
 

 

 LUDO is een verkorting van Ludovicus, Latijnse variant van LODEWIJK 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Samengestelde Germaanse naam: 
1] 'Lod-' of 'Lode-' doorgaans verklaard als 'roemvol', 'beroemd' (vgl. 'luid'), maar Van 

der Schaar vermoedt op taalkundige gronden dat een herleiding tot het Germaanse 
woord 'Hlod' = 'buit' etymologisch waarschijnlijk juister is; 

2] '-wijk', '-wig' of '-vik' = 'strijd(er)' 
Dus 'strijder om buit'. 
Vaak uitgelegd als 'roemvolle strijder', maar op grond van bovenstaande overweging 
waarschijnlijk onjuist. 
De variant 'Ludo' komt veel voor in de Zuid-Nederlandse provincies Brabant en Limburg. 
* 
Louis (ook Lodewijk of Ludovicus) IX de France (ook de Heilige, van Frankrijk of de 
Negende) ofm.ter., koning van Frankrijk, Carthago, Afrika & Parijs, Frankrijk; † 1270. Feest 
25 augustus. 
Op elfjarige leeftijd werd hij koning van Frankrijk. Zijn moeder, de heilige Blanca van Castilië 
(† 1252; feest 2 december) fungeerde als regentes. Later regeerde Lodewijk met wijsheid en 
rechtvaardigheid. Hij was een van de eersten die toetrad tot de Derde Orde van Sint-
Franciscus. Dat hield in dat hij zich in zijn privé-leven hield aan de leefregel van de 
franciscanen. Hij stichtte veel hospitalen en ziekenhuizen, waar hij soms in eigen persoon bij 
de verpleging kwam helpen. In 1248 ondernam hij zijn eerste kruistocht, raakte in 
krijgsgevangenschap en kocht zich vrij. Tijdens zijn tweede kruistocht stierf hij aan de pest, 
ergens in de omgeving van Tunis. 
* 
Verering & Cultuur 
In de kunst wordt hij afgebeeld met de doornenkroon en spijkers in de hand die bij Christus' 
kruisiging werden gebruikt. Hij had deze relieken ontvangen van koning Boudewijn van 
Constantinopel. In Parijs bouwde hij er de vooral om haar 13e-eeuwse glasvensters 
beroemde Sainte Chapelle voor als reliekschrijn. 
Zijn blauwe koningsmantel is versierd met Franse lelies. 
Hij is patroon van de bakkers, bouwlieden, blinden, boekbinders en -drukkers, borstelbinders, 
vissers, kappers, hoefsmeden, kooplieden, pelgrims en tapijtwevers. 
Hij is patroon van de Derde Orde van de franciscanen en wordt aangeroepen tegen de pest. 
weerspreuk: 'Al Sint-Louwis l'osté va fini' 

[Met Sint Lowie is de zomer fini'] 
* 
'Blijven de zwaluwen lang; wees voor de winter niet bang' 

* 
Er zijn nog zeer vele andere heiligen en zaligen die zo heten; o.a. Lodewijk Voets ofm, Alkmaar, Nederland; een van 
de martelaren van Alkmaar; † 1572; feest 25 juni. Louis-Marie Grignon de Montfort, St-Laurent-sur-Sèvres, 
Vendée, Frankrijk; predikant; † 1716; feest 28 april. Lowieke (kloosternaam Valentinus) Paquay ofm., Hasselt, 
Limburg, België; kloosterling & weldoener; † 1905; feest 1 januari. 

 


