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Jozef Laenen (1871-1940), geboren Antwerpenaar, viel reeds in de humaniora op 
door zijn uitzonderlijk verstand en zijn voorliefde voor geschiedenis. Na zijn opleiding 
tot het priesterschap werd hij door kardinaal Goossens naar de KU Leuven gestuurd, 
waar hij promoveerde tot doctor in de letteren en wijsbegeerte, zeg maar de 
geschiedenis. Hij had bijzondere interesse voor de kerkgeschiedenis en de vorming 
van parochies en bisdommen. 
 
Hij werd aangesteld als archivaris van het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen 
dat door hem compleet gereorganiseerd werd. Hij schreef een respectabel aantal 
boeken en artikels, vooral over zijn lievelingsonderwerp. Het tweedelige “Kerkelijk en 
godsdienstig Brabant van het begin der 4de tot in de 16de eeuw – of De 
voorgeschiedenis van het aartsbisdom Mechelen” (verschenen in 1935) wordt 
algemeen beschouwd als een standaardwerk voor de lokale kerkgeschiedenis. 
Daarom dat ik de uitvoerige inhoudstafel van beide delen hier laat volgen. 
 
Laenen is ook de man die het onderzoek coördineerde naar de pastoorsrapporten 
over de Eerste Wereldoorlog in het aartsbisdom. Zie ons driedelige “Pastoors 
rapporteren over de Eerste Wereldoorlog in de provincie Antwerpen”. (2006-2007) 
 
Een uitgebreider biografisch hoofdstuk over Laenen is ook te vinden in deze map. 
 
Ik heb de twee delen van dit standaardwerk gedigitaliseerd en toegevoegd aan onze 
rubriek “Digitale boeken gratis, afdeling religie en kerk “ (339 +289 pag.). U krijgt ze 
op verzoek toegestuurd via We Transfer. 
 
Kamiel Mertens 
Balen, 01 september 2021  
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