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Alphonsus in het voetspoor van zijn vader door
voorhuwelijkse betrekkingen te hebben? Allicht
voor altijd een mysterie. In ieder geval overleed
Maria Alexandrina op 15 maart 1866, dus negen dagen na de bevalling. Augustinus Alphonsus bleef weduwenaar en overleed op 43-jarige
leeftijd op 5 april 1881.
Neef en nicht kregen op 11 januari 1840 een
derde kind, Jan Eugeen, die slechts twee dagen
leefde. De Bijbelse boodschap ‘Gaat heen en
vermenigvuldigt u’ indachtig liet het echtpaar er
geen gras over groeien. Op 3 april 1841 zag
een vierde kind het daglicht: de latere Looise
pastoor Joannes Eugenius Keesen. Een vijfde
kind was eindelijk een meisje, Maria Louise
Emelie, geboren op 26 april 1844. Helaas overleed dit meisje op 5-jarige leeftijd op 15 december 1849. Gelukkig kwam er nog een laatste
kind, opnieuw een zoon, Eudouard Albert Charles, geboren op 19 januari 1846. De voornaam
werd waarschijnlijk verkeerd genoteerd in het
register en moet ‘Edouard’ zijn. Edouard huwde
te Montenaken op 29 juni 1867 Marie Alexandrine Clotilde Missoul, geboren op 8 april 1840.
Alexandrine was dus 6 jaar ouder dan Edouard.
Ze kregen 4 kinderen: op 22 juni 1868 Marie
Josephine Eugenie, op 14 april 1869 een doodgeboren kind zonder naam, op 28 maart 1870
Marie Elisabeth Clemence en op 30 januari
1872 Marie Auguste Héloise Mathilde. Edouard
overleed op 2 september 1879 op 33-jarige leeftijd. Alexandrine huwde een tweede maal in
1885 met Louis Robert Polus. Marie Josephine
Eugenie huwde op 7 september 1892 Leon Marie Joseph Louis Vandersmissen. Marie Elisabeth huwde Emile Vandevorst en overleed na
een korte ziekte op 25 juni 1914 op 44-jarige
leeftijd en Marie Auguste huwde op 1 februari
1897 Ernest Eugène Hoebanx.

De familieperikelen van de familie Keesen in
de periode 1835-1879

Tis van mutte zal in Gingelom fluisterend de
ronde gedaan hebben in 1835 toen notariszoon
Carolus Francis Michael Keesen, geboren 20
januari 1815 te Herk-de-Stad, aankondigde dat
hij op 6 september 1835 in het huwelijk zou treden met Anna Maria Keesen, geboren op 2 januari 1806 te Gingelom, die trouwens zijn nicht
was. Ze 'moesten' inderdaad huwen. Omdat
een kerkelijk huwelijk tussen familieleden van
de vierde graad tijdens de 19de eeuw verboden
was, werd dispensatie gevraagd aan paus Gregorius XVI, die na enige tijd het jonge koppel
toestemming verleende om te trouwen. Maar
die kwam helaas te laat. Anna Maria beviel op 1
september 1835, vijf dagen voor de geplande
huwelijksdatum, van een gezonde zoon Josephus Lambertus. Normaal krijgt het kind van een
ongehuwde moeder de familienaam van de
moeder, in dit geval Keesen. Dat de aanstaande bruidegom ook Keesen heette was een gelukkige meevaller: hij moest zijn zoon enkel erkennen. Zo begon het huwelijk van de, toen
wettelijk nog minderjarige, zoon van notaris Josephus Keesen op 20-jarige leeftijd met de 9
jaar oudere dochter van zijn oom Lambertus, de
broer van vader notaris. Lambertus Keesen was
landbouwer en schepen in Gingelom, in de periode 1843 tot 1845 was hij zelfs burgemeester.
Er moet toen flink geroddeld zijn in Gingelom en
Herk-de-Stad. Zeker omdat de stam Keesen
sinds 1693 acht priesters met de naam Keesen
voortgebracht had. Josephus Lambertus Keesen stierf helaas te Gingelom op 26 april 1839,
op nauwelijks 3-jarige leeftijd. Ondertussen was
op 18 maart 1838 al een tweede zoon geboren,
namelijk Augustinus Alphonsus. Deze huwde op
15 juni 1865 Maria Alexandrina Léonard, geboren op 7 april 1838. Ze waren dus beiden 27
jaar oud. Reeds op 6 maart 1866 kregen ze een
dochtertje, Maria Josepha Antoinette, dat echter
op dezelfde dag al overleed. Het kind werd minstens enkele weken te 'vroeg' geboren als we
de datum van het huwelijk in acht nemen. Ging
het om een vroeggeboorte of stapte Augustinus

Deze tak van de familie Keesen kreeg dus geen
nageslacht met de naam Keesen bij gebrek aan
kleinzonen. Stamvader Carolus overleed op 12
januari 1872 te Gingelom op 59-jarige leeftijd.
Eugeen Keesen was toen 30 jaar oud. Samengevat kan gezegd worden dat de familie Keesen
geen sterk geslacht was: een aantal kinderen
overleden vrij jong, de anderen werden niet echt
oud en namen het niet zo nauw met hun seksuele betrekkingen.
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Voorhuwelijkse seksuele betrekkingen zijn volgens het rooms-katholieke geloof verboden.
Voor de katholieke kerk is het huwelijk een vrijwillig aangegane verbintenis tussen man en
vrouw met het oog op de voortplanting, wat volgens de kerk het enige wettige doel is van de
seksuele relaties. Volgens de katholieke leer is
het louter bevredigen van lustgevoelens een
dagelijkse zonde. Het is dan verwonderlijk, gelet
op zijn familiegeschiedenis, dat Keesen in 1903
in de senaat het volgende verklaarde over de
‘zedenloosheid’ in Limburg: het is klaar dat
moest iedereen de voorschriften van het christendom volgen, de zeden volmaakt zouden zijn.
Men zou geene wetten noodig hebben om de
openbare zedeloosheid te beteugelen. Niemand
kan dat tegenspreken.
De moeder van Keesen woonde na het overlijden van zijn vader in Tessenderlo. Zij overleed
er op 5 augustus 1891.

was hij gedurende de schoolstrijd en arbeidersstakingen, zoals zoveel pastoors op het einde
van de 19de eeuw, zeer conservatief en fundamentalistisch ingesteld?
Eugeen, zoals ze hem noemden, werd op 14
augustus 1864, tot priester gewijd te Luik, waarna hij kapelaan werd in Velm en in 1867 in
Borgworm (Waremme). In 1877 werd hij bevorderd tot pastoor van Tessenderlo. Op 12 november 1894 werd hij tot Limburgs senator gekozen voor de katholieke partij, een functie die
hij uitoefende tot aan zijn dood op 16 augustus
1923 op 82-jarige leeftijd. Op 9 mei 1896 werd
hij in Tessenderlo uitgeschreven en verliet hij
het dorp om als pastoor te gaan werken in de
Brusselse Marollenwijk. Op zijn sterfbed vroeg
hij om in den octaaf van O.L.V. Hemelvaart te
mogen sterven. Hoe Keesen gestorven is staat
in het Boerenbelang van 12 augustus 1923 vier
dagen voor zijn overlijden de eerbiedwaardige
senator van Limburg, die op den goeden weg
naar den genezing was, is hervallen. Zondag
werd hij door een bloedopdrang naar de hersens getroffen en sedert dan laat zijn toestand
veel te wenschen. Het hart is zeer zwak en de
ademhaling moeilijk. In de omgeving van den
geeërden lijder vreest men voor eenen noodlottigen afloop.

Wie was monseigneur Keesen?

Was hij de pastoor zoals wij die kennen van de
figuur van pastoor Munte uit de Vlaamse televisieserie ‘Wij, Heren van Zichem’? Of was hij
een pastoor zoals Adolf Daens (1839-1907),
van wie hij een tijdgenoot was en die in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelde? Of

Detail van het geschilderd portret van pastoor Keesen op basis van een fotonegatief (Evrard ALDELHOF) in het bezit van het Loois Archief– en Documentatiecentrum (LAD), in bruikleen van Stefan ALDELHOF en bewerkt door Louis RUTTEN. Afmetingen
glasplaat: 64 x 90 mm.
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kapelaan die zonder op Keesen, die te laat arriveerde, te wachten op bedevaart naar Scherpenheuvel vertrok en onder veel geroep werd
teruggefloten.

Pastoor in Tessenderlo

Keesen werd in 1877 pastoor in Tessenderlo,
een jaar na de dood van de liberale burgemeester Deleeuw die getrouwd was op 19 mei 1857
met de 40 jaar jongere Constantia Philomena
Ooms, geboren in 1837. Keesen en de weduwe
Deleeuw waren dus leeftijdsgenoten. Blijkbaar
was de weduwe, evenals haar zus Antoinette,
Keesen zeer genegen. Vooral Constance steunde en onderhield Keesen praktisch met giften
van duizenden goudfranken. Keesen zei over
haar in 1889 Constance spendeerde op 11 jaar
tijd 80.000 fr. aan goede doelen. Omgerekend
in euro betekent dit in 2020 het enorme bedrag
van 450.000 euro. In 1879 schonk zij 15.000 fr.
voor de oprichting van de broederschool, die
waarschijnlijk er anders niet zo vlug zou gekomen zijn in volle schoolstrijd, evenals jaarlijks
1.500 fr. voor het onderhoud van de kloosterlingen. Weduwe Deleeuw was ook de geldschieter
van de St. Martinusfanfare waarmee Keesen de
liberale harmonie De Eendracht probeerde te
liquideren. Ze betaalde ook het onderkomen
van Keesen toen hij senator was in Brussel.
Waarom zoveel geld geschonken werd is een
raadsel. Uit godsvrucht? Uit vriendschap? Ongetwijfeld heeft ze ook gegeven voor de gedenkenis van 1899 maar mocht ze niet plaatsnemen aan het volksmaal wat voor een weduwe in
die tijd niet paste. In ieder geval heeft dit trio,
Constance met geld, Antoinette met daad en
Keesen met zijn tong, de katholieke zuil op het
einde van de 19de eeuw een enorme steun gegeven.

Pastoor pekelharing

De arme middenstander die een cent probeerde
te verdienen aan de verkoop van haringen werd
van op de preekstoel berispt omdat hij concurreerde met de haringhandel die Keesen in 1884
had opgestart. De pekelharingen van Keesen
werden trouwens niet uitgedeeld maar moesten
betaald worden. Keesen bestelde jaarlijks ongeveer 600 vaten pekelharing bij de Hollandse firma Eysermans. In 1892 verkocht Keesen
200.000 haringen en 8.000 liters snijboonen. Hij
verschaft zijne parochianen, aan 3 centimen het
stuk, haringen van eerste kwaliteit, en Oostenrijksche snijboonen aan 9 centimen den liter in
de schuur der pastorij. Keesen verkoopt deze
twee uiterst voedzame eetwaren aan den prijs
dien hij zelf betaalt zonder de algemeenen onkosten erbij te voegen. Om aan de winkeliers
zijner parochie geen nadeel te doen, levert hij
geene andere eetwaren dan de twee gezegde.
De pekelharing was niets nieuws onder de zon
want de vis was al eeuwenlang bekend en werd
in Vlaanderen sinds de 13de en misschien zelfs
al vanaf de 11de eeuw ingevoerd. Pekelharing
is haring die op zee is gekaakt (= ontdaan van
ingewanden behalve de alvleesklier) en daarna
gepekeld (= gezouten) in een vat bewaard
wordt. Op die manier konden de vissersboten
langer op zee blijven. Door het verblijf in het
zout kromp de haring zodat, eenmaal aan wal,
van 14 vaten er slechts 12 vaten overbleven.

Uit verschillende publicaties (Van Thienen, Godelaine, Sannen en Boerenbelang) kunnen we
afleiden dat hij tijdens zijn 18-jarig pastoorschap
in Tessenderlo een licht ontvlambaar temperament had. Dat moesten zelfs de Zusters van
Tessenderlo ondervinden die op een bepaald
moment, toen het de spuigaten uitliep, besloten
om Tessenderlo te verlaten. De bisschop van
Luik kwam er aan te pas om ze te overtuigen
om toch te blijven. Keesen duldde geen tegenspraak. Alles wat hij besliste moest uitgevoerd
worden zoals hij dat wilde. Zo ervaarde ook de
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1879/1880 was extreem streng in gans Europa.
Voor kunstenaar Claude Monet was dit zelfs
een inspiratiebron voor de creatie van 28 schilderijen.
Het eerste slachtoffer van de besmettelijke kinderziekte in Tessenderlo viel op 17 december
1879. De ziekte trof Petrus Carolus Verhaegen,
geboren 30 juli 1877 en zoon van Ludovicus en
Maria Philomena Rutten. Vanaf die dag bezweken dagelijks kinderen aan de ziekte. Ludovicus
Lemmens, geboren op 19 april 1876, zoon van
Benedictus en Maria Catharina Laenen, was
waarschijnlijk het laatste slachtoffer op 27 januari 1880. In deze 42 dagen durende periode
van de epidemie stierven 30 kinderen, 18 jongens en 12 meisjes. 13 kinderen waren nog
geen jaar oud, 4 waren 1 jaar, 4 waren 2 jaar, 6
waren 3 jaar en 3 kinderen waren respectievelijk 5, 6 en 7 jaar oud. In de voorgaande jaren
tussen 1876 tot en met 1878 stierven er in de
maanden december 4 kinderen en in de maanden januari 8 kinderen. Gemiddeld betekent dit
voor de maand december een sterfte van 1,33
en voor de maand januari 2,66. De oversterfte
was dus gigantisch: minstens 26 kinderen overleden aan de epidemie. Voor de gezinnen was
het onvoorziene verlies van een kind een drama. Enkele gezinnen moesten echter nog een

De besmettelijke kroepepidemie raasde in
Tessenderlo tussen 17 december 1879 en 27
januari 1880

In tegenstelling tot de coronaziekte wordt de
kroep of difterie veroorzaakt door een bacterie.
Deze bacteriën beschadigen met toxines de
luchtwegen en organen, zoals nieren en hart, in
het verleden dikwijls met dodelijke afloop. De
besmetting gebeurt van mens op mens door
speeksel of neusslijm via hoesten en niezen. De
ziekte uit zich door het opzwellen van de amandelen en de slijmvliezen van de keel en het maken van koorts. Vooral bij kinderen kan door de
zwelling het ademen zeer moeilijk verlopen. De
ziekte treft vooral kinderen tussen 7 en 36
maanden en is dodelijker voor jongens dan voor
meisjes. Pas in 1923 werd een vaccin ontwikkeld. In de periode tussen 1833 en 2019 is het
jaar 1879 het jaar met de koudste gemiddelde
jaartemperatuur die slechts 7,02 °C bedroeg en
de koudste gemiddelde decembertemperatuur
die slechts -5,6°C bedroeg. 2014 is tot op heden het jaar met de warmste gemiddelde jaartemperatuur, namelijk 11,95°C. De winter van

Staafdiagram, op basis van de bevolkingsgegevens aangereikt door Gaston JANSE, van alle overleden kinderen –
12 jaar in de periode 1879 - 1880 in Tessenderlo. De maanden van de epidemie zijn duidelijk zichtbaar.
8

Lijst van de slachtoffers, aangereikt door Gaston JANSE, in chronologische volgorde vanaf 17 december 1879 tot
en met 27 januari 1880 met aanduiding van de leeftijd en het geslacht van het kind.

groter drama aanvaarden, namelijk het gezin
Geuens-Geybels dat een tweeling, Henricus en
Ludovicus geboren op 5 maart 1879, verloor die
respectievelijk op 25 december 1879 en 22 januari 1880 overleden aan de kroep. Maar het
gezin Lemmens-Laenen werd het meest op de
proef gesteld door ‘de wil van God’. Dit gezin
verloor maar liefst 3 kinderen, namelijk Maria,
Josephus en Ludovicus op respectievelijk 27
december, 28 december 1879 en 27 januari
1880. Het verhaal dat over Keesen de ronde
doet, namelijk dat geen enkel kind overleed omdat hij ze in ‘zijn’ kliniek in de pastorie isoleerde
om verdere besmetting te voorkomen, is dus
relatief. Keesen zette de deuren van de pastorie
pas open nadat al 25 kinderen waren overleden. Waarom wordt in geen enkele bron vermeld dat zoveel kinderen wel overleden aan de
kroep in Tessenderlo? Had Keesen de kinderen
selectief uitgekozen voor verzorging? De waarheid is vermoedelijk dat achteraf het verhaal

beter ‘klonk’ als enkel de ‘geredde’ patiënten
werden vermeld. Een achterbakse verzwijgtactiek die we zelfs heden ten dage kunnen terugvinden in de politieke informatiestroom.
Volledigheidshalve kunnen we vermelden dat
weduwe Deleeuw 500 fr schonk voor de verzorging van de 30 kinderen in de ziekenboeg van
de pastorij tijdens de uitbraak van de kroep.
Constance had zelf haar enige kinderen, Henricus Carolus Franciscus, geboren 9 juli 1859 en
Maria Eugenia Henrica, geboren 24 maart
1861, verloren aan deze besmettelijke kinderziekte respectievelijk op 2 februari 1864 (4 jaar
oud) en 14 maart 1865 (3 jaar oud).

9

Liberalen en socialisten zijn de ‘vijanden’

Onder invloed van Pius IX kwam er in België
verzet tegen het politiek liberalisme. Een deel
van de katholieken wilden het herstel van de
katholieke staat en zo de wereldlijke macht opnieuw onderwerpen aan het geestelijk gezag
zoals dat voor de Franse revolutie gedurende
eeuwen het geval was. Keesen bestudeerde in
detail de encycliek Quanta cura en de Syllabus
errorum van Pius IX, verschenen in het jaar dat
hij priester werd gewijd. Deze Syllabus was een
sterk antiliberaal document met 80 stellingen en
dwaalbegrippen van de vrijzinnigheid over
godsdienst en maatschappij. Deze ‘vorming’
droeg Keesen heel zijn leven mee. Hij verdedigde de Syllabus met hart en ziel. Keesen bracht
van juli 1891 tot december 1894 ook een tijdschrift uit, namelijk de Revue des hommes d’oeuvres. Dit tijdschrift was vooral gericht tegen het
opkomend socialisme, een strijd die hij niet
heeft gewonnen, zoals de geschiedenis heeft
bewezen. Keesen schreef onder meer: Aan de
arbeiders moet duidelijk gemaakt worden dat
alleen de kerk in staat is echt aards geluk te
verzekeren. Hij bedoelde dat arbeiders nog
meer geïndoctrineerd moesten worden zodat ze
gelovig zouden blijven. Het tijdschrift ageerde

ook tegen het Algemeen Stemrecht. Empathie
en naastenliefde voor andersdenkenden was
ver zoek bij Keesen. Hij behandelde deze als
vijanden, onverdraagzaam als hij was en steeds
100 procent overtuigd van zijn eigen gelijk: Satan beschikt over twee legerbendes: de vrijmetselarij en het socialism. In de Senaat verklaarde
hij in 1903 dat hij wilde terugkeren naar de tijd
van vóór de Franse Revolutie: Al de wetten die
men ten voordeele van de werkende klas maken zal, zullen noodzakelijk gebrekkig zijn, daar
men ze toepassen wil op eene maatschappelijke inrichting die er niet toe geschikt is. Men zal
tot de gilden terug moeten keeren, wil men het
socialisme niet hunne plaats zien innemen. Hij
was een extreme hater van de liberalen en socialisten, kortom iedereen die een andere mening
had, probeerde hij de mond te snoeren, dikwijls
vanop zijn preekstoel, wat leidde tot ettelijke
klachten. Hij zei trouwens over Tessenderlo: ik
voel me als een koning in een klein land. Als
Limburgse senator stelde hij in de Kamer dat de
‘werklieden zonder bezigheden uitwijken naar
de groote steden. Wat gebeurt er dan? In een
onbekend midden, gescheiden van hunne familie, aan hunne eigen overgelaten, dagelijks in
betrekking met omwentelingsgezinde partijen,
verliezen zij op korten tijd niet alleen hunne
godsdienstige gevoelens maar ook dien geest
van ordelijkheid, bedaardheid en alle onderscheidende hoedanigheden van hunnen stam.

Portret van pastoor Keesen, einde 19de eeuw. Fotoarchief Loois Archief– en Documentatiecentrum
(LAD), in bruikleen van Stefan ALDELHOF. Afmetingen: 83 x 119 mm.
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Portret van pastoor Keesen, einde 19de
eeuw. Fotoarchief Loois Archief– en Documentatiecentrum (LAD), in bruikleen van
Stefan ALDELHOF. Afmetingen: 180 x 240
mm.

Het is dus noodzakelijk die uitwijking tegen te
houden’. Anders gezegd: ik hou mijn kudde
schapen liever op mijn wei zodat ik ze kan sturen zoals ik het wil. Keesen had duidelijk schrik
om de controle over zijn burgers te verliezen
wanneer ze in contact zouden komen met andersdenkenden. De Looienaars moesten onder
zijn gezag in ‘zijn koninkrijk’ blijven. Hij was bezeten van de oppermacht van de paus: Keesen
stelt in 1922 in de Senaat dat alleen de paus,
de vertegenwoordiger van de God van de vrede, vrede kan brengen omdat het pausdom boven de naties staat. Alle andere vergaderingen
zijn vruchteloos om vrede in de wereld te brengen concludeerde hij. Als anekdote kunnen we
vermelden dat Keesen aangereden werd door
een auto in 1904 hij werd, toen hij de zitting van
den Senaat ging bijwonen, door eenen automobiel omvergeworpen en dadelijk door M. de
Smet de Naeyer te been geholpen, zoodat hij
min of meer hinkend naar het Paleis der Natie
kon gaan, waar hij heel de zitting bijwoonde. In
1909 wreekt hij zich op de automobielrijders
door volgende uitspraak: tegen de automobiel-

rijders moet opgetreden worden met den ruwen
borstel. Ze zijn een gevaar voor iedereen en
indien er tegen een gevaar maatregelen noodig
zijn, dan is het tegen de dwaze automobilisten.
Nog een uitspraak van Keesen de arme heeft
godsdienst noodig wil hij niet in den strijd voor
het bestaan bezwijken. Deze stelling hoeft geen
verdere uitleg. Over Kongo-Vrijstraat zei Keesen in 1896 in de Senaat het volgende ik ben
een overtuigd partijganger van het beschavingswerk van Congo. Is er iets schooner dan een
wild volk te beschaven en de weldaden van den
godsdienst te laten genieten. Dit werk strekt den
godsdienst en onzen koning ter eere. In 1884
beledigde hij zonder scrupules onzen koning
(Leopold II) nog omdat het liberalismus u op de
troon deed beven, hebt gij de lafheid begaan
hem uwe trouwste onderdanen als aas toe te
smijten. Het kenmerkend karakter van uwe regeering zal zijn de ondankbaarheid ingegeven
door de lafhartigheid. Morgen zal de omwenteling den scepter in uwe krachteloze handen verbrijzelen, en niemand zal er de stukken van oprapen.
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uiterste verdedigde en boven alles belangrijk
vond.

Standbeeld

Keesen was ongetwijfeld een intelligent man, hij
bleek echter meer politicus dan pastoor, omdat
hij, geïndoctrineerd door zijn godsdienstige studies, in een historische periode leefde waarbij
de liberale macht plaats moest maken voor de
katholieke macht, wat niet zonder slag of stoot
verliep en beide partijen elkaar naar de verdoemenis wensten. De schoolstrijd, het algemeen
stemrecht en de opkomst van de socialisten waren voor Keesen dagelijkse bekommernissen.
Bovenal was hij een meer dan overtuigd voorbeeldkatholiek die paus en het geloof tot het

De VVV plaatste samen met het gemeentebestuur op 23 mei 1986 een standbeeld van Keesen voor de pastorie. Hij staat afgebeeld met
een haringmand. Totaal ongepast als we de
achtergrond en de onverdraagzaamheid van
Keesen tegenover andersdenkenden (de vijanden) kennen. Eigenlijk verdient weduwe Deleeuw een straatnaam of pleinnaam, misschien
het plein voor de broederschool, zoals in het
programma ‘Meer vrouw op straat’ en wordt
Keesen voorgoed van zijn voetstuk gehaald,
zoals met het beeld van Stalin tijdens de Hongaarse revolutie gebeurde. Of wil men iedere
visboer of politieker een standbeeld geven?

De VVV plaatste samen met het gemeentebestuur op 23 mei 1986 een standbeeld voor de pastorie.
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Betooging ter eere van Mgr. Keesen

Met betoging wordt hier geen protestactie bedoeld maar een samenkomst met een optocht
om iets onder de aandacht te brengen, in dit
geval de figuur van Keesen. In het Boerenbelang van 4 juni 1899 werd een oproep gedaan
om een Betooging ter eere van Mgr. Keesen te
houden. Iedere straat heeft een commissie benoemd die de versieringen zal regelen. Aan de
bewoners van Tessenderlo werd een financiële
bijdrage gevraagd om de viering van Keesen te
steunen: het plaatselijk komiteit heeft besloten
de inschrijving voor de inwoners van Tessenderlo te stellen, van een frank tot hoogstens vijf
franken. Aan elken inschrijver zal later een mooi
portret van Monseigneur Keesen ter hand gesteld worden. De lijsten zullen op maandag 17
juli voor goed gesloten worden. Ook notaris Tallon van Geetbets stortte 5 fr voor het feest en

voor het portret van Keesen. Het ontvangstbewijs, afgestempeld op 28 mei te Tessenderlo,
bleef bewaard. Op 23 april bedroeg de som van
de inschrijvingen al 1.900 fr. Dit bedrag zal nog
wel opgelopen zijn, maar de juiste som werd
niet vermeld. Het geld moest dienen om het
feest te bekostigen. Werd ook het ‘volksmaal’
ermee bekostigd (?), alleen bij dit ‘volks’maal
was geen gewoon volk betrokken, enkel genodigden onder meer van de komiteiten en hun
gevolg, zaten aan tafel, Godelaine (1928) heeft
het over een banket. Het gemeentebestuur
deed ook een duit in het zakje. Op 21 juli besliste de gemeenteraad overwegende dat er voor
de versieringen duizend à 1.200 boomen zullen
noodig zijn om in de straten te planten. Deze
boomen in eenen bosch van de gemeente te
mogen kappen, ter plaatse Ulfheide groot 1
hect. 20 dit jaar aangevraagd om te dunnen. Na
de feesten werden deze bomen verkocht ten
voordele van de gemeente. De gemeenteraad
besliste op dezelfde agenda ook 300 fr. te voorzien om in de onkosten tussen te komen omdat

Zicht op de ‘betoging’ in 1899 vanuit het zuiden. Rechts voor het oud gemeentehuis staat het schilderij van Keesen opgesteld en tegen de muren van de kerk staan de gekapte bomen. De fotograaf is onbekend.
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een groot deel onzer bevolking hier niet kan aan
bijbrengen, gezien zulke feesten merkelijke onkosten vergt. Godelaine (1928) vermeldt ook
nog een gemeenteraadsbeslissing van 21 juli
de gemeenteraad zal officieel aan de feesten
deelnemen. Een medalie zal gegraveerd worden en door den Burgemeester aan Mgr. Keesen overhandigd worden; Zal voor opschrift
dragen: aan haren oud-pastoor, Mgr. Keesen,
uit dankbaarheid en hoogachting 17 Aug. 1899.
Bij nazicht in het notulenboek van de gemeenteraad blijkt deze beslissing onbestaande. Betreft
het hier een beslissing van het schepencollege
en heeft de auteur zich vergist(?). De registers
van de beraadslagingen van het schepencollege zijn pas vanaf 1916 in het gemeentearchief
bewaard. Max (1960) vermeldt een gouden gedenkpenning samen met een geschilderd portret wordt hem aangeboden. Portret en
(gouden) penning werden dus bekostigd door
het gemeentebestuur, maar voorlopig is de beslissing over deze schenking een raadsel.
Voorzitters van het komiteit waren burgemeester Janssen en pastoor Geukens. Ook de pastoors van Schoot, Engsbergen en van het gasthuis zaten in het komiteit, evenals kapelaan
Buysrogge en notaris Ooms, en alle gemeenteraadsleden. Er werd ook een eerekomiteit opgericht. Hierin zetelden minister Schollaert en de
monseigneurs Rutten en Cartuyvels, evenals
een aantal pastoors, zoals pastoor Mallet uit
Oostham. Ook de adel bleek van de partij met
onder meer baron Whetnall, graaf de Borchgrave d’Altena en graaf de Hemricourt de Grunne.
Natuurlijk waren ook een aantal volksvertegenwoordigers present in het eerekomiteit. De ontvangst van Keesen en Schollaert had plaats
aan het station op donderdag 17 augustus 1899
om 12.00 uur. Er werd een stoet gevormd die
richting markt trok. Om 13.00 uur werd het schilderij overhandigd aan Keesen onder begeleiding van de muziek van de fanfare St. Martinus
met 200 uitvoerders. Daarna was er rond 15.00
uur een volksmaal voor 200 genodigden in de
zaal der Zusters van Liefde met de volgende
gangen: vermaarde erwtsoep – gedenkwaardige haringen – snijboontjes – ossenspier met
aardappelen – kalfskop – schildpadsaus –
galantine – salaad – fruit en nagerecht. Ook een
aantal heildronken werden uitgebracht door minister Schollaert: aan de paus, de koning en
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aan Keesen. Door de Looise pastoor werd de
godsvrucht van Keesen tot het H. Hart van Jezus bejubeld. Daarna was het woord aan Keesen zelf, de adel en de politici. Om 20.15 uur
werd afgesloten met een kunstvuurwerk afgestoken door den Heer Eugène Hendrickx, kunstvuurwerker der stad Antwerpen. Op zondag 20
augustus was er opnieuw een stoet om 13.00
uur en startte het muziekfestival, waarvoor 15
maatschappijen zich hadden ingeschreven, om
14.30 uur in de twee kiosken op de markt en op
het statieplein met onder meer fanfares en harmonies van Tessenderlo, Diest, Beringen, Lummen, Vorst, Paal, Olmen en zelfs Antwerpen.
Fragment uit het Feestlied:
Die boonen kocht en pekelharing
Als krachtig voedsel van het volk;
En in zijn tijdschrift vol ervaring
Zich aanstelde als Sint-Thomas tolk.
Inspiratiebron van zijn denkwereld was inderdaad de leer van de middeleeuwse dominicaan
en heilige, Thomas van Aquino. In 1890 maakt
Keesen er zelfs een publicatie over La mission
de l’état d’après la doctrine et la méthode de St.
Thomas d’Aquin.

Foto van de St. Martinuskerk vóór 1900, fotoarchief
Peter MEERT.

Ontvangstbewijs afgestempeld op 28 mei 1899 te Tessenderlo, ook notaris Tallon
van Geetbets stortte 5 fr voor
het feest en voor het portret
van Keesen, archief Peter
MEERT.

De mythe over het contact tussen Keesen en
de firma Raynaud, waaruit het latere bedrijf
Tessenderlo Chemie groeide

Het schilderij van Keesen

Over de broers Raynaud werd niet gesproken in
het verslag over de herdenking. Wellicht waren
ze niet aanwezig omdat ze niet uitgenodigd waren. Dit is zeer merkwaardig omdat deze broers
kort voordien (1893) een bedrijf in Tessenderlo
hadden gevestigd, zogezegd op vraag van Keesen. Keesen moet ze dus goed gekend hebben.
Maar nergens wordt hiervan gewag gemaakt,
zelfs niet in de publicatie van Godelaine uit
1928. Er wordt uitvoerig over de verwezenlijkingen van Keesen gesproken maar er is geen letter te vinden over contacten tussen Keesen en
Raynaud. Er is ook geen document, brief of archiefstuk dat het verhaal, dat Keesen de firma
Raynaud naar Tessenderlo heeft gehaald, kan
staven. Het is dus blijkbaar verzonnen in een
latere periode. We lezen dit voor het eerst in het
Boerenbelang van 1958 waarna broeder Max
het ‘verhaal’ overnam in zijn boek Tessenderlo,
Vroeger en Nu’ (1960) maar zonder bronvermelding. Dit sterkt de hypothese dat het verhaal
fake news is. Spijtig voor de Looienaars, politici
en historici die erin getrapt zijn door de propagandavoering in films en boeken. We kunnen
het verhaal dus verbannen naar het rijk der mythes.

In het Boerenbelang van 27 augustus 1899
staat dat Mgr Keesen in levensgrootte is afgebeeld in purpere gewaad. Boven staat links het
wapen van Z.H. Leo XIII rechts dat van Mgr
Keesen; van onder, links het wapen van het
land; rechts dit van de gemeente. Op den kader, in echt gothischer stijl, leest men de woorden: Aan Mgr Keesen, oud-pastoor van Tessenderlo, eere-kanunnik van Z.H., senator van Limburg, eere-kanunnik der hoofdkerk van Luik,
ridder der Leopoldsorde, door zijn oudparochianen en vrienden erkentenis en toegenegenheid aangeboden; 17 oogst 1899. Het
schilderij werd met olieverf geschilderd op canvas door Alexander Herman Vanderlick, een
kunstschilder uit Leuven waar weinig over geweten is. Alexander werd geboren te Leuven op
12 juli 1859 en huwde er op 26 september 1896
met Catharina Josephina Dol, geboren op 6 mei
1865 te Leuven en overleden in 1948 te Ukkel.
De schilder overleed op 20 april 1924 in zijn woning Tiensesteenweg 114 te Leuven. Het echtpaar kreeg een dochter op 20 september 1897
Alexandra Marie Alphonsine Josephine die
overleed te Spa in 1977. Alexander maakte
vooral portretten onder meer van de Leuvense
15

Het schilderij werd in 1899 aan Keesen geschonken en door de familie Vandersmissen-Missoul terug aan het gemeentebestuur geschonken in de tweede helft van de 20ste eeuw. Het hangt op dit ogenblik in de raadzaal van
het gemeentehuis te Tessenderlo.
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burgemeesters Jean Baptiste Plasschaert (1811
-1814) en Joseph de Bériot (1800-1808) en van
de Leuvense schepen Felix Ackermans (18751905). In 1930 werden de portretten van Ackermans en katholiek senator Jules Roberti (18881911) tentoongesteld in de Leuvense academie.
Op het schilderij van Keesen staat echter een
afwijkende signatuur: A. van der Lick, die verschilt van de oorspronkelijke signatuur door de
naam in drie delen. Aan het schilderij is door
een amateurrestaurateur geprutst. Deze heeft
de drie wapenschilden inclusief de oorspronkelijke signatuur overschilderd. Alleen het wapenschild van Keesen bleef bewaard. Nadien werd
het doek behandeld met, mogelijk, een vernislaag die strepen heeft achtergelaten. Last but
not least is een gat in de linkerbovenhoek van
het doek amateuristisch gerestaureerd. Eigenlijk
is dit een spijtig verhaal dat afbreuk doet aan de
oorspronkelijke bedoeling van het portret, namelijk Keesen eren in volle glorie met alle wapenschilden. Het wissen van de wapenschilden
is het wegvagen van het verleden van Keesen,
als verdediger van de paus, als provinciaal senator en als Looise pastoor.

Keesen staat levensgroot afgebeeld vanaf de
knieën. Met gestrekte linkerarm houdt hij in zijn
hand een hoed vast en met half gestrekte rechterarm handschoenen. Het oorspronkelijke kader werd gemaakt door Oscar Algoet (18621937), schilder-decorateur-restaurateur, eveneens uit Leuven. Oorspronkelijk was het schilderij met kader 155 x 120 centimeter groot. Op
dit ogenblik hangt het portret van Keesen in de
raadzaal van het gemeentehuis van Tessenderlo. Op de recente lijst hangt een messing plaatje
met de tekst: Gifte door de Notaris en Mevrouw / Ernest Van der Smissen – Missoul / aan
de gemeente / Tessenderlo. De afmetingen van
het doek zijn 86,5 x 125,5 cm. Het ‘witte’ kruis,
aan zijn linkerzijde, is de burgerlijke medaille
voor daden van moed en toewijding 1ste klas
zoals die nu nog toegekend wordt. In de gemeenteraadszitting van 5 november 1878 werd
het verslag van de brand te Hulst op 3 oktober
1878 ’s avonds van de winning van Augustinus
Vervoort voorgelezen. Deze hoeve werd vernield terwijl de pachter en zijn vrouw afwezig
waren. Een kind dat door de dienstboden vergeten was werd uit het brandend huis gehaald en

Detail van het schilderij
Links: Ridderkruis van de burgerlijke Leopoldsorde
Rechts: burgerlijke medaille
voor daden van moed en toewijding 1ste klas
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Detail van het schilderij
Het omgekeerde kruis is dat van de heilige Petrus,
hij werd volgens de legende ondersteboven gekruisigd. Dit kruis staat symbool voor nederigheid en
onwaardigheid aan Christus. De medaille die eronder hangt staat symbool voor de bijzondere verering
van Keesen voor het Heilig Hart.

in veiligheid gebracht door pastoor Keesen. Geholpen door eene jonge dochter Philomena Elsen hebben zij verschillige huismeubelen naar
den buiten gedragen en van den brand bevrijd,
terwijl de andere aanwezigen vreesden zich in
gevaar te stellen met eene hulpzame hand te
leenen. De onversaagde jonge dochter zal eene
som van vijfentwintig francs als dankloon ontvangen. Het gemeenteraadsbesluit werd overgemaakt aan de hogere overheid om het
schoongeding bekend te maken. Het andere
ereteken is het Ridderkruis van de burgerlijke
Leopoldsorde. Het omgekeerde kruis is dat van
de heilige Petrus, hij werd volgens de legende
ondersteboven gekruisigd. Dit kruis staat symbool voor nederigheid en onwaardigheid aan
Christus. De medaille die eronder hangt staat
symbool voor zijn bijzondere verering van het
Heilig Hart. Op de ronde zilverkleurige devotiemedaille werd centraal een hart afgebeeld omgeven door een doornkroon. Het wapenschild is
eigenaardig. De drie zilveren lelies op blauwe
achtergrond zouden kunnen uitgelegd worden
als symbolen voor zuiverheid of voor een bij18

zondere Mariadevotie, maar waarom dan drie
lelies en niet één? Zo ‘zuiver’ was de familiegeschiedenis van de familie Keesen niet. Waarom
het wapenschild getopt is door een helm is
eveneens een raadsel want dat gebeurt in principe alleen met adellijke wapenschilden en niet
met burgerlijke. Hoewel men dat niet meer zo
nauw nam in de periode dat dit schilderij tot
stand kwam. Het lijkt op een fantasiewapen samengesteld door iemand die niet echt veel van
heraldiek afwist en die Keesen een plezier wilde
doen. Mogelijk werd het wapenschild samengesteld door Oscar Algoet, zie hoger, die ook kleinere opdrachten aannam zoals schilderen van
heraldische wapens voor de adel in hun woningen of op rouwblazoenen. In principe is paarse
kleding voorbehouden aan de hogere geestelijkheid bisschoppen die naar gelang van hun rang
en functie bepaalde onderdelen of hun gehele
kleding in het paars mogen dragen. Wat Keesen betreft, hij is erekanunnik van de kathedraal
van Luik, geheime kamerheer van de paus en
huisprelaat van paus Leo XIII en in die hoedanigheid mag hij paars dragen omdat hij prelaat
honoris causa is.

Detail van het schilderij
Het wapenschild van Keesen is vermoedelijk gemaakt voor de gelegenheid, een fantasiewapenschild: drie zilveren lelies op blauwe achtergrond.

Vals signatuur van Alexandre Vanderlick op het
schilderij met het portret van Keesen.

Leuven onder leiding van Gérard Van der Linden in 1887. Het schilderij hing in het notariaat
Vandersmissen tegen de muur. Het echtpaar
schonk het portret terug aan het gemeentebestuur, de gift moet dus tussen 1966 en 1983
plaats hebben gevonden.

Recent messing plaatje met de namen van de
schenkers van het schilderij.
Origineel signatuur van Alexandre Vanderlick op het
schilderij met het portret van Ackermans.

De medaille van ‘De gedenkenis der feesten’
Hoe kwam dit portret in het bezit van het gemeentebestuur? Edouard, de jongste broer van
pastoor Keesen, huwde met Marie Alexandrine
Clotilde Missoul. Het echtpaar kreeg, zoals hoger vermeld, vier kinderen. De oudste dochter,
Marie Josephine Eugenie huwde op 7 september 1892 te Montenaken Leon Marie Joseph
Louis Vandersmissen, geboren 19 mei 1865. Ze
kregen op 11 september 1900 in Herk-de-Stad
een kind, Ernest Vandersmissen. Leon was notaris en overleed op 6 april 1932 op 66-jarige
leeftijd, Marie stierf enkele jaren vroeger op 20
juli 1928 op 60-jarige leeftijd. Zoon Ernest zocht
zijn vrouw in de familie want hij huwde Berthe
Missoul, geboren op 17 mei 1905 te Couthuin
en overleden op 24 juli 1983 te Oudergem op
78-jarige leeftijd. Ernest, notaris in Tessenderlo
van 1931 tot 1966, overleed een jaar later te
Tienen op 4 februari 1984. Beiden werden begraven te Lummen. Op 19 april 1950 vroeg notaris Vandersmissen inlichtingen over het portret van mon grand Oncle, Mgr Keesen aan het
stadsbestuur van Leuven. Meer bepaald wilde
hij de waarde kennen en deelde tegelijkertijd
mee dat Le cadre, très artistique fut peint par
Oscar Algoet aussi de Louvain. Conservator P.
Vanden Plas antwoordde dat hij weinig informatie heeft over de kunstenaar Vanderlick die opgeleid werd in l’Académie des Beaux arts van

Op de voorzijde van de vergulde koperen medaille staat het groot staatswapen van België
dat bestaat uit een centraal zwart schild met
een klimmende leeuw. De schildhouders bestaan uit twee aanziende leeuwen die het schild
en een speer vasthouden met de vlag van België. Onderaan het schild hangt de Leopoldsorde
en prijkt de nationale leuze: L'union fait la Force. Merkwaardig dat niet de leuze ‘Eendracht
maakt macht’ werd gebruikt op deze rasechte
Vlaamse medaille. De Gelijkheidswet van 1898,
Wet Coremans, maakte een einde aan het monopolie van de Franstalige teksten in onder
meer de wetgeving. Vermoedelijk was deze Wet
toen nog niet toepasselijk op medailles in het
‘Vlaams’ landsgedeelte en was het een medaille op voorraad waarvan alleen het middenstuk
van de keerzijde, de Nederlandse tekst, voor de
gelegenheid gegraveerd werd.
De Vlaamse nationalisten zouden hier vandaag
in ieder geval niet blij van worden. Wellicht was
de taalkwestie voor de toenmalige Looise
‘boerkes’ ook niet belangrijk of misschien waren
ze wel vereerd dat de medaille met de Franse
leuze werd gemaakt(?). Het wapenschild is gekroond met een koningskroon. Boven de kroon
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C. Godelaine, Monseigneur Keesen, een groot
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Gelegenheidsmedaille voor de gedenkenis der
feesten voor monsigneur Keesen in 1899.

is het wapen van Brabant afgebeeld, geflankeerd door de vlaggen van de acht andere oorspronkelijke provincies van België (v.l.n.r.: Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen,
Luik, Henegouwen, Limburg, Luxemburg en Namen). Op de keerzijde staat binnen een lauwerkrans en binnen een parelcirkel de cirkelvormige tekst: GEDENKENIS DER FEESTEN VAN M
GNEUR
KEESEN. Deze tekst wordt afgesloten
door een vijfbladig bloempje. In het midden
staat bovenaan in boogvorm TESSENDERLO
en horizontaal 17.20 / OOGST / 1899. Helemaal
onderaan staat de naam van de verkoper DEVIGNE HART en de plaatsnaam BRUXELLES.
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Boerenbelang 5 maart, 23 april, 9 juli en 6 augustus, 27 augustus, 1 oktober 1899, 17 april
1904, 15 mei 1904, 11 april 1914 en 12 augustus 1923
Gazet van Kortrijk, 31 mei 1896
’t Jaer 70, 10 januari 1880
De Kempenaar, 17 januari en 12 december
1903
Nieuwsblad van Geel, 22 april 1899
Nieuws- en Advertentieblad van Herenthals, 5
juni 1909
De Poperinghenaar, 31 december 1922 en 26
augustus 1923
De Tram, 26 augustus 1893
Weekblad van Ijperen, 28 september 1895 en
18 juli 1903
Gazette van Sint-Truiden, 25 september 1897
Gazette van Brugge, 10 november 1897
http://www.heemkundegingelom.net/
Monseigneur%20KEESEN.html

Pastoor Keesen wilde ‘zijn’ kudde
schapen in Tessenderlo houden om
geloofspolitieke redenen
De collectie van het museum De Kelder herbergt een medaille uitgegeven als ‘gedenkenis
der feesten ter ere van pastoor Keesen’ in 1899. Door dit thema uit te diepen zijn een aantal feiten over mgr. Keesen aan het licht gekomen die nog nooit in een andere publicatie
werden vermeld of die verkeerd werden weergegeven. Het gaat dan vooral om de familieperikelen van de familie Keesen, de reden van zijn gedrevenheid, over zijn ‘gedenkenis’
en over zijn geschilderd portret. Toepasselijk op deze onthullingen is het statement van
professor F. Hemelrijck in de krant De Standaard van 29/30 september 1979:

Wij hebben er geen belang bij generaties te vormen die lijden aan collectief
geheugenverlies. Indien wij niet op objectieve wijze worden voorgelicht, zullen we moeten voortgaan op praatjes
en legenden en vooral op diegenen
die over voldoende geld en macht beschikken om het verleden af te schilderen zoals zij het wensen.
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