria Helena 
(Lena)

- Truyen Maria 
Elisabeth Hendrica 
(Liza)

(zie verder)

29  Genealogische database: Rene Neyens en Louis Scheepers
30  Henri Janssen: zie letters H en J in de gevelsteen van Schijvenhof, Waterstraat 9, Beek, blz. 78
31  Er was één kind doodgeboren: NN Truyen, °Beek 01-12-1876
32  Denis Truyen Jezuïet India was neef van Denis Truyen, alias Nies Dirix, want hun vaders waren broers.
33  Gietrie Truyen was de zuster van mijn grootvader en nicht van Denis Truyen S.J. Na haar huwelijk met 

Jean Langens bleef zij wonen op ‘Schijven’.
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Denis Truyen (Nies Dirix)  
x Mieke Janssen
woonplaats: Dirixhof
J. Vanhoofstr. Beek

Gertrude Truyen
x Jan Langens
woonplaats: 
‘Schijven’ waterstraat 9, Beek

Kinderen:

Maria Gertrudis Elisabeth (Liza) Truyen
° Beek 10-05-1901 
x Henri Ceijssens

Hendrikus Jacobus Wilhelmus Truyen
° Beek 12-04-1903

Petrus Joannes Wilhelmus Christiaan 
Truyen (priester)
°Beek 07-06-1905

Joannes Leonardus Truyen
° Beek 14-10-1907

Mathieu Truyen
x Mia Haels

Christine Truyen
x Michel Boonen

Albert Truyen34

x Jeanne Gielen
Linde-Peer

Kinderen:

Julia Langens 
x Jan Pleunis Stramproy
moeder van Gerda van Corneille 
Reumers

Elisa Langens ongehuwd

Henri Dionisius Langens35, ongehuwd 
Waterstraat 9 Beek

Bartholomeus (Mei) Langens
x Lena Goosens, Opitter

winkel Beek

Albertine Langens ongehuwd

Maria Langens ongehuwd
°Beek 7-03-1918
+Beek 1-02-1980

Lambert Langens
x Marie Akkermans van Molenbeersel

Maaseikerbaan 1 Opitter

Kinderen van 
Albert Truyen en Jeanne Gielen
o.a.
Denis Truyen
x Ria Bex Alken
woonplaats: Beek

34  Denis Truyen S.J. was grootoom van Albert Truyen, want hij was de zoon van de broer van zijn grootvader.
35  Denis Truyen alias Nies Dirix, mijn grootvader,  was peter van Henri Dionisius Langens, vandaar de 

tweede voornaam Dionisius.
65



Jan Truyen36

x Lucie Hendrix Opitter
woonplaats: 
huidig café Centrum Beek

Petrus Johannes Truyen
x2
Petronella Vandenbogaard

Kind:

Marie Truyen 
x Jos Spruyt Bilzen

hoofdonderwijzer

1. Truyen Wilhelmus Henricus, 
   °Beek 13-04-1897, 

+Beek 21-08-1914 (17 jaar)

2. Truyen Maria Gertrudis, °Beek 04-08-1898, 
naar Overpelt op 21-05-1920, 
+Hamont 08-12-1984.

3. Truyen Petrus Jacobus Wilhelmus, 
°Beek 17-12-1900, 
+Beek 10-01- 1901. (1 jaar)

4. Truyen Maria Helena, °Beek 29-10-1901
+Bree (…..?) 24-09-1975, 

  naar  Bocholt 12-03-1925, x Jan Poosen 
°Hasselt 22-04-1891

5. Truyen Maria Elisabeth Hendrica 
°Beek 21-12-1903, 
+Maaseik 30-07-1980 x Eerdekens Leonard Jozef.

* stamboom Truyen schema 3

36 Dit huis was vroeger boerderij en winkel, genoemd bij ‘Zenen’. Daarom werd Jan Truyen ook Jan (Zjang) 
Zeenen of Zjang van Cie (Lucie) genoemd.
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14. De bewoners van Trieës, Waterstraat 13, (vroeger Heikant,) Beek

Bewoners van Trieës, Waterstraat 12 Beek, vroeger Heikant37

Naam Geboren

Cornelissen Leonard Akkermans °Gerdingen 18-04-1782

X Achten Maria Aldeg. °Beek 1772, +Beek 10-07-1850

Kinderen:Cornelissen Jan Jacob °Beek 28-09-1818, +Beek 28-12-1857

Cornelissen Martinus °Beek 21-06-1820, naar Bree 01-04-1848

Cornelissen Leonardus °Beek 20-01-1852, naar Bocholt 01-03-1864

Cornelissen Maria Aldeg. °Beek 03-01-1854, naar Bocholt 01-03-1864

Cornelissen Jan Mathijs °Beek 11-11-1865, +Beek 27-09-1857

Cornelissen Anna Maria °Beek 28-07-1858, naar Bocholt -1-03-1864

Baens Hendrik 
gehuwd met

°Stramproy 27-03-1735, naar Bree 17-03-69

X S(?)niekers Maria Cath. °Stramproy 15-12-1836, 
naar Bree 17-03-1869

Baens Renier °Molenbeersel 01-05-1863, 
naar Bree 17-03-1869

Baens Eisabeth °Molenbeersel 19-05-1865
naar Bree 17-03-1869

Baens Jan Mathijs °Beek 30-07-1867
naar Bree 17-03-1869

Boonen Petrus °Bocholt 14-10-1832
naar Bocholt 17-03-1872

X Cornelissen Maria Cath. °Bocholt 03-08-1836
naar Bocholt 17-03-1872

Boonen Peter Jacobus
Was hij Koob van Trieës, van wie 
Peter Jan Truyen de hoeve kocht? 
(Fons Eerdekens)

°Beek 04-09-1870
naar Bocholt 17-03-1872

Kuypers Louis °Maaseik 27-01-1806
naar Neeroeteren 11-11-1868
had kamer bij ‘Truyens’

X Kevers Maria Joseph °Lemmerech?  05-11-1805
+Beek 27-12-1887
had kamer bij ‘Truyens’

Kuypers Maria Joseph Kleindochter °Reppel 25-01-1859
naar Neeroeteren 11-11-1868
had kamer bij ‘Truyens’

Kuypers Hubert Emmanuel °St-Huibrechts-Lille 04-05-1842
naar Neeroeteren 11-11-1868

Kuypers Emmanuel Hubert °Neeroeteren 17-05-1845

37  Lijst van bewoners van ‘Trieës’ ter beschikking gesteld door Tinus Kesters.
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naar Neeroeteren 11-11-1868

Pasmans Laurens °Bocholt 22-02-1830, +Bocholt 1814?
1814 is onmogelijk, 1894?

X Schoofs Maria Elisabeth °Beek 18-04-1833, +Beek 04-05-1892

Schoofs Helena Franciska (nicht) °Beek 08-10-1884, 
+Beek 11-03-1974
naar Broekkant, Schoofs

Truyen Peter Joannes
weduwnaar 

Ittervoort 24-10-1841, 
+Beek 12-02-1923

Kind:
Truyen Dionies

Bocholt 24-09-1882
naar Aarlen 03-11-1901
pater Jezuïet, naar Bengalen, India

X2 Vandenbogaard Petronella °Bree 19-11-1872
+Beek 10-01-1904

Truyen Wilhelmus °Beek 13-04-1897, +Beek 21-08-1914

Truyen Maria Gertrudis
Truke

°Beek 04-08-1898
naar Overpelt 21-05-1920

Truyen Petrus Jacobus Wilh. °Beek 17-12-1900, 
+Beek 10-01-1901

Truyen Maria Helena
Lena

°Beek 29-10-1901
+Bree 24-09-1975,
x Poosen M. Joannes 

Poosen M. Joannes °Hasselt 22-04-1891
naar Bocholt 12-03-1925

Truyen Maria Elizabeth Hendrica
Liza

°Beek 21-12-1903
x Beek 25-01-19 Eerdekens Leo
+Maaseik 30-07-1980

X Eerdekens Leonard Joseph °Opitter 15-03-1893
+Beek 06-12-1945

Eerdekens Pieter Jan Jozef °Neeroeteren 07-11-1923

Eerdekens Maria Joanna Helena °Neeroeteren 16-11-1924
+Beek 20-06-1925

Eerdekens Jacobus Joannes Leon. °Beek 11-07-1927
+Beek 13-09-1941
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15. Bewoners van ‘Schijven’, Waterstraat 9, (vroeger Heikant,) Beek

Bewoners ‘Schijven’, vroeger Heikant 17, nu Waterstraat 9, Beek 38

Naam Geboren
Veltmans Lambert Leonard (…) Tongerlo 1811? 

Naar Gerdingen 01-09-1847
X Janssen Anna Cath. °Beek 1810? 

Naar Gerdingen 01-09-1847
Kind: Veltmans Anna Helena °Beek 1845? 

Naar Gerdingen 01-09-1847

Truyen Dionies °Beek 17-03-1806 +Beek 09-03-1892
X Janssen Maria Gertr. °Beek 04-09-1801 +Beek 26-12-1870

Kinderen:
Truyen Hendrik °Molenbeersel 18-11-1837 

+Beek 09-02-1908
Truyen Peter Jan 
(vader van Jezuïet)

°Molenbeersel 24-10-1841 
+Beek 12-02-1923
naar Bocholt 10-06-1882

Truyen Joanna Gertrudis °Molenbeersel 17-03-1846 
+Beek 09-02-1853

Truyen Joanna Catharina °Molenbeersel 28-09-1839 
+Beek 08-10-1857

Janssen Willem °Beek 23-12-1798 +Beek 10-05-1877

Truyen Hendrik °Molenbeersel 18-11-1837 
+Beek 09-02-1908

X Beek 04-05-1900
Scheelen Maria Elisabeth

°Peer 10-12-1841 +Beek 05-07-1881

Kinderen:
Truyen Dionies, 
alias Nies Dirix)
mijn grootvader

°Beek 02-03-1872
x Beek 04-05-1900 met Janssen Anna Maria
naar Dirix 04-05-1901 
+Beek 23-01-1949?

Truyen Peter Joannis °Beek 03-07-1874 +Beek 22-12-1942
Truyen Anna Gertr. °Beek 22-02-1878

x Beek 07-06-1905 Langens J.M.
+Beek 05-07-1955

Truyen Dionies,  de latere Jezuïet
zn van Truyen Peter Jan, 
zie boven

°Bocholt 24-12-1882
Naar Passemans (Trieës?) getrokken 
15-03-1893

Truyen Peter Jan (wed)
keerde met zoon terug naar ‘Schijven’ 
na dood van  echtgenote Helena Housen
op 27-05-1884

°Molenbeersel 24-10-1841
Naar Passemans (Trieës?) getrokken 
15-03-1893

Langens Jan Mathijs °Beek 29-10-1877 +Beek 02-03-1934
x Truyen Anna Gertr. °Beek 07-06-1905 +Beek 05-07-1955

Kinderen:
Langens Maria Juliana Elis. °Beek 19-10-1905 +Beek 23-05-1906
Langens Maria Julia Elis. °Beek 03-04-1907 +Weert (hosp.) 23-09-1985
Langens  Anna Maria Elis. °Beek 27-12-1908 +Beek 10-05-1980
Langens Hendrik Dionisius °Beek 07-11-1910

Denis Truyen van ‘Dirix’ was peter)

38  Lijst van bewoners van ‘Schijven’ ter beschikking gesteld door Tinus Kesters.
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Langens Maria Helena Elis. °Beek 02-04-1912 
Langens Joannis Barth. °Beek 01-12-1913 +Beek 11-01-1981
Langens Lucia Albertina °Beek 27-11-1915
Langens Maria Gertr. Elis. °Beek 07-03-1918 +Beek 01-02-1980
Langens Arnoldus Lambert °Beek 09-06-1919 

Merk op dat Peter Jan Truyen een tweede maal wordt vermeld als bewoner van 
‘Schijven’.  Nadat hij in Bocholt weduwnaar was geworden, komt hij terug naar zijn vader 
in de Waterstraat 9 te Beek. Hij brengt zijn zoon Dionies Truyen mee, die op dat moment 
4 jaar is. … ‘als ik als kind van 4 jaar naar ‘Schijven kwam’: dat was in 1886! Sedertdien 
woonden we samen en we waren min of meer (meer, geloof ik) broeder en zuster, en bij 
‘Schijven’ was ik altijd thuis.’ Brief 9 aan mijn vader Albert Truyen.

Denis Truyen S.J. woonde dus 7 jaar op ‘Schijven’ bij zijn grootvader, zijn twee neven en 
nicht nl.: Jan Truyen, die ging wonen bij ‘Zeenen’ vandaag café Centrum Beek),  Denis 
Truyen (mijn grootvader alias Nies Dirix) en Anna Gertrudis Truyen, in de brieven Gietrie 
genoemd en die op ‘Schijven’ bleef wonen.

Zijn grootvader was Denis Truyen die geboren was op 17-03-1806 en stierf op 
09-03-1892 op 85 jarige leeftijd. Grootmoeder was Maria Gertrudis Janssen, geboren op 
04-09-1801; zij stierf reeds op 26-12-1870. Zij was de dochter van Henri Janssen en 
Jeanne Marguerite Lipkens die in 1801 de hoeve ‘Schijven’ bouwden of allicht 
herbouwden in steen. De naam ‘Schijven’ en de hoeve moeten veel ouder zijn, want 
Henri Langens getuigt van restanten van vakwerk in de schuur.

Op 15 -03-1893 vertrekt Peter Jan Truyen naar Passemans. Fons Eerdekens: ‘Dat moet  
‘Trieës’ zijn. Volgens moeder kocht grootvader de boerderij van Koob van Trieës’. De lijst 
van bewoners van ‘Trieës’ vermeldt: ‘Naar Passemans getrokken 15-03-1893. 
Vermoedelijk is dit de plaats waar Laurens Pasmans woonde nl. ‘Trieës’, in de 
Waterstraat 13 te Beek. Dit doet ook vermoeden dat de naam Trieës veel ouder moet zijn 
dan de onvolledige lijst van bewoners aangeeft.

In 1893 begint Denis Truyen S.J. zijn studies aan het college te Bree.
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16. Afbeeldingen

‘Trieës’, Waterstraat 13, te Beek, waar Denis Truyen S.J. woonde van 15-03-1893 tot zijn intrede in de 
Sociëteit  te Aarlen op 21-09-1901. Luchtfoto van de hoeve, die gerestaureerd werd na de brand van 1953. 
Later werd de stal verbouwd tot woning. Verzameling Fons Eerdekens.

Bij de hoeve ‘Trieës’ prijkt het jaartal 1772 met mooie cijfers in de gevel aan de straatkant. 
Foto Denis J.M. Truyen.
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Fons Eerdekens (78 jaar) poseert bij het oude portret van Denis Truyen S.J. 
Foto Denis J.M. Truyen.

Fons Eerdekens toont de stronk van de oude lindeboom die Denis Truyen S.J. had gepland, toen hij nog 
thuis was, dus vóór 1906, toen hij definitief vertrok naar India. Had hij er stilletjes een bedoeling mee? Deze 
boom zou meer dan 100 jaar oud worden, maar Fons moest hem omhakken, omdat hij bij stormweer dreigde 
om te vallen op de schuur.  Foto Denis J.M. Truyen.
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De gezusters Truyen v.l.n.r. . Lena, Truke, en Liza. Zij waren de drie halfzusters van Denis Truyen S.J.  
Liza huwde met Leo Eerdekens en bleef wonen op ‘Trieës’. Verzameling Fons Eerdekens.

74



‘Schijven’, Waterstraat 9 te Beek, het huis van de grootouders van Denis Truyen S.J.  ‘Hier voelde hij zich
altijd thuis, net als bij vader’. Ook mijn grootvader Denis Truyen alias ‘Nies Dirix’ werd hier geboren.

Het gezin van Denis Truyen S.J. werd zeer zwaar getroffen. Moeder Helena Hoesen overleed te Bocholt op 
27-05-1884 (na 3 jaar huwelijk) als hij twee jaar is. Zijn zus Maria Elisabeth Truyen, geboren op 01-04-1884, 
overleed op 01-06-1886 te Bocholt op tweejarige leeftijd.

In 1886 verhuisde zijn vader terug naar de Waterstraat 9, Beek, als hij 4 jaar is. ‘Als vierjarige kwam ik wonen
bij ‘Schijven’, Waterstraat 9, Beek en ‘daar voelde ik me altijd thuis’. (Zie brief 1 van 1914.) Allicht omdat zijn 
vader als weduwnaar er helemaal alleen voor stond, werden zij door grootvader op ‘Schijven’  opgevangen nl.
bij Denis Truyen, °Beek 17-03-1806, +Beek 09-03-1892 gehuwd met  Maria Gertrudis Janssen, °Beek 04-09-
1801, +Beek 26-12-1870.

Op 9 maart 1892 sterft zijn grootvader als hij 10 jaar is. Grootmoeder was reeds gestorven op 26-12-1870; hij 
heeft haar dus niet gekend.

Op 15 maart 1893 trekt hij met zijn vader naar ‘Passemans’ (‘Trieës’, zie blz. 73).

De laatste bewoner van ‘Schijven’ nl. Henri Langens, verkocht de hoeve aan Piet Martens(-Martens) die ze 
momenteel restaureert met respect voor  het historisch karakter.  Foto Denis J.M. Truyen, 2010.

Volgens de gevelsteen werd ‘Schijven’ gebouwd in 1801 door Henri 
Jansen en Jeanne Marghuerite Lipkens, aangegeven door de letters H 
(Henri) en I (Jeanne) verbonden door een hartje, teken van de 
huwelijksband. Henri Janssen zou ook kunnen, maar dan is het hartje 
moeilijk te verklaren.

De letters ‘IHS’ staan voor  het Latijnse ‘Jezus Hominum Salvator’, m.a.w. 
Jezus redder van de mensen. De letters ‘IMI’ betekenen Jezus Maria Jozef.
Omdat het Latijn geen letter ‘J’ kent werd in de plaats de hoofdletter  ‘I’ 
gebruikt. Restanten van vakwerkbouw (toentertijd) wijzen erop dat deze 
hoeve veel ouder moet zijn.39

Vermelding in ‘De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed’: 
‘Tweeledige hoeve, Waterstraat 9, Bree, Limburg. nr. 9. Tweeledige 
hoeve, zoals aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Van 
deze toestand bleef alleen de N-vleugel met het woonhuis bewaard, 
gebouwd door H. Janssen in 1801; het huidige dienstgebouw dateert uit
XX a (fig71). De ordonnantie van de N-vleugel is: dwarsschuur - stal - 
woonhuis. Gecementeerd, bakstenen.’

Foto Denis J.M. Truyen, 2010.

39  De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/70794.
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Henri Langens van ‘Schijven’ staat klaar met drie paarden voor de boerderij. Hij is bezig een bos te 
ontginnen voor akkerbouw. Achter hem bemerken we de paraplu, een oud systeem om stro of hooi droog te 
bewaren. Links bevindt zich het woonhuis en een klein schuurtje. Volgens Tinus Kesters ‘na de oorlog’. 
Verzameling Gerda Reumers-Langens.
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Henri Langens was van de familie de laatste bewoner van ‘Schijven’. Op 7 novermber 2010 wordt hij 
100 jaar. Dit wordt gevierd met een groot feest op 6 november 2010.
Foto Denis J.M. Truyen.
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Familiefoto ter gelegenheid van het feest van priesterwijding en ‘eerste mis’ van Jan Truyen, zoon van 
Denis Truyen alias Nies Dirix (nr. 6), mijn grootvader en Mieke Janssen (nr. 4), mijn grootmoeder, van ‘Dirix’
te Beek, 6 juli 1930. De gevierde (nr. 5) zit tussen zijn ouders. Naast mijn grootvader zit Mgr. Broekx, (nr. 7)
die een neef van hem was. Verzameling Henri langens / fam. Berben-Langens.
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Met de hulp van Henri en Lambert Langens, Opitter, respectievelijk 100 en 91 jaar, en 
aan de hand van ‘Het Ezendrupke’, tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring 
Groot-Bree, jaargang 24, nr. 48, nov. 2005, konden bijna alle namen teruggevonden 
worden. Binnenhof van ‘Dirix’ te Beek.

1. Deken Jan Kesters van Peer; hij werd later kanunnik.
2. onbekend
3. Pastoor Van Agt
4. Mieke Janssen
5. Priester Jan Truyen (eremis)
6. Denis Truyen (Nies Dirix)
7. Mgr. Broekx, neef van Denis Truyen alias Nies Dirix
8. Pastoor Gebels
9. Pastoor van Reppel
10. Pastoor van Gerdingen
11. Lucie (Cie) Hendrikx (x 12)
12. Jan Truyen (x11). Hij woonde waar nu café Centrum is. Vroeger was het hoeve en 

winkel.  Jan Truyen werd ook genoemd Zjang Zeenen.
13. Albert Truyen
14. Christine Truyen
15. Henri Ceijssens (Stukken) (x 17)
16. Alfons Ceijssens, oudste kind van Liza Truyen
17. Liza Truyen (x 15)
18. Leo Truyen 
19. Mathieu Truyen
20. Getrie Janssen (x 20),
21. Gielke Michiel Broekx (Kepkens) (x 20) Neef van Mgr. Broekx

Burgemeester geweest van Beek
22. Jacobus Janssen (Hemers), gewezen Burgemeester Neeroeteren
23. Marie Truyen (later x Spruit), van Jan Truyen en Lucie Hendrikx
24. Julia langens, (x Jan Pleunis, Stramproy, nonk Zjang), moeder van Gerda Pleunis x 

Corneille Reumers
25. Langens Marie, zuster van Lambert en Henri Langens
26. Jan Langens (x Getrie Truyen (27) vader van Henri en Lambert Langens (bij ‘Schijven’).

Kwam van ‘Nouters’, 1e boerderij links in de Waterstraat, komende van de brug.
In de brieven worden zij Jean en Gietrie genoemd. Met zijn komst werd ‘Schijven’ 
‘Langens’.

27. Getrie Truyen (x 26), zuster van Denis Truyen alias Nies Dirix, mijn grootvader
28. Eliza Haels
29. Jan Haels?
30. Catharina Geutjens (x 31)
31. Jan Janssen
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Dorpsgezicht Beek. Het jaartal is onbekend, maar allicht moet het er zo hebben uitgezien toen Denis 
Truyen S.J. definitief naar India vertrok in 1906. Met de jaren denkt hij steeds meer met weemoed terug 
aan zijn geboorteplaats. Verzameling Maurice Moors.

… ‘Ge vertelt me een beetje nieuws over de parochie en het dorp, en gaarne had ik meer vernomen, 
want na al die jaren schijnt het me thans alsof iedere steen op de straat en iedere boom in den bosch 
mij dierbaar was, des te meer iedere mensch onder mijn eigen volk, en nog meer iedereen mijner 
bloedverwanten.’ … (brief 4)

‘Hetgeen ge me schrijft over ons oud kerksken doet me groot plezier: Ik kan me wel inbeelden hoe schoon 
het moet zijn, en inderdaad zou het me overgroot plezier doen, indien ik eens kon komen kijken. En ik ben 
heel dankbaar, omdat ge mij uitnodigt om bij u te komen logeren. Dat zou ik heel gaarne doen; …  (brief 5)
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Dirixhof in de Jef Van Hoofstraat te Beek (jaren 1980). Denis Truyen (°1872), mijn grootvader en neef van Denis 
Truyen S.J. (°1882), huwde met Mieke Janssen, die op het Dirixhof woonde. Samen zetten ze het bedrijf verder. 
Vanaf dit moment werd mijn grootvader ‘Nies Dirix’ en werd ‘Dirix’ Truyen. Hier ook werd mijn vader Albert Truyen
geboren.
In de stamboom van de familie Janssen40 wordt de hoeve als volgt vermeld: ‘De oudste gegevens over onze 
familie dateren van het jaar 1597, wanneer Jan Janssen te Bree huwt met Elisabeth Pinxten. Bijna een eeuw 
later in 1688 trouwt een van hun achterkleinkinderen, Joannes Janssen met Margaretha Dirix, van de boerderij 
‘Derix’ te Beek. Vanaf die tijd tot aan de afbraak in 1990, , werd de hoeve bewoond door hun afstammelingen. 
Het gezin Boonen-Truyen woonde er als allerlaatste. Het ‘Derix’ was gelegen op de hoek van de Jef 
Vanhoofstraat en de Dirixstraat. Na de sloop werden er vier nieuwe woningen gebouwd. De gekende stamboom 
van Janssen bevat dertien generaties over een tijdspanne van vier eeuwen.’
Alhoewel het Dirixhof reeds meer dan drie eeuwen in het bezit was van de familie, bleef de hoeve de naam ‘Dirix’ 
behouden. 
Foto Dirixhof noordzijde: Denis J.M. Truyen, jaren 1980.

Foto Dirixhof oost- en westzijde: Nic Janssen, verzameling Tinus Kesters, 1990.

40  Stamboom Janssen opgesteld door Michel Geyens en Rina Reyskens, blz. 1, 3, 4 en 12.
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Fons Eerdekens: ‘Slechts enkele tastbare herinneringen aan Denis Truyen S.J. zijn overgebleven o.a. deze 
twee koperen potjes van 7 cm hoog.  We hadden nog een derde dat groter was, maar dat werd ooit door 
zigeuners meegenomen.’ Bij Poosen in Bocholt waren ook 3 drie potjes.

De potjes zijn versierd met gegraveerde gestileerde motieven, zoals dieren en vogels te midden van 
weelderige Indische plantengroei. Foto Denis M.J. Truyen.
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Epiloog

Aangezien deze versie een tussentijdse afdruk van mijn werk is, moet de inhoud uiteraard 
als onvolledig beschouwd worden, temeer omdat ik alle informatie ter plaatse heb gezocht. 

Het leven van Denis Truyen S.J. speelde zich echter in hoofdzaak af in India. Toen hij 
definitief vertrok in 1906, was hij 24 jaar en nog in opleiding.  Eens was hij pastoor, maar 
hij ontpopte zich vooral als docent in enkele seminaries en twee universitaire colleges n.l. 
te Calcutta en Ranchi.  Hij getuigt: ‘Ik kan heel goed tegen mijn werk, en het is heel 
plezierig werk: studie en onderwijs, dat staat me aan.’ (brief 9, aan mijn vader Albert 
Truyen)

Toen zijn beroepscarrière als docent eindigde te Ranchi in januari 1953, bleef hij werken, 
want hij werd meteen secretaris en econoom van de bisschop te Kunkuri, een 
vertrouwensfunctie. Daarnaast bleef hij zich verder inzetten op vele gebieden tot aan zijn 
dood. In 1961 vierde hij zijn jubileum van 60 jaar kloosterleven. Toen hij stierf in 1970, 
omvatte zijn totale inzet voor India 64 jaar.

Ik vertrok van bijna niets. De persoonlijkheid van Denis Truyen S.J. was mij totaal onbekend.
Al schrijvende komt de mens te voorschijn. Ik begin het gevoel te krijgen dat ik hem ken, 
althans gedeeltelijk. Dat is een aangename ervaring.

Om de volledige mens te leren kennen, is het aangewezen ter plaatse te gaan en persoonlijk
getuige te zijn van het werk en de verwezenlijkingen van hemzelf, maar ook van zijn 
collega’s en voorgangers. Volgens tandarts Piet Vandeur (Peer), die meerdere malen in de 
Ranchi provincie in India op bezoek ging, is het project dat de jezuïeten in India op gang 
hebben gebracht, gigantisch. Het zou mooi zijn, indien ik de kans zou krijgen om zijn werk in 
India in het bijzonder, maar ook in het algemeen het hele project van de jezuïeten, verder 
voor het voetlicht zou kunnen brengen.

Dit is het merkwaardig verhaal van een bijzonder man. Zijn familie werd zeer zwaar 
getroffen door ongeluk. Op zijn 14de ging hij heel alleen naar de apostolische school bij 
de Jezuïeten te Turnhout. Toen hij definitief naar India vertrok, kon zijn vader hem 
wegens omstandigheden niet vergezellen. In de plaats daarvan vergezelde mijn 
grootvader hem naar Bree om de tram te nemen en hij was de laatste mens van de 
familie en van Beek, van wie hij afscheid nam. Hij zette zijn studie filosofie verder te 
Shembaganur. Daarna studeerde hij theologie en vervolgt zijn opleiding die 18 jaar 
duurde. Ook politieke wetenschappen moet hij gestudeerd hebben.

Als een echte pionier werkt hij mee om zijn missie uit te breiden en te ontwikkelen. 
Geregeld was hij op tocht om hen (nvdr: zijn mensen) te gaan bezoeken, onder de 
brandende zon, zowel als onder de gietende regen, lang voor er moto’s of jeeps waren, 
wat hem wel eens last van malaria bezorgde. De mensen bewonderden hem om zijn 
rusteloze bedrijvigheid en eens sloot een planter hem een ganse dag op in zijn 
slaapkamer om hem tot rusten te verplichten. (In Memoriam)

Op zijn 50ste wordt hij professor aan de universiteit van Calcutta en daarna te Ranchi. Aan 
het Groot-Seminarie van Ranchi doceert hij Kerkgeschiedenis, Engels en Latijn en aan het 
Universitair College politieke wetenschappen, economie en sociologie. Ondertussen blijft hij 
zich inzetten als zielzorger voor ‘zijn Indiërs’. Onvermoeibaar blijkt hij te zijn, want hij blijft 
doceren tot zijn 71ste. Daarna neemt hij geen rust, maar zal nog gedurende 17 jaar 
secretaris en econoom zijn van de bisschop van Kunkuri, een vertrouwensfunctie. Hij gaf zijn
hele leven aan zijn Indiërs, zijn inzet was totaal. In zijn daden was hij groot, in zijn woorden 
bescheiden. Dat spreekt tot de verbeelding en blijft grote bewondering oproepen. Moge deze
biografie dan ook een een late erkenning zijn.

Het oude adagium nl.

-  ‘de studie van het verleden doet ons verleden én heden beter begrijpen 
en leert ons lessen voor de toekomst’ -

blijft van toepassing, steeds weer. 
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Bijlagen

Vanzelfsprekend heb ik nog niet alle informatie  gevonden. Alle nieuwe documentatie die 
meer licht kan werpen op leven en werk Denis Truyen S.J., is welkom en ik kan dan ook 
niet nalaten relevante delen ervan op te nemen in deze bijlagen.

Van Nicole Vervaet, Bocholt kreeg ik recent deze brieven van Jan Cardinaels S.J. aan de 
‘Zuster van Pater Deonies (sic) Truyen’. Hij was afkomstig van Ellikom en had met hem in
India samengewerkt. In tegenstelling tot Denis Truyen S.J. die een gelofte had afgelegd 
om nooit meer terug te keren,  kwam hij wel op bezoek in Europa om familie en kennissen
te bezoeken niet alleen van hemzelf, maar ook die van zijn collega Denis Truyen S.J. Hij 
was 28 jaar jonger, een andere generatie dus.

Bijlage 1: brief van Jan Cardinaels S.J., 27-11-1973

Brief van Jan Cardinaels S.J. aan ‘De zuster van wijlen Pater Deonies Truyen S.J., onder het kanaal (sic), 
brug 18, 3598 Bocholt Lozen, Limburg, Belgium’, 27-11-73.
Verzameling Nicole Vervaet, Bocholt.
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Bishop’s House
Kunkuri PO
Raigarh DT MP
India

27-12-73

Aan de Zuster van Pater Deonies Truyen (red.: Helena Poosen-Truyen)41

Uw broer - lange broer zal ik maar zeggen - ligt hier begraven op de High School. Graag 
had ik u mondeling het een en ander medegedeeld over hem. Uw twee zusters heb ik 
bezocht, maar over brug 18 geraakte ik niet. Toen dan een derde keer alles geregeld was
met de moeder van Miet Waelbers (Gerdingen Bree aan den berg) en haar zuster (Beek) 
was er feest bij uw zuster te Bocholt en zoo zag ik u niet. Alle Truyens leven heel lang. 
Dus tot ziens tot mijn volgend bezoek aan Europa.

Pater Truyen wist dat er een ver verband bestond met de Truyens van Wijshagen. Daar 
ben ik geweest.

Mijn terugreis naar India verliep zonder veel bijzonders. Boven oceaan kreeg het vliegtuig
gespleten ‘wind shield’42 en moest terug naar New York. Ik moest dus wachten te 
Frankfurt tot ’s avonds en leefde er op kosten van Air India. Wegens die vertraging verliep
de reis grotendeels ’s nachts over de Alpen, Rome, Beiruth, Arabische Zee en naar Delhi.
Er waren 350 personen op het vliegtuig en OLH had het zoo geregeld dat ik nevens een 
Amerikaanse Jezuïet zat: hij wist het niet - eerst - en ik ook niet.

Te Delhi kon ik hem helpen, men herkende mij, maar niet hem en zoo geraakten we in 
ons jezuïetenhuis.

De volgende dag werd mijn valies in een vliegtuig naar Nepal gelegd, maar ik kon ze er 
nog op tijd uitkrijgen. Na een week in Ranchi ben ik nu weer op mijn eigen bisdom. Het is 
hier nu zomersch weer behalve ’s morgens en ’s avonds, dan is het frisch. Ik zal dus dit 
jaar twee zomers hebben, terwijl men in Europa zich aan een harde winter verwacht: veel
kastanjes, eikelen en noten, zei men.

Dit is dan een klein bezoekje per brief in plaats van het andere. Aan u allen ten huize een
zalig ’74 en kerstmis. Bij u is het nog landelijk, meen ik, onder ’t kanaal, met patrijzen en 
ander wild nog.

Groeten bij eventueel bezoek aan uw nichten en zusters.

Genegen

J. Cardinaels S.J.

41  De tekst werd enigszins opgefrist.

42 Gespleten wind shield: ‘Komt wel eens voor bij verkeersvliegtuigen:  voorruit die gebarsten of gespleten 
is. Ook de voorruit die er compleet afvliegt, is al gebeurd en de eerste piloot werd naar buiten gezogen. 
Daarom liefst zo snel mogelijk dalen en landen.’ Piet Tamborijn, gepensioneerd piloot, Peer.
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Portret van Jan Cardinaels S.J., datum onbekend. Hij was afkomstig van Ellikom en had met Denis Truyen 
S.J. in India samengewerkt. In tegenstelling tot deze laatste, die een gelofte had afgelegd om nooit meer 
terug te keren, kwam hij wel op bezoek in Europa om familie en kennissen te bezoeken niet alleen van 
hemzelf, maar ook van zijn collega Denis Truyen S.J.

Verzameling Nicole Vervaet, Bocholt.

Toelichting

Jan Cardinaels S.J., collega jezuïet, noemt hem ‘lang’ (‘uw broer, lange broer zal ik maar 
zeggen’) wegens zijn zeer rijzige gestalte. Hij vertelt dat Denis Truyen S.J. ‘hier begraven 
ligt ‘op de high school’, op de middelbare school dus te Kunkuri. ‘

Pater Truyen wist dat er een ver verband bestond met de Truyens van Wijshagen. Daar 
ben ik geweest.’ Dit is een bevestiging van wat ik gevonden heb in de genealogische 
gegevens, hetgeen bovendien nogmaals bevestigd wordt door Lambert Langens, Opitter. 

‘Te Delhi kon ik hem helpen, men herkende mij, maar niet hem en zoo geraakten we in 
ons jezuïetenhuis.’ Als jezuïet stonden zij in India werkelijk in hoog aanzien, men 
beschouwde hen als het ware halfgoden, vandaar dat hij vlot de douane kon passeren en 
zijn onbekende collega samen met hem.
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Bijlage 2: brief van Jan Cardinaels S.J., einde jaar 1974

Brief van Jan Cardinaels S.J. aan ‘De zuster van wijlen pater Deonies Truyens (sic), 
3598 Bocholt Lozen, onder het kanaal, brug 18, Limburg, Belgium 3598’.

Einde jaar 1974. Zie einde brief, wensen voor 1975: ’75 weze u voordelig voor ziel en 
lichaam.’

Baikunthpur 497335 Surguja DT PM

Einde jaar 1974

Beste zuster van Pater Truyen en familie,43

Naar Beek en Gerdingen schreef ik al en nu eventjes naar Lozen. Jammer dat mijn 
bezoekje verleden jaar door de mand viel. Ik ben geen chauffeur en die nichten wilden 
eens allemaal samenkomen naar Bocholt en ook dat kwam er niet door ten lange laatste. 
Wel, dit is dan een bezoekje per brief uit het land waar uw broer leefde zo lang.

 We zijn nog twee Limburgse paters die in staat zijn naar Europa te gaan: Pater Sleurs uit
Lommel en ik. Pater Dreesen uit Ellikom is nu zeer ziek met water op de hersenen en 
verblijft in een speciaal hospitaal. Zelfs een operatie door een specialist kon hem niet 
helpen. Pater Van Oostayen (sic) uit Kortessem is ook nu zo ineens aan het sukkelen 
gegaan en kan niet meer wandelen zonder zich te steunen aan muur of tafel. Pater 
Moens uit Tongeren is veel te oud om nog in het vliegtuig te zitten. Nog 10 à 15 jaar en 
het zal hier met ons Europeanen gedaan zijn. 

We hadden hier bezoekers uit Europa enkele weken geleden. Twee uit Limburg Herk De 
Stad (Santy), maar ze bleven te Ranchi; naar ons bisdom kwamen er maar een tiental uit 
de Vlaanders. Ze vonden ons klimaat heerlijk. 

Onze winter is uwe zomer dikwijls, wel iets warmer. Eens het regenseizoen over is, hebt 
ge hier geen regen en dat maakt het reizen aangenaam.

Om u een gedacht te geven van afstanden hier: ik zit op 50 km van Ranchi; op een 
afstand van 250 km van mijn eigen bisschop te Kunkuri en de doorsnee van het bisdom 
van mijn parochie tot het meest zuiders deel is ver over de 300 km. Deze parochie waar 
ik ben, heeft een doorsnee van 60 mijl of 100 km met drie steden erin; een van 70.000 
mensen, een van 30.000 en Baikunthpur hier 6.000.

Het is een land van kolen hier: kolen boven de grond, kolen ondergrond en kolen in de 
bergen. Overal mijners (red.: mijnwerkers) met hun helm op en een ijzeren staf in de 
hand om kolen te steken. Ook de vrouwen werken er nog. De kolen liggen aan de 
oppervlakte. Baikunthpur waar ik leef,  heeft de burelen en bedienden en hun families 
werkend voor de Kolencorporatie van India.

Men spreekt ook nog over een plan voor aluminiumfabrieken. Er zou een stad gepland 
worden van 100.000 huizen met een spoorweg erbij en een kabelspoor om de erts van 
op de bergen naar beneden te brengen. Onder een laag van 8 voet (red.: 2,44 m) aarde 
ligt en een andere laag van bauxiet, 30 voet (red.: 9,15 m) dik. De bevolking van 16 
dorpen zou ontruimd worden. Dat zou gedaan worden door de Indischen staat in 
samenwerking met Rusland. Ge ziet, plannen genoeg en ook wel natuurrijkdom.

43  De tekst werd enigszins opgefrist.
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Deze brief was eigenlijk een nieuwjaarsbrief om u het beste te wenschen in een Europa 
dat het ook begint lastiger te krijgen met inflatie en stijgende prijzen en werkeloosheid en 
oliecrisis. We horen hier ook nu en dan over de boeren met hun tractoren op den weg.

75 weze u voordelig voor ziel en lichaam.

Genegen

J. Cardinaels S.J.

De rest vraagt u maar aan moeder Waelbers van Gerdingen. Ze speelt kaart elke week te
Ellikom bij mijn broer wiens zoon trouwde met haar dochter Miet.

Toelichting

Op dat moment telt hun bisdom nog 5  Vlaamse collega’s in leven:
pater Jan Candinaels uit Ellikom
pater Dreesen eveneens uit Ellikom
Pater Moens uit Tongeren
pater Sleurs uit Lommel
pater Van Oostayen (sic) uit Kortessem.
Hij getuigt: ‘Nog 10 à 15 jaar en het zal hier met ons Europeanen gedaan zijn’. 

De afstanden van zijn bisdom zijn groot: ‘de doorsnee van het bisdom van mijn parochie 
tot het meest zuiders deel is ver over de 300 km. Deze parochie waar ik ben, heeft een 
doorsnee van 60 mijl of 100 km met drie steden erin; een van 70.000 mensen, een van 
30.000 en Baikunthpur hier 6.000.’

Jan Cardinaels S.J. werkt in een industrieel gebied met ontginning van kolen in dagbouw 
en bauxiet. De industrialisatie gebeurt in ijltempo, zoals Denis Truyen S.J. reeds aangaf in
1961 (brief 9 blz. 37). Er zijn plannen voor nieuwe aluminiumfabrieken, om 16 dorpen te 
ruimen en een nieuwe stad te bouwen van 100.000 huizen tegelijkertijd met een nieuwe 
spoorlijn.

Het is de zakelijke taal van iemand die snel even tijd neemt om te schrijven, helemaal 
zonder franjes en zonder zich te bekommeren om taalkundige aspecten. Hij is vooral 
bezig met praktische dingen.  Zo heeft hij heeft de leiding over 132 mensen om grote 
werken uit te voeren zoals putten boren, vijvers graven en dammen aanleggen in 
samenwerking met de staat. (brief blz. 55)  Was hij ingenieur? 

In zijn taal sluipen  bovendien Engelse begrippen door.  Dat verbaast niet omdat in India 
Engels de voertaal is. Hij spreekt o.a. van mijners d.i. afgeleid van Engelse ‘miners’ 
(mijnwerkers). Ook de Engelse syntaxis sijpelt door: ‘Wel, dit is dan een bezoekje per 
brief uit het land waar uw broer leefde zo lang.’ Vergelijk: Eng. so long, dat op het einde 
van de Engelse zin gebruikt wordt.
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Brief van Jan Cardinaels S.J. aan ‘De zuster van wijlen pater Deonies Truyens, 3598 Bocholt Lozen, onder 
het kanaal, brug 18, Limburg, Belgium 3598’. (sic)

Verzameling Nicole Vervaet, Bocholt.
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Bijlage 3

Bewoners van Trieës, Waterstraat 13, Beek 
blz. 70

Omdat de lijst van kinderen Eerdekens onvolledig was, geef ik nu hierna de volledige lijst 
volgens het trouwboekje van de ouders nl. Leonardus Josephus Eerdekens en Maria 
Elisabeth Hendrica Truyen.

Pieter Jan Jozef ° Neeroeteren 07-11-1923

Maria Joanna Helena
° Neeroeteren 16-11-1924

+ 20-06-1925 Beek

Jacobus Joannes Leonardus
° Beek 19-05-1926

+ 13-09-1941 Genk

Gertrudis Cornelia ° Beek 11-07-1927

Aldegonda Catherina ° Beek 04-04-1929

Maria Josephina
° Beek 03-06-1930

+ 30-12-1932 Beek

Alfons Nicolas ° Beek 06-12-1931

Ferdinand Joannes
° Beek 25-10-1933

+ 28-10-1933

Joannes Dionys Maria ° Beek 22-10-1935

Franciscus Leonard ° Beek 10-02-1937

Henricus Joannes ° Beek 29-02-1938

Wilhelmus Josephus
° Beek 23-02-1940

+

Maria Elisa
° Beek 05-05-1941

+ 16-10-1942
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Bijlage 4: Gegevens van Geneanet

Dionysius (Denis) Truyen
1882-1970
Geboren op 24 september 1882 (zondag), Bocholt
Overleden op 7 maart 1970 (zaterdag), Kunkuri, India, 
leeftijd bij overlijden: 87 jaar oud44

Ouders

1. Pieter Jan Truyen, geboren op 23 oktober 1841 (zaterdag) - Beek NL, 
overleden op 12 februari 1923 (maandag) - Beek NL leeftijd bij overlijden: 81 jaar oud, Gehuwd op 
6 oktober 1881 (donderdag), Meeuwen-Gruitrode (Meeuwen), met

2. Marie Helena     _HELENA     Housen, geboren op 23 februari 1855 (vrijdag) - Meeuwen-Gruitrode (Gruitrode), 
overleden op 27 mei 1884 (dinsdag) - Bocholt leeftijd bij overlijden: 29 jaar oud, 
begraven op 29 mei 1884 (donderdag) - Bocholt

 Broers en zusters

  Maria Elisabeth Truyen 1884-1886

 Halfbroers en zusters
Van 's kant Pieter Jan Truyen, geboren op 23 oktober 1841 (zaterdag) - Beek NL, overleden 

op 12 februari 1923 (maandag) - Beek NL leeftijd bij overlijden: 81 jaar oud
 met Petronella Vandenbogaard, geboren op 19 november 1872 (dinsdag) - Bree, overleden

  Maria Elisabeth Hendrica Truyen 1903-1980 Gehuwd op 25 mei 1922 (donderdag), Beek 
NL, met Leonard Joseph Eerdekens 1893-1945

 Notities, Aantekeningen: Priester, Missionaris,  Overzicht van de stamboom45

Stamboom voorouders

Denis Truyens 
1806-1892

 
Maria Gertrude 

Janssen
1801-1870

Lambert Housen 
1823-1861

 
Maria Margaretha

Geusens 
1826-1887

| | |

| |

Pieter Jan Truyen 
1841-1923

Marie Helena  _
HELENA     Hous

en 
1855-1884

| |

|

Dionysius _DENISTruyen 
1882-1970

44  http://gw.geneanet.org/rommelpot?lang=nl;iz=130815;p=dionysius;n=truyen

45  Deels aangevuld met reeds gevonden gegevens.
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http://gw.geneanet.org/rommelpot?lang=nl;pz=dionysius;nz=truyen;ocz=0;p=petronella;n=vandenbogaard
http://gw.geneanet.org/rommelpot?lang=nl;pz=dionysius;nz=truyen;ocz=0;p=pieter+jan;n=truyen
http://gw.geneanet.org/rommelpot?lang=nl;pz=dionysius;nz=truyen;ocz=0;p=maria+elisabeth;n=truyen
http://gw.geneanet.org/rommelpot?lang=nl;pz=dionysius;nz=truyen;ocz=0;p=marie+helena;n=housen
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Bijlage 5

Curriculum van Dionysius Truyen S.J. bewaard in het archief van de jezuïeten bij Kadoc 
Leuven, verder aangepast46

In februari 2015 kon ik het archief van de Jezuïeten raadplegen in Kadok, Vlamingenstraat 39, 
Leuven. Hierna volgt een curriculum met nog niet gekende gegevens. Dit curriculum moet gelezen 
worden samen met de biografie op blz. 11. Samen is dit alles wat ik hier heb kunnen vinden. Meer 
gegevens zullen moeten gezocht worden in het werkgebied van Denis Truyen S.J. in India. In dit alles
ontdekken wij een zeer rijk gevulde loopbaar.

Geboren te Bocholt 24 september 1882

Vader: Petrus Johannes, landbouwer
Moeder: Maria Helena Housen, jong gestorven, 1 overlevend kind nl. Dionysius, de pater. zijn zus:
Maria Elisabeth, overleed op tweejarige leeftijd
Uit tweede huwelijk: 5 kinderen, waarvan 3 in leven (zie biografie blz. 11).

Secundaire onderwijs

Twee jaar bisschoppelijk college St. Michael Bree

6de47: 3de op 12, 3 prijzen48

5de: 3de op 6, 3 prijzen

4 jaar op Apostolische School Turnhout

4de: 4de op 30: 2 prijzen
3de: 1ste op 20: 5 prijzen
Poësis: 7de op 30: 0 prijzen
Retorica49: 3de op 30: 6 prijzen (eerste prijzen)

Hoger Onderwijs

1901 Ingetreden in het Noviciaat van Aarlen: 23 september 190150

1901-1903 Novice

1903-1904 Juvenaat Drongen, studeert Klassieken51

1904-1905 Katholieke Universiteit Leuven 1ste jaar Filosofie

1905, 12 sept.Vertrekt naar de missie in Indië52, via Genoa (Genua), Italië en Colombo Sri Lanka 
(huidig Ceylon).

1906-1907 Shembaganur Zuid-Indië: 2de en 3de jaar filosofie

10-12-1907 Komt in de Missie van West-Bengalen

1908-1913 Calcutta, St. Xavier's College. Doceert 6 jaar (3de, Poësis, Retorica)

46 Kadok: het archief van de Jezuïeten wordt bewaard in Kadoc, het documentatiecentrum van de Universiteit 
Leuven, maar wordt nog steeds beheerd door de Jezuïeten zelf. 

47 6de klas: in de colleges secundair onderwijs werd het eerste leerjaar de '6de klas' genoemd, omgekeerde telling 
dus.

48 Gekregen prijzen:  ook genoemd 'accessieten'  d.i. eervolle vermeldingen waarschijnlijk voor de vakken waarop hij
minstens 70 % behaalde.

49 Poësis, retorica: 2de en 1ste jaar, dus voorlaatste en laatste jaar
50  Noviciaat: proeftijd in klooster; novice: kloosterling in proeftijd
51  Juvenaat: bepaalde onderwijsinstelling voor aspirant kloosterlingen

 Drongen: tegenwoordig deelgemeente van Gent, gelegen aan de Leie
52  Indië:  Later veranderde de naam in India
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1914-1917 Kurseong, St. Mary's, vier jaar Theologie
Wordt er catechist op inlandse school.
Leert er perfect Nepaals, de taal van de bergbewoners

1916, 21 nov. Priester gewijd

1918 Derde proefjaar te Ranchi

1919, 2 feb. Kurseong, Ultima vota

1919-1931 Kurseong, 13 jaar professor van Kerkelijke Geschiedenis en Patrologie d.i. de leer 
van de kerkvaders.
Vanaf 1921, is hij er pastoor van de inlandse parochie en bestuurder van de 
inlandse school.
Consultor: 13 jaar53

1932-1942 Calcutta, St. Xavier's, Universitair College, Professor Politieke 
Wetenschappen

Vanaf 1935: Zielzorg voor de inlandse Christenen, vooral de Nepalezen, in de stad

Vanaf 1936: Inspecteur van de financiën van de Missie

1943-1947 St. Albert's Seminary Ranchi: Patrologie en kerkgeschiedenis, Engels

1943-1953 Ranchi, Grootseminarie, Procurator54, Professor van Kerkgeschiedenis, Engels, 
Latijn
1944: tegelijkertijd Professor Politieke Wetenschappen, Economie, Sociologie aan 
het Universitair College St. Francis Xavier te Ranchi
11 jaar Consultor
41 jaar onderwijs

1954- …55 Ginabahar in het nieuwe bisdom Raigarh-Ambikapur: onderpastoor, secretaris van 
Mgr. Sevrin56, Inspecteur voor de financiën van het college en van de parochies in 
het bisdom

Spreekt Vlaams, Frans, Engels, Hindi en Nepalees.

Trouwe correspondent van De Bode van het H. Hart, waarin talrijke leerzame, guitige brieven. ls 
familielid wordt genoteerd: de heer Janssen-Truyen, gemeenteontvanger, Bocholt, prov. Limburg 
(als oud-oom?).

53 Consultor: raadgever
54 Procurator: beheerder van geldzaken in klooster
55 1954 - …: de einddatum is niet ingevuld. Dit wijst erop dat hij nog actief is, op het moment dat dit document 

werd opgesteld.
56 Mgr. sevrin: was de eerste bisschop van Ranchi. 

Piet Vandeur: 'Toen het bisdom Calcutta te groot werd, kwam de splitsing. De Franstaligen behielden het 
oostelijke deel voor zichzelf met Calcutta als hoofdplaats. Het westelijke deel, meer in het binnenland gelegen, 
werd een nieuw bisdom met Ranchi als hoofdstad dat werd toegewezen aan de Vlamingen, maar de eerste 
bisschop was nochtans toch Franstalig.
In dat binnenland was echter nog helemaal niets. De Vlamingen moesten van voor af aan en helemaal opnieuw 
beginnen. Met zeer hard werken deden ze het bisdom fenomenaal groeien en zelfs groter worden dan het bisdom 
Calcutta in het Oosten. De Franstaligen konden dan ook niet anders dan met lede ogen toekijken.'
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Bijlage 6: curriculum van Denis Truyen S.J. uit het archief van de Jezuïeten in Kadok Leuven
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Bijlage 7

Loopbaangegevens uit het persoonlijk dossier van Denis Truyen S.J. uit het archief van de Jezuïeten 
in Kadok Leuven.

Profectus in missionem (dies et iter): 12 september 1905 via Genoa et Colombo: vertrokken naar 
de missie (dag en reisweg): 12 september 1905 via Genoa en Colombo d.i. Genua, Italie en Colombo
Sri Lanka, voorheen Ceylon.

Bron: archief van de Jezuïeten/kadok Leuven
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Bijlage 8

Vraag om persoonlijke gegevens voor de card-index van het archief van de jezuëten in 
Leuven. Omdat wij over zo weinig informatie beschikken over Denis Truyen S.J. neem ik 
deze vraag en het handgeschreven antwoord op.



Bijlage 9

Handgeschreven nota's (blz. 1 en 2) voor het persoonlijk dossier van Denis Truyen S.J. in de
card-index van het archief van de jezuëten in Leuven.
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Bijlage 10

Truyen Dionysius, sacerdos, priester

Verklarende nota's bij de loopbaangegevens naar mijn beste vermogen

Nat., natus, geboren te Bocholt, België Belgium, 24 sept. 1882
domic. Domilium, woonplaats, Beek, België Belgium
vader agricola, landbouwer, 7 br. en zrs.,broers en zusters
studie in Episc., episcopalis, bisschoppelijk college Sint-Michaëlis, Bree, 2 jaar, in Sch. 

Apost. Scola apostolica, apostolische school Turnhout, 4 jaar
Ingressus, ingetreden) 23-09-1901 Arlon, Aarlen, codex no. 10
sac.: sacerdos, priester,  Kurseong 21 nov. 1916
gradus, gepromoveerd, id. 2 feb. 1919
Mgr. magisterium,  leraarsambt, Miss. Missio, missie 10-12-1907
Talen: Fl., Vlaams, Fr., Eng., Engels,  Hindi, taal van de Hindoes, Nepali, taal van de 

inwoners van Nepal
19 - 31 Kurseong, Proc. Procuratus, beheerder van geldzaken, Prof., professor theologie
21 - 31 Kurseong, Paroch., parochie
33 - 42 Calcutta, Vic., vicariatus, plaatsvervanger
43 - 53 Ranchi, Proc., Prof. Theologie, Hist. Eccl., historia ecclesiae, kerkgeschiedenis, 

+ c + c, consultor, raadgever
54 Ginabahar, Vic., vervangend, Secr. Episcop., secretaris van de bisschop, + c
P., pater, vader: Petrus Joann., Pieter Jan,  landbouwer
M., mater, moeder: Maria Helena Housen +, overleden
enig kind uit 1ste huw.
2de huw. kind 1 j. en 2 m. in 1901 ?
Rh., retorica, laatste jaar humaniora secundair onderwijs: 3/30 (3de plaats), zes 1ste 

prijzen
1901- 03 novic., novice of noviciaat
03 - 04 Juv., Juvenaat Drongen, onderwijsinstelling voor aspirant kloosterlingen
04 - 05 Leuven, filos., filosofie, vertrek naar India 1905
05 - 07 Shembag., aankomst Shembaganur

6 j

08 St Xav., Calc. St, Xavier's College
Doc., docent Prep., Preparatory school, voorbereidend op universiteit, 
humaniora, Matric., matriculation, toegangsexamen voor universiteit,  Calc., 
Calcuttta

09 gr.rup. ?
x 10 hum., humaniora: E., Engels, lat., Latijn, in sem., seminarie Cambr?
11 sem. Cambr.: lat. Hum., humaniora
12 Angl., Engels, lat.
13 Angl. lat.

14 - 17 Kurseong Tr.,truncinii?
Catech., catechese  in sch. Indig., scola indigena, inheemse school

18 Ranchi 3 j.

19 - 31 Kurseong, Prof. Professor Hist. Eccl. Kerkgeschiedenis et, en Patrol., patrologie, 
patrologie, leer van de kerkvaders, Proc., procurator, beheerder, Cons., raadgever
13 j

21 + Paroch. en dir. schol. Indig., scola indigena, inheemse school

32 - 42 Calc. St. Xav., Prof. Soc. Polit., Sociale en Politieke wetenschappen

35 id. ?

36 id. rev. arc. misf. ?

37 id. cur. ag. Nepal ?
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43 - 53 Ranchi, Groot Siminarie
Proc.  Prof. Hist. Eccl., Cons. Patrol., Sociol. Eng.

44 Prof. Vic. in Calc., Calcutta
Soc. Pol. - econ.  41-51

41 j.  mag. Magisterium, leraarsambt

54 Ginabihar
Vic. / secr. Mgr; Sevrin
Revis., revisor ?,  adm., administrator temp.

Ob. obitus, overleden 07-03-1970 Kunkuri

Verklaring alphabetisch

adm. administrator
agricol landbouwer
Ann. Truncinii annus truncinii
c + c consultor
Coll. college
Consultor raadgever
Doc. docent
Domic. domicilium, woonplaats
Episc. episcopalis, bisschoppelijk
Fl. Flamand, Vlaams
Gr. Rup. ?
gradus: gepromoveeerd, laatste geloften?
Hist. Eccl. hstoria ecclesiae, kerkgeschiedenis
Hum. humaniora
Indig. scola indigena, inheemse school
Ingressus ingetreden
Insp. inspecteur
Iuvenaat onderwijsinstelling voor aspirant kloosterlilngen
M. mater, moeder
Mag. magisterium, oppertoezicht, leraarsambt, onderricht
matric. Preparatory matriculation, Engelse kostschool voorbereidend op 

toegangsexamen voor universiteit, humaniora) 
Matric. matriculation, toegangsexamen voor universiteit
Miss. missio, missie
Nat. natus, geboren
Noviciaat proeftijd in klooster; novice: kloosterling in proeftijd
Nomen baptisium doopnaam
Ob. obitus, overleden
P. pater, vader
Patrol. patrologie, leer van de kerkvaders
Preparatory. voorbereidend
Primaria lagere school Beek
Procurator beheerder geldzaken
Revis. Revisor

Rh. r(h)etorica, laatste klas humaniora vóór vernieuwing van onderwijs
sacerdos priester
secr. secretaris
temp. temporary, tijdelijk

tertia probatio derde proefjaar

Vicarius plaatsvervanger
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Bijlage 11

Kishor Nagar - Adivassi's
Door Guido Sweron 
http://  kishornagar.org

De Oraons

Adivassi's of mensen die nog in stamverband leven, maken in India ongeveer 8,5 % van de 
bevolking uit. Hoe die 85.000.000 Indiërs verspreid leven over dit immense subcontinent, kan
je uit de onderstaande kaart aflezen. 
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De huidige staat Jharkand kleurt op deze kaart rood en donkergroen, wat wil zeggen dat de 
Adivassi's daar, naargelang van het district, 20 tot 80% van de lokale bevolking uitmaken. 

Onstaan van de Lievensmissie

Ranchi is het centrum van de Adivassi-cultuur en belangrijkste stad van de hoogvlakte van 
Chota Nagpur. 
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Het is daar dat op het vliegveld Paus Johannes-Paulus II door ruim 500.000 van de armste 
en meest verdrukte mensen op aarde begroet werd en waar zich momenteel een van de 
jongste maar tevens boeiendste missiekerken van de hele wereld ontwikkelt. 

In 1885 legde de West-Vlaamse jezuiet missionaris Constant Lievens er de grondslag van. 
Hij vond er bij zijn aankomst op de hoogvlakte van Chota-Nagpur een arm, ongeletterd en 
onderdrukt volk, blootgesteld aan angsten, vertwijfeling en fatalisme, zonder enige hoop of 
uitzicht op een menswaardig bestaan. 

In navolging van hem bouwden honderden missiepriesters en -zusters een heel netwerk uit 
van scholen, hospitalen, coöperaties, landbouwprojecten, sociale centra, tot en met enkele 
heuse universitaire colleges. 

Zonder veel kabaal zetten ze er de "bevrijdingstheologie" in de praktijk om en wel met zo'n 
succes dat hun hulp stilaan misbaar is geworden: de Adivassi's hebben met behulp van de 
missionarissen hun gemeenschap uitgebouwd en gevormd in al haar geledingen en de 
hindoes die wat graag de klok wilden terugdraaien, botsten op een muur van zelfbewustzijn. 

De missionarissen hebben de Adivassi's onderwezen en ze hebben hen geleerd wetten te 
hanteren om recht te krijgen, zij hebben hen begeleid in de beklimming van de 
maatschappelijke ladder en de verwerving van sleutelposities binnen het administratieve 
apparaat. 
Evangelisatie en ontwikkelingswerk, geloof en bevrijding zijn hier onafscheidelijk met elkaar 
verbonden, ten dienste van de onderdrukte autochtone bevolking. 

Het overgrote deel van de buitenlandse jezuieten die in de Ranchi-provincie werkten en nog 
werken, zijn Vlamingen en het resultaat van hun onvoorwaardelijke inzet kan ons enkel met 
dankbaarheid en trots vervullen.
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Waar komen de Oraons vandaan?

Hun naam zouden de Oraons hebben gekregen van de Hindoes, die nu eenmaal gewoon
zijn alle inwoners van India onder te brengen in kasten. De Oraons zelf noemen zich 
Kurukh of Kuruxar ( de x wordt als een oud-Griekse X uitgesproken), wat zou kunnen 
betekenen "mensen van Korkai", verwijzend naar Korkai, de hoofdstad van Pandya, een 
koninkrijk in Kamataka, lang voor onze tijdrekening. 

De Oraons zouden van daaruit geëmigreerd zijn naar de hoogvlakte van Chota Nagpur 
en zijn daar zo'n 2100 jaar geleden aangekomen. 

Het Kurukh, zoals de Oraons zelf hun taal noemen, behoort tot de taalgroep die gespro-
ken wordt in het zuidelijke deel van het Indiase subcontinent. 

De Oraons zijn aboriginals, Adivassi's of gewoonweg 'stambewoners'. Zij zijn de derde 
grootste stamgroep van India, na de Santals en de Gonds. Hun totale aantal wordt 
momenteel op 2 miljoen geschat en daarvan woont meer dan de helft in de huidige 
deelstaat Jharkand. Het resterende deel leeft erg verspreid over heel India en zelfs 
tienduizenden van hen leven in Bangla Desh en Nepal. 

Dat komt omdat veel Oraons tijdens de Engelse bezetting, vooral tussen 1870 en 1890, 
overal werden heengevoerd om het vuile werk op te knappen: in mijnen, plantages, bij 
wegeniswerken enz. 

De Oraons staan bekend om hun arbeidskracht, ze zijn daarbij erg gehoorzaam en 
onderdanig van nature, het zijn eenvoudige en doodeerlijke zielen. Daarom worden ze 
gegeerd, maar ook gemakkelijk misbruikt door alle mogelijke werkgevers. 

De prehistorie (tot ca 800 v. C) 

Oraons worden anthropologisch ingedeeld bij de Dravidiërs, die op hun beurt gesitueerd 
moeten worden op de hoogvlakte van Deccan in Zuid-India of, volgens weer andere 
wetenschappers, in de vallei van de Indus. 

We spreken van een tijd van minstens 3.500 v.Chr.

Zij hielden zich oorspronkelijk op in grotten en leefden hoofdzakelijk van wortels en 
vruchten uit het woud en van sporadische jachtbuit. Hun wapens bestonden uit houten 
stokken en stenen. 

Sommige wetenschappers situeren hen in het leger van aboriginals die meevochten aan 
de zijde van de Arische held Ramayana. 

De oorspronkelijke holbewoners werden nomaden die met hun kudden rondtrokken en 
zich stilaan vestigden op plaatsen waar zij aan landbouw konden doen. Zo verplaatsten 
zij zich via het Pandya koninkrijk in Karnataka, de westkust van India, tot aan de monding 
van de Narmada-rivier. Zij hielden zich bij voorkeur op in de valleien van enkele grote 
rivieren in Centraal-India. 

Wat hen ertoe dwong veder naar het noorden te trekken is niet met zekerheid geweten, 
maar feit is dat ze vanuit de Deccan het Vindhya-gebergte overtrokken naar de vallei van 
de Son, een zijarm van de Ganges. In deze zogenaamde Deccanperiode ontwikkelden zij
zich fysiek als volk. 

Later, toen ze in de vallei van de Son vertoefden, ontwikkelden en versterkten ze zich 
economisch, sociaal, moreel en mentaal. Na lang rondzwerven streken de Oraon-
voorouders als landbouwers rond 800 v.Chr. neer in wat nu Shahabad heet, een district 
van de huidige staat Bihar. 
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Rohtasgarh (800 tot 100 v.C)

Een van hun leiders, Karakh, verwierf er het opperste (souvereine) gezag en gaf zijn 
naam aan het gebied. Nog waren de Oraons echter niet in staat hun grondgebied te 
verdedigen en te behouden want de overmacht van een andere stam - waarschijnlijk de 
Cheros - dwong hen zich terug te trekken en te verschansen op de Rohtas-hoogte, die zij,
volgens eigen overlevering, uitbouwden tot een vesting met Rohtasgarh als hoofdplaats. 

Rond 100 v. Chr. gebeurde er echter iets in de geschiedenis van de Oraons dat hen 
blijvend heeft getekend. 

Zij werden uit Rohtasgarh verdreven door wat de Oraons in hun legenden zelf de 'Turuk' 
of 'Hakims' noemen. 

Dat gebeurde via een list. De aanvallers kwamen te weten dat het fort slecht verdedigd 
zou worden als de mannen ter gelegenheid van het Khaddi- of Sarhul-feest allen stom-
dronken hun roes uitsliepen. En zo gebeurde het dat de Oraonvrouwen het moesten 
opnemen tegen de indringers en dat zij, hoe moedig zij ook streden, tegen hen het onder-
spit moesten delven. 

Chota Nagpur (vanaf 100 v. chr.) 

Toen de Oraons rond 100 v.chr. op de hoogvlakte van Chota Nagpur aankwamen, troffen 
zij er de Mundas aan, die er zich veel eerder gevestigd hadden. Hoewel de twee stam-
men vreedzaam met elkaar opschoten en van elkaar gewoonten overnamen, bleken de 
Mundas in beschavingspeil onder te liggen bij de intelligentere Oraons, die over betere 
landbouwmethodes en betere uitrusting beschikten. 

Bovendien plantten zij zich ook sneller voort dan de Mundas. De Oraons ontgonnen voor-
al land in het noord-westen en op het centrale plateau ( de huidige districten Palamu, 
Gumla, Lohardaga en westelijk Ranchi). 

Drie stammen leefden van dan af op de hoogvlakte van Chota Nagpur in goede verstand-
houding samen: de Oraons, de Mundas en de Kharias. Zij voelden zich overigens samen 
zo sterk dat ze later doordrongen in de aangrenzende gebieden van Madhya Pradesh, 
Orissa en West-Bengalen. Op de hoogvlakte van Chota Nagpur vonden ze dus hun 
definitieve thuis en vormden zij stilaan een volksdemocratische natie. 

De Hindoeperiode (tot de 16de eeuw) 

Dat de hindoes koninklijk gezag uitoefenden over de stammen komt natuurlijk eigenaardig
over, maar dat vindt waarschijnlijk zijn verklaring in het karakter van de Adivassi's van 
Chota Nagpur. Zij laten zich liever door een totaal vreemde leiden dan iemand uit hun 
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eigen midden boven zijn gelijken te laten uitgroeien, want een van hun basisprincipes is: 
iedere Oraon en iedere Munda is gelijk aan alle anderen. 

Zij beschouwden het koningschap als een job die best door een soort huurling kon 
worden uitgevoerd, de echte macht lag immers bij de panchayats en de parhapancha-
yats. De koning kreeg in ruil voor het uitoefenen van zijn ambt graan, wild, vruchten uit 
het woud en diensten. 

Het koningschap werd in de loop van de tijd echter erfelijk en gingen de Nagvansi-
koningen zich meer en meer als Ariërs en volgens de hindoetradities gedragen. Vrijwillig 
toegekende giften werden geleidelijk aan verplichte bijdragen. Dit en vooral de externe 
invloeden verzuurden de relaties tussen de basisgemeenschappen en hun koningschap. 

Deze periode van een soeverijn bestuur met hindoekoningen wordt aangeduid als de 
Hindoetijd en die duurde van de eerste tot de zestiende eeuw. 

De Mohammedanen (1585 - 1765) 

Tegen het einde van de 12de eeuw veroverden de
MOGHULS Khurkhera en zij doopten deze naam om in
Jharkand (= oerwoudgebied) , omdat de hoogvlakte
gekarakteriseerd werd door heuvels en dicht oerwoud.
Verder bemoeiden zij zich de volgende eeuwen niet met
de zelfstandigheid van de dorpsbesturen. Wel waren de
Moghulheersers de mening toegedaan dat er zich in
Jharkand veel edelstenen bevonden en dat zou later de
aanleiding worden van verdere inmenging en verovering. 

In 1585 viel de machtige keizer Akbar met zijn leger
Jharkand binnen, degradeerde de Adivassi-koning (Raja
of Khukra geheten) tot zijn vazal (Malguzar) en eiste van
hem de betaling van regelmatige belastingen. Hiertegen
rees er bij de stammen meteen verzet. Toen Jehangir,
Akbars opvolger, hogere bijdragen eiste en de problemen
van de Adivassi-koning met zijn onderdanen vernam,
besloot hij de 47ste koning van Jharkand te bestraffen. 

In 1616 namen de Moghuls zijn koninkrijk in bezit en ze sloten Raja Durjan Sal twaalf jaar
op in het fort van Gwalior. Daar werd Durjan Sal zogenaamd heropgevoed en in 1628 
mocht hij terug regeren mits betaling van een belangrijk bedrag, en dat moest hij uiteraard
op zijn onderdanen verhalen. Durjan Sal had tijdens zijn gevangenschap andere 
koningshuizen gezien en toen hij eenmaal terug op zijn vazaltroon zat, veranderde hij zijn 
titel in Rai Raja in Shah of Shahi Maharaja. 

Hij reorganiseerde zijn hof naar het model
van andere hindoe-hoven, met veel  hove-
lingen, raadgevers, dienaars en ... natuurlijk
meer belastingen in geld. De geïmporteerde
hovelingen, belastingontvangers en hindoes
in het algemeen koesterden diepe verachting
voor de stamvolken. 

Hoe meer die gingen dwarsliggen, hoe meer
hindoes de koning er liet bijhalen, als
huursoldaten. Die vergoedt hij met adelijke
titels (zoals 'jagir' of 'lord') en met lucratieve functies in en over de dorpen. 

De Jagirdars collecteerden de belastingen voor de koning en zorgden tegelijk voor een 
rijkelijke betaling voor zichzelf, vaak door de beste landbouwgronden in beslag te nemen. 
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Alsof het nog niet genoeg was voor de verpauperde Adivassi's, vielen de Moghuls in 1724
en 1731 opnieuw Jharkand binnen en verwoestten ze het land. 

Meer druk van de Moghulheersers bracht nog meer instroom van hindoes mee en stilaan 
werden zo de inheemse stammen van hun voorouderlijke rechten beroofd. 

De Engelse periode (1765 - 1914) 

In 1764 bracht de Oost-Indische Compagnie Bengalen, Bihar en Orissa onder hun eigen 
gezag en van dan af, tot 1947, regeerden de Engelsen over Khukhra of Jharkand. Zij 
vestigden er een wettelijk gezag en herstelden de orde, maar ze lieten de Moghulad-
ministratie verder ongemoeid. Ook legden ze de Vazis (koning) een vaste som van 2,6 
miljoen roepies aan belastingen op. 

De jagirdars (hindoes) en de Thikadars (moslims) konden zo ongestoord de stamvolken 
blijven uitpersen. De Engelse wetten en het rechtssysteem konden door de doorgaans 
geletterde en geschoolde hindoes gemakkelijk gebruikt worden in hun voordeel, ten 
nadele van de stamvolken. Het Engelse rechtssysteem aan de hoven van het ver af-
gelegen Shergati (kort bij Gaja) en Chatra en het traditionele stammensysteem sloten 
gewoonweg niet bij elkaar aan. 

De Oraons en de Mundas waren daarover danig ontevreden en kwamen regelmatig in 
opstand, wat zich op de eerste plaats uitte in een verzet tegen de lokale grootgrond-
bezitters. In 1789, 1797, 1807 en 1820 snelden Engelse soldaten te hulp om dergelijke 
opstanden te onderdrukken. In 1831-1832 was het weer eens zover en dit keer barstte 
het protest landelijk los. De diepgewortelde frustraties en de woede omwille van de 
uitbuiting door hindoes en moslims (Jagirdars en Thikadars) deden de bom ontploffen. 
Naast alle leed had dit conflict als goed resultaat dat de Engelsen de nood aan ingrijpen-
de veranderingen aanvoelden en dat zij de districtadministratie in 1834 aanpasten. 

Het stamgebied 'Khukhra (of Jharkand) werd door hen vanaf deze hervorming omgedoopt
tot Chota Nagpur. De administratie en rechtsregels werden vereenvoudigd en een meer 
directe en patriarchale vorm van bestuur werd geïnstalleerd met een vertegenwoordiger 
in Kishunpur, het huidige Ranchi. Jammer genoeg werd het systeem twintig jaar later 
weer veranderd en werden de eenvoudige, ongeletterde dorpsbewoners opnieuw onder-
worpen aan het ingewikkelde, vreemde, zogenaamd legale bestuur. 

De nieuwe Britse wetten hielpen eens temeer de onderdrukkers in plaats van de 
onderdrukten en misten daardoor volledig hun doel. Ook stuurde Nagvansi Maharaja 
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handige kooplui, geldschietersen aftroggelaars op de arme kleine boeren-landeigenaars 
af en zo kwamen heel wat Munda- en Oraon-families uiteindelijk terecht in een feitelijke 
toestand van lijfeigenschap en slavernij. 

In 1869 hielp de registratie van land dat door de Oraons en de Mundas op het oerwoud-
gebied was veroverd, de zogenaamde 'Bhuinhari-velden', de Adivassi's wel weer een 
stukje vooruit, maar ze waren ondertussen al heel veel van hun voorouderlijk stamgebied 
aan vreemde grootgrondbezitters kwijtgespeeld. 

Ondertussen deed zich wel het werk van de missionarissen gevoelen: onder leiding
van christelijke stamgenoten die een westerse opleiding hadden genoten, de 
zogenaamde Sardars, probeerden de Oraons en Mundas via wettelijke wegen hun 
rechten te herwinnen. 

Maar ... de desintegratie en de degradatie van de oorspronkelijke stambevolking was 
ondertussen al een feit. 

Waar staan de Oraons, Mundas, Kharias vandaag? 

Uiteraard hebben de tradities en leefgewoontes van de Adivassi's grondige wijzigingen 
ondergaan. 

Zij zijn zeker niet meer de anthropologische rariteit die ze nog waren toen de de Engelsen
Chota Nagpur onder hun bewind brachten. Tot dan hadden zij geïsoleerd geleefd diep in 
een haast ondoorgrondelijke jungle, afgeneden van de beschaafde wereld.

Daarna onderging hun levenswijze de invloed van de modernisering, met alle uitdagingen
van dien. Het werd voor de Oraons en hun buurvolken een moeilijke weg van integratie in
een wereld die voor hen geen begrip noch respect wilde tonen. 

Toen India zijn onafhankelijkheid verwierf, ondernam het centrale gezag meteen stappen 
om de stamvolken in te passen in de Indiase natie, o.a. door voor hen een speciaal 
statuut te voorzien in deel XVI van de grondwet. In 1950 en 1951 werden voor het eerst, 
op nationaal niveau, lijsten opgesteld van erkende kasten en stammen, en dit in uitvoe-
ring van artikels 341 en 342 van de Indiase Grondwet. 
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Een tweede keer gebeurde dat bij de reorganisatie van India in 1956. Deze lijsten kregen 
uiteindelijk kracht van uitvoering op 29 oktober 1959 en werden nogmaals aangepast in 
1976. 

Voor de deelstaat Bihar betekende dat in concreto de officiële erkenning van 32 kasten 
en 30 stammen. Door deze erkenning kregen de Oraons een nationale identiteit die 
verder reikt dan hun engere, weliswaar unieke sociale groep. 

Terzelfdertijd waken zij nu ook zelf over het behoud van hun eigen sociale en culturele 
identiteit waarmee zij zich willen onderscheiden van de hindoes, moslims, Sikhs, Jaïns en
boedhisten. 

De Oraons hebben zich hoegenaamd niet afgesloten van het onvermijdelijke 
beschavingsproces, integendeel, zij hebben er zich voor opengesteld en er zich 
voortdurend bewust aan aangepast. 

De bekering tot het christendom is daar zeker niet
vreemd aan. Het ogenblik dat de missionarissen van
de Lutherse kerk in 1845 hun werk in Ranchi
begonnen, en na hen in 1868 ook de Anglikaanse
kerk, zijn sleutelmomenten gebleken. 

Toen dan ook nog de Duitse jezuiet, August
Stockman, in 1869 met zijn missioneringsopdracht
opdook in Chaibasa, vond de boodschap van God-
van-Liefde meteen gretig gehoor bij de verdrukte
stamvolken. 

De primitieve Adivassi's grepen de christelijke
boodschap met open armen aan, niet alleen voor
hun zaligmaking, maar ook als socio-economisch
houvast, stabiliteit, onderricht en religieuze
bevrijding van de diep ingewortelde angst voor boze
geesten. 

De christelijke missies onderscheidden zich in het stamgebied door de hoge 
kwaliteit van hun onderwijs te dienste van de armen. 

Het resultaat was en is zelfs zo merkwaardig dat op dit ogenblik de graad van ont-
wikkeling in het stammengebied Chota Nagpur, het hoogste is onder de gekerstende 
Oraons, Mundas en Kharias.

Van de drie broederstammen zijn de Oraons beslist het verst gegaan in het benutten van 
deze kans die hen door de missies werden geboden. Die scholing heeft ervoor gezorgd 
dat zij, vanuit hun oorsprokelijk isolement een positieve houding zijn gaan aannemen ten 
opzichte van alle mogelijke veranderingen. Daardoor hebben ze ook een flinke stap 
kunnen nemen op de economische en sociale ladder: de Oraons brachten ondertussen al
heel wat administratieve krachten, legerofficieren, nationale sporthelden enz. voort. 

Ook de waardenschaal van de eenvoudige Oraons is aan een grondige verandering 
onderhevig. Dat merk je aan de inrichting en uitrusting van hun huizen, hun kleding en 
voedsel, maar misschien nog wel het ingrijpendst aan de socio-politieke bewustwording. 
Zij hebben geleerd dat hun stem efficiënter klinkt en beter wordt aanhoord als ze zich 
organiseren en samen met de Mundas en de Kharias, hun millenium-oude buren, een 
gemeenschappelijke politiek voeren. 

Zij zijn ondertussen ook kunnen ontsnappen aan het verdrukkende kastensysteem door 
massaal over te schakelen op een christelijk geloof dat hun culturele identiteit veranderd 
en versterkt heeft. Daar plukken zij niet alleen de vruchten van, maar, door hun 
constructieve eigen inbreng, ook de hele Indiase natie. 
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Beweren dat de Oraons zich vanuit hun eigen identiteit opsluiten in een isolement dat 
anthropologisch gezien zo typisch is voor een stamgemeenschap, klopt slechts gedeel-
telijk. Meer dan 2000 jaar, van bij hun aankomst in Chota Nagpur, hebben de Orans 
vreedzaam samengeleefd met andere stammen zoals de Mundas en de Kharias, naast 
en onder elkaar. 

Hoewel ze erg van elkaar verschillen en vermenging door huwelijk zo goed als uitgesloten
was, is er nooit sprake geweest van stammenconflicten. Hun samenwerking en harmo-
nieuze samenleving kan daarentegen voorbeeldig worden genoemd, zeker in een tijd dat 
fundamentalisme en samenlevingsproblemen van de multiculturele Indiase samenleving 
zoals verankerd in de Grondwet van het land bedreigen.

Koopkracht van het volk 

Om een idee te geven van de koopkracht van de gewone Adivassi's kunnen wij best wat 
getallen naast elkaar zetten: die van het gemiddelde inkomen en de kostprijs van 
levensnoodzakelijke dingen. 
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Wat verdienen deze mensen?
Cijfers van 2017

1. 1 roepie = 0,170 euro of ca 72 rs voor 1 euro in 2017.

2. 100 rs (1,25 €) per dag voor een handlanger, werkman of vrouw. 

3. Voor nachtwerk kan dit oplopen tot 140 rs en in de stad tot 120 rs/dag 

4. 200 à 220 rs/dag voor een metser of een andere vakman (zonder sociale bijdragen) 

5. 150 rs/dag voor zwaar grondwerk 

6. 70 à 80 rs/dag voor hulp op het veld 

7. 7 à 8000 rs/maand is de beginwedde van een agent of een postbode 

8. Een chauffeur die dag-in-dag-uit klaar staat krijgt ca. 7500 rs/maand

9. Een bankbediende krijgt tussen 16.000 en 25.000 rs/maand.

Prijslijst voor dagelijks gebruik 

Oraons zijn traditioneel landbouwers, maar helaas brengt in de meeste gevallen de oogst 
te weinig op om in de levensbehoeften van de familie te voorzien en te voldoen aan hun 
verplichtingen ten opzichte van de landeigenaars. 

Ook met de vruchten en de eetbare wortels uit het woud kan dit tekort onvoldoende 
worden aangevuld. Daarom zien de jongere familieleden zich verplicht hun diensten aan 
te bieden aan rijkere boeren als dhangar (knecht) of als seizoenarbeider in geïndustriali-
seerde gebieden. En dan nog kunnen ze daarmee vaak maar voor een gedeelte aan de 
eisen van hun geldschieters voldoen. 

Schulden 

Eens een Oraon in handen is gevallen van een Sahu geldschieter, ontkomt hij nog 
moeilijk aan zijn klauwen. 

Zelf een bescheiden lening groeit binnen de kortste aan tot een ondraaglijke schuldenlast,
zonder dat de eenvoudige schuldenaar er iets van begrijpt. Intresten van 75 % en meer 
worden vrij normaal aangerekend. De overheid doet haar best om tegen die traditionele 
uitbuiting iets te ondernemen, maar voorlopig blijft de kwaal doorwoekeren. 

Ganse families worden op deze wijze gegijzeld als een soort lijfeigenen of misbruikt als 
goedkope arbeidskrachten in theeplantages ver van huis. Het moet daarbij wel gezegd 
worden dat zorgeloosheid en mateloze drankzucht dikwijls aan de basis liggen van dat 
chronisch geldgebrek. Maar als zelfs de zuinige hindoes in Chota Nagpur in jaren van 
misoogst of ziekte zich verplicht zien te lenen aan deze hoge intresten, dan is het gemak-
kelijk te begrijpen dat de kwistige en zorgeloze Oraon bij de minste tegenslag in handen 
valt van die gretige Sahu geldschieters.
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Pacht 

Het is wraakroepend hoe de Oraons ontvreemd werden en worden van hun eigen grond-
en, gedwongen worden met meer familieleden van minder landbouwgrond te leven, hoge 
pachtgelden ervoor te betalen, vaak gedwongen worden hun stamgronden te verlaten en 
te emigreren naar Assam, de Duars, de Surdabans of andere gebieden. 

Samengevat

Slecht gehuisvest, slecht gekleed, ondervoed, over het algemeen te zwaar belast door de
grondeigenaar, vaak afgezet door geldschieters, bij gelegenheid beetgenomen door 
koppelbazen en geplukt door zwendelaars allerhande ... werkelijk, het leven is uitzonder-
lijk hard voor de eenvoudige Oraons. Datzelfde geldt natuurlijk voor alle Adivassi's van 
Chota Nagpur.

Deze tekst over ‘Kishor Nagar – Adivassi's’, evenals de foto’s en afbeeldingen 
werden graag ter beschikking gesteld door Guido Sweron, waarvoor mijn beste 
dank.

Wie zich verder wil informeren kan ik de volgende publicaties ten zeerste aanbevelen:

• De volledige publicatie ‘De Adivassi’s van Chota Nagpur & Kishor nagar – India’ door 
Guido Sweron, eigen beheer, 73 blz., Voeren 2011, zeer mooie mooie uitvoering.

• De website http://kishornagar.org

• Interessante filmpjes op de youtube-account van Guido Sweron
ttps://www.youtube.com/watch?v=tHrC2cl1CGo
https://www.youtube.com/watch?v=I98GLi8-fkM
https://www.youtube.com/watch?v=Kz1XMx6VhPw
https://www.youtube.com/watch?v=g9Ie3mk1kTY
https://www.youtube.com/watch?v=fKglZ8RbN_0
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Bijlage 12

In 1934 werd het honderdjarig jubileum van de aanwezigheid en de activiteiten van de 
Jezuïeten in Calcutta op grootse wijze georganiseerd en kende een gigantisch succes. 
Navolgend verslag hiervan wordt toegeschreven aan Denis Truyen S.J. (op dat ogenblik 
52 jaar) en wordt bewaard in het archief van de Jezuïeten in Kadoc Leuven. 

The Centenary Celebration of the Bengal Vicariate

The centenary celebrations of the archdioces e of Calcutta – or rather of the 
ecclesiastical province of Calcutta – were grandiose and impressive beyond description. 
The arrangements were in the hands of the Action Committee of the Catholic Association 
of Bengal.

If I am not mistaken the moving spirit of this committee is the very reverend father E. 
Roeland S.J., late rector of St. Xavier's college and now the most pushful57 of our Calcutta
vicars. This partly explains the vast scale on which the festivities were planned and the 
thoroughness of which every detail of the plan was executed.

His Grace's eloquent pastoral letter had, of course, been read and commented from all 
the pulpits58 of the archdiocese on the 8th and 15th April. Our up to date weekly, 'The 
Herald', though not a diocesan paper, but an all Indian one, had generously done its 
share in reminding the Catholics of Calcutta and of Bengal of the importance of the 
occasion. It published a real summary of his Grace’s pastoral, and on the 22nd, the very 
day of the celebrations, it had an eloquent leading article on the story of these last 
hundred years. On the 22nd all the parish priests of the city read their parishioners a 
homily on the meaning of the centenary and urged them all to take part in the great 
gathering that was to take place at 5.30 P.M. on the grounds of St. Xavier’s College.

It is gratifying to state that a large number of Catholics responded to the invitation. They 
gathered in the thousands to do homage to our pastors and to return thanks to the 
Almighty.

The action committee of the C.A.B., however, had deemed59 it necessary to organize 
another function60  on a smaller scale. One hour before the general meeting of all the 
Catholics there was a small garden party at his Grace’s palace. I said small, but it was 
small only in comparison with the monster meeting that was to follow.

The members of the Action Committee of the C.A.B., the members of the parochial 
councils of the C.A.B. among whom there are several ladies, the most distinguished 
Catholics and the most zealous workers of every parish, and all the Calcutta clergy had 
been invited to this garden party to 'meet His Grace and the Prelates of the province'.

There was a crowd of more than two hundred: the clergy were there in full strength in all 
their bearded or shaven beauty and a host of ladies and gentlemen.

Many Catholics distinguished in the public life of Calcutta were there and it was gratifying 
to note how many of our faith occupy high positions in the social, professional or 
commercial life of the imperial city.

57 Pushful: energiek
58 A pulpit: prediker
59 Deemed, to deem: achten, oordelen
60 A function: feest, plechtigheid
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All the guests had the honour of being introduced to His Grace and the Prelates of the 
Province, their Excellencies of Dacca, Chittagong, Dinajpur and Patna, Mgr. Fernandes, 
Mgr. Douenel, Mgr. Lembergue and the Administrators of Krishnagar and Assam.

At 5.30 His Grace’s bodyguard in full regalia formed a procession to conduct the Prelates 
to the St. Xavier’s grounds. The cortège was led by Rev. Fr. Roeland, as member of the 
action Committee; no parochial beadle61 could have been more solemn nor more 
dignified.

His Grace was surrounded by the other bishops, all radiant with joy and splendid in their 
red mantles and birettas62, all had the newly prescribed liturgical or official colour! 

Mgr. J. Fernandes - in full pontificals63 - was hardly less magnificent than a genuine 
bishop: our Indian Christians pointed64 to his swarthy65 complexion66 and felt proud that 
one of their race and blood stood among the princes of God’s people. Mgr. Dounel, tall 
and stately, with the insignia of his dignity, seemed to incarnate the spirit of those giant 
mountains over which extends his pastoral care.

The administrators of Ranchi, Krishnagar and Assam had neither buttons, nor sashes67, 
nor tasseled68 hats to display, but valiantly69 stepped behind the glittering throne of 
dignitaries. Reverend Peter Van Mulken, wearing his volunteer decoration, worthily 
closed the cortège, lest70 it might be said that it wagged71 on anaemic72 tail73.

Indeed the Prelates looked a glorious phalanx of warlike leaders of God’s Church Militant;
and it was reminded of a beautiful page in Mgr. Duchesne, where he describes the 
bishops of the early church, just emerged from the catacombs, entering the Council of 
Nicaea. Those pontiffs of old, many of whom had borne chains for the sake of Christ, 
were there to give the Church’s victorious answer to the great denial of Arius; here we 
had an arary74 of champions of the faith, shepherds of God’s little flog in a heathen land, 
testifying to the never dying vitality of Christ’s Gospel, and proclaiming that He, of whose 
kingdom there is no end, shall reign in the house of Jacob for ever. 

And thanks be to God, they were not leaders without an army: the vast grounds of St. 
Xavier’s seemed too small to contain the throngs75 that had come to greet their pastors 
and to offer thanks to the Almighty. It was gratifying to note that more then half of the 
gathering were Indians; so then it is no longer true that the Catholic Church in Calcutta is 
an alien Church; she is rooted in the land and her members are the children of the soil. 
61 A beadle: pedel, bode
62 A biretta: baret voor r.-k. priesters
63 In full pontificals: in bischoppelijk plechtgewaad
64 To point: wijzen op
65 Swarthy: donker bruin
66 A complexion: gelaatskkleur
67 A sash: sjerp, koord
68 Tasseled: van kwastje voorzien
69 Valiantly: dapper
70 Lest: opdat niet, uit vrees dat
71 To wag: heen en weer bewegen
72 Anaemic: bloedarm
73 A tail: staart, einde, aanhangsel
74 An array: slagorde, stoet
75 The throngs: menigte
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There were indeed Europeans and Aglo-Indians – they had a right to be there, but there 
were more Tamilians, Hindustanis, Telugus, Nepalese, - even a little body of Chinese led 
by Fr. C. De Moor; - but the majority were Bengalees; this is as it should be.

When the procession entered all stood reverently, but soon the Prelates mixed with the 
crowd. The Dacca, Chittagong, Dinajpur, Krishnagar and Bettish Christians thronged76 to 
do hommage to their own beloved pastors. Mgr. Douenel was taken by storm by a 
sturdy77 lot of Nepalese, delighted to hear their own Baje Father talk to them in their 
beautiful language. Some Ranchi Catholics found their Vicar Capitular78 or Caterpillar – 
whatever be his proper title – and wanted Mgr. Van Lemberghe to tell them about their 
muluk (?). And every one wanted to kiss the ring of His Grace for he is the father of them 
all. They had been invited to 'meet their Prelates', and 'meet them they did and speak to 
them to their hearts' content.

The grounds had been simply but tastefully decorated by our ever devoted Brother John. 
Against the school building he had erected an imposing altar whence anon79 the 
benediction of the Blessed Sacrament will be given; there was also a raised platform 
provided with loudspeakers. On one side of the altar there was a series of transparencies
or large maps, the fruit of the patient toil80 of our Geographer Fr. Victor Verbockhaven. 
The first of these maps showed us ecclesiastical India as it was before the erection of the
propaganda vicariates in 1834: just a few enormous dioceses with a handful of Catholics. 
Next to it hung a map of the present ecclesiastical division of India: an enormous number 
of dioceses and prefectures, a host of religious orders of men and women, and a 
considerable number of Catholics. The third made us see the Province of Calcutta with all
its dioceses and prefectures: where in 1834 there were hardly 20,000 Catholics, there are
now nearly half a million; this also showed us what religious orders of men and women 
are at work in Bengal, the number of secular priests, the schools and colleges and 
charitable institutes and a variety of other details, all very interesting. The fourth map 
represents Calcutta as it was in 1834: the few churches and fewer schools, the small 
number of Catholics – a spirituals desert. The last was a map of Catholic Calcutta to-day, 
showing us the churches, chapels, convents, schools, colleges, charitable institutions that
flourish in the city to-day in 1934.

On the other side of the altar had been gathered the portraits of our deceased prelates: 
Dr. St. Legar, bischop Taberd, Olliffe, the commanding figure of the indomitable81 Carew, 
and all those that succeeded them. One was glad somehow to feel that these great 
pioneers, who sowed82 in tears and tribulation83 witnessed our gladness whilst we 
rejoined over the success of their labours. Yet they must have been with us in a more real
way; for, from their seat of glory in heaven, they must have gazed84 down on the arena 
where once they fought Christ's combat, and they must have joined us in thanking the 
heavenly Father for the graces showered85 on the Church in Bengal.

76 Thronged: samengestroomd
77 Sturdy: sterk
78 A capitular: kapittelheer; A caterpillar: rupsbandtractor
79 Whence anon: van waar dan weer
80 Patient toil: geduldig zwaar werk
81 Indomitable: ontembaar
82 Sowed: gezaaid
83 A tribulation: tegenspoed
84 To gaze: met starende blik kijken  
85 Showered: neergedaald
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There had been question of a little exhibition, organized by the various convents and 
school of the Archdiocese. For lack of time this plan could not materialize, but as a next 
best a sort of little museum had been installed in two large class rooms. Here we could 
admire photographs of all the Calcutta churches and of all the convents, schools and 
colleges of the city. Were we could glean86 details about the date of erection of each 
church, about the number of parishioners, the limits of each parish, the social and 
religious activities connected as to its origin and development, the present number of its 
pupils or inmates87, etc., etc., The crowd eagerly88 visited these two walls and many a 
time one heard the exclamation: 'But I never knew we were so many' or 'really, then we 
are not a small body after all! And the like.

When the crowd had had an opportunity of meeting the prelates, all took their seats – at 
least those that could find a seat, and these were the few – and His Grace ascended the 
platform. This was the day and hour of this triumph, and he would have been less than 
human had he not felt elated89 at the scene that met his eyes. But he gave the glory of it 
all to God and the praise to his predecessors on the see (sea?) of Calcutta, and to the 
clergy and laity90 that have striven and strive valiantly for God's glory. The Archbishop 
read the gracious message of the Holy Father, which we heard standing; he briefly 
commented on the Pope's words, and begged all Catholics, without distinction of race or 
social class, to stand shoulder to shoulder and generously to labour for the establishment
of God's kingdom in Bengal. Our Pastor's words were few but eloquent and they found 
their way to every heart: never have I seen a crowd more deeply stirred91, never have I 
heard more spontaneous nor more hearty applause.

As about half the gathering did not understand English, the Bishop of Dacca next spoke 
in Bengalee. Tall and stately, venerably92 with snow-white hair and beard, endowed93 with
a sonorous voice, this Prelate could lead a multitude94. His short address stirred the 
hearts of our Bengalees to the very depths: they too can cheer95 and applaud when their 
emotions are eroused. The bishop of Fatna spoke a few eloquent words in Hindi, not only
to his Bettish Christians but to the severe trial that has lately desolated his fair diocese; 
yet his message was one of joy and hope, a call to stand firm in the faith and to fight the 
Lord's battles in this heathen land. Once again the applause of the people proved that the
Bishop's words had gone home.

Father Weaver had been designated to give the chief address of the evening: well did he 
deserve that honour nor did he disappoint our most sanguine expectations. He was truly 
eloquent. His discourse96 carefully prepared, brief but substantial, was unlike those empty
rigmaroles97 one is so often compelled to submit to on similar occasions. It was by no 
means the string of platitudes festive orators are wont98 to inflict99 on their hearers, an 
insult to their intelligence and a trial to their patience. In words full of pathos Fr. Weaver 

86 To glean: lezen
87 Inmates: huisgenoten
88 Eagerly: gretig
89  Elated: verrukt
90 The laity: de leken
91 Stirred: in beroering gebracht
92 Venerably: eerbiedwaardig
93 Endowered: begiftigd
94 A multitude: menigte
95 To cheer: aanmoedigen
96 A discourse: toespraak
97 Rigmaroles: geklets
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briefly sketched the trials and labours of God's pioneers in Bengal. The (… ontbrekend 
woord ???) he showed how the mustard seed, sown by them, had grown and become a 
great tree. Lastly he roused our enthusiasm by bringing home to us that we are God's 
kingdom in Bengal, that on us devolves the duty of making Christ reign in this land, that 
we are to lead Him in triumph through this country, that the sons and daughters of the 
Catholics of Bengal have the duty of building up God's altar and of holding Christ's cross 
aloft100 in this heathen country. It was a great speech, not only by its length, but by the 
terseness101 of its style and the pathos with which it was spoken. It truly took us all off our 
feet.

Whilst His Grace was vesting102 for Benediction, ushers103 distributed the 'Souvenir of th 
Centenary Celebrations'. Every Catholic present received one. It is a neat little booklet, 
beautifully printed, artistically bound, of conveniently small size and profusely104 
illustrated. It contains His Holiness's message, H.E. the Delegate Apostolic's 
congratularly letter, His Grace's pastoral, and a brief history of the several dioceses and 
prefectures that were carved105 out of the original vicariate. It also gives short notices 
about the religious orders and congregations that labour or have laboured in the 
ecclesiastical province. Among the illustrations we may mention a reproduction of the 
maps described above, a photograph of the santuary of Bandel, the first Christian church 
in Bengal; furthermore we have pictures of all Prelates that have occupied the see of 
Calcutta, and of all those that to-day preside106 over the destinies of the suffragan107 
dioceses or prefectures. 

It was only right that the grand old portico of St. Xavier's, the vanished glory of our 
college, should adorn108 these pages. The handy little booklet is crammed109 with 
information and statistics, all showing what immense progress has been achieved during 
thes hundred years. Many of us will cherish110 this souvenir, not anly as a remembrance111

of a glorious day, but also as an encouragement to further endeavour112.

We should not forget that the main object of this great gathering was to thank God for the 
mercies He has so bountifully113 showered on us during the last century. This duty we 
fulfilled during the pontifical benediction of the Blessed Sacrament, The music and the 
singing were under the direction of Rev. Fr. Briot, which means that they were just 
perfection. The Te Deum was chanted by the entire congregation. Next to me knelt an 

98 Wont: gewoon
99 To inflict: toedienen, vervelen
100 Aloft: omhoog
101 A terseness: bondigheid
102 To vest: begiftigen
103 Ushers: zaalwachters, ceremoniemeesters
104 Profusely: rijkelijk
105 Carved: gesneden, afgesplitst
106 To preside: de leiding hebben
107 Suffragan: ondergeschikt
108 To adom: versieren
109 Cramped with: volgestouwd met 
110 To cherish: koesteren
111  A rememberance: aandenken
112 An endeavour: het streven
113  Bountifully: overvloedig
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aged Anglo-Indian, the happy possessor of a stentorian voice114: sure, God's angels and 
the Almighty on His Throne heard this man's hymn of gratitude: he sang it with all his 
lungs and with his whole heart. And so we did all of us; for, indeed, we knew and felt that 
we had much to be thankful for; yes, also many more graces and blessings to ask and 
obtain, so that when the next centenary comes round our present five lakes115, maybe five
million, nay fifty million and more.

After benediction there was a display of fireworks. How could we have a centenary 
celebration without bombs and ballons and rockets and smoke. The first balloon proved 
an obstinate thing: it would not rise, and when it did, it did not rise high enough but flew 
straight into a certain Professor's sanctum where it threatened to set fire to all his learned 
notes. The old coconuts did not explode at the proper place or time, and stray spark set 
fire to the draperies of the temporary altar. But our rejoicings116 were not destined to end 
in disaster: the cloth would not burn or burnt only slowly, and Brother John was there to 
extinguish the fire before it became a blaze117. No one thought of the minimaxes (?) that 
straggle118 all over the college.

I must add one more detail. The next morning the town edition of The Statesman 
contained a very sympathetic and substantially accurate account of the celebration of our 
centenary. It was obviously written by a Catholic. This seems to dispose119 of the oft-
repeated grouse120 that the secular press is determined to ignore or boycot all that is 
Catholic. It does nothing of the kind, but it is we Catholics that go into hiding or that do 
things in a hole and corner121 fashion122. We do not take the trouble to advertize ourselves
and therefore we are not advertised.

It is our own fault if our doings and our triumphs are not given the publicity they deserve: 
we have no cause of complaint against the secular press, but we should rather search 
our own hearts. If we choose to go out of our way and let the papers know what we are 
doing, they are anxious enough for copy to publish what we want them to publish. They 
know that Catholic money and Catholic support is as valuable to them as the money and 
support of others: if not a sense of fairness – which may often be present – then at least a
care for their own interests will induce them to give us all the publicity we can desire. 
An Eye Witness

An Afterthought

I had not the privilege of assisting at the banquet, offered by His Grace to the Prelates, 
the chief members of the clergy, and the most eminent Catholic laymen123 of the town; 
hence I cannot describe it, but I am told that it was a specially delightful function. All, from
His Grace downward, were still under the overwelming impression of the monster 
meeting we had just witnessed. One of the distinguished guests told me that one felt the 

114 A stentorian voice: stentorstem
115 A lake: meer
116 Rejoincings: feestvreugde, feestelijkheden
117 A blaze: gloed
118 To straggle: verstrooid rond liggen
119 To dispose: van de hand doen
120 A grouse: gekanker
121 Corner: heimelijk
122 A fashion: wijze
123 Laymen: leken
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spirit of joy and hope hovering124 over the gathering. There were three toasts: the Holy 
Father, proposed125 by His Grace; the Vicariate and its offshoots126, proposed by His 
Excellency of Chittagong; and our Pastors and Clergy, proposed by Lieut. Col. Harbury-
Toynby.

At St. Xavier's we also had our little jubilee diner, to which the Calcutta clergy were invited. 
Reverend Father Rector said a few words of gratitude to God, and prayed that the future 
might be even brighter than the past. As during the hundred years just elapsed, so during the
coming epoch St. Xavier's College would endeavour to serve the cause of God in Bengal. 
Rev. Father F.X Crohan, in whom the greater part of the last hundred years lives incarnate127,
entertained us with some very interesting reminiscences of the early days of the Vicariate 
and of the Jesuit Mission.

124 Hovering: zwevend
125 To propose a toast: een toast instellen
126 An offshoot: zijtak, uitloper
127 Incarnate: belichaamd
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Bijlage 13: St Peter’s Church
Denis Truyen SJ laat een kapelschool oprichten

http://www.darjeelingjesuits.org/main.php?mid=35&mname=St%20Peter%5C's,%20Gayaganga

Fa Denis Truyen, S.J, an energetic and farsighted (vooruitziend) missionary, used to visit 
the Terai (laagland) from 1921-31, travelling down from St Mary’s College, Kurseong, where 
he taught theology. Father was transferred to Calcutta at the end of 1931, but not before he 
had arranged, through Gayaganga TE, to have a small chapel-school building erected at 
Girja Line.

After the departure of Father Truyen from St Mary’s, Father Fischer took over the Terai 
touring  program for one year, 1932. 

In January 1933 Fr August Bossaers, S.J, the founder of the  mission, arrived in Gayaganga Tea Estate where Mr
Alex Robertson, the manager, offered Father the use of the assistant manager’s bungalow as his residence and 
chapel. By November 1934 Father moved over from the tea garden bungalow to ‘a queer (zonderling) building’ in 
Gayaganga.

In 1938 Archbishop Perier, S.J. blessed the church building as we find it today and named it after St Peter 
Canisius, who is remembered for his defence of the faith and for his famous catechism. Father Bossaers died of 
black water fever (kala-azar) in 1945.

In the years before the Church arrived in the Terai, it was the voluntary catechists, who kept the flame of the faith 
alive, such as Dominic, Musa Marens, Athanase Beck, Philip Bara and Alois Lakra. They literally bore 
(verdragen) the heat of the day in serving the scattered (verspreid) communities of the twenties and thirties. In 
recognition of their services, the last three catechists were awarded the Bene Merenti medal by Pope Pius XII.

Estd: 1933
St Peter's Church, P.O. Gayaganga-734 426, Dt. Darjeeling
West Bengal

Present Parish Priest: Fr Thomas Kollakkompil, SJ
Mob: Mob: 8670092641
Email: tommydarj@yahoo.co.in

Vertaling eerste twee alinea’s die voor ons relevant zijn

Pater Denis Truyen SJ, een energiek en vooruitziend missionaris, bezocht geregeld het Terai laagland
van 1921-31, als hij afgereisd kwam van St Mary’s College, Kurseong, waar hij theology doceerde. De
pater werd overgeplaatst naar Calcutta op het einde van 1931, maar niet vóór hij had geregelde via 
Gayaganga TE, om een kleine kapelschool te laten oprichten in Girja Line.

Na het vertrek van pater Truyen van St Mary’s, nam pater Fischer het Terai bezoek programma over 
voor één jaar, 1932.

→ Lees in dit verband de brieven 2 – 5. Misschien gaat het hier over hetzelfde schooltje als in 
zijn brieven.
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De versie zonder bijlagen werd reeds afgedrukt bij gelegenheid van de honderdste 
verjaardag op 6 november 2010 van Henri Langens, van de familie de laatste bewoner 
van ‘Schijven’ in de Waterstraat te Beek Bree. 

In mei 2015 kon ik alle bijlagen toevoegen inclusief het volledige curriculum dat ik vond in 
het archief van de Jezuïeten bij Kadok Leuven. Om dus een volledig beeld te krijgen van 
de loopbaan van Denis Truyen S.J. moet het curriculum gelezen worden samen met de 
biografie die ik eerder kon samenstellen aan de hand van de gegevens die ik kon vinden 
tot 2010.

Ook het verslag van de 'Centenary' van 1934 – het verslag van het honderdjarig jubileum 
van de aanwezigheid en activiteiten van de jezuïeten in Calcutta en toegeschreven aan 
Denis Truyen S.J., – is zeer interessant, omdat het een levendig beeld schetst van de 
toestand in het gebied van tweeëntachtig jaar geleden. En dat is uitzonderlijk.

Ondanks de grote zorg besteed aan de samenstelling van de tekst zou een fout kunnen 
voorkomen. De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die 
hieruit zou kunnen voortkomen. 

Alle belanghebbenden verleenden bereidwillig hun toelating om de gebruikte informatie, 
afbeeldingen en foto’s zonder vergoeding in dit boek op te nemen, waarvoor nogmaals 
dank.

Denis J.M. Truyen
Geussensstraat 8
B -3960 Beek Bree
België Belgium
089 47 10 52
dennistruyen@gmail.com
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