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Kanunnik August Desmedt (31/01/1860 – 27/02/1940) 
 
Inleiding 
Kanunnik August Desmedt (foto 1) is de negen jaar oudere broer van Alfons Desmedt. Hij 
werd op 31 januari 1860 geboren in Minderhout als het derde kind in het gezin van Jan Frans 
Desmedt en Maria Elisabeth Van Tichelt. Hij bouwde als geestelijke een zeer mooie carrière 
uit en was achtereenvolgens leraar en vervolgens superior aan het Klein Seminarie in 
Hoogstraten, deken in Herentals, rector van de Nationale Basiliek van het Heilig Hart in 
Koekelberg en tenslotte titulair kanunnik van het Sint-Romboutskapittel in Mechelen waar hij 
ook de functies had van Directeur van de Missionaire Unie van de Clerus en Voorzitter van de 
Nationale Raad van respectievelijk de Pauselijke Missiewerken “Missio” en van het 
Liefdeswerk van de Heilige Apostel Petrus.1 Alhoewel hij dus van 1911 tot aan zijn dood in 
Herentals, Koekelberg en Mechelen functioneerde blijkt uit vele foto’s en documenten dat hij 
nauwe banden onderhield met zijn broer Alfons Desmedt en met Minderhout. In die tijd was 
het immers zo dat voor de geestelijken het ouderlijke huis hun “thuis” bleef. Ongetwijfeld 
heeft hij door zijn voorbeeld ook 5 van de 10 kinderen van Alfons Desmedt richting het 
“geestelijke” leven gestuurd. 
 

 
Foto 1. Kanunnik August Desmedt 
 
Opleiding 
Vermoedelijk liep hij school aan de lagere school in Minderhout en in het secundair onderwijs 
aan het Klein Seminarie in Hoogstraten. Bewijzen hebben we hiervan echter nog niet 
teruggevonden. Het is wel zeker dat hij Kerkelijk Hoger Onderwijs aanvatte aan het Groot 
Seminarie in Mechelen op 28 september 1882, waarna hij op 19 september 1885 te Mechelen 
priester werd gewijd. Net zoals zijn broer Alfons moet hij talent hebben gehad voor de 
wetenschappelijke vakken want hij studeerde verder aan de universiteit en behaalde de titel 
van Doctor in de Natuurwetenschappen met grote onderscheiding aan de Katholieke 
Universiteit Leuven op 16 juli 1889 (foto 2).  
 

                                                        
1 Gerrit Vanden Bosch. August De Smedt. In: ODIS. Record last modified date: 21 januari 2019. Available from 
World Wide Web: http://www.odis.be/lnk/PS_85731 
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Foto 2. Diploma Doctor in de Natuurwetenschappen van August Desmedt (16/07/1889) 
 
Klein Seminarie Hoogstraten: Leraar en Superior (1889-1911) 
Onmiddellijk na het behalen van zijn universitaire diploma werd hij professor Wiskunde aan 
het Klein Seminarie in Hoogstraten (01/09/1889-03/04/1896). De leraren werden toen 
professoren genoemd. Na deze periode werd hij er aangesteld als superior (04/04/1896-
12/03/1911) en kreeg hij ook de titel van ere-kanunnik (25/04/1896) aan het Sint-
Romboutskapittel in Mechelen. 
Het doel van het Klein Seminarie was om de studenten voor te bereiden op het priesterschap. 
Wie de “roeping” miste werd geduld, zolang hij maar de andere jongeren niet van “hun ware 
roeping” afleidde. Bij het honderdjarige bestaan in 1935 bleek dat er 1828 op 2947 oud-
studenten (62%) tot priester waren opgeleid.2 Superior August Desmedt kon na 75 jaar in 
1910 dan ook terecht het volgende zeggen: “Eerwaarde Heren, Mijne Heren,… het hoofddoel 
onzer inrichting, jongelingen opleiden die zich tot het priesterschap geroepen voelen, is met 
Gods zegen bereikt.”3 De spotnaam “pastoorsfabriekske” is dan ook zeker niet misplaatst. 
Het lerarencorps bestond toen uitsluitend uit priesters. August Desmedt was met zijn 
doctorstitel (vandaag master) in de natuurwetenschappen slechts één van de twee leraren 
met een volledige universitaire vorming.4 Het onderwijssysteem was gebaseerd op een zeer 
strenge discipline en een voortdurende controle van de leerlingen. De onderwijstaal was het 
Frans, maar er werd ook streng op toegekeken dat er in de omgang tussen leraars en 
leerlingen en tussen leerlingen uitsluitend de cultuurtaal Frans gesproken werd. 
Niettegenstaande dit, heeft één van de beroemdste leerlingen van het Klein Seminarie, Frans 
Van Cauwelaert, in deze periode de kiemen ontwikkeld voor zijn latere engagementen in de 
                                                        
2 Pas, P. Roepingen: vroeger en nu. 150 jaar Klein Seminarie te Hoogstraten. 1985, 221-228. De Hoogstraatse 
Pers. 
3 Pas, P. Roepingen: vroeger en nu. 150 jaar Klein Seminarie te Hoogstraten. 1985, 221-228. De Hoogstraatse 
Pers. Noot 10: A. Desmedt, Verslag van den Heer Superior, in Gedenkboek 1910, p.53. 
4 Wils, L. Frans Van Cauwelaert. Politieke bibliografie. 2017, p. 25. Uitgeverij Doorbraak 
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Vlaamse Beweging. Frans Van Cauwelaert (1880-1961, foto 3) studeerde aan het Klein 
Seminarie van september 1892 tot juli 1899, dus in de periode dat August Desmedt er 
professor en superior was. Van Cauwelaert behoorde er tot de allerbeste studenten en werd 
er in zijn opleiding gesteund en gestimuleerd door August Desmedt. Op 19 juli 1899 noteerde 
deze laatste immers dat Van Cauwelaert naar Leuven zou gaan om er Rechten en 
Wijsbegeerte en Letteren te studeren. Op tachtigjarige leeftijd vertelde Van Cauwelaert dat 
het zijn grote droom was om advocaat te worden en dan later professor. Echter voor een 
simpele buitenjongen was het bestaan van advocaat te onzeker en superior August Desmedt 
overtuigde hem om zich in te schrijven aan het Institut Supérieur de Philosophie van 
Monseigneur Désiré Mercier. August besprak met Mercier de toekomst van zijn schitterende 
leerling die geroepen scheen om hoogleraar te worden. August Desmedt betaalde zelfs uit 
eigen zak een studiebeurs voor Van Cauwelaert opdat de boerenzoon en zijn vader niet 
zouden worden afgeschrikt door de langdurige studies.5  
 

 
Foto 3. Frans Van Cauwelaert (bron: Wikipedia) 
 
Na zijn studies wordt Frans Van Cauwelaert politicus bij de Katholieke Partij, boegbeeld van 
de Vlaamse Beweging met als grootste verwezenlijking dat Vlaanderen ééntalig Nederlands 
werd, medeoprichter van de krant De Standaard, burgemeester van Antwerpen, minister, 
voorzitter van de Kamer en voorzitter van het Beneluxparlement. Hij bleef kamerlid voor het 
arrondissement Antwerpen tot aan zijn dood in 1961 en werd toen opgevolgd door Leo 
Tindemans. Zoals onderaan zal blijken bleven Frans Van Cauwelaert en kanunnik August 
Desmedt nauwe contacten onderhouden. Dit kan trouwens ook gezegd worden van zijn 
naamgenoot en zoon van Alfons Desmedt, priester Gust Desmedt en Leo Tindemans maar dit 

                                                        
5 Wils, L. Frans Van Cauwelaert. Politieke bibliografie. 2017, p. 24-27. Uitgeverij Doorbraak. Zie ook noot 19 op 
pagina 897: “J’ai dit à Mgr. qu’il s’agit pour vous de vous faire une position. Mgr. l’a compris et agira en 
conséquence. Il se peut que vos études doivent durer un peu plus longtemps, mais vous serrez à mème 
d’occuper une place plus brillante. Vous acquerrez en philosophie selon St. Thomas tant de notions de sciences 
naturelles, etc., si utiles plus tard, vous pourrez asseoir vos études sur une base si solide, que nous devons étre 
prêts, vous et moi, à faire généureusement un sacrifice, vous de votre temps, moi de mon argent.”; De Smedt 
aan Frans Van Cauwelaert, 18 okt. 1899, Briefwisseling 3. Zijn latere brieven aan “Mijn beste Frans” schreef De 
Smedt in het Nederlands. 
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is een ander verhaal. Tevens bleef kanunnik August Desmedt in zijn verdere loopbaan een 
intimus van Désiré Mercier die later kardinaal werd. 
 
Als internaat probeerde het Klein Seminarie ook in de mate van het mogelijke te voorzien in 
zijn eigen dagdagelijkse levensbehoeften. Zo was er ondermeer een boerderij aanwezig. Het 
wekt dan ook geen verwondering dat met het stijgende leerlingenaantal de infrastructuur en 
de gebouwen moesten volgen. Superior August Desmedt heeft hierin een heel belangrijke rol 
gespeeld. In het boek ter gelegenheid van 150 jaar Klein Seminarie lezen we “Toen werd, 
onder impuls van o.a. Superior August Desmedt, de basis gelegd van ‘het nieuwe, definitieve 
Seminarie’”.6 Op materieel gebied dankt het Seminarie aan hem de nieuwe boerderij (1904, 
foto 4), de elektriciteitsvoorziening (machinekamer 1907 foto 5), de brouwerij (1909) en ook 
het indrukwekkende “nieuwe gebouw” (1906, foto 6) dat in de jaren 1980 door superior Jef 
Lievens werd omgebouwd tot het nieuwe internaatsgebouw.  
 

 
Foto 4. De nieuwe boerderij (1904)7 
 
Eén van de Eerwaarde Heren had de hoofdverantwoordelijkheid op de boerderij. De neven 
van August Desmedt, zonen van Alfons Desmedt, René en Albert Desmedt waren 
respectievelijk de boerderij verantwoordelijken van 1931-1953 en van 1953-1959.8 Dat 
August Desmedt een echte “bouwheer” was zal later ook blijken uit zijn belangrijke rol bij de 
bouw van de basiliek in Koekelberg. Zijn neef, petekind en naamgenoot pastoor Gust Desmedt 
(1903-1985) moet dit ook in de genen hebben gehad resulterend in belangrijke bouwwerken 

                                                        
6 Kinschots, G. Boerderij, Ambachten en Diensten op het Klein Seminarie. 150 jaar Klein Seminarie te 
Hoogstraten. 1985, 185-199. De Hoogstraatse Pers. Noot 2: Gedenkboek 1935, p. 33-34. 
7 Kinschots, G. Boerderij, Ambachten en Diensten op het Klein Seminarie. 150 jaar Klein Seminarie te 
Hoogstraten. 1985, p. 195. De Hoogstraatse Pers. En Erfgoedbank Hoogstraten. 
8 150 jaar Klein Seminarie te Hoogstraten. 1985, p. 431. De Hoogstraatse Pers. 
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in zijn parochies Loenhout en Sint-Lenaarts.9 Een andere neef, Raphaël Desmedt (1905-1990), 
had dit ook in zich en verwezenlijkte als missionaris in de Filipijnen verschillende projecten. 
Zo staat hij ondermeer bekend als 1 van de “founding fathers” of Saint Louis University in 
Baguio City.10 
 

 
Foto 5. Machinekamer (1907)     Foto 6. Het “nieuwe gebouw” (1906)11 
 
Ook na zijn periode in Hoogstraten bleef kanunnik August Desmedt nauw betrokken bij het 
Klein Seminarie. Immers, de Oud-Studentenbond werd in 1910 in het leven geroepen ter 
gelegenheid van het 75-jarige bestaan van het Klein Seminarie. Er werd een “voorlopig 
bestuurscomiteit” gevormd onder het voorzitterschap van kanunnik August Desmedt, toen 
nog superior. Op 17 april 1912 werd de eerste oud-leerlingenbijeenkomst gehouden. Op die 
vergadering werd het reglement aangenomen en werd ook het “bestuurscomiteit” gekozen 
(foto 7). August Desmedt, toen al pastoor-deken in Herentals, werd gekozen als lid en 
aangesteld als voorzitter van het “bureel”. Hij zou deze functie uitoefenen tot 1938. 
Ondervoorzitter werd de hierboven genoemde Frans Van Cauwelaert.12 

                                                        
9 http://www.geschiedenisvanloenhout.net/bekende-personen/de-pastoors-van-loenhout/1951-1967-e-h-
gust-desmedt/ Als hij wist dat de parochie daarvan overtuigd was, kon hij "in zijn kram schieten", zoals hier 
gezegd werd. Dan had hij een ongehoord doorzettingsvermogen om zijn plannen uit te bouwen. Zo werd hij 
eerst de bedelaar, en later de bouwer van de oude katholieke school, die herbouwd werd tot parochiezaal (of 
liever parochiezalen). Hij bouwde scholen voor de meisjes, bracht de kerk verder in orde. Hij heeft als 
bouwmeester later verder gewerkt door in Sint-Lenaarts een nieuwe kerk te bouwen op het gehucht Veerle en 
door de Sint-Leonarduskerk aan te passen aan de nieuwe liturgie. 
10 Light of the North – The Centenary of Saint Louis University, 1911-2011. 2010, p. 36-59. Published by Saint 
Louis University. 
11 Erfgoedbank Hoogstraten 
12 Swaegers, L. 75 jaar “Oud-Studentenbond” aan het Klein Seminarie. 150 jaar Klein Seminarie te Hoogstraten. 
1985, p. 159-182. De Hoogstraatse Pers. 
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 Foto 7. Samenstelling van het eerste 
“Comiteit van den Oud-
Studentenbond” van het Klein 
Seminarie (17 april 1912).13 
 
Om aan minderbegoeden de kans te 
geven om te studeren bestonden er 
aan het Klein Seminarie verschillende 
studiebeurzen. Deze werden betaald 
met de interesten van schenkingen. 
Tussen 04/07/1920 en 27/02/1940 
(overlijden) bestond er ook een beurs 
Zeer Eerwaarde Heer August 
Desmedt. Rond 1925 werden de 
bedragen van de beurzen aangepast. 
Zo ging de beurs Desmedt van 300,- 
naar 600,- Belgische Frank. Het 
studiegeld was in die periode immers 
opgelopen tot 1450,- Belgische 
Frank. Uit dit alles blijkt dat 
Minderhout, Hoogstraten en het 
Klein Seminarie hem steeds nauw 
aan het hart hebben gelegen. 
 
 
 
 

Dekanaat Herentals: Pastoor-Deken (1911-1919) 
Op 13 maart 1911 verhuisde August Desmedt van het Klein Seminarie in Hoogstraten naar 
Herentals waar hij Pastoor-Deken werd tot 8 juni 1919. Over deze periode heb ik tot nu toe 
niet veel teruggevonden. Wat wel waarschijnlijk lijkt is dat hij door het uitbreken van 
Wereldoorlog 1 minder contact zal gehad hebben met zijn broer Alfons. De oprichting van de 
Dodendraad waardoor ondermeer een deel van Minderhout werd afgescheiden van de rest 
van het land vormde immers een fysieke barrière. Alhoewel de dodendraad er pas in 1915 
kwam, moeten ook de begindagen van de oorlog een heel moeilijke en chaotische periode 
geweest zijn. Getuige hiervan een telegram uitwisseling tussen August en Alfons Desmedt op 
zondag 23 augustus 1914. Emma Cornelia Desmedt, een zuster van August en Alfons, woonde 
vermoedelijk als huishoudster in bij August Desmedt in Herentals. August stuurt aan zijn 
broer: “Emma dezen morgen schielijk overleden  lijkdienst dinsdag  kom zoo mogelijk morgen 
avond  buiten uw huisgezin geen familie verzoeken”(foto 8). Waarop Alfons antwoordt: “Alle 
trams onderbroken  Ga ongaarne van huis in huidigen toestand  Zullen hier morgen allen mis 
hooren” (foto 9). Inderdaad, op 4 augustus zijn de Duitsers België binnengevallen, op 19 
augustus voeren ze zeer zware represailles uit in Aarschot en op 25 augustus brandt Leuven. 
  

                                                        
13 Swaegers, L. 75 jaar “Oud-Studentenbond” aan het Klein Seminarie. 150 jaar Klein Seminarie te Hoogstraten. 
1985, p. 160. De Hoogstraatse Pers 
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Foto 8. Telegram van August aan Alfons Desmedt, 23 augustus 1914 

 
Foto 9. Antwoord van Alfons aan August Desmedt 
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Alhoewel burgemeester Lodewijk Van Nueten van Meerle op 23 augustus 1914 in zijn 
dagboek noteerde dat er nog geen gevaar is in Meerle, schrijft hij ook dat er gevlucht volk is, 
meest uit Herenthals. Op dinsdag 18 augustus vermelde hij al dat er te Heerle bij Desmedt 
vluchtelingen kwamen van de familie uit Vlimmeren (nvdr Hofkens).14 
 
 
Nationale Basiliek van het Heilig Hart Koekelberg: Rector (1919-1931) 
Van 9 juni 1919 tot 3 oktober 1931 was August Desmedt Rector van de Nationale Basiliek van 
het Heilig Hart in Koekelberg. Dit is best verwonderlijk omdat de basiliek pas in oktober 1951 
plechtig werd ingewijd door Kardinaal Van Roey. Hier past dus wel een woordje uitleg. Koning 
Leopold II wou een groot bouwwerk op het plateau van Koekelberg, en omdat hij sterk onder 
de indruk was van de Sacré-Coeur, de basiliek op de heuvel Montmartre in Parijs, koos hij 
voor een kerk. De eerste steen werd door hem gelegd in 1905, ter gelegenheid van de 75ste 
verjaardag van België. Het project liep vertraging op door het overlijden van Leopold II in 1909 
en door de eerste wereldoorlog werden de werken stilgelegd. In zijn beroemde 
kerstboodschap van 1914 gaf Kardinaal Mercier de kerk een nieuwe betekenis. In deze 
boodschap “Patriotisme et Endurance”, die in alle kerken werd voorgelezen, riep hij de Belgen 
op tot vaderlandsliefde en verzet tegen de bezetter, maar gaf hij ook hoop op betere tijden: 
“Zodra de vrede voor ons vaderland zal aanbreken, zullen wij ons puin heropbouwen en 
onderkomen schenken aan degenen die ervan beroofd zijn, onze kerken herstellen, onze 
bibliotheken opnieuw inrichten, en de kroon zetten op dit werk van herleving, met op de 
hoogten van de hoofdstad van het vrije en katholieke België, de nationale Basiliek van het H. 
Hart te doen oprijzen.”15 Op 29 juni 1919 werd deze belofte hernieuwd tijdens een 
plechtigheid in Koekelberg in aanwezigheid van Koning Albert I, de kerkelijke gezaghebbers 
en een grote menigte (foto 10).  
 

 
Foto 10. Ceremonie op 29 juni 1919 in Koekelberg16. De priester links vooraan zou August 
Desmedt kunnen zijn. 
                                                        
14 http://www.meerle14-18.be Meerle tijdens de Eerste Wereldoorlog. De dagboeken van burgemeester 
Lodewijk Van Nueten (1914-1918). 
15 De Volder, J. Kardinaal Verzet. Mercier, de Kerk en de oorlog van 14-18. 2014. Lannoo. 
16 Foto uit het archief van de VZW Vrienden van de Nationale Basiliek. Verkregen via archivaris Anneke Van 
Nuffel op 11/02/2019. Titel: “cérémonie de reconnaissance nationale envers le S. Coeur – Koekelberg, 29 juin 
1919 – Arrivée de St-Sacrement” 
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Omwille van de slechte financiële situatie na de oorlog werden er massaal geldinzamelingen 
georganiseerd. August Desmedt kende kardinaal Mercier reeds lang (zie hierboven) en 
waarschijnlijk werd hij als vertrouwenspersoon tot Rector aangesteld en was hij zo 
verantwoordelijk voor fondsenwerving en propaganda voor de bouw van de basiliek en ook 
voor de missies. Zijn ervaring als bouwheer in het Klein Seminarie zal hem hier ongetwijfeld 
van pas zijn gekomen. 
In deze periode verbleef hij op de Avenue des Gloires Nationales (Landsroemlaan), 126 in 
Ganshoren. Dit is vlak tegen de basiliek die op de grens staat tussen Koekelberg en 
Ganshoren. Ondanks de afstand, bleef hij toch in contact met zijn broer Alfons in Minderhout. 
In het archief van het aartsbisdom in Mechelen bevinden zich twee briefjes gericht aan zijn 
oversten (bijlagen 1 en 2). In beide beschrijft hij enkele activiteiten voor de komende weken, 
maar meldt hij ook dat hij enkele dagen zal verblijven bij zijn broer Alfons. Op 13 april 1921 
schrijft hij aan de kardinaal Mercier: “… A mon retour, je voudrais passer par Minderhout, 
Hoogstraeten, pour y saluer ma famille…” En op 14 januari 1923: “… Comme je viens de l’écrire 
a son Eminence, Mons. le Prof. Noyons de Louvain, que j’ai consulté, m’impose plus de repos, 
à cause d’une grande faiblesse du Coeur. Pour ce motif je me permettrai de m’échapper d’ici 
pour une dizaine de jours pour aller me reposer chez mon frère à Minderhout…” 
 
Kapittel van Sint-Rombouts Mechelen: titulair kanunnik (1931-1940) 
Van 3 oktober 1931 tot op de dag van zijn overlijden, 27 februari 1940 is hij titulair kanunnik 
aan het Sint-Rombouts Kapittel in Mechelen. De titulaire kanunniken worden benoemd door 
de bisschop, in dit geval dus de aartsbisschop, die het Sint-Romboutskapittel, ook wel het 
Metropolitaan Kapittel van Mechelen voorzit. Zij vormen een college bestaande uit een tien- 
tot twintigtal leden die de aartsbisschop bijstaan in het dagelijks bestuur. De aanstellingsbrief 
in het Latijn wordt ondertekend door Kardinaal Van Roey (bijlage 3). Binnen het bestuur had 
hij de functies van Directeur van de Missionaire Unie van de Clerus en Voorzitter van de 
Nationale Raad van respectievelijk de Pauselijke Missiewerken “Missio” en van het 
Liefdeswerk van de Heilige Apostel Petrus. Dit laatste zamelde geld in voor de opleiding van 
de inheemse clerus in de missiegebieden. Hij speelde dus een belangrijke rol in alles wat met 
missionarissen en financiering van de missies te maken had. 
 

 
Foto 11. Kanunnik August Desmedt op zijn sterfbed. 
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Op 27 februari 1940 overlijdt August Desmedt op de leeftijd van 80 jaar (foto 11, bijlage 4). 
De plechtige lijkdienst vond plaats op 1 maart in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen en 
werd voorgegaan door de deken van het kapittel en bijgewoond door talrijke priesters 
waaronder Kardinaal Van Roey. Deze laatste zong ook de plechtige absouten (bijlage 5). De 
begrafenis gebeurde in zijn geboortedorp Minderhout vlak tegen de Sint-Clemenskerk (foto 
12 en 13). Er vonden ook nog zielendiensten plaats op 2 maart in de Sint-Romboutskathedraal 
vanwege het Metropolitaan Kapittel, op 4 maart in de Nationale Basiliek van het Heilig Hart 
in Koekelberg vanwege het bestuur der Pauselijke Missiewerken en van het werk der Basiliek, 
en op 5 maart in de Sint-Clemenskerk in Minderhout.  
 

 
Foto 12 en 13. Graf van Kanunnik August Desmedt aan de Sint-Clemenskerk in Minderhout 
(foto’s genomen op 15 juli 2017). 
 
Dit was zonder twijfel een boeiend leven, waarin verspreiding van het geloof, onderwijs en 
opleiding, fondsenwerving en bouwen een rode draad vormden. Verder heeft hij zeker 
bijgedragen aan de keuze voor een geestelijk leven van 5 van de 10 kinderen van zijn broer 
Alfons Desmedt. René (1898-1969) was leraar aan het Klein Seminarie in Hoogstraten en 
aalmoezenier van Wortel Kolonie, Maria (1900-1945) trad in het klooster en werd 
missiezuster en overste in Banaue in de Filipijnen, August (1903-1985) was leraar aan het 
Klein Seminarie, onderpastoor in Sint-Lenaarts en pastoor in Loenhout en Sint-Lenaarts, 
Rafaël (1905-1990) was missionaris van Scheut in de Filipijnen met veel verschillende functies 
en Albert (1916-2008) was leraar aan het Klein Seminarie en pastoor in Merksplas. 
 
 
 
Koen Augustyns 
Minderhout, Februari 2019 
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Bijlage 1. Brief van August Desmedt aan Kardinaal Mercier (13 april 1921) 
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Bijlage 2. Brief van August Desmedt aan de Vicarissen-generaal (14 januari 1923) 
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Bijlage 3. Brief waarmee Kardinaal van Roey August Desmedt aanstelt tot titulair kanunnik 
(3 oktober 1931) 
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Bijlage 4. Doodsbrief Kanunnik August Desmedt 
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Bijlage 5. Krantenknipsels: Het Volk van 29/02/1940 en De Standaard van 02/03/1940 

  


