
 LARS is een skandinavische variant van LAURENTIUS 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Latijnse naam. Er worden twee betekenissen gegeven: 
1] 'gelauwerd' of 'met laurierkransen getooid' (wat tot op de dag van vandaag gebruik is bij bepaalde 

sportwedstrijden. In de vroeg-christelijke cultuur werd dat beeld ook toegepast op martelaren die hier op 
aarde de goede strijd gestreden hadden en in de hemel de overwinningskroon hadden ontvangen (zo staat op 
een afbeelding uit de 6e eeuw op een der de binnenmuren van de San Apollinare Nuovo te Ravenna een stoet 
van martelaren afgebeeld, allen met een lauwerkrans); 

2] 'afkomstig uit Laurentium' (een stad in Latium = Midden-Italië). 
* 
Laurentius van Rome, Italië; diaken & martelaar; † 258. Feest 10 augustus. 
Historisch gesproken is het zeker dat Laurentius een van de zeven diakens was van de stad Rome ten tijde van paus 
Sixtus II. Ingevolge een decreet van keizer Valerianus (253-260) werd hij - evenals vele andere kerkelijke ambtsdragers 
(bisschoppen, priesters, diakens, voorlezers enz.) - zonder enige vorm van proces onthoofd. 
* 
Legende 
Volgens de legende verkeerde de Romeinse keizer in de veronderstelling dat de Kerk vele schatten moest bezitten, 
gezien het feit dat diakens dagelijks zoveel voedsel en andere hulpgoederen in de achterbuurten van Rome naar de 
armen konden brengen. En hadden zijn agenten de bisschop van Rome, Sixtus, bij diens arrestatie niet tegen 
Laurentius horen zeggen: 'Let goed op de schatten van de kerk?' Hij had dus opdracht gegeven de diakens bijzonder 
scherp in de gaten te houden. Uiteindelijk liet hij Laurentius arresteren en aan zich voorgeleiden met de vraag waar 
zich al die schatten van de kerk nu precies bevonden. Laurentius probeerde hem duidelijk te maken dat er geen sprake 
was van schatten, maar de keizer hield vol en gebood hem over een paar dagen alle schatten waarover zij beschikten op 
het Forum bijeen te brengen. 
Op de afgesproken dag stonden op het Forum alle armen die Laurentius had weten te verzamelen en met een brede 
armzwaai zei hij tegen de kerk: 'Daar hebt u dus de schatten van de van de kerk!' De keizer was zo gebelgd dat hij 
Laurentius tot de marteldood veroordeelde. De heilige diaken zou op een ijzeren rooster zijn vastgebonden, waaronder 
een vuur werd aangestoken, zodat hij langzaam werd gebraden. Naar verluidt schijnt Laurentius zich op een goed 
moment tot zijn beulen te hebben gericht met de woorden: 'Keert u me maar om, want deze kant is gaar.' 
Uit historisch onderzoek blijkt echter dat Laurentius de doodstraf heeft ondergaan, die in zulke omstandigheden het 
meest werd toegepast: onthoofding door het zwaard. Het was zijn collega-diaken Vincentius van Zaragoza die eerst 
geroosterd werd. 
* 
Laurentius is patroon van bisdom en stad Rotterdam; hij - of alleen zijn rooster - komt ook voor in het gemeentewapen 
van Beerta, De Bilt, Eenrum, Nieuw-Ginniken, Spaubeek, Uden, Vierlingsbeek en Voerendaal. 
Hij is patroon van de armen, van bibliothecarissen (omdat hij als diaken de heilige boeken in bewaring diende te 
houden), van bierbrouwers en kroegbazen (vanwege zijn jolige humor?), brandweerlieden, glazeniers, koks en 
koekenbakkkers (vanwege zijn rooster), scholieren en studenten, administrateurs (ook vanwege zijn rooster?) en 
wasvrouwen. 
Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen brandwonden, koorts en jeuk; voor de zielen in het vagevuur (omdat hij weet 
wat branden is!) en voor een goede groei van de wijnoogst.  
* 
Weerspreuken 

'Laurentius zonneschijn, beduidt een jaar vol wijn.' 
* 

  'Op Sint-Laurentius een regenvlaag zes weken duurt de regenplaag.' 
* 
Er zijn talloze andere heiligen en zaligen van deze naam, onder wie Laurentius van Brindisi ofm.cap, Italië; theoloog 
& generaal overste; † 1619; feest 21 juli. Laurentius van Canterbury, Engeland; bisschop; † 619; feest 2 februari. 
Laurentius O'Toole osa, Dublin, Ierland; bisschop; † 1180; feest 14 november. 

 


