
Bekenaar Jezuïet Missionaris Professor Indiër
1905 Denis Truyen 23 jaar vertrok naar Indië1 enkele reis

Verantwoording: Bij de eerste kennismaking met dit uniek reisverslag
van Denis Truyen S.J., 1882-1970, was mijn eerste reactie dat ik uit
respect voor de auteur aan de presentatie van dit verhaal helemaal
niets mocht wijzigen. Bij aandachtige lezing echter, werd duidelijk dat
de taal van het begin van de vorige eeuw voor de toenmalige lezers –
toen er nog geen standaardtaal was – mooi beschaafd Nederlands
was.  Echter, voor ons vandaag, komt zij vreemd over en – voor een
vlotte opname van de inhoud –  is zij eerder afleidend, zelfs storend.
Daarom heb ik gekozen voor een aanpassing naar fris eigentijds
taalgebruik en een aangepaste en ondersteunende opmaak van de
tekst. De inhoud echter blijft integraal authentiek. 

Het verslag begint op 10 september 1905 bij het afscheid van zijn vader
thuis (bij ‘Triës’) in de Waterstraat 13 te Beek Bree en beslaat de
volledige reis per tram en trein van Beek tot Genua en vandaar per boot
langs het Suezkanaal tot de aankomst in in India op 17 oktober 1905.

Dit reisverslag werd mij ter beschikking gesteld door Jos Ceyssens,
Beek, met dank. Hij ontving het van Walter Janssen, Neerpelt, oud
leraar geschiedenis. Zijn moeder was Gertrudis Truke Truyen, 
halfzuster van de jezuïet, geboren in Beek en gehuwd met Cornelis 
Nelis Janssen, zijn vader, gewezen gemeenteontvanger van Bocholt. 

Reisverslag door Denis Truyen S.J. 1882-1970

Zondag 10 sept. 1905
Subdiaken ▪ vaarwel aan vader (Pieter Jan Truyen, van Triës,

red.). God beware hem ▪ Vaarwel aan nonk (Hendrik Truyen,

bij Schijven, red.) en aan Nies (zijn neef Denis Truyen van

‘Schijven’, later Nies Dirix genoemd red.) die meegaat tot Bree ▪ 

Maandag 11 sept. 1905
Vaarwel bij Damiaens ▪ Vertrek met de eerste tram ▪ Te 
Diest, gebed in de kamer van de H. J. Berchmans (student jezuïet 1599 – 1621, red.) ▪ Vaarwel te Leuven ▪ 's 
Avonds te Brussel ▪ Sint Goedele bezocht ▪ 

Dinsdag 12 sept. 1905
Te laat uit Brussel vertrokken (er was een ontriggeling in 
Ter Hulpen) (ontregeling?, red.) ▪ Over Leuven om: gesukkel
onderweg ▪ Namen ▪ Aarlen: Ferdinand, Muller, Fitschif,
Velle, Lallemand, Lambot, Van Dooren komen groeten en
fruit brengen ▪ Luxemburg ▪ Reisgezel geeft raad tegen
zeekoorts: zeezout op de borst ▪ De Moezel te 
Diedenhofen in Lotharingen ▪ Metz: nog de Moezel  ▪ Veel
tunnels ▪ Schone streek ▪ Hop op draden, voor het overige
lijk thuis ▪ In alle dorpen zijn er twee kerken: de streek is
half protestant ▪ 
De Vogezen: wolken ▪ In bergkloven: mist ▪ Bieten,
aardappelen, tabak, wijnvelden, onnozele achtermaat ▪ Te 
Bazel goede tolbeambten ▪ Onze sneltrein weg; ongeveer twee uur wachten ▪ Voor een drupje koffie 
1,25 frank betalen. Fruit met peperkoek aten we vroeger op. ▪ Veel plezier met 't benepen gezichtje van 
een nonneken ▪ Naar Luzern om 9.07 uur ▪ Aankomst na 11 uur ▪ Hôtel du Nord ▪ Een kamer voor 3 
personen. Goed geslapen ▪

Woensdag 13 sept. 1905
Luzern ▪ Ontbijt ▪ Geen mis in de Jezuïetenkerk, maar wel in de Franciscanerkerk ▪ Schone stad rond 
het meer, tussen hoge bergen ▪ Mist verbergt alle toppen ▪ Geen sneeuw gezien ▪ Om 10.00 u vertrek 
van Germania, vol Engelsen (Germania is waarschijnlijk een schip, red.) ▪ Een oude profeet met grijze baard 
zegt teksten op uit de H. Schrift ▪ Koud ▪ Schoon groen water ▪ 

Prachtige boorden met woningen, hotels, villa’s en ja een schoon beeld van Onze Heer ▪ 

1 Indië werd later India genoemd.
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Rotsen, bergen ▪ Mist verbergt toppen ▪ Soms weg, soms spoor loopt
langs 't water ▪ 

Te Flüelen afstappen en per spoor verdergaan  ▪ Het spoor loopt langs
de Reuss, die over reusachtige rotsen bruist ▪ Schone vallei tussen
hoge rotsen en bergen ▪ Nette dorpjes met aardige houten huizen rond
wit kerkje en dat in kloven of tegen de helling ▪ Tomaten hangen op
stokken om te drogen ▪ Dennen groeien in de rotsen ▪ Veel watervallen
storten af langs de rotsen ▪ Talrijke tunnels ▪ Spiraalvormige tunnels
onder andere te Wazen, waar we driemaal op dezelfde plaats, maar
hoger te recht komen ▪ 

Göschenen, middagmaal in station voor 3.50 ▪ Glas wijn op kaas
omgestoten en een Engelsman eet er toch van ▪ Op 20 min zijn we door
de Sint Gotthard (tunnel, red.): lengte 14,912 km ▪ In Italiaans
Zwitserland ▪ 't Is er warm ▪ In de Leventina vallei ▪ Altijd tunnels ▪ 
Watervallen ▪ Dorpjes op de bergen ▪ Dennen, kastanjebomen en
acacia’s ▪ Ticino, nog maar rivier ▪ Nu wijnvelden in de vallei ▪ Zeer
arme stenen huisjes met grove leien daken ▪ Pompoenen groeien in
weiden ▪ Spaanse tarwe ▪ Steenkappers werken in granietgroeven ▪ 
Veel kapellen met hoge torens aan O.L.V. gewijd ▪ 
Bellinzona: wijn op bergen ▪ Lugano: schoon meer ▪ We
rijden er langs en over ▪ 't Is warmer ▪ Chiasso: Zwitserse
stad, maar Italiaanse tol ▪ Men verandert van geld ▪ 't Wordt
duister ▪ In de trein: Italiaans heertje is er uit: nu nog een
Hollands paar, een brave Engelsman enz. Vroeger ook
Belgische priester en 2 Belgische heren die naar Rome
gaan ▪ Milaan: Hôtel de Como ▪ Italiaans avondmaal en
naar bed ▪ 

Donderdag 14 sept. 1905

Mis in de kerk van den H. Joachim ▪ Naar 't college ▪ 
Voormiddag nog door stad  ▪ Wat een standbeelden! ▪ 
Museum voor natuurwetenschappen ▪ Kerk van Sint Karel,
naar het Pantheon van Rome nagemaakt ▪ Italianen met
zwarte haren en schitterende blik ▪ Geen schone stad: te
hoog, te massief, geen verscheidenheid ▪ Middag in 't College  ▪ Dan naar 't vorig college van 't 
Gezelschap, waar we de schilderijen niet mogen zien, wel de bibliotheek ▪ Grootse galerijen Victor 
Emmanuel ▪ De dom, met zijn honderd gekantelde naalden, 109 meter hoog, meer dan 3000 beelden. 
We klommen tot aan de voet van de vergulde Moeder Gods, 109 m ▪ Binnen de oude ‘gebrande glazen’ 
▪ De schat: 2 zilveren beelden en 2 zilveren borstbeelden,
gouden bisschopsstaven, ringen, mijters, kelken, gewaad,
alles met edelgesteenten bezet ▪ Onderaardse kapel: eerste
deel bewerkte plijsterkalk (stuc); tweede deel: marmer en
zilverwerk aan 't gewelf ▪ Zilveren en kristallen zerk, gift van
Philips IV van Spanje. ▪ Lichaam in kostelijk gewaad (H. C.
Borromaeus) ▪ Boven hangt een kostbare kroon met
edelstenen uit de schat van 't Beiers hof ▪  Gulden kruis met
blauwe edelstenen. Gift van Maria Theresia ▪ Elektrische
tram ▪ Avondmaal in 't College ▪ 

Vrijdag 15 sept. 1905 

Mis, communie, ontbijt in 't college ▪ Vertrek. Platte streek ▪ 
Rijstvelden (lijk vogeltjeszaad), maïs ▪ De Ticino, breed
maar bijna droog; brug van 780 m ▪ 't Karthuizerklooster van
Pavia ▪ Langs en door de Apennijnen ▪  

Gedurig loopt de trein over gemetselde verhogingen of door tunnels ▪ Mooi ▪ Hoge huizen lijk 
sigarenkisten: aan alle vensters hangt lijnwaad te drogen ▪ Genua. (1000 km gereden, red.) Vanuit de trein 
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vuurtoren en haven gezien ▪ Schoon station ▪ Standbeeld van Christoffel Columbus ▪ Open rijtuig naar 
Hôtel National ▪ Wat gegeten, en dan naar de residentie ▪ Arm klooster op 2e, 3e, 4e… statie: hofken op 
6e of 7e statie. Onnozel ▪ In de Garibaldistraat geweest en daar 't Gemeentepaleis van buiten gezien: 
dat was vroeger een college van 't Gezelschap ▪ De Annunciatakerk: allemaal marmer van allerlei 
kleuren. Geschilderd en verguld gewelf ▪ 

Zaterdag 16 sept. 1905
Genua niet schoon: enge straten, hoge huizen: altijd eentonig ▪ Gebouwd op eng streepje land tussen 
zee en bergen. Op bergen grijze versterkingen ▪ Ons oud College Babbi bezocht: schoon binnenplein 
met marmeren zuilen, schone grote zaal, zeer grote bibliotheek ▪ De haven bezocht ▪ Deze morgen mis 
en communie in de residentie ▪ Ook middagmaal – gezeten naast professor in wijsbegeerte te Chiera ▪ 

Zondag 17 sept. 1905

Mis en communie in de residentie: ook middagmaal. 't Paleis
Durazzo-Pallovaccini bezocht: schone galerij schilderijen,
waaronder sommige werken van Rubens, Van Dijck en
oudere Vlaamse schilders. Veel andere kunstvoorwerpen:
meubels, porselein, kleine beelden enz. ▪ Schone marmeren
trap en schone koer met marmeren zuilen ▪ 's Namiddags
Campo Santo prachtig, maar is dat een uitstalling van
beeldhouwkunst of een dodenveld? Standbeeld van Mazzini
▪ 's Avonds lang gepraat met een Luxemburger, zendeling
van 't H. Hart ▪ Vertrokken vier Gentse Zusters van Liefde ▪ 

Maandag 18 sept. 1905

Rond 9.00 u met Mr. Raphaël Serra, per rijtuig naar de
haven ▪ Onderweg een lange smatstoel en fles cognac
gekocht ▪ 

Per schuit naar de Isla de Luzon2: 2 masten, 2 zwarte
schouwen; lengte 15 à 20 m. breedte 115 à 120 m (bedoeld

wellicht 11,5 à 12,0 m, red.). In 1882 te Southampton (Groot-

Brittannië, red.) gebouwd. Draagvermogen: wat meer dan
5.000 ton; gewone snelheid rond 12 mijl per uur ▪ Om 12.00
uur steken we van land ▪ Om 10.30 u ontbijt: een echt
middagmaal; de wijn is wat beter dan die van de Italianen ▪ 
Kennismaking met de Aalmoezenier, die zich aanstonds
hevige carlist3 verklaart ▪ Reisgezellen: in de 2e klas twee 
oblaten die naar Colombo gaan, een franciscaan die te 
Port Saïd afstapt: de vent is verkleed ▪ Verder in 2e klas
twee heren en een dame met drie ondeugende kinderen
Philomena, Carmen en Salvador; 2 zwarte meiden ▪ In 1ste
klas, de Spaanse gevolmachtigde te Caïro: hij stapt af te
Port Saïd. Portugese dame die naar Macao gaat  met
haar 2 kinderen Aloysa en Emmanuel ▪ Heer en dame uit
Manilla met drie kinderen, Antonia, Candida en Theresa ▪
Een jong Spaans paar en er bij een jonge dame of juffrouw ▪
De dame van de consul van België en Italië te Colombo4 met
6 kinderen, Aida, Irma, Nora, Otto, Agio, Remo: een zwarte
meid en een zwarte knecht ▪ In de 3e klas, brave lieden
waarvan sommigen door de nood uit 't vaderland verdreven
schijnen. 'k Zou hen zo graag spreken ▪ Kleine kajuit ▪ 
Knecht die niets dan Spaans kent en zwarte huid heeft. Er
zijn meer zwarte dienaars op 't schip ▪ Men vaart langzaam

2 Isla de Luzon is een eiland van de Filipijnen met Manilla als hoofdplaats.
3    Carlisme: een traditionalistische beweging in Spanje die wordt geleid door een pretendent naar de Spaanse troon. 
4   't Was een foute informatie: haar echtgenoot, H. Diacono is niet consul (toch zeker niet consul van België), alhoewel hij 
wellicht een plaats heeft in 't consulaat van België te Colombo.
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uit de haven. ▪ Tot 's avonds Italië's kust in 't zicht, aan de andere zijde niets dan water; blauwe waters ▪
Koel windje ▪ Meeuwen vliegen ons na ▪ 

Dinsdag 19 sept. 1905
Mis ▪ Rond 3.00 uur krijgen makkers de zeekoorts. ▪ Bad en dan zeeziek, doch vissen krijgen niets; 'k ga
op bed liggen ▪ Middagmaal om 5.30 u alle drie afwezig; zwarte knecht spreekt van pauco soppo, 
mastella… maar pauco soppo wil niet binnen ▪ Om 9.30 u wat thee ▪ 

Woensdag 20 sept. 1905
's Nachts Napels en Vesuvius voorbij gevaren ▪ 's Morgens klein onweer, wat schuim op groter baren ▪ 
'k Heb honger: een stuk peperkoek ▪ Mis Molitor blijft niet. Ontbijt ▪ Nog wat moe ▪ Engte van Messina: 
Italië's kust is dor, bergachtig, weinig dorpen ▪ Zee zeer eng
(3 tot 8 m breed, 32 km, sterke stroming, red.): schuiten die hevig
dobberen; zeilschepen, steamers (stoomboten, red.) ▪ 

Sicilië's kust met dorpen en steden: Catane en Messina ▪ 
Ook bergachtig, maar veel wolken en mist, zodat we de 
Etna5 niet zien dampen ▪ Over dag wat zon, kalme zee,
maar toch dansen we ▪ 's Avonds wind: matrozen binden
alles vast. Schuimende baren, regen van alle kanten ▪ 't
Dondert en 't weerlicht gedurig ▪ Men houdt bijna stil, 't sein
fluit gedurig om niet tegen ander schip te botsen ▪ Ik vaar in
slaap in kajuit. Als alles gedaan is, kopje thee en naar bed ▪ 

Donderdag 21 sept. 1905
's Nachts de Stromboli6 voorbij ▪ Kalm weer. Zon. 's
Namiddags warm ▪ 's Avonds kust van Kreta. Vuurtoren ▪ 
Zwarte kindermeid wil ‘bon soir’ zeggen, maar zegt ‘bonne
année’ ▪ Rat in kajuit gezien ▪ 

Vrijdag 22 sept. 1905
Alle dagen moeten we ons uurwerk vooruit zetten: 't is 7.45
uur thuis en hier 9.30 u voorbij. ▪ Os zien doden ▪ Meer ros
vee met lelijke horens te lang; heel hoenderhok ▪ Schaduw
van de mast in de lucht gezien ▪ Zwaluwen en meeuwen.
Komt die zwaluw van Beeck (van thuis in Beek, red.)? ▪ Nu en
dan stoomboot in de verte ▪ 's Avonds vonken in het water.
Hevig door schip bewogen ▪ 

Zaterdag 23 sept. 1905
Zonsopgang: schoon, maar te lande schoner ▪ Zeilen en
rokende schouwen in de verte ▪ 't Water is niet meer zo
blauw ▪

Afrika's kust. Damietta ▪ Eindelijk Port-Saïd (Egypte, red.):
aankomst rond 4.30 u ▪ Consul van België en Italië komt
hier op: dikke vrolijke man ▪ Dokter van de haven bezoekt ▪ 
Turkse lakei komt de Spaanse gevolmachtigde afhalen ▪ 
Kooplieden: bedriegers ▪ Vent met blauwe rok krijgt slagen
en stampen en wil toch niet af ▪ Kolendragers: afgrijselijk,
slordig, dragen kolen in manden en huilen een soort zang ▪ 
De stad in: schuitvoerders willen ons in schuit doen betalen
om ons te bedriegen ▪ Stad op zijn Oosters, met
veranda’s…, wel verlicht ▪ Grote winkels, herbergen met
muziek ▪ Veel Europeanen en Mohamedanen op straat,
maar geen Mohamedaanse vrouwen ▪ Veel kooplieden die u
nalopen ▪ Flesje limonade 0.25 f ▪ Men spreekt hier alle
talen ▪ In haven Engelse, Duitse, Oostenrijkse schepen… en een Hollands, meen ik ▪ 

5    De Etna is een vulkaan aan de oostkant van het Italiaanse eiland Sicilië.
6    Stromboli is een klein vulkaaneiland in de Tyrreense Zee en maakt deel uit van de Eolische of Liparische eilanden, een 
vulkanische archipel ten noorden van Sicilië. 
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Napels ligt tussen de Vesuvius en de zee.

Secilië: de Etna gezien vanuit de zee-engte.

De Stromboli bevindt zich op een vulkanisch 
eilandje ten Noorden van Sicilië, 1905.



Zondag 24 sept. 1905
Om 4.00 u vertrek ▪ Ik ben vandaag 23 jaar oud, 4 jaar Jezuïet; 2 jaar na beloften ▪ Mis: veel zijn 
tegenwoordig, maar 't is 't geloof van onze Kempen toch niet ▪ Muggen opgedaan te Port-Saïd ▪ Om 5.30
uur in 't kanaal van Suez ▪ 

Eerst zoete, dan zoute meren, soms droog en met veel zeilen of roofvogels ▪ Dan woestenij aan beide 
zijden: zand, zand ▪ Legering van Arabieren: slordig en armoedig: tenten van slordige matzakken ▪ 
Muzelmannen in schepen: slordig ▪ Muzelmannen die zavel vervoeren of werken met kemels: ellendig ▪ 
Stations van de spoorweg hebben wat palm- of dennenbomen ▪ Arabisch dorpje met moskee: wat groen 
en voor de rest ellendig. ▪ Wat riet of brem aan de Afrikaanse kant waar vaart (kanaal? red.) zoet water 
loopt ▪ Men gaat langzaam ▪ Engels schip gezonken ▪ Ellendige jongens lopen 't schip na om een 
penning of een stukje brood ▪ 

's Avonds te Suez ▪ De onttroonde sultan van de Maldiva-
eilanden (in de Indische oceaan, red.) zal ons vergezellen: hij
wordt naar 't schip geleid door zijn vette schoonvader, vroe-
ger Egyptische contre-admiraal (vice-admiraal, red.), door zijn
zeer vette schoonbroer, door zijn vrouwen in Egyptische
kledij en door een groot gevolg Muzelmannen en Europe-
anen ▪ Hij gaat te Ceylon (nu Sri lanka, red.) procederen ▪ 
Hij kent de consul ▪ Naam: Muhammid Immadudin ▪ 

Maandag 25 sept. 1905
In de baai van Suez: bijna de hele dag zien we land ▪ 
Mozes' fontein niet gezien, maar wel de Sinaï, maar zonder
't te weten ▪ Naakte bergen van beide zijden ▪ Wind stuwt
ons vooruit en brengt koelte. Schuimende baren ▪ 's Avonds
is 't gesternte de Grote Beer niet meer te zien ▪ Veel vogels
vliegen en rusten op 't water ▪ 

Dinsdag 26 sept. 1905

Tot de H. Tafel genaderd ▪ Vliegende vissen rond 4.00 u ▪ 
Grote hitte: 30° ▪ Alle dagen gediend aan tafel zoals grote 
heren en – al is de Spaanse wijn beter dan die van de 
Italianen - toch moet ik van de Spaanse keuken niets hebben ▪

Woensdag 27 sept. 1905
Warm bijzonder voormiddag ▪ V. de Waerde vertrekt uit 
Genua ▪ Kalme zee ▪ 

Donderdag 28 sept. 1905
Veel wind. Zee schuimt ▪ Arm jufken dat geen blanketsel
genoeg en heeft (oudvlaamse parafrase? Hij had trouwens in Drongen 

bij Gent gestudeerd, red.) ▪ Schone blauwe zee ▪ Rotsen van de 
12 Apostelen ▪ Dolfijnen (of bruinvis) ▪ Van 27 tot 28 sept. in
23.49 uur 280 mijl gedaan (distancia directa), (rechte afstand, red.):
per uur dus 21,915 km (een zeemijl is 1852 m) ▪ Allard en
Cie vertrekken ▪ 

Vrijdag 29 sept. 1905
's Nachts heeft het wat gestormd ▪ 's Morgens engte van
Perim en straat van Bal el Mandeb ▪  Kust is steeds naakt,
rots- en heuvelachtig ▪ Dus uit Rode Zee en in de Golf van
Aden (tussen Jemen en Somalië, red.) ▪ Tegen de avond ziet
men Aden heel ver ▪ Van 28 tot 29 sept. doen we 256 mijl in
23.40 uur, dus ongeveer 20 km per uur (maar de omwegen
zijn daar van afgetrokken) ▪ 

Zaterdag 30 sept. 1905
Tot de H. Tafel genaderd ▪ Nog in de baai van Aden, maar
we voelen toch de stroom van de Indische Oceaan: aan 't middagmaal staat Molitor op voor de soep, 
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Zeilschepen op het Suez Kanaal

Rode Zee, Golg van Aden, Eiland Socotora, 
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Egypte, vormt bijna een rechte lijn.



ik eet de soep half uit ▪ Van Husten vertrekt na de soep ▪ Toch krijgen de vissen van niemand iets ▪ 
Officieren gebruiken zwam en vuursteen om aan te steken ▪ We betalen voor de boot 555 f, meen ik, 
maar we hebben 40 % korting: anders was het rond 925 f ▪ Van 29 tot 30 sept. 263 mijl in 23,42 uur d.i. 
20,1/5 km per uur ▪ 

Zondag 1 okt. 1905
Mis: twee wel opgesmukte matrozen doen de erewacht langs de outer: vandaag is mijn indruk beter over
't geloof van de Spanjaarden ▪ 's Nachts grote omweg gedaan van 't Noorden van Aden tot bij de 
eilanden Socotora (in de Indische Oceaan, red.), die we nu zien: de wind was tegen, maar een onderzeese 
stroom stuwde ons zo snel vooruit dat we de omweg al afgerekend, van 30 sept. tot 1 okt. 290 mijl 
deden in 23,42 uur dus 22,660 km per uur ▪ Zeer kalme zee: men zou er op schaatsen ▪ Zwermen 
vliegende vissen zoals vogels ▪ 's Avonds als de zon onder is aan gezichtseinder heel zwarte wolken: 
men zou zeggen een dichte rei bomen heel kortbij ▪ 

Maandag 2 okt. 1905
's Morgens regent het ▪ Niet warm ▪ Van 1e tot 2 okt. 277 mijl in 23,42 uur ▪ 

Dinsdag 3 okt. 1905
Gisteren avond nog regen ▪ Zeer kalme zee ▪ Als de zon op 't water schijnt, dat door 't roer bewogen 
wordt, is het vol glinsterende edelgesteenten ▪ Van 2 tot 3 okt. 288 mijl in 24,40 uur ▪ 

Woensdag 4 okt. 1905
Op 't dek geslapen, maar wind joeg me de kajuit in ▪ De machines gezien ▪ Duits schip komt ons voor ▪ 

Donderdag 5 okt. 1905
Kalme zee ▪ 's Avonds ziet men de vuurtoren van de 
Maldiva-eilanden (voor de zuidpunt van India, red.) ▪ 

Vrijdag 6 okt. 1905
Laatste dag ▪ Alle dagen mis gehoord ▪ Men maakt pakken
gereed ▪ Morgen vroeg zijn we te Colombo (commerciële

hoofdstad en grootste stad van Sri Lanka, red.), als 't God belieft ▪ 
Van 5 tot 6 okt. 270 mijl in 23,42 uur ▪ Feestdag van den H.
Bruno ▪ 's Avonds zien we de kust van Indië ▪ 

Zaterdag 7 okt. 1905: aankomst op Ceylon, verkenning
Vroeg op, vroeg mis ▪ We zien Ceylon's kust: overal
vissersschuitjes ▪ In de haven: Frans oorlogsschip ‘La
Foudre’ met kleinere scheepjes ▪ Naakte bedelaars ▪ 
Werkvolk om koopwaren te lossen of kolen te laden: schone
typen ▪ De Rooms Katholieken komen groeten ▪ Vaarwel
aan E. Aalmoezenier, kapitein, reizigers ▪ P. Standaert
verwacht ons ▪ 

Door de stad ▪ Rijtuigen door mensen getrokken ▪ Allerlei
typen: blanken, Muzelmannen, Tamoels, Senegalezen,
Hindoes met heidense tekens op 't voorhoofd ▪ Naar winkel,
bank enz. ▪ Naar 't bisdom op de elektrische tram:
eigenaardige wijken, waar enkel inlanders wonen –
betelknauwers ▪ Grote stad tussen zee en meer ▪ Te 
Borella (stad op Sri Lanka, halverwege naar het zuiden, red,)

bananen gegeten, die smaken zoals bosbessen ▪ Papaia
gegeten ▪ Broodboom gezien ▪ Aan tafel rijst met curry ▪ 
Hier Luxemburgse zendelingen ontmoet ▪ Naar Galle (stad

aan zuidelijke punt van Sri Lanka, red,): de spoorweg langs de zee
▪ Overal cocosbomen. Van de boom gaat niets verloren: 't is
Ceylons rijkdom ▪ Dorpjes tussen bomen: armoedige
huisjes, naakte kinderen ▪ Mannen bijna naakt en dat maakt
ze schoon ▪ In stations boeddhistische monniken ▪ Ook
Rooms Katholieken met schapulier, Singalezen met lang
zwart haar en een ronde kam er in ▪ Dagobas (boeddhistisch bouwwerk, red.) ▪ zwarte zwijnen ▪ Kleine 
schuiten met soort zwengel. ▪ Banaanbomen op 3 maanden. Er zijn er altijd ▪ Op Ceylon altijd groen, 
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doch 't groen is er niet zo mals als in België ▪ Te Borella kleine Portugees die naar San Tomé gaat ▪ 
Inlandse priester ▪ Aankomst te Galle: F. Biezer is daar ▪ Naar huis van de Bisschop. De kamers op zijn 
Oosters ▪ 

Zondag 8 okt. 1905
Bisschop afwezig ▪ Mis: de Katholieken op de vloer geknield, laten sandalen aan de deur. Anderen zijn 
zoals Europeanen, doch godvruchtiger. Diep bewogen ▪ 't College: slaapzalen, eetzaal, studie; er zijn 
burgers, Tamoels, Singalezen ▪ In 't externaat zijn er van alle godsdiensten ▪ Met Singalesen Katholieke 
leer besproken ▪ Inlanders laten de kinderen zegenen ▪ Naar de Zusters: groot klooster op zijn 
Europees, grot, kapel ▪ Wezen ▪ kantwerk ▪ Inlandse zusters ▪ Lof: veel tegenwoordig ▪ Rozenhoedje 
gezongen ▪ Wandeling langs bruisende zee, over forten door de Hollanders gebouwd: dat is de 
eigenlijke stad ▪ Drie Protestantse tempels ▪ Van verre schijnt onze kerk schoon ▪ De Wesleaanse kerk is
prachtig: orgel en schone klokken ▪ De Presbyteriaanse (Hollandse) op plaats van de oude jezuïetenkerk
▪ Op 't eiland spreekt men nog Portugees, maar geen Hollands meer ▪ Van deze laatsten blijft niets 
over ▪ Ze vervolgden de Rooms Katholieken ▪ Kleine Hindoe tempel ▪ 

Maandag 9 okt. 

St. Denis (zijn eigen naamfeest, red.) Bad in zee ▪ Vertrek: in
trein inlandse protestantse priesters met toog aan ▪ Te 
Colombo getweeën een hoed gaan kopen ▪ Naar Kandy 
(belangrijke stad in binnenland, red.), lunch ▪ Rijstvelden, waar ze
soms aan 't akkeren zijn ▪ Theevelden ▪ Bamboeriet ▪ Door
rotsbergen omhoog: aan een zijde rots, aan de andere de
afgrond ▪ Bomen met wortels in de lucht ▪ Om 6.00 uur te 
Kandy ▪ F. Gille ▪ Rijtuig ▪ F. Cypr. Lambot ▪

Dinsdag 10  okt. 1905 
St. Fr. Borgias ▪ 't Seminarie: 80 leerlingen ▪ Grote
eigendom ▪ Regen ▪ 

Woensdag 11 okt. 1905
Kapel met schone Lieve Vrouw ▪ 's Namiddags naar 
Perradaynia: schone palmbomen, groot bamboeriet enz. ▪ Afgrijselijke regen ▪ 

Donderdag 12 okt. 1905

Door de stad ▪ Boeddha's tand ▪ 't Paleis der Koningen ▪ 't Meer met
serpenten, vissen, schildpadden ▪ Boeddhaboom ▪ Dagoba7 ▪ Paleis van
de Gouverneur ▪ De protestantse kerk. De kathedraal ▪ Inlandse straten ▪ 
Koperbewerkers ▪ Boerderij van 't Seminarie ▪ 

Vrijdag 13 okt. 1905: met andere boot naar India
Vertrek ▪ Colombo: kaartje voor boot ▪ ‘Purnea’, groot schip ▪ In 2e klas:
reisgezellen: dikke inlander, Mohammedanen ▪ Katholieken vragen
beeldekens (prentjes, red.) ▪ In 3e klas veel inlanders. Om 6.00 u vertrek ▪ 

Zaterdag 14 okt. 1905: aankomst in India
Om 8.00 uur aankomst ▪ Sousei Peter ▪ In ossenkar met inlandse pater
naar missie ▪ P. Haas enz. ▪ Ontbijt ▪ Kerk scholen ▪ Naar station:
landverhuizers naar Ceylon ▪ Spoor door plat land: aloës, magere
palmbomen, katoen- en rijstvelden. ▪ Tempels, goden, duivels ▪ Te Madura
(sinds 1949 Madurai, grote stad van 1 189 000 inwoners, gelegen voorbij de zuidspits van
India, red,) moeten wij ons zelf uit de slag trekken ▪ Met ossenkar naar
de missie ▪ Mgr. Barthe daar ▪ Christen dorp komt met muziek ▪ Sandipu 
▪ Door de stad: overal goden, tempels, duivels ▪ Protestantse hospitalen
en kerken ▪ 't Prachtig paleis der koningen ▪ Lieden met heidense tekens voor 't hoofd met koedrek 
gemaakt: koe is heilig. Koedrek is brandstof ▪ Onze kerk niet lelijk ▪ 

Zondag 15 okt. 1905
Eerste Communie ▪ H. Vormsel ▪ Kledij der lieden ▪ Sandipus ▪ Door de stad: meer door muur en duivels 

7    Opmerkelijk architecturaal bouwwerk van antiek Ceylon (Sri Lanka).
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omringd en met tempel in 't midden ▪ Overal meren ▪ Nieuw klooster ▪ Plechtig lof waar ik subdiaken 
was ▪ 

Maandag 16 okt. 1905
Scholen van inlandse zusters ▪ Kinderen van allerlei kasten ▪ Veel heidenen: allerlei kleding, zang, 
dans ▪ Tempel: hoge torens vol beelden, duizenden pilaren en goden ▪ Lange slordige stinkende gangen,
heilig meer, heilige koeien en olifanten ▪ Vertrek ▪ Te Amaipanayakanur veel apen ▪ In ossenkar van 
4.00 tot 11.30 u ▪ Voerman vraagt brood dat hij met smaak eet. Vlees wil hij niet ▪ Tot bij Saniassi: 
Peryakulam Koviluku ▪ 

Dinsdag 17 okt. 1905
Weer in ossenkar van 3.00 tot 5.30 u ▪ Dan de bergen in, op magere paardjes ▪ Schone streek ▪ 
Onderweg komen Medard F. Neren, de Berraly, V. Eedbeeck ▪ Om 11.00 u thuis. Koude ▪ God zij dank ▪ 

 

Toelichting

1. 1905. Op zijn 23ste trekt Denis Truyen S.J. naar India om zijn studies verder te zetten en 
missionaris te worden met de gelofte om nooit meer terug te keren. De volledige opleiding tot 
jezuïet duurt trouwens 18 jaar. Hij laat familie, vrienden, kennissen en vaderland voorgoed achter
zich. 

2. O.a. te Shembaganur Kodaikanal in het zuiden (2 jaar), te Calcutta (6 jaar), te Kurseong Darjeeling, 
in het noorden tegen Nepal en aan de voet van de Himalaya (4 jaar), te Ranchi (1 jaar) studeerde 
en werkte tot 1931. In 1932 – op zijn 50ste - werd hij opnieuw naar Calcutta gezonden om 
professor te worden aan een universitair college en vervolgens naar een universitair college te 
Ranchi, het nieuwe bisdom.

8

Ceylon, later Sri Lanka genoemd. Denis 
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3. De afstand van Calcutta naar Kurseong is ongeveer 650 km en
naar Ranchi ongeveer 350 km. Kurseong ligt op ongeveer 75
km van Katmandu met de berg Everest.

4. De jezuïeten waren gekend als de leraars en professoren van
Europa en in die hoedanigheid hadden zij overal colleges. Zij
gebruiken een achtervoegsel bij hun naam nl. S.J., Societatis
Jezu, d.i. van het Gezelschap van Jezus. Een lid van het
Gezelschap is een socius, gezel.

5. Voor hen was het handig om reizen te organiseren met
overnachtingen in de colleges van het ‘Gezelschap’. 
Aansluitend worden steevast de plaatselijke stad en de
belangrijkste bezienswaardigheden bezocht. Allicht had hij een
geschreven reisgids met zich mee.

6. Hij reist met tram en trein naar Brussel waar hij de trein neemt
tot Genua, de geboortestad van Christoffel Columbus. In Genua
neemt hij een ‘schuit’ met bestemming Isla de Luzon (Filipijnen):
2 masten, 2 zwarte schouwen; lengte 15 à 20 m, gebouwd in
1882 te Southampton. Draagvermogen: wat meer dan 5.000
ton; gewone snelheid rond 12 mijl per uur. Onderweg vermeldt
hij snelheden van omgerekend 20 tot 23 km per uur, afhankelijk
van de wind.

7. Baai van Aden: ‘we betalen voor de boot 555 f, meen ik, maar
we hebben 40 % korting: anders was het rond 925 f.’ Bedoelt hij
‘Belgische frank’? Hij vertelt niets over de lengte van het bedoelde
traject voor deze prijs, maar kennelijk is het een groot bedrag.
Vergelijk: in geval van Belgische ‘frank’, dan is 555,- fr gelijk aan
7,4 % van de som die mijn overgrootvader in 1886 betaalde voor
zijn boerderij, met huis en 5 ha grond nl. 7500,- oude Belgische
frank. 
Er bestaat ook een munteenheid, de ‘frank’ van Djibouti met zeer
lage waarde. 100 Djibouti frank is ± 0,45 €. Djibouti is gelegen
aan de monding van de Rode Zee in de Indische Oceaan.

8. Hij komt aan op Ceylon waar hij door de aanwezige jezuïeten 
wordt ontvangen en gedurende 6 dagen uitgebreid rondgeleid. 
Daarna zal hij doorreizen naar India.

9. Op 14 oktober 1905 bereikt hij Madura op het vasteland van 
India, voorbij de zuidelijke punt van India, maar meer naar het
binnenland gelegen. Vandaar gaat het verder met de ossenkar
naar de bergen en op kleine paardjes verder in de bergen.

Overzicht van de reisweg

10 sept. 1905
Beek: vaarwel aan vader (Pieter Jan Truyen, bij ‘Triës’, Waterstraat, Beek, Bree) ▪ Vaarwel bij nonk (Hendrik Truyen, 

van ‘Schijven, Waterstraat, Beek) ▪ en bij Nies (zijn neef Denis Truyen van ‘Schijven’, later Nies Dirix genoemd), die mee 
gaat tot Bree ▪ 

11 sept. 1905
Bree: vaarwel bij Damiaens, vertrek met eerste tram ▪ Diest, gebed in de kamer van 
de H. J. Berchmans ▪ Vaarwel te Leuven ▪ 's Avonds te Brussel ▪ 

12 sept. 1905
Met de trein: Brussel, Luxemburg, Metz, Vogezen, Bazel, Luzern, Göschenen, Gotthardtunnel, Italiaans 
Zwitserland, Ticino, Lugano, Milaan, Apennijnen, Genua ▪
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Genua, standbeeld van 
Christoffel Columbus.

1968. De provincies van de 
jezuïeten zijn gelegen in het 
noordoosten van India, van 
Calcutta tot tegen de grens met 
Nepal aan de voet van de 
Himalaya.



18 sept. 1905 

Met de boot: inschepen in Genua, verder langs de
Itali-aanse kunst, Napels, Vesuvius, Engte van Messina,
Sicilië, Etna, Stromboli, Kreta, Port Saïd Egypte, Suez
Kanaal, Baai van Suez, Rode Zee, Golf van Aden, Arabische
Zee, Indische Oceaan, eilanden Socotora, Maldiva-eilanden ▪

7 okt. 1905: Ceylon
Sri Lanka, Colombo, Borella, Galle, Kandy, Perradaynia ▪
Gedurende 6 dagen kan hij het eiland verkennen ▪ 96

14 okt. 1905: India het vasteland
Te Madura (stad gelegen voorbij de zuidspits van India) moeten zij
zich zelf uit de slag trekken ▪ Met ossenkar naar de missie,
Amaipanayakanur, met ossenkar van 4.00 tot 11.30 uur tot
bij Saniassi: Peryakulam Koviluku ▪ 

17 okt. 1905
Amaipanayakanur, tot bij Saniassi: Peryakulam Koviluku ▪ Met ossenkar van 3.00 tot 5.30 uur ▪ 
Door de bergen op magere paardjes ▪ 

Vanaf hier zijn er geen notities meer. Verder kan ik slechts putten uit de gegevens die ik eerder 
verzamelde voor de biografie van Denis Truyen S.J. Hij zal in India verder studeren en werken.

Curriculum van Denis Truyen S.J. 1882-1970

Situatie thuis. Denis Truyen S.J. was de zoon van Pieter Jan Truyen (°23-10-1841 +12-02-1923) geboren op
‘Schijven’, Waterstraat 9, Beek. Na zijn huwelijk met Maria Helena Housen (°23-02-1855 Meeuwen +27-05-

1884 Bocholt) op 06-10-1881, ging hij wonen in Bocholt. Daar werd Denis Truyen (de latere jezuïet) geboren 
op 24-09-1882. Na 3 jaar huwelijk sterft moeder Maria Helena. In 1886 – als de zoon 4 jaar is – 
verhuizen ze terug naar ‘Schijven’ bij grootvader. Na  zeven jaar, in 1893, verhuizen ze naar Triës, 
Waterstraat 13, Beek.

Van 1893 tot 1895 studeert hij aan het Sint-Michielscollege te Bree. Daarna zet hij zijn studies verder 
aan de Apostolische School van de jezuïeten te Turnhout, waar hij een uitmuntend student was. In 1897 
- 13 jaar na de dood van zijn moeder – hertrouwt zijn vader met Petronella Vandenbogaard. De jonge 
Denis is dan 15 en voor het derde jaar op internaat In Turnhout. 

Uit dit huwelijk zullen twee broers geboren worden die vroegtijdig overlijden (Wilhemus Henricus °1897 +1914, 

17 jaar, Petrus Jacobus wilhelmus °1900 +1901, 1 jaar), en drie overlevende halfzusters, nl. Truke (°1898 +1984), 
Lena (°1901 +1975) en Liza (°1903 +1980). 

Wanneer hij in 1901 binnentreedt in de Sociëteit in Aarlen, is zijn oudste zuster Truke 3 jaar. Bij zijn  
definitief vertrek in 1905, is Truke 7 jaar, Lena 4 en Liza is 2 jaar. Ze hebben hem zelfs heel weinig 
gezien en meegemaakt, omdat hij altijd van huis was. 

Zijn halfzusters hadden dus een 16 tot 21 jaar oudere halfbroer die leefde in een ver en vreemd land en 
waarvan de herinnering met de leeftijd steeds vager werd. Op familiefeesten werden berichten van hem 
uitgewisseld die hen bereikten via brieven per post of die gebracht werden door een jongere bevriende 
jezuïet Jan Cardinaels van Ellikom, die vanuit India wel op bezoek kwam en die trouwens nog van hem 
had les gekregen.

Stiefmoeder Petronella sterft in 1904 na 7 jaar huwelijk. Hij is dan 22 en zijn vader 63. Vader overlijdt in 
1923 (82 j.) als hijzelf 41 is. Een en ander toont aan dat zijn vader wel erg hard getroffen werd door 
drama en tegenspoed. Bovendien moest hij zijn enige en meest getalenteerde zoon missen voor de rest 
van zijn leven.

Omdat hij getrouw vasthield aan zijn gelofte om nooit meer naar huis te komen, kon hij niet aanwezig 
zijn op de begrafenis van zijn vader. Ook voor hemzelf woog het gemis van familie en vrienden zwaar 
door zijn hele leven lang. Maar hij genoot van zijn werk in India. Als pionier werkte hij mee aan de 
uitbreiding, de explosieve groei. Het project van ontwikkeling, dat de jezuïeten in het noordoosten van 
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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 mij aan’ (brief uit 1934).
 

1886 Beek: lagere school

1893-1894 Bree: studeert aan Sint-Michielscollege

1896-1901 Turnhout: studie bij de jezuïeten aan de Apostolische School, schitterend student

1901 Aarlen: op zijn 19de treedt hij binnen bij de Jezuïeten, wordt novice.

1903-1904 Drongen bij Gent, juvenaat (onderwijsinstelling voor kandidaat kloosterlingen):

Studeert ‘Klassieken’

1904-1905 Leuven,  Katholieke Universiteit: 1ste jaar Filosofie

1905 Vertrek naar India, per trein tot Genua en verder per boot via het Suez Kanaal naar India, 
aankomst na 5 weken

1906-1907 Shembaganur Kodaikanal Zuid-India: 2de en 3de jaar filosofie (India is een Britse kolonie)

1907 West-Bengalen: komt aan in de missie

1908-1913 Calcutta, St Xavier’s College: leraar 3de, poësis en retorica (3 laatste jaren van 
Latijnse afdeling van secundair college)

1914-1917 Kurseong, St Mary’s: studie Theologie, cathechist op inlandse school, leert Nepaals 
(taal van de bergbewoners)

1916 Kurseong, priester gewijd

1918 Ranchi: 3de proefjaar

1919 Kurseong: laatste geloften

1919-1931 Kurseong: professor Theologie (13 jaar), Kerkelijke Geschiedenis en Patrologie (Leer van de 

Kerkvaders) en raadgever

1921 Pastoor van de inlandse parochie en directeur van inlandse school
Raadgever: 13 jaar

1932-1942 Calcutta, St Xavier’s Universiteit: doceert Politieke Wetenschappen

Vanaf 1935 Werkt voor inlandse Christenen in de stad, vooral Nepalezen

Vanaf 1936 Inspecteur van Financiën van de missie

1943-1947 Ranchi Seminarie: doceert Patrologie en Kerkgeschiedenis, Engels

1943- 1953 Ranchi St Albert’s Seminary (Groot Seminarie), beheerder, professor Kerkgeschiedenis, 
Engels, Latijn

1944 Ranchi, St Francis Xavier, Universitair College: tegelijkertijd professor Politieke
Wetenschappen, Economie, Sociologie, raadgever (11 jaar)

1953 Stopt als professor (is 71 jaar): totaal 41 jaar onderwijs

1953-1970 Kunkuri: Secretaris en econoom van de bisschop (17 jaar)

1954 Ginabihar in het nieuwe bisdom Raigarh-Ambikapur: onderpastoor, secretaris van 
Mgr. Sevrin (eerste bisschop van Ranchi), Inspecteur voor de financiën van het college en 
van de parochies in het bisdom

1956 Verkrijgt Indiase nationaliteit (India werd onafhankelijk in 1947)

1961 Jubileum 60 jaar kloosterleven (op zijn 79ste)

1970 Kunkuri: overleden op 88 jaar, na bijna 64 jaar missiewerk en bijna 70 jaar kloosterleven.

Talen Denis Truyen S.J. sprak Nederlands, Frans, Engels, Hindi en Nepalees.

In het binnenland, 350 km links van het  bisdom Calcutta (Golf van Bengalen), stichtten de Vlaamse 
Jezuïeten in 1928 in Ranchi een nieuw bisdom dat ze met groot succes hebben uitgebouwd.

Wie zich uitgebreid wil verdiepen kan meer informatie vinden over leven en werk van Denis Truyen S.J. in hierna genoemde 
biografie.

Curriculum uit: Denis Truyen S.J., 1882-1970, Een Leven voor India, door Denis J.M. Truyen,  2010, 132 blz., eigen beheer. 

Bewerking: Denis J.M. Truyen, Beek, 2018. (dennistruyen@gmail.com)
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