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INLEIDING 

Deze studie stelt zich tot taak, de twee misformulieren te onderzoeken, 
die het huidige Romeins missaal geeft voor de gedachtenisviering van 
de martelaar en diaken Laurentius. Gedacht wordt, om zo alzijdig 
mogelijk de betekenis te bepalen van de teksten, die tezamen de mis
formulieren voor 9 en 10 augustus — Laurentius' vigilie en jaarfeest1) 
— vormen. Dit betekent vooreerst, dat onderzocht moet worden uit 
welke plaats en tijd deze teksten afkomstig zijn. Vervolgens, dat de 
vraag gesteld moet worden of deze teksten als Laurentiusformules al 
dan niet oorspronkelijk zijn. Tenslotte, en vooral, dat een studie moet 
worden gemaakt van de thema's, die in deze teksten voorkomen en 
van de motieven die — als het perikopen uit de Schrift betreft — tot 
de keuze van deze stukken leidden. 

Na Petrus en Paulus is Laurentius de meest vooraanstaande van de 
martelaren der Romeinse kerk. De liturgische documentatie van zijn 
jaarfeest weerspiegelt het uitzonderlijk belang van deze vierig op on
miskenbare wijze. Om te beginnen met de documenten van de Romein
se liturgie: in de oudste ons bekende verzameling van euchologisch 
materiaal, sacramentarium Veronense genoemd sinds de jongste editie, 
omvat de Laurentiuslibellus veertien formulieren en is daarmee — na 
die van Petrus en Paulus — veruit de meest omvangrijke van de libelli, 
die deze collectie voor jaarfeesten van heiligen geeft. Voorts blijkt uit 
de Laurentiuslibellus van het Veronense, dat Laurentius' jaarfeest 
werd ingeleid door een voor-viering op 9 augustus. Dit uitzonderlijk 
verschijnsel, duidend op de hoge eerbiedwaardigheid van de Lauren-
tiusviering, handhaaft zich in de jongere Romeinse documenten van 
Laurentius' liturgie. Zowel het Gelasiaanse als het Gregoriaanse sacra
mentarium geeft een Laurentiusformulier voor 9 augustus en het 
Gregoriaanse formulier van deze voor-viering2) bleef bewaard in het 
gebedsteksten der mis „In Vigilia S.Laurentii" van het huidige Ro
meins missaal. 
Ook de liturgie van de getijden demonstreert duidelijk het uitzonder
lijk belang der Laurentiusviering. De passie van Laurentius leverde 
hier een compleet geheel van eigen antifonen en responsories, waar
door de getijden van Laurentius — en wederom tot op de dag van 
heden — zich markant onderscheiden van het merendeel der heiligen-
feesten. 

Laurentius' gedachtenis bleef geen plaatselijk-Romeinse viering, doch 
vond brede verspreiding in andere kerken. In de liturgische documen-
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tatie van het buiten-Romeinse westen vindt men de viering van 10 
augustus met de voorviering op 9 augustus in documenten uit Cam
panie en Noord-Italië; zonder de voorviering in het missale Gothicum 
en in de Visigathische liturgie. En met de kerken van het Westen 
viert ook de Byzantijnse ritus op 10 augustus de gedachtenis 
τοϋ 'Αγίου Μάρτυρος και Άρχιδιακόνου Λαυρεντίου 3)· 
Onmisbaar vergelijkingsmateriaal voor de studie der missaalformulieren 
van 9 en 10 augustus bieden de Byzantijnse Laurentiusteksten niet. 
Interessant is zeker, dat zij, uiteraard in hun eigen, van die der wes
terse teksten verschillende, stijl, in hun thema's en motieven niet ver
schillen van wat deze westerse teksten in dit opzicht bieden. Het 
Oosten steunt hier op westerse gegevens, wat met name blijkt uit de 
lezing van het synaxarion, waar duidelijk de passie van Laurentius als 
bron herkenbaar is. Nu is de Laurentiuspassie een document van se
cundaire waarde in het vergelijkingsmateriaal. De thema's en motieven 
van de teksten der eucharistieviering op Laurentiusdag vonden hun 
vorm reeds vóór de passie ontstond en de verfraaiingen (ook wel: 
verdraaiingen) van de passie oefenden — op een enkele uitzondering 
na — geen invloed uit op de misteksten. Waar nu de oosterse teksten 
afhankelijk blijken van de passie blijven zij in dit onderzoek buiten 
beschouwing. Hetzelfde geldt — met de enkele uitzondering, waarop 
reeds gezinspeeld werd — voor de Romeinse teksten van het antipho-
nale officii, die eveneens op de passie teruggaan; vaak zeer letterlijk. 

Zo rest voor de studie der missaalteksten van 9 en 10 augustus als 
vergelijkingsmateriaal de documentatie van de oud-Romeinse en van 
de buiten-Romeinse westerse eucharistische liturgieën. De grote een
heid van thema's en motieven betreffende Laurentius is in al deze 
tradities indrukwekkend: in dit opzicht bevestigen zij elkaar voort
durend. Daaruit volgt, dat voor het onderzoek van thema's en motie
ven uitvoerige vergelijkingen achterwege kunnen blijven. De huidige 
missaalteksten blijken — zij het dan in feite via de Romeinse lijn — 
de universeel-westelijke traditionele thema's en motieven betreffende 
Laurentius voor een groot deel bewaard te hebben. Wanneer echter 
de vraag gesteld wordt naar de plaats van herkomst, de datering en de 
originele bestemming van de missaalteksten staat het anders. Om 
hieromtrent tot klaarheid te komen biedt de vergelijking der verschil-
schillende westerse tradities meermalen onontbeerlijke en waardevolle 
steun aan het onderzoek. 

i) „Jaarfeest", proeve van vertaling van het „natale" der documenten; het neder-
landse „verjaardag" is met „natale" niet equivalent. 

2) С MARCORA, La vigilia nella liturgia. Milano 1954, p. 244. 

3) Vgl. hiervoor: Acta Sanctorum Augusti, II. Parisiis et Romae 1867, p. 485-
486 en 489-490. 

VI 



LIJST DER AFKORTINGEN 

AB Analecta Bollandiana. Brussel. 
AC F. Dölger, Antike und Christentum. Münster i.W. 
Ale Epistolarium van AIcuin. 
AM R. Knopf-G. Krüger, Ausgewählte Märtyreakten. Tübingen 

1929. 
В Antifonale van Mont-Blandin. 
CA. Constitutiones Apostolorum. 
Corb Epistolarium van Corbie. 
CSEL Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Wenen. 
DACL Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie. Parijs. 
DThC Dictionnaire de théologie catholique. Parijs. 
E Liber commicus van S.Millán de la Cogolla. 
EL Ephemerides liturgicae. Rome. 
GCS Die Griechische christliche Schriftsteller der ersten drei Jahr

hunderte. Leipzig. 
Ge Sacramentarium Gelasianum vetus. 
Go Missale Gothicum. 
H Homilía. 
Ha Sacramentarium Hadrianeum (Hadrianum). 
JLW Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. Münster i.W. 
К Antifonale van Corbie. 
LL Liturgisches Leben. Berlijn. 
LMD La maison-Dieu. Parijs. 
LW Liturgisch woordenboek. Roermond en Maaseik. 

M Cantatorium van Monza. 
MG Migne, Patrologia Graeca. Parijs. 
ML Migne, Patrologia Latina. Parijs. 
Murb Epistel- en evangelielijst van Murbach. 
RAG Reallexicon für Antike und Christentum. Stuttgart. 
RAM Revue d'ascétique et de mystique. Toulouse. 
RB Revue Bénédictine. Maredsous. 

RechSR Recherches de science religieuse. Parijs. 
RevSR Revue de sciences religieuses. Straatsburg-Parijs. 
RG Revue Grégorienne. Parijs-Doomik-Rome. 

VII 



RHE Revue d'histoire ecclésiastique. Leuven. 
RQ Römische Quartalschrift. Freiburg i.B. 
S Sermo. 
Se Antifonale van Senlis. 
Si Liber commicus van Silos. 
Theot Epistel- en evangelielijst van Theotinchus. 
ThG Theologie und Glaube. Paderborn. 
Ver Sacramentarium Veronense (Leonianum). 
Wep Epistellijst van Würzburg. 
Wev Evangelielijst van Würzburg. 
WR Jaarregister der lezingen van Würzburg. 
ZKTh Zeitschrift für katholische Theologie. Innsbruck. 
ZSTh Zeitschrift für systematische Theologie. Gütersloh. 

Ш 



BIBLIOGRAFIE 

I LITURGISCHE DOCUMENTEN 

1. M a n u s c r i p t e n 

a) Epistel/evangelieboeken en/of -lijsten (Lectíonaria) 

— Antea Vat.Reg.lat.9. 
Naar foto's in bezit van R. Dubois te Venray. 

— Corb. = epistolarium van Corbie. 
Leningrad, Pubi. Bibl. Q.v.1.16. 
Naar foto's in bezit van R. Dubois te Venray. 

— Fulda, Landesbibl. Β I (Victorcodex). 
Naar foto's in bezit van R. Dubois te Venray. 

— Murb. = epistel- en evangelielijst van Murbach. 
Besançon, Bibl.Munic. 184. 
Naar foto's in bezit van R. Dubois te Venray. 

— WR — Wep — Wev = jaarregister, epistel- en evangelielijst van 
Wiirzburg. 
Würzburg, Universitätsbibl. Mp.th.f.62. 
Naar foto's in bezit van R. Dubois te Venray. 

b) Zangboeken van mis of getijden (Antiphonalia) 

— Einsiedeln, antifonale van 
Einsiedeln, cod.121. 
Naar: Le codex 121 de la bibliothèque d'Einsiedeln (X-XI Siècle). (= Paleografie 
Musicale, IV, Solesmes 1894). 

— Hartker, responsoriale van 
St. Gallen, cod.390-301. 
Naar: Antiphonale du B. Hartker. (= Paleografie Musicale, sér. II, I, Solesmes 
1900). 

— St. Gallen, antifonale van 
St. Gallen, cod. 339. 
Naar: Codex 339 de la bibliothèque de Saint Gall (X Siècle). <= Paleografie Mu
sicale, 1, Solesmes 1889). 

— St. Yrieix antifonale van 
Paris, Bibl. Nat. 903. 
Naar: Codex 903 de la B.N. pil Siècle), graduel de St. Yrieix. <= Paleografie 
Musicale, XIII, Tournay 1925). 

— cod.Vat.lat.5319. 
Naar foto's in eigen bezit. 

IX 

http://cod.Vat.lat.53


с) Missaals 

— cod.Vat.lat.6080. 

— cod.Vat.lat.6082. 

— cod.Vat.lat.7018. 

— cod.Vat.ottob.lat.576. 
De gegevens uit deze missaals zijn rechtstreeks aan de manuscripten ontleend. 

2. G e d r u k t e U i t g a v e n 

a) Sacramentaria 

— Ge = Sacramentarium Gelasianum Vetus. 
Ed. L. MOHLBERG o.s.b. — L. EIZENHÖFER o.s.b. — P. SIFFRIN o.s.b., 
Liber sacramentorum Romanae aeclesiae ordinis anni circuii (cod. Vat. reg. lal. 
316/Paris ВіЫ. Nat. 7193, 41/56) (sacramentarium Gelasianum). Roma 1960. 

— Go = Missale Gothicum. 
Ed. L. MOHLBERG o.s.b., Missale Gothicum (Vat. reg. lat. 317). Roma 1961. 

— Ha = Sacramentarium Hadrianeum (Hadrianum). 
Ed. H. LIETZMANN, Dar Sacramentarium Gregorianum nach dem Aachener 
Urexemplar. Münster i.W. I9582. 

— Sacramentarium Bergomense. 
Ed. A. PAREDI, Sacramentarium Bergomense. Manoscritto del secolo DC della 
Biblioteca di S. Allesandro in Colonna in Bergamo. Bergamo 1962. 

— Ver = Sacramentarium Veronense. 
Ed. L. MOHLBERG o.s.b. — L. EIZENHÖFER o.s.b. — P. SIFFRIN o.s.b., 
Sacramentarium Veronense (cod. ВіЫ. Capii. Veron. LXXXV [80]). Roma 1956. 

b) Epistel/ evangelieboeken en/of -lijsten (Lectionaria) 

— Ale. = epistolarium van Alcuin. 
Ed. A. WILMART o.s.b., Le lectionnaire d'Alcuin. EL 51 (1937), p. 136-197. 

— Burghard, evangeliarium van 
Ed. G. MORIN o.s.b., Les notes liturgiques de l'évangéliaire de Burchard. RB 10 
(1893), p. 113-126. 

— Cuthbert, evangeliarium van 
Ed. G. MORIN o.s.b., Liber comicus sive lectionarius missae quo Toletana ecclesia 
ante annos mille et ducentos utebatur (= Anecdota Maredsolana, I), Maredsoli 
1893, p. 426-435. 

— E= Liber commicus van San Millán de la Cogolla. 
Ed. J. PÉREZ DE URBEL o.s.b. Y A. GONZALEZ Y RUIZ-ZORRILLA, Liber 
commicus. 2 dl. Madrid 1950; 1955. 

— Orléans, Bibl.Munic. 184(161), afdrukken van een lectionariummanu-
script op de binnenzijde der banden. 
Ed. К. GAMBER, Leimabdrücke eines Mailandischen Lektionars aus dem 6/7 
Jahrhundert. Scriptorium 15 (1961), p. 117-121. 

— Si = Liber commicus van Silos. 
Ed. J. PÉREZ DE URBEL, zie boven onder E. 

Χ 

http://cod.Vat.lat.6080
http://cod.Vat.lat.6082
http://cod.Vat.lat.7018
http://cod.Vat.ottob.lat.576


— Theot. = gecombineerde epistel- en evangelielijst van Theotinchus. 
Ed. S. BALUZIUS, Capitulare regum Francorum. II, Parisiis 1780, col. 1310: 
Liber comitis sive lectionarius per circulum anni, auctus a Theotincho presbytère 

— Π = Romeinse evangelielijst ± 645. 
Ed. TH. K.LAUSER, Das Römische Capitulare Evangeliorum; Texte und Unter
suchungen zu seiner ältesten Geschichte. I, Typen. Münster i.W. 1935. 

— A — variant van П. 
Ed. TH. KLAUSER, zie onder Д. 

— 21 = variant van Π-
Ed. TH. KLAUSER, zie onder JJ. 

— ¿j — Romeinse evangelielijst ± 750, galliaans beïnvloed. 
Ed. TH. KLAUSER, zie onder J]. 

c) Boeken van de misgezangen (Antiphonalia) 

— В = antifonale van Mont-Blandin. 
Ed. R. HESBERT o.s.b., Antiphonale missarum sextuplex. Bruxelles-Paris 1935. 

— Compiègne, antifonale van 
Ed. R. HESBERT, zie boven onder B. Er bestaat ook een oudere editie van het 
toen volledig intacte manuscript, door de Maurijnen in 1705; deze in ML 78, 
725-850. 

— M = cantatorium (graduale) van Monza. 
Ed. R. HESBERT, zie boven onder В. 

— К = antifonale van Corbie. 
Ed. R. HESBERT, zie boven onder В. 

— Se = antifonale van Sentis. 
Ed. R. HESBERT, zie boven onder В. 

d) Missaals 

— Missale R o m a n a e curiae. 
Ed. R. LIPPE, Missale Romanum. Mediolani, 1474. I, Text. London 1899. 

— Missale Traiectense, 1541. 
Utrecht, Aartsbissch. Mus. inv. 44. 

II ΡΑΤΐα8Ή8€ΗΕ TEKSTEN OVER LAURENTIUS 

AMBROSIUS, Epistola XXXVII, 36-37. ML 16, Parisiis 1845, 1093. 

— De excessu fratris sui Satyri I, 14. ML 16, 1296. 

— De offieiis ministrorum I, XU, 204-206. ML 16, 84-85. 
II, XXVIII, 140-141. ML 16, 141. 

De teksten in ML 16 zijn herdrukken van de editie der Mauriners N. Le Nourry 
en J. Dufrische, te Parijs in 1686-1690. 

Ambrosiaanse hymne APOSTOLORUM SUPPAREM. Ed. С Blume-С. Dreves, 
Analecta hymnica medii aevi, 50. Leipzig 1907, p. 18. 

AUGUSTINUS, Sermones 302-305. ML 38, Parisiis 1845, 1385-1400. 

— In ¡oannis evangelium tractatus XXVII, 12. ML 35, Parisiis 1845, 1621. 
De teksten in ML 35 en 38 zijn herdrukken van de editie der Mauriners F. Delfau, 
T. Blampin, P. Coustant en С. Guesnié, te Parijs in 1679-1700. 

XI 



— Sermo Denis XIII. Ed. G. Morin o.s.b., Sancii Augustini sermones post 
Maurinos reperti. In: Miscellanea Agostiniana, I. Roma 1930, p. 55-64. 

DAMASUS, epigram in Verano Verbera Carnifices. Ed. A. Pernia sj . , Epigrammata 
Damasiana. Roma 1942, p. 167. 
— epigram in de titulus Damasi Haec Damasus tibi Christe. Ed. A. Ferrua s.i., 

Epigrammata Damasiana. Roma 1942, p. 212. 

LEO MAGNUS, Sermo 85. ML 54, Parisüs 1846, 434-437. 
De tekst in ML 54 is een herdruk van de editie der gebroeders P. en H. Ballerini, 
te Venetië in 1753-1757. Deze editie is op haar beurt een herziening van de editie 
door P. Quesnel, te Parijs in 1675. 

MAXIMUS TAURINENSIS, Sermones IV en XXIV. Ed. Α. Mutzenbecher, Maximi 
episcopi Taurinensis sermones ( = Corpus Christianorum, series Latina 23). Turn-
holti 1962, p. 13-15; 93-95. 

PRUDENTIUS, Peristephanon II. Ed. M. Lavarenne, Prudence, IV. Paris 1951. 

Ill OVERIGE BRONNEN 

AMBROSIUS, Expositio evangelii secundum Lucam. Ed. С. Schenkl - H. Schenkl, Sancii 
Ambrosii opera, pars quarta. Expositio evangelii secundum Lucam ( = CSEL 32,3). 
Pragae — Vindobonae — Lipsiae 1902. 
— De officiis ministrorum. ML 16, 23-184. De tekst in ML 16 is een herdruk van 

de editie der Mauriners N. Le Nourry en J. Dufrische, te Parijs in 1686-1690. 

ATHANASIUS, Vita S. Antonii. Met Evagrius' vertaling in MG 26, Parisiis 1887, 837-
976. De tekst in MG 26 is een herdruk van de Mauriner-editie te Parijs in 1698. 

AUGUSTINUS, Confessiones. Ed. P. de LabrioUe, Saint Augustin, I. Paris 1925. 
— Contra epistolam Parmeniani. ML 43, Parisiis 1846, 33-108. 
— Epistola 252. ML 33, Parisiis 1845, 1068-1069. 

— Sermones 50-51; 205-210; 280; 332. ML 38, Parisiis 1845, 326-354; 1039-1054; 
1280-1284; 1461-1463. De teksten in ML 33, 38 en 43 zijn herdrukken van de 
editie der Mauriners F. Delfau, T. Blampin, P. Coustant en С. Guesnié, te 
Parijs in 1679-1700. 

— Sermones Guelferb. 27-28. Ed. G. Morin o.s.b., S. Aurelii Augustini tractatus 
sive sermones inediti. Kempten — München 1917, p. 105-117. 

CARPUS, PAPYLUS EN AGATHONICE, akten van. AM, p. 11-13. Tekst in AM 
naar de editie Α. Hamack, Die Acten des Karpus, des Papylus und der Agatho-
nike, Leipzig 1888. 

CLAUDIUS EN ASTERIUS, akten van. AM, p. 106-109. 
Tekst in AM naar de editie T. Ruinart, Acta martyrum, nieuwe editie Regensburg 
1859, p. 309-311. 

CLEMENS ALEXANDRINUS, Stromata. Ed. O. Stählin, Clemens Alexandrinus, II 
(= GCS 15). Leipzig 1906. 

CLEMENS ROMANUS, Ad Corinthios. Ed. F. Funk, Opera patrum apostolicorum, I. 
Tubingae 1887, p. 60-145. 

CONON, martyrìum van. AM, p. 64-67. Tekst in AM naar A. Papadopulos-Kerameus, 
'Ανάλεκτα Ίεροσολυμ,ιτικής σταχυολογίας. 
Petersburg 1898, p. 384-389. 

CONSTITUTIONES APOSTOLORUM. Ed. F. Funk, Didascalia et Constitutiones 
Apostolorum, I. Paderbomae 1905. 

CYPRIANUS, Epistolae. Ed. G. Hartel, Thasci Caecilii Cypriani epistulae ( = CSEL 3,2). 
Vindobonae 1871. 

DAMASUS, epigram in Callisto Tempore quo gladius ter gedachtenis aan paus Xystus II. 
Ed. Α. Ferrua s.i., Epigrammata Damasiana. Roma 1942, p. 124. 

хп 



DE lACTANTIA ROMANORUM LEVITARUM. Ed. A. Soutier, Pseudo-Augustmi 
quaestiones veteris et novi testamenti CXXVII (— CSEL 50). Vindobonae — 
Lipsiae 1908, p. 193-198. 

DIDASCALIA. Zie onder Constitutiones Apostolorum. 

EUSEBIUS, Historia ecclesiastica. Ed. E. Schwartz, Eusebius Werke, И, 2 ( = GCS 9,2). 
Leipzig 1908, p. 510-904. 
— De martyribus Palestinae (korte versie). Ed. E. Schwartz, Eusebius Werke, II, 2 

( = GCS 9,2). Leipzig 1908, p. 907-950. 

FELIX, akten van. AM, p. 90-91. Tekst in AM naar H. Delehaye, La passion de 
S. Félix de Thibiuca, AB 39 (1921) p. 268-270. 

FRUCTUOSUS, martyrium van. AM, p. 83-85. Tekst in AM naar T. Ruinart, Acta 
martyrum, nieuwe editie Regensburg 1859, p. 264-267. 

GREGORIUS NAZIANZENUS, Oratio XVIII. MG 35, Parisiis 1886, 985-1044. 
De tekst in MG 35 is een herdruk van de Mauriner-editie te Parijs in 1778. 

HERMAS, Pastor. Ed. F. Funk, Opera patrum apostoliconun, I. Tubingae 1887, p. 
334-563. 

HIERONYMUS, Epistola CXLVI ad Evangelum. Ed. I. Hilberg, Sancii Hieronymi 
epistulae, 3 (= CSEL 56). Vindobonae-Lipsiae 1928, p. 308-312. 

HIPPOLYTUS, Commentarius in Danielem. Ed. G. Bonwetsch — H. Achelis, Hippolytus 
Werke, I, 1 (= GCS 1). Leipzig 1897. 

— Philosophoumena. Ed. P. Wendland, Hippolytus Werke, IH (- GCS 26), 
Leipzig 1916. 

— Traditio Apostolica. Ed. G. Dix, The treatise on the Apostolic Tradition ot 
St. Hippolytus of Rome. Historical introduction, textual materials and transla
tion with apparatus criticus and some critical notes. Londen 1937. 

HISTORIA LAUSIACA (geïnterpoleerde tekst)- MG 34, Parisiis 1903, 995-1260. 
De tekst in MG 34 is die van dl. II der Bibliotheca veterum patrum et auctorum 
ecclesiasticorum, te Parijs in 1624 uitgegeven. 

IGNATIUS ANTIOCHENUS, Epistolae. Ed. F. Funk, Opera patrum apostolicorum, I. 
Tubingae 1887, p. 172-253. 

Inscripties te Rome uit vierde en vijfde eeuw. Ed. E. Diehl, Inscriptiones Τ atinan, 
christianae veteres, I. Berolini 1925. 

IRENAEUS LUGDUNENSIS, Adversus haereses. Ed. W. Harvey, Sancii Irenaei epis
copi Lugdunensis libros quinqué Adversus Haereses. 2 torn. Cantabrigiae 1857. 

IRENAEUS SIRMIENSIS, akten van. AM, p. 103-105. Tekst in AM naar O. v. Geb
hart, Acta martyrum selecta. Berlin 1902, p. 162-165. 

JOHANNES CHRYSOSTOMUS, De sacerdotìo. MG 48, Parisiis 1862, 623-692. 
De tekst in MG 48 is die van de editie der Mauriners В. de Montfaucon en diens 
medewerkers, te Parijs in 1718-1738. 

JUSTINUS MARTYR, Apologia I. Ed. G. Rauschen, S. Justini Apologiae duae. Bonn' 
1911. 
— Dialogus cum Tryphone. Ed. G. Archambault, Justin, Dialogue avec Tryphon. 
2 vol. Paris 1909. 

LACTANTIUS, De mortibus persecutorum. Ed. S. Brandt — G. Laubmann, L. Caeli 
Firmiani Lactanti opera omnia (= CSEL 27). Vindobonae 1893, p. 171-238. 

LEO MAGNUS, Sermones, ML 54, Pansus 1846, 141-463. De tekst in ML 54 is een 
herdruk van de editie der gebroeders P. en H. Ballerini, te Venetië in 1753-1757. 
Deze editie is op haar beurt een herziening van de editie door P. Quesnel, te 
Parijs in 1675. 

LIBER PONTIFICALIS. Ed. L. Duchesne, Le Liber Pontificalis, I. Paris« 1955. 
LIBERIUS, Epistola ad Vincentium. Ed. Α. Feder s.i., S. Hilarii episcopi Pictaviensis 

opera, IV ( = CSEL 65). Vindobonae-Lipsiae 1916, p. 172-173. 

ХШ 



MAXIMUS, akten van. AM, p. 60-61. Tekst in AM naar O. v. Gebhart, Acta marty-
rum selecta. Berlin 1902, p. 121-123. 

ORÍGENES, Exhorlatio ad martyrium. Ed. P. Koetsohau, Orígenes Werke, I (= GCS 2). 
Leipzig 1899, p. 3-47. 

PAULINUS NOLANUS, Carmen X. Ed. G. de Hartel, Sancti Pontü Meropii Paulini 
Nolani carmina (= CSEL 30). Pragae-Vindobonae-Lipsiae 1894, p. 24-39. 

PERPETUA (EN FELICITAS), passie van. AM, p. 35-44. Tekst in AM naar J. A. 
Robinson, The passion of S. Perpetua, Cambridge 1891. 

PHILEAS, akten van. AM, p. 113-116. Tekst in AM naar T. Ruinart, Acta martyrum, 
nieuwe editie Regensburg 1859, p. 519-521. 

PIONIUS, martyrium van. AM, p. 45-57. Tekst in AM naar O. v. Gebhart, Acta 
martyrum selecta. Berlin 1902, p. 96-114. 

POLYCARPUS, Ad Philippenses. Ed. F. Funk, Opera patrum apostolicorum, I. Tubin-
gae 1887, p. 266-283. 
— martyrium van. AM. p. 1-7. Tekst in AM naar K. Bihlmeyer, Die apostoli

schen Väter. Tübingen 1924, p. 120-132. 

POLYCHRONIUS, passie van. Ed. H. Delehaye, Recherches sur le légendrier romain. 
La passion de S. Polychronius. AB 51 (1933), p. 72-98. 

PROSPER AQUITANUS, Chronicum. ML 51, Parisiis 1846, 535-606. De tekst in ML 
51 is een herdruk der editie van L. Mangeant, te Parijs in 1711. 

SULPICIUS SEVERUS, Epistola II. Ed. C. Halm, Sulpicii Severi libri qui supersunt 
(= CSEL 1). Vindobonae 1866, p. 142-145. 
— Vita S. Martini. Ed. C. Halm, Sulpicii Severi libri qui supersunt ( = CSEL 1). 

Vindobonae 1866, p. 109-137. 

TERTULLIANUS, Ad martyras. Tekst naar: Tertulliani opera, I (= Corpus Christia-
norum, series Latina 1). Tumholti 1953, p. 3-8. 
— Apologeticum. Ed. R. Hoppe, Quinti Septimi Fiorenti Tertulliani Apologeticum 

(= CSEL 69). Vindobonae-Lipsiae 1939. 
— Scorpiace. Ed. A. Reiffenscheid-G. Wissowa, Quinti Septimi Fiorenti Tertul

liani opera, I (= CSEL 20). Pragae-Vindobonae-Lipsiae 1890, p. 144-179. 

IV LITERATUUR 

ACTA SANCTORUM AUGUSTI. II, Pariis et Romae 1867. 

ALLARD P., Dix Leçons sur le Martyre. Paris« 1921. 

ANSWORTH H., o.s.b.. Did St. Gregory the Great compose a sacramentary? In: 
Studia patristica, II Berlin 1957, p. 3-16. 
— In quest of the primitive „Gregorianum", EL 72 (1958), p. 319-322. 

BADEN, H., Der Nachahmungsgedanke im Polykarpsmartyrium. ThG 3 (1911), p. 
115-122. 

BARDENHEWER O., Geschichte der altkirchlichen Literatur. III-IV, Freiburg i.B. 
1912-1924. 

BARDY G., l'Eglise et les derniers romains. Paris 1948. 

BAUMSTARK Α., Missale Romanum. Seine Entwicklung, ihre wichtigsten Urkunden 
und Probleme. Eindhoven 1929. 

BEEKMAN Α., o.s.b., De cultus van den H. Laurentius, diaken-martelaar uit de lile 
eeuw. Leuven-'s Bosch 1929. 

BEISSEL St. s.j., Entstehung der Perikopen des Römischen Meszbuches. Freiburg i.B. 
1907. 

BORELLA P., S. Dámaso e i canti della messa didattica. EL 72 (1958), p. 323-329. 

XIV 



BOTTE В., o.s.b., Hippolyte de Rome. La Tradition Apostolique. Texte Latin, intro
duction, traduction et notes. Paris 1946. 

BOUMAN C, Liturgie, eredienst en cultisch besef. In: lavende zielzorg. Utrecht— 
Antwerpen 1954, p. 149-173. 
— Liturgie of eredienst. Het Schild 34 (1957), p. 233-239. 

BOURQUE E., Etude sur les sacramentaires romains. I: Les textes primitifs. Roma 
1949. II: Les textes remaniés. 1: Le Gélasien du Ville siècle. Québec 1952. 

BOUSSET W., Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter. Tübingen 
1926. 

CALLEWAERT C , S. Léon le Grand et les textes du Léonien. Sacris Erudiri 1 (1948), 
p. 36-122, 162-164. 

CAMPENHAUSEN H. VON, Die Idee des Martyriums in der alten Kirche. 
Göttingen 1936. 

CAPELLE В., o.s.b. Note sur le lectionnaire romain de la messe avant Saint Grégoire. 
RHE 34 (1938), p. 556-559. 

CHAVASSE Α., Les plus anciens types dus lectionnaire et de l'antiphonaire romains de 
la messe. RB 62 (1952), p. 3-94. 

— Le sacramentaire Gélasien (Vaticanus Reginensis 316). Sacramentaire presbytéral 
en usage des titres romains au Vile siècle. Paris-Tournay, 1958. 

DELEHAYE H., s.j., Les origines du culte des martyrs. Bruxelles ! 1933. 
— Recherches sur le légendrier romain. La passion de S. Polychronius. AB 51 

(1933), p. 34-98. 
— Sanctus. Essai sur le culte des Saints dans Fantiquité. Bruxelles 1927. 

DÖLGER F., Der Feuertod ohne die Liebe. Antike Selbstverbrennung und christlicher 
Martyrium-Enthousiasmus. Ein Beitrag zu I Korinther 13,3. AC 1 (1929), p. 254-270. 
— Der Flammentod des Märtyrers Porphyrias in Caesarae Maritima. Die Ver

kürzung der Qualen durch Einatmung des Rauches. AC 1 (1929), p. 243-253. 
— Der Kampf mit dem Ägypter in der Perpetua-Vision. Das Martyrium als Kampf 

mit dem Teufel. AC 3 (1932), p. 177-188. 

DUBOIS R., Epistelboek. LW, I, 695-696. 
— Epistellijst. LW, I, 696-697. 
— Evangelieboek of Evangeliarium. LW, I, 725-726. 
— Evangelielijst. LW, I, 727-728. 
— Hadrianum. LW, I, 935-941. 

DUCHESNE L., Origines du culte chrétien. Paris 1925. 

EDSMAN C , Ignis Divinus. Le feu comme moyen de rajeunissement et d'immortalité. 
Contes, légendes, mythes et rites. Lund 1949. 

FERRARI G., o.s.b., Early Roman monasteries. Notes for the history of the monasteries 
and convents at Rome from the V through the X century. Roma 1957. 

PLICHE A. - V. MARTIN, Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos jours. 
II-III, Paris 1948-1950. 

FRERE W., Studies in early Roman liturgy. II: The Roman gospel-lectionary. III: The 
Roman epistle-lectionary. Oxford 1934-1935. 

GAECHTER P., s.j., Die Sieben. ZKTh 74 (1952), p. 129-166. 

GAMBER K., Leimabdrücke eines Mailandischen Lektionars aus dem 6/7 Jahrhundert. 
Scriptorium 15 (1961), p. 117-121. 

GARUCCI R., Storia della arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa. Ili: Pitture 
non cimiteriale. Prato 1876. 

GODU G., Epitres. DACL, V, 1, Paris 1922, 245-344. 
— Evangiles. DACL, V, 1, Paris 1922, 775-845. 

XV 



GRABAR Α., Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et de fart chrétien 
antique. I, Paris 1946. 

GRISAR H. s.j.. Zum aeltesten Kultus des Märtyrers Laurentius. ZKTh 27 (1903), 
p. 183-188. 

HANSSENS J., s.j., La liturgie d'Hippolyte. Ses documents, son titulaire, ses origines 
et son caractère. Roma 1959. 

HEFELE С - H. LECLERCQ, Histoire des conciles, II, 1. Paris 1907. 

HEIMING O., o.s.b., Vorgregorianisch-Römische Offertorien in der Mailandischen 
Liturgie. LL 5 (1938), p. 152-159. 

HERTLING L., s.j. - E. KIRSCHBAUM s.j., Le catacombe Romane e i loro martiri. 
Romas 1949. 

HESBERT R., o.s.b., La messe „Omnes Gentes" du VII dimanche après la Pentecôte et 
l'antiphonale missarum romain. RG 17 (1932), p. 81-89, 170-179; 18 (1933), p. 1-14. 

HOMES-DUDDEN F., The life and times of St. Ambrose. I-II, Oxford 1935. 

HOPPENBROUWERS Η., Recherches sur la terminologie du martyre de Tertullien à 
Lactance. Diss. Nijmegen. Utrecht 1961. 

JALLAND T., The life and times of St. Leo the Great. London-New York 1941. 

JOUASSARD G., Aux origines du culte des martyrs dans le christianisme. Saint Ignace 
d'AntiocheRom.MX Rech SR 39 (1951-1952), p. 362-367. 

JOUNEL P., L'été 258 dans le calendrier romain. LMD 52 (1957), p. 44-58. 

JUNGMANN J., s.j., Missarum Sollemnia. Eine genetische Erklärung der Römischen 
Messe. I-II, Wien » 1952. 

KELLNER K., Heortologie. Freiburg i.B.» 1911. 

KIRSCH J., Der stadtrömische christliche Festkalender im Altertum. Münster i.W. 1924. 

— Die Stationskirchen des Missale Romanum. Freiburg i.B. 1926. 

KLAUSER T., Dai Römische capitulare evangeliorum. I: Typen. Münster i.W. 1935. 
— Diakon. RAC. III, 888-909. 
— Hesbert, Antiphonale Missarum Sextuplex. JLW 15 (1941), p. 469. 

KRAUTHEIMER R. - W. FRANKL - S. CORBETT, Corpus basilicarum christianarum 
Romae. The early christian basilicas of Rome (IV-IX cent.). II, n.I, Roma 1959. 

KUNZE G., Das Rätsel der Würzburger Epistelliste. In: Colligere Fragmenta. Festschrift 
Alban Dold. Beuxon 1952, p. 191-204. 
— Die gottesdienstliche Schriftlesung. I: Stand und Aufgaben der Perikopen-

forschung. Göttingen 1947. 

LANG P., s.v.d., Leo der Grosse und die Texte des Altgelasianums. Mit Berücksichtigung 
des Sacramentarium Leonianum und des Sacramentarium Gregorianum. Steyl 1957. 

LECLERCQ H., o.s.b., Laurent. DACL, VIII, 2, Paris 1929, 1917-1961. 

LEDER P., Die Diakonen der Bischöfe und Presbyter und ihre urchristlichen Vorläufer. 
Untersuchungen über die Vorgeschichte und die Anfänge des Archidiakonats. 
Stuttgart 1905. 

LOHMEYER E., Die Idee des Martyriums im Judentum und Urchristentum. ZSTh 5 
(1927), p. 232-249. 

MALLONE E., o.s.b.. The monk and the martyr. The monk as the successor of the 
martyr. Diss. Washington 1950. 

MARCORA C , La vigilia nella liturgia. Ricerche sulle origini e sui primi sviluppi (Sec. 
I - VI). Milano 1954. 

MEER F. VAN DER, Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een 
kerkvader. Utrecht-Brussel 1947. 

XVI 



— Christus" oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oudchristelijke kunst. 
Utrecht-Brussel 1949. 

— Maiestas Domini. Théophanies de FApocalypse dans l'art chrétien. Etude sur 
les origines d'une Iconographie spéciale du Christ. Roma 1938. 

MEER F. VAN DER - CHR. MOHRMANN, Atlas van de oudchristelijke wereld. 
Amsterdam-Brussel 19S8. 

MOHRMANN CHR., Etudes sur le Latin des chrétiens. Roma 1958. 

MONACHINO V., s.j., La cura pastorale a Milano, Cartagine e Roma nel secolo IV. 
Roma 1947. 

MORIN G., o.s.b., La liturgie de Naples au temps de Saint Grégoire d'après deux 
évangéliaires du septième siècle. RB 8 (1891), p. 481-493, 529-537. 
— Le plus ancien cornes ou lectionnaire de l'église romaine. RB 27 (1910) p. 
41-74. 
— Les notes liturgiques de l'évangéliaire de Burchard, RB 10 (1893), p. 113-126. 

MÜLLER H., Das Martyrium Polycarpi. RQ 22 (1908), p. 1-16. 

PAREDI Α., Il centenario di Lorenzo, martire Romano. Vita e Pensiero 41 (1958), 
p. 579-589. 

PELLEGRINO M., Le sens écclésìal du martyre. Rev SR 35 (1961), p. 151-175. 

PETERSON E., Le martyr et l'Eglise. Dieu Vivant 5 (1946), p. 19-31. 

P S Â T F., Les prétentions des diacres romains au quatrième siècle. Rech SR 3 (1912), 
p. 463-475. 

QUASTEN J., Patrology. II, Utrecht-Antwerp 1953. 

RATZINGER G., Geschichte der kirchlichen Armenpflege. Freiburg i.B. 1868. 

REUNIG W., Zur Erklärung des Polykarpsmartyriums. Darmstadt 1917. 

RIVIÈRE J., Contribution à la théologie du sacrifice. A propos du martyre de Saint 
Laurent. RevSR 15 (1935), p. 220-226. 

ROBERT A. - A. FEUILLET, Introduction à la Bible. I, Toumay 1957. 

ROETZER W., o.s.b., Des heiligen Augustinus Schriften als liturgiegeschichtliche Quelle. 
München 1930. 

ROSTOVTZEFF M., The social and economic history of the Roman empire. 
I. Oxford a 1957. 

SCHNÜRER G., Kerk en beschaving in de Middeleeuwen. I, Haarlem 1949 a. 

VERMEULEN Α., The semantic development of Gloria in early christian Latin. Diss. 
Nijmegen 1956. 

VIELLIARD R., Recherches sur les origines de la Rome chrétienne. Rome 1959. 

VILLER M., Martyre et perfection. RAM 6 (1925), p. 3-25. 

— Le martyre et Táscese. RAM 6 (1925), p. 105-142. 

WILLIS H., St. Augustinus lectionary. London 1962. 

WILMART Α., o.s.b., Le lectionnaire d'Alcuin. EL 51 (1937), p. 136-197. 

WILPERT J., Die Römischen Mosaiken und Malereien. IH, Freiburg i.B. 1924. 
— I sarcofagi cristiani antichi. I, Roma 1929. 

YSEBAERT J., Greek baptismal terminology. Its origins and early development. Diss. 
Nijmegen 1962. 

Х П 





EERSTE HOOFDSTUK 

DE TEKSTEN 
VAN LAURENTIUS' LITURGIE 
EN DE 
BENADERING VAN HUN HERKOMST 

I DE GEBEDSTEKSTEN 

Het zestal gebedsteksten van Laurentius' liturgie in het Romeins 
missaal is reeds aanwezig in de oudstbekende getuige van het sacra-
mentarium Gregorianum1)*. Dat wil dus zeggen: in het sacramen-
tarium, dat de Karel de Grote op zijn aanvraag in de tachtiger jaren 
der achtste eeuw van paus Hadrianus I kreeg toegezonden en dat 
naar de afzender Hadnanum (Ha) genoemd wordt2). In het tweeëiu 
twintigste jaar dat hij de last van het bisschopsambt torste, dat is in 
812, liet Hiloard van Kamerijk het Akense apthenticum van Ha 
afschrijven3). Dit afschrift bleef tot op heden bewaard en de missaal-
gebeden van Laurentius' vigilie en jaarfeest komen erin voor als de 
(vermoedelijke) groepen 141 en 143 4). De formules van deze groepen 
zijn die, welke vandaag door het missaal op de corresponderende 
plaatsen (9 en 10 augustus) worden gegeven. Tussen de groepen 141 
en 143 geeft de codex als groep 142 een formulier, waarvan de functie 
niet geheel duidelijk is en dat in het hedendaags missaal niet meer 
voorkomt. Als vergelijkingsmateriaal is deze groep 142 niet zonder 
belang voor dit onderzoek en wordt dus met de groepen 141 en 143 
hieronder weergegeven. 

141 V IDUS AGUSTAS ID EST DIE Vil l i MENSIS AGUSTI 
VIGILIA SANCTI LAURENT! 

1. Adesto domine supplicationibus nostris, et intercessione beati Lau-
renti martyris tui perpetuum nobis misericordiam benignus im
pende per. 

2. SUPER OBLATA. Hostias domine quas tibi offerimus propitius 
suscipe, et intercedente beato Laurentio martyre tuo uincula pec-
catorum nostrorum absolue: per. 

3. AD COMPLETA. Da quasumus domine deus noster, ut sicut 
beati Laurentii martyris tui commemoratione temporali gratulamur 
officio, ita perpetuo laetemur aspectu: per 5). 

* De aantekeningen bij dit hoofdstuk op p. 37 e.v. 
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142 ШІ IDUS AGUSTAS ID EST DIE X MENSE AGUSTO 
NATALE SANGT! LAURENT! 

IN PRIMA MISSA 

1. Excita domine in ecclesia tua spiritum, cui beatus Laurentius leuita 
seruiuit, ut eodem nos repiente studeamus amare quod amauit, et 
opere exercere quod docuit; per. 

2. SUPER OBLATA. Sacrificium nostrum tibi domine quaesumus 
beati Laurentii precatio sancta conciliet, ut cuius honore sollem-
niter exhibetur, mentis efficiatur acceptum: per. 

3. AD COMPLETA. Supplices te rogamus omnipotens deus, ut quos 
donis caelestibus satiasti, intercedente beato Laurentio martyre tuo 
perpetua protectione custodias: per6). 

143 ITEM AD MISSAS 

1. Da nobis quaesumus omnipotens deus uitiorum nostrorum flam-
mas extinguere, qui beato Laurentio tribuisti tormentorum suorum 
incendia superare: per. 

2. SUPER OBLATA. Accipe quaesumus domine muñera dignanter 
oblata, et beati Laurentii suffragantibus mentis ad nostrae salutis 
auxilium prouenire concede: per. 

3. AD COMPLETA. Sacro muñere satiati supplices te domine depre-
camur, ut quod debitae seruitutis celebramus officio, intercedente 
beato Laurentio saluationis tuae sentiamus augmentum: per6). 

Niet behouden in ons missaal bleef de vierde formule van groep 143: 

4. ALIA. Deus cuius caritatis ardore beatus Laurentius edaces flam-
mas contemplo persecutore deuicit: concede ut omnes qui martyrii 
eius merita ueneramur, protectionis tuae auxilio muniamur: per6). 

In de brief van Hadrianus aan Karel de Grote, waarin de zending van 
Ha ter sprake komt, karakteriseert de paus dit sacramentarium als 
een onvervalst specimen der traditie van onze heilige Kerk1). Dit ge
tuigenis is belangrijk, want het betekent inderdaad, dat Ha een be
staand Romeins gebruik vertegenwoordigt. Dit sacramentarium bevat 
Romeinse euchologie, en wel onder Hadrianus I (772—795) gangbare. 
De formulieren Ha 141-143 zijn hiermee gelokaliseerd als Romeinse 
in strikte zin ten tijde van Hadrianus' pontificaat 

Een verder vragen naar de herkomst van de formules Ha 141,1-143,4 
voert tot de problemen der onderlinge verhoudingen tussen de vóór-
Hadriaanse sacramentaria. Van de documenten dus, die klaarblijkelijk 
van elkaar verschillende vormen van liturgisch gebruik vertegenwoor-
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digen, maar anderzijde in hun formules menige overeenkomst verto
nen. De liturgie van Laurentius is een van de vele gevallen, waarin 
zich deze overeenkomsten voordoen. Bijgaand schema (p. 3) geeft 
het overzicht daarvan. Genoteerd zijn in de eerste kolom de Lauren-
tiusformulieren van Ha; in de tweede de elders in Ha voorkomende 
parallelteksten der Laurentiusformules. In de volgende kolommen de 
parallelplaatsen in de documenten, die, gezien de algemene samenhang 
der oudere sacramentaria, voor een nadere bepaling der Hadriaanse 
formules van belang kunnen zijn. Als zodanig komen in aanmerking 
de euchologische collectie van Verona (Ver)8), het Missale Gothicum 
(Go)9) en het sacramentarium Gelasianum Vetus (Ge)10). Vooruit
lopend op wat in het vervolg nog aan de orde komt, zijn onderaan in 
de drie laatste kolommen een aantal formules genoteerd die niet in 
Ha 141-143 voorkomen, doch op een of andere manier overeenkomen 
in Ver, Go en (of) Ge. 

Ha 141.1 

2 

3 

Ha 142,1 

2 

3 

Ha 143,1 

2 

3 

4 

Ha 

24,2 Agnes 

184,2 Andreas 

7,3 Anastasia 
20,2 MarceUus 

23,3 Sebastianus 
98,3 Tiburt. & 

Valer. 
120,3 Marceli. & 

Petr. 

145,1 Hippolytus 
13,1 Sivester 

Ver 

758 Laurentius 

278 Johannes 
& Paulus 

753 Laurentius 

759 Laurentius 

793 Hippolytus 
& Pontianus 

743 Laurentius 

765 Laurentius 

776 Laurentius 

785 Laurentius 

Go 

391 a Xystus 

389 b Xystus 

392 a Xystus 

395 Laurentius 

396 Laurentius 

397 Laurentius 

398 Laurentius 

399 Hippolytus 

Gè 

1082 Andreas 

332 dominica 
in palmas 

974 Laurentius 

975 Laurentius 

968 Laurentius 
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Ha 141,1 heeft twee parallelteksten: Ver 758 (Laurentius) en Go 391 
Post Nomina (Xystus). Ha 141,2 komt elders in Ha nog eenmaal voor 
als Super Oblata op het natale van Agnes (Ha 24,2). Ha 141,3 wordt 
in Ver 278 gegeven voor Johannes en Paulus. 
Ha 142,1 heeft soortgelijke parallelteksten als Ha 141,1: een uit de 
Laurentiusteksten van Ver, Ver 753, en een, die deel uitmaakt van een 
formule uit het Xystusformulier in Go, Go 389 b. Ha 142,2 keert ver
derop in Ha terug voor Andreas (Ha 184,2) en wordt in Ge eveneens 
voor Andreas gegeven (Ge 1082). Van Ha 142,3 zegt E. Bourque, dat 
de formule een variant is van Ha 7,5 n). Dit is een volstrekt raadsel
achtige bewering, slechts verklaarbaar, indien wordt aangenomen dat 
Ha 7,5 bij vergissing in plaats van Ha 7,7 staat: tussen Ha 7,7 en Ha 
142,3 bestaat namelijk enige verwantschap. Te weinig overigens om 
van een echte parallel te kunnen spreken12), zodat dan ook Ha 142,3 
beschouwd wordt als formule zonder parallelteksten. 
Ook van Ha 143,1 wijst Bourque een variant aan, en wel Ge 974 
(— Ha 143,4)IS). Wederom is verwantschap tussen de formules on
miskenbaar, waarmee zij echter niet zonder meer als parallel zijn te 
beschouwen. Ook Ha 143,1 moet dus gelden als een formule zonder 
parallelteksten elders. Ha 143,2 heeft binnen Ha twee parallelteksten, 
Ha 7,3 (Anastasia) en 20,2 (Marcellus). Elders vindt men de formule 
voor Laurentius in Ver 759 en als eerste deel van de Ad Pacem in het 
Xystusformulier van Go (Go 392 a). Ha 143,3 is van alle formules, 
die ons bezighouden het rijkst aan parallelteksten. Maar steeds in for
mulieren, die niet van Laurentius zijn: Ha 23,3 (Sebastianus), Ha 98,3 
(Tiburtius en Valerianus), Ha 120,3 (Marcellinus en Petrus), Ver 793 
(Hippolytus en Pontianus) en Ge 332 (Dominica in Palmas de Passione 
Domini). Ha 143,4 opent het Gelasiaanse formulier van Laurentius' 
jaarfeest als Ge 974. 
De verdere overeenkomsten, aan het einde van het schema genoteerd, 
betreffen formules, die niet in de Laurentiusformulieren van Ha voor
komen, doch waarvan de overeenkomsten van belang zijn in verband 
met dit onderzoek. Ge 975 = Go 395, beiden in het Laurentiusfor-
mulier. Eveneens telkens in Laurentiusformulieren staan Go 396 = 
Ver 743, Go 397 = Ver 765 en Go 398 = Ver 776. De allerlaatste 
formule van het schema is Laurentiusformule in Ver (785) en Ge 
(968), Hippolytusformule in Go (399) en Ha (145,1), terwijl zij in 
Ha reeds eerder gegeven wordt voor Silvester (Ha 13,1). 

1. Binnen Ha komen overeen: Ha 141,2 = 24,2; Ha 142,2 = 184,2; 
Ha 143,2 = 7,3 = 20,2; Ha 143,3 = 23,3 = 98,3 = 120,3. 

Of een of meer van de in deze reeks voorkomende Hadriaanse formu
les mogelijk uit niet-Gregoriaanse bron komen, valt uit deze reeks 
uiteraard niet op te maken, daar zij binnen hetzelfde document Ha 
blijft. En zolang men niet vergelijkt met eventuele parallelteksten in 
andere documenten, wordt het al evenmin duidelijk, of de formules van 
deze reeks al dan niet in de formulieren 141 - 143 of in de overige 
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formulieren (7, 20, 23, 24, 98, 120 en 184) op hun originele plaats 
staan. Voor de formules Ha 142,2, Ha 143,2 en Ha 143,3 zijn die 
vergelijkingen met andere documenten inderdaad mogelijk. Niet ech
ter voor Ha 141,2, die slechts binnen Ha een paralleltekst heeft en 
elders geen. Die paralleltekst is Ha 24,2 op het jaarfeest van Agnes. 
Daar de tekst van onze formule geen speciale toespelingen op markant 
eigen trekken van Laurentius of Agnes bevat, ontbreekt ieder crite
rium, om te bepalen of de formule met het oog op Laurentius dan 
wel op Agnes is geredigeerd. Keuze tussen formulier 141 en 24 als 
originele plaats is onmogelijk. Het enige positieve, dat uit de overeen
komsten binnen Ha valt af te leiden, betreft de aard van de hierin 
voorkomende formules. Zij zijn klaarblijkelijk sjabloon-teksten, bruik
baar voor allerlei gelegenheden en niet speciaal eigen voor de liturgie 
van Laurentius. Uitgezonderd Ha 143,1, die, gezien haar strikte be
trokkenheid op het proprium van Laurentius, niet anders dan een 
originele Laurentius-formule kan zijn. 

2. De overeenkomsten tussen Ha en Ver zijn: Ha 141,1 = Ver 758; 
Ha 141,3 = Ver 278; Ha 142,1 = Ver 753; Ha 143,2 = Ver 759 en 
Ha 143,3 = 793. 

Het aantal is imposant: op de tien Laurentiusformules van Ha komen 
er vijf in Ver voor, waaronder twee ook daar in de Laurentiusformu-
lieren. Dit zegt inderdaad iets over de herkomst der Hadriaanse for
mules van deze reeks. Het wordt duidelijk, dat de samenstellers van 
Ha en Ver op een of andere manier hetzelfde materiaal ter beschik
king hadden. Blijkbaar ligt vóór Ver en Ha een gemeenschappelijke 
bron en deze gaat minstens tot rond het midden der zesde eeuw 
terug, daar immers de samenstelling van Ver omstreeks het jaar 560 
gesteld kan worden"). Van Ha 141,1 en 3, Ha 142,1, Ha 143,2 en 3 
toont de reeks Ha - Ver dus alvast aan, dat zij Romeinse formules 
zijn, minstens uit het midden der zesde eeuw afkomstig. 

3. De overeenkomsten tussen Ha en Go zijn: Ha 141,1 = Go 391a; 
Ha 142,1 = Go 389 b; Ha 143,2 = Go 392 a. 

In de betrokken formules is er geen rechtstreekse beïnvloeding van 
Ha door Go of omgekeerd. Zijn Romeinse stukken heeft Go uit voor-
Gregoriaanse Romeinse bronis), terwijl uit Go geen Laurentiusfor
mules in Ha kwamen1C). De reeks overeenkomsten Ha - Go wijst dus 
voor de formules Ha 141,1, Ha 142,1 en Ha 143,2 op Romeinse her
komst en op een tijdstip, dat vóór Gregorius I (590—604) ligt. De 
conclusie uit de reeks Ha - Ver wordt dus uit de reeks Ha - Go beves
tigd voor Ha 141,1, Ha 142,1 en Ha 143,2. Maar verder komt men 
door de reeks Ha - Go niet, want Ver blijft totnutoe het oudste ons 
bekende document 

4. De overeenkomsten tussen Ha en Ge zijn: Ha 142,2 = Ge 1082; 
Ha 143,3 = Ge 332; Ha 143,4 = Ge 974. 
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De formule Ha 142,2 = Ge 1082 = Ha 184,2 staat én als Ge 1082 
én als Ha 184,2 in het formulier voor het jaarfeest van de apostel 
Andreas. De overeenkomst tussen het Gregoriaans en Gelasiaans An
dreasformulier blijft echter niet tot deze ene formule beperkt, want 
vier formules op de vijf van het Gelasiaanse Andreasformulier zijn 
parallelteksten van Andreasformules in Ha") . En van deze vier An-
dreasparallellen Ha - Ge staan er bovendien twee in de Andreasliturgie 
van Ver18), de ene letterlijk hetzelfde19), de tweede als variant. In Ge 
omvat die variant twee elementen; in Ha omvat de variant de twee 
elementen, die men in Ge aantreft en bovendien nog drie andere20). 
Hieruit volgt eerstens, dat Ha in zijn formulier 184 afhankelijk is: 
hetzij van Ge, hetzij samen met Ge, doch zonder connectie daarmee, 
van een aan Ge en Ha gemeenschappelijke bron21). Uit die bron is 
Ha 184,2 als een Andreastekst geput. En dit leidt tot een tweede ge
volgtrekking, nu betreffende onze Laurentiusformule Ha 142,2. Waar 
deze een paralleltekst is van de als Andreastekst in Ha opgenomen 
formule Ha 184,2 moet men besluiten, dat Ha 142,2 niet origineel 
zal zijn voor de liturgie van Laurentius, doch een ontlening van de 
Laurentiusliturgie aan die van Andreas. En wat de datering betreft: 
Ha 142,2 valt terug te voeren tot het midden der zevende eeuw, wan
neer men aanneemt, dat omstreeks die tijd Ge compleet was22). 
Vervolgens is er de parallel Ha 143,3 = Ge 332. In Ge wordt de 
formule gegeven voor Palmzondag; daarnaast geeft Ha zelf deze for
mule nog voor Sebastianus, Tiburtius en Valerianus, Marcellinus en 
Petrus. Dan vindt men haar nog in Ver in het formulier voor Hippo-
lytus en Pontianus. Ge en Ha ontlenen dus de formule aan een met 
Ver gemeenschappelijke variant, en dit in alle vier de gevallen, waarin 
de formule in Ha voorkomt23). Dit wijst erop, dat Ge en Ha aan de 
met Ver gemeenschappelijke bron niet rechtstreeks, maar via een tus
senschakel hebben ontleend. Een tussenschakel namelijk, die de variant 
al bevatte. Want het is onwaarschijnlijk, dat Ge de formule ontleende 
aan de Gregoriaanse traditie, daar Ge haar in de Paascyclus gebruikt, 
terwijl de Gregoriaanse toepassing constant in liturgie der jaarfeesten 
plaats vindt. Het anderssoortige gebruik der formule in Ge verklaart 
ook de twee varianten, die uitsluitend aan Ge eigen zijn: door deze 
twee exclusief „Gelasiaanse" varianten is de van huis uit „sanctorale" 
formule aan „temporaal" gebruik geadapteerd24). 
Achter de tussenschakel, waarvan juist sprake was, ligt ergens de oor
spronkelijke gemeenschappelijke bron, van waaruit de formule zowel 
in Ver, als in Ge en Ha kwam. Het lijkt allerminst onwaarschijnlijk 
om een euchologische collectie van Laurentius' grafkerk (of een Lau-
rentiuslibellus in het Lateraanse scrinium) als zodanig aan te wijzen. 
In Ver wordt de formule immers gegeven voor Hippolytus, wiens cul
tusplaats zich met die van Laurentius aan de Via Tiburtina bevindt 25). 
Deze herkomst van de formule zou bovendien haar verdere varianten 
in de Gregoriaanse (dus: uitsluitend „sanctorale") toepassing ten op
zichte van haar vorm in Ver aannemelijk verklaren. Gesteld, dat zij 
van huis uit een Laurentiusformule is met als originele vorm het tekst-



deel intercedente beato Laurentio, dan heeft de compilator van Ver 
haar voor Laurentius' buurman Hippolytus uit een Laurentiuslibellus 
gelicht met weglating van het typisch eigene voor Laurentius: 

Ha 143,3. Sacro muñere satiati supplices te domine deprecamur, 
Ver 793. Sacro muñere satiati supplices, domine, depraecamur, 

Ha 143,3. ut quod deuitae seruitutis celebramus officio, 
Ver 793. ut quod deuitae seruitutis celebramus officio, 

Ha 143,3. intercedente beato Laurentio 
Ver 793. 

Ha 143,3. saluationis tuae sentiamus augmentum. 
Ver 793. saluationis tuae sentiamus augmentum. 

Om soortgelijke redenen varieert de redactor van het Gregoriaans 
sacramentarium de formule voor Tiburtius-Valerianus en voor Mar-
cellinus-Petrus, waar zij identiek is met Ver. 793. Voor Sebastianus 
laat hij intercedente beato staan, zet uiteraard Sebastiano in plaats 
van Laurentio en voegt toe martyre tuo. Op een totaal van vijf „sanc-
torale" toepassingen (Ha 143,3; Ha 23,3; Ha 98,3; Ha 120,3 en Ver 
793) is dit het enige geval, waarin martyre tuo wordt toegevoegd; van
daar, dat wij deze toevoeging als de uitzondering en het ontbreken 
ervan als het normale geval menen te mogen zien. Afgaande op de 
aanwezigheid van martyre tuo lijkt de formule in haar gebruik voor 
Laurentius dus origineel, in dat voor Sebastianus een ontlening. Samen
vattend kan men dan zeggen: Ha 143,3 is Romeins en dateert min
stens van het midden der zesde eeuw (de tijd, waarin Ver verzameld 
werd).Wellicht zijn de heiligdommen in de Verano-hoek de plaats van 
herkomst en het is niet onaannemelijk, dat dit meer bepaald de kerk 
van Laurentius is geweest. Daarmee is het dan tevens niet onwaar
schijnlijk, dat onze formule Ha 143,3 als Laurentiustekst origineel is 
en dat de overige parallelteksten in Ha zelf, in Ver en in Ge adapta
ties zijn van deze originele Laurentiusformule. 
Tenslotte de overeenkomst Ha 143,4 = Ge 974. Het is niet met zeker
heid te bepalen in welke der sacramentaria de formule op haar oor
spronkelijke plaats staat. Hoort zij tot de oorspronkelijke kern van het 
sacramentarium van paus Gregorius of hebben Ha en Ge haar mis
schien onafhankelijk van elkaar uit een gemeenschappelijke bron? En 
is dit laatste de reden van de variant26)? Zolang men zich houdt bij 
de sacramentaria alleen27), valt van Ha 143,4 niet meer met zeker
heid te zeggen, dan dat de formule omstreeks het midden der zevende 
eeuw blijkt te bestaan: dan maakt zij deel uit van Ge. 
Maar er is nog iets anders. Ha 143,4 is een van de formules, waarvan 
men de auteur meent te mogen aanwijzen. C. Callewaert heeft deze 
formule in verband gebracht met de Laurentiuspreek van paus Leo de 
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Grote28). En in het voetspoor van Callewaert, voor dit geval niet 
bestreden door zijn critici, houdt P. Lang het ervoor, dat men in paus 
Leo de auteur van Ge 974 = Ha 143,4 kan zien29). De bewijsvoering 
moet sterker zijn dan die van Lang om te overtuigen. Wat Lang aan
toont, is de niet-onmogelijkheid van Leo's auteurschap. Intussen opent 
deze mogelijkheid twee belangrijke perspectieven. Als eerste, dat min
stens afzonderlijke formules van de Hadriaanse Laurentiusformulieren 
kunnen teruggaan tot diep in de vijfde eeuw (Leo's pontificaat van 
440 tot 461); als tweede, dat zij de aandacht vestigt op samenhang 
van patristische teksten over Laurentius en motieven, die in de liturgie 
van Laurentius tot uitdrukking komen. 

5. De overeenkomsten tussen Ver en Go zijn: Ver 758 = Go 391 a; 
Ver 753 = Go 389 b; Ver 759 = Go 392 a; Ver 743 = Go 396; 
Ver 765 = Go 397; Ver 776 = Go 398; Ver 785 = Go 399. 

De formules van Go zijn niet aansluitend Laurentiusteksten, doch 
staan verdeeld over drie formulieren, waarvan het Laurentiusformu-
lier het middelste (en het middelpunt) vormt: Xystus, Laurentius en 
Hippolytus30). Het merkwaardige is nu, dat van diezelfde zeven for
mules er drie in Ha en twee in Ge voorkomen en daar wederom steeds 
als Laurentiusformules31). Het zou nu — aldus A. Chavasse — nogal 
wonderlijk zijn, als de klaarblijkelijke voorkeur der documenten voor 
precies deze zeven formules een toeval was. Er blijkt immers nog wel 
meer keus in gemeenschappelijke bronnen geweest te zijn: Ge 974 = 
Ha 143,4 en Ge 975 = Go 395, terwijl men deze formules nergens 
in Ver vindt. Chavasse meent hieruit te mogen concluderen tot een 
vóór-Gregoriaans, vóór-Gelasiaans en vóór Go liggend Laurentius-
formulier, dat ongeveer uit de bewuste zeven formules Ver 743, 749, 
753, 758, 759, 765 en 785 bestaan moet hebben»2). Dat brengt dan 
de formules Ha 141,1 ( = Go 391 a = Ver 758), Ha 142,1 ( = Go 
389 b = Ver 753) en Ha 143,2 ( = Go 392 a = Ver 759) langs een 
andere weg terug tot voor het einde der zesde eeuw. En in ieder geval 
brengt dit alles meer klaarheid in de aard der formule Ha 143,2 met 
haar parallellen Ha 7,3 en 20,2. De vergelijking Ver - Go lijkt erop 
te wijzen, dat dit een oorspronkelijke Laurentiusformule is, die in Ha 
eerder voor Laurentius dan voor Anastasia en Marcellus als origineel 
moet worden beschouwd. 

De vragen inzake de onderlinge verhoudingen tussen de vóór-Hadri-
aanse sacramentaria vormen slechts één kant van de problematiek, 
waartoe een onderzoek naar de herkomst van Ha 141 - 143 leidt. 
Als andere kant komt daar nog bij de vraag naar de waardering van 
Ha op zichzelf. De volle nadruk ligt hier op de laatste twee woorden : 
op zichzelf. Er is geen reden om niet aan te nemen, dat de formulieren 
Ha 141 - 143 niet die van de archetypus van Ha zouden zijn. Maar 
welke is die archetypus van Ha? De codex van Kamerijk dient zich 
aan als het Sacramentorium van paus Gregorius de Grote3 3), doch 
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de vraag is gesteld, of Gregorius inderdaad een sacramentarium gere
digeerd heeft34). Voorzichtigheidshalve wordt dan ook niet zonder 
meer tot datering van de formulieren Ha 141 - 143 tussen 590 - 600 
besloten. En waar anderzijds Chavasse met een reconstructie van de 
archetypus van Ha met zekerheid niet verder terugkomt dan tot het 
pontificaat van Honorius I (625 - 638)35), en dat aan deze recon
structie de formules Ha 141 - 143 niet als jongere toevoegingen ten 
offer vallen, lijkt het een verantwoorde middenweg, om voor de for
mulieren Ha 141 -143 de tijd tussen 625 - 638 als terminus post quem 
non te stellen. Gecombineerd met de in het voorgaande reeds verkre
gen resultaten, betekent dat een vervroegde datering van Ha 142,2. Het 
bleek mogelijk, deze formule te dateren als afkomstig uit een bron, 
die vóór Ge ligt, dus vóór ± 650. Dit kan thans maximaal 25 jaren 
vervroegd worden tot minstens tussen 625 - 638. Hetzelfde geldt van 
Ha 143,4. Van meer betekenis is, wat over de archetypus van Ha ge
zegd werd voor de formules Ha 141,2, Ha 142,3 en Ha 143,1. Waar 
tot nu toe geen enkel aanknopingspunt in de andere sacramentaria te 
vinden was, kan thans als vroegste dateringsmogelijkheid voor deze 
formules minstens de periode 625 - 638 worden gesteld. 

Samengevat blijkt het onderzoek voorlopig tot de volgende resultaten 
te leiden: 

De plaats van herkomst der formulieren Ha 141 - 143 is zonder twij
fel Rome. 

Wat datering en originaliteit als Laurentiustekst betreft: 

Ha 141,1 bestaat minstens ± 560 
2 bestaat minstens tussen 625 - 638 
3 bestaat minstens ± 560 

Ha 142,1 bestaat minstens ± 560 en is een originele Laurentiustekst 
2 bestaat minstens tussen 625 - 638 en is een adaptie van 

een Andreasformule 
3 bestaat minstens tussen 625 - 638 

Ha 143,1 bestaat minstens tussen 625 - 638 en is een originele 
Laurentiustekst 

2 bestaat minstens ± 560 en is mogelijk een originele 
Laurentiustekst 

3 bestaat minstens ± 560, originaliteit als Laurentiustekst 
niet onwaarschijnlijk 

4 bestaat minstens tussen 625 - 638 (misschien 440 - 461?) 
en is een orginele 
Laurentiustekst 
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Opzienbarend kan men deze resultaten moeilijk noemen. Men komt 
— en nog niet eens voor alle formules — niet verder dan „voor" de 
ons bekende documenten, op zijn vroegst „voor" Ver. En zover geko
men, raakt het onderzoek naar de herkomst van de formules in een 
impasse. Dat wil zeggen: voorzover dit onderzoek steunt op geschre
ven documenten in de vorm van sacramentaria of andere euchologi-
sche collecties. Het is uiterst belangrijk om dit laatste voorbehoud met 
de grootst mogelijke nadruk te maken. Want buiten de euchologische 
documenten zijn er nog andere mogelijkheden, die het onderzoek ver
der kunnen brengen. Er is immers wel een en ander bekend over de 
aard van de niet in geschrifte bewaard gebleven bron of bronnen, die 
„voor" de ons bekende liggen. Men weet, dat het min of meer rijk 
gesorteerde verzamelingen waren van euchologisch archiefmateriaal, 
waaruit de redactoren van de ons bekende documenten geput hebben. 
Dit soort verzamelingen, waarvan Ver zelf nog een, enigszins geor
dend, specimen vormt, was de neerslag van de laatste fase der litur
gische improvisatie in Rome38). In deze verzamelingen begint de fixe
ring van het aanvankelijk vrij formuleren der euchologie. Met zoveel 
andere liturgische formules vonden die van Laurentius hun vorm 
ergens in de tijden, waarin men te Rome nog improviseerde: in de 
vierde en vijfde eeuw. Terecht heeft Bourque gewezen op een bijzon
dere devotie voor Laurentius, die spreekt uit meer dan één Laurentius-
formule in Ver37). Hij zoekt verband tussen de formules en pausen, 
van wie bekend is, dat zij Laurentius bijzonder vereerden, waarbij 
speciaal de aandacht wordt gevestigd op Xystus III (432 - 440), die 
de titulus Lucinae herbouwde en aan Laurentius wijdde (S.Lorenzo in 
Lucina)38) en zijn graf in Verano koos39). Bourque beschouwt — zij 
het terecht zeer voorzichtig, want overtuigende „bewijzen" ontbreken 
— Xystus III als een eerste ernstige kandidaat voor auteurschap van 
Laurentiusformules in Ver. Dit wordt hier vermeld, omdat het laat 
zien hoe ver datgene terug kan reiken, waarvan de gebedsteksten op 
9 en 10 augustus in het huidige Romeins missaal een kleine rest, de 
laatste gefixeerde uitlopers, zijn. 
De improvisatie, waarvan zo juist sprake was, moet niet verward wor
den met volstrekte ongebondenheid. De formulering der euchologie 
is slechts vrij binnen het kader van bepaalde gangbare thema's. Laat 
het dus zo zijn, dat het onderzoek van niet meer dan de sacramentaria 
voor de meer scherpe bepaling der Laurentiusformules niet verder 
voert dan tot de boven samengevatte, vrij magere uitkomsten; daar
naast blijft de mogelijkheid om de teksten te benaderen vanuit de 
kaders, die de formulering der euchologie van Laurentius in de vierde
vijfde eeuw bepaalden. De kennis van deze kaders zou het totnutoe 
bereikte resultaat wellicht aanzienlijk kunnen verhelderen en aan
vullen. 
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U DE LEZINGEN 

Het Romeins missaal geeft de volgende perikopen als lezingen der 
Laurentiusviering. 

Voor de vigilie, 9 augustus: 

L e c t i o l i b r i S a p i e n t i a e 
Eccli. 51, 1-8 et 12 

Confitebor tibi. Domine, Rex, et collaudabo te Deum, Salvatorem 
meum. Confitebor nomini tuo: quoniam adiutor et protector factus 
es mihi, et liberasti corpus meum a perditione, a laqueo linguae 
iniquae et a labiis operantium mendacium, et in conspectu astantium 
factus es mihi adiutor. Et liberasti me secundum multitudinem mise-
ricordiae nominis tui a rugientibus, praeparatis ad escam, de manibus 
quaerentium animam meam, et de partis tribulationum, quae circum-
dederunt me: a pressura flammae, quae circumdedit me, et in medio 
ignis non sum aestuatus: de altitudine ventris inferi, et a lingua coin
quinata, et a verbo mendacii, a rege iniquo, et a lingua iniusta: 
laudabit usque ad mortem anima mea Dominum: quoniam eruis sus-
tinentes te, et liberas eos de manibus gentium, Domine, Deus noster. 

S e q u e n t i a s a n c i i E v a n g e l i i s e c u n d u m 
M a t t h e u m 
Matth. 16, 24-27 

In ilio tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Si quis vult post me venire, 
abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Qui enim 
voluerit animam suam salvam faceré, perdei earn: qui autem perdi-
derit animam suam propter me, inveniet earn. Quid enim prodest 
homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimen-
tum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? 
Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum Angelis suis: 
et tunc reddet unicuique secundum opera eius. 

Voor het jaarfeest, 10 augustus: 

L e c t i o E p i s t o l a e b e a t i P a u l i A p o s t o l i ad 
C o r i n t h i o s 
2 Cor. 9, 6-10 

Fratres: Qui parce seminai, parce et metet: et qui seminai in bene-
dictionibus, de benedictionibus et metet. Unusquisque prout destina-
vit in corde suo, non ex tristitia aut ex necessitate: hilarem enim 
datorem diligit Deus. Potens est autem Deus отпет gratiam abun
dare faceré in vobis, ut, in omnibus semper отпет sufficientiam 
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habentes, abundetis in omne opus bonum, sicut scriptum est: Dis· 
persit, dedit pauperibus : iustitia eius manet in saecuïum saeculi. Qui 
autem administrât semen seminanti: et pattern ad manducandum 
praestabit, et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa 
frugum iustitiae vestrae. 

S e q u e n t i a s a n c i i E v a n g e l i i s e c u n d u m 
I о a η η e m. 
Joann. 12, 24-26 

In Ulo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Amen, amen, dico vobis, 
nisi granum frumenti cadens in terram, mortuum fuerit, ipsum solum 
manet: si autem mortuum fuerit, multum fructum offert. Qui amai 
animam suam, perdei earn; et qui odit animam suam in hoc mundo, 
in vitam aeternam custodii earn. Si quis mihi ministrai, me sequatur: 
et ubi sum ego, illic et minister meus erit. Si quis mihi ministraverit, 
honorificabit eum Pater meus. 

Elk der vier Laurentiusperikopen van het Romeins missaal heeft een 
constante traditie in de documenten, die gelden als de erkende ver
tegenwoordigers van het Romeins liturgisch gebruik. En van elk der 
vier Laurentiusperikopen van het missaal reikt die constante traditie 
terug tot in de oudst bekende van die Romeinse documenten: zodra 
er documentatie verschijnt, worden daarin de perikopen van het hui
dige Romeins missaal voor Laurentius gegeven. Het maakt daarbij 
geen verschil of de documenten „zuiver" of niet-onvermengd Romeins 
zijn, noch of zij bruikbaar zijn bij Gregoriaanse of Gelasiaanse typen 
van sacramentaria. Dit ziet men in het volgende overzicht, waarin 
als documenten worden aangevoerd: 

— van de traditie der niet-evangelische lezingen: 

Leningrad, Publitschnaja Biblioteka Q.v.I.ló; epistolarium van Corbie 
(Corb) 40). 

Paris, B.N. lat. 9452 i 
Cambrai, Bibl. Mun. 553 \ epistolarium van Alcuin (Ale)«). 

— van de traditie der evangelielezingen: 

de typen Π, Λ, Σ en Δ van het zeker in het sanctorale Romeins 
evangeliarium, gereconstrueerd en uitgegeven door Th. Klauser, van 
wie de siglen der typen zijn42). 

— van de in één boek verenigde tradities der evangelische en niet-
evangelische lezingen: 

Würzburg, Univers, bibl. Mp.th.f.62; lectionarium plenarium van 
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Würzburg; omvat een jaarregister (WR), epistellijst (Wep) en evan-
gelielijst (Wev)«). 
Besançon, Bibl. Munie. 184; gecombineerde epistel- en evangelielijst 
van Murbach (Murb)44). 
olim Beauvais, Bibl. Capit. 23; gecombineerde epistel- en evangelielijst 
van Theotinchus (Theot)«). 

In de documenten van de traditie der evangelielezingen komt, evenals 
in de Gregoriaanse sacramentanumtraditie, op 10 augustus een missa 
prima voor. En evenals het euchologisch materiaal der missa prima 
is ook evangelieperikope van deze mis van belang voor ons onder
zoek46). Dit zelfde geldt voor de niet-evangelische perikopen, die 
WR - WEP méér geven in vergelijking met de overige documenten47). 
Ook deze zijn dus opgenomen in de overzichtstabel48). 
De strakke regelmaat, waarmee in de documenten de huidige missaal-
perikopen van Laurentius worden gegeven, wijst op zich al sterk in 
de richting van Rome als plaats van herkomst. Voor nadere bevesti
ging en mede ter beantwoording van de vraag naar datering en de 
originaliteit der perikopen als Laurentiusteksten is het nodig, om ook 
documenten der lezingen van het buiten-Romeinse Westen in het 
onderzoek te betrekken. 

Corb 

Ale 

Wep 

Π 

A 

Σ 

Λ 

Murb 

Theot 

VIGILIA 

lectio 

Eccii.51,1-8; 12 

Eccli.51,l-12 

2 Tim. 4, 1-8 

Eccli. 51, 1-12 

Eccli.51,l(-8) 

Eccli. 51, 1-8 

е апзеііит 

Mat. 16, 24-27 

Mat. 16. 24-27 

Mat. 16, 24-27 

Mat. 16, 24-27 

Mat. 16, 24-27 

Mat. 16, 24-27 

NAT. MISSA la 

evangelium 

Mat. 10, 37-42 

Mat. 10, 37-42 

Mat. 10, 37-42 

Mat. 10, 37-42 

NATALE AD MISSAM 

lectio 

2 Kor. 9, 6-10 

2 Kor. 9, 6-10 

2 Kor. 9, 6-10 
Sap. 10, 10-14 

2 Kor. 9, 6-10 

2 Kor. 9, 6-10 

evangelium 

Joh. 12, 24-26 

Joh. 12, 24-26 

Joh. 12, 24-26 

Joh. 12, 24-26 

Joh. 12, 24-26 

Joh. 12, 24-26 
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Men kan bij voorbaat verwachten, dat, wanneer een buiten-Romeinse 
liturgie de viering van Laurentius van Rome overneemt, de Romeinse 
lezingen een goede kans maken om samen met de viering als zodanig 
overgenomen te worden. Laurentius is niet alleen een der meest be
langrijke Romeinse heiligen, hij is bovendien een figuur met zeer mar
kante eigen trekken. Men kan zich daarom voorstellen, dat, in geval 
van overname, de Romeinse lezingen normerend kunnen zijn. Eerder 
de lezingen dan de euchologie. Want in de sector der euchologie is 
meer ruimte voor een eigen formulering dan in die van de lezingen, 
waarvoor men immers gebonden is aan de vastliggende tekst van de 
Schrift. De keuze der perikopen wordt nog verder beperkt door het 
markant eigene van de Laurentiusfiguur. Voor minder markante hei
ligenfiguren is er de ruimere keuzemogelijkheid uit bijbelteksten van 
meer algemene toepasselijkheid. Voor vieringen, die in het temporale 
even markant zijn als Laurentius in het sanctorale, biedt de Schrift zelf 
vaak meerdere mogelijkheden. In beide gevallen hoeft men dus, als 
het een overname van Rome betreft, in mindere mate naar het voor
beeld van de Romeinse perikopenkeuze te zien dan in het geval Lau
rentius. Dat dit meer is dan een onderstelling, blijkt uit een aantal do
cumenten, die buiten-Romeinse lezingtradities vertegenwoordigen, doch 
incidenteel aan Rome ontleende vieringen bevatten. 

De representanten Si en E 4 9 ) van het Visigotische Liber CommicusЩ, 
getuigen van het Toledaans gebruik rond het midden der zevende 
eeuw"), geven als Legendum in Sancii Laurenti: Sap. 3,1-8 (lustorum 
animae in manu Dei sunt... et regnavit ïllorum Dominus in perpe
tuum)52), 2 Kor. 9, 6-13 {Qui seminai in benedictionibus ... per pro-
bationem ministerii huius)53) en Matth. 18, 18-20 {Amen, amen dico 
vobis, quia quaecumque alligaberitis super terram . .. Ubi enim sunt 
duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum)M). 
Laurentius wordt niet alléén gevierd in de Visigothische liturgie. Zijn 
gedachtenis wordt verbonden met die van paus Xystus, wiens diaken 
hij was en die hij volgde in de dood. Deze verenigde viering van de 
twee martelaren Xystus en Laurentius verklaart zowel in Si de keuze 
Sap. 3, 1-8 als in E de plaats van deze zelfde perikope als Item Secun
dus De Sanctis55). Zij werpt voorts een helder licht op de merkwaar
dig originele evangeliekeuze: ubi enim sunt duo vel tres congregati in 
nomine meo, ibi sum in medio eorum! Blijkens de evangeliekeuze 
ontbrak het allerminst aan originaliteit, blijkens de keuze der Oud
testamentische lezing evenmin aan de mogelijkheid van een commune
tekst. Des te sterker verraadt de perikope 2 Kor. 9,6 e.v. door haar 
overeenstemming met de Romeinse documenten, dat mét de Lauren-
tiusviering het epistel uit 2 Kor. van Rome overgenomen is. 

Vervolgens dient gewezen op een noordoostelijk-Italiaanse lijst van 
Pauluslezingen, daterend uit het derde kwart der zevende eeuw se). 
De kalender is Longobardisch en de oosterse kenmerken zijn opval
lend 57). Maar er zijn ook Romeinse elementen, waaronder Laurentius. 
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En voor Laurentius wordt aangegeven: 

in JCÍ [Murent! 

ad corinthios II 
FR hoc dico quia qui pardi*8) (er?) 

dat is de aanhef van de traditionele períkope van 10 augustus in de 
Romeinse documenten. 
Bijzonder belangrijk is de befaamde Victorcodex van Fulda, afkomstig 
uit Capua en geschreven kort voordat Victor, bisschop van Capua, 
op 19 april 546 een eigenhandige notitie in het handschrift maak
te59). De codex representeert niet-Romeinse liturgie, doch met in
cidentele Romeinse ontleningen, waaronder Laurentius. Na een 
„diapente evangeliorum", voor ons onderzoek van geen belang, heeft 
de Fuld. В I vooreerst een epistellijst. Daarin komen voor: 

In ieiunium sci Laurenti 

ad Timotheum II sub titulo XXIII 

en: In natale eodem 

ad corintheos II sub titulo XXII w). 

Op de epistellijst volgen dan de brieven van Paulus, telkens vooraf
gegaan door een korte samenvatting van hun inhoud, ingedeeld vol
gens de tituli, die men ook in de epistellijst zag. De volgorde van het 
handschrift aanhoudend, ontmoet men dus als eerste der Laurentius-
lezingen die van het jaarfeest, want 2 Kor. staat vóór 2 Timoth. De 
korte samenvatting, voorafgaand aan de tekst van 2 Kor., geeft titel 
XXII (waarnaar de epistellijst voor Laurentius' jaarfeest verwijst) als 
volgt weer: 

XXII de conlatione corinthioru 
et aequalitate prout quis 
que habuit et de ministe 
rio quod fit in scos6i). 

Titel XXII omvat 2 Kor. 8,7-10,1 «2); een marginale en een afsluitend 
leesteken markeren in deze titel de precieze omvang van de Lauren-
tiusperikoop: 

in na quoniam 
tale sci qui parce seminai 
Laurenti parce et metet et qui 
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Het afsluitend leesteken staat na: . . .frugum iustitiae vestrae63). Met 
andere woorden: de Victorcodex geeft voor 10 augustus de perikope, 
die ook in de Romeinse documenten voor deze viering de traditio
nele is. 
De vigilielezing daarentegen wijkt af van die der Romeinse documen
ten. De epistellijst verwees naar titel XXIII van 2 Timoth. De korte 
samenvatting (argumentum)9*) karakteriseert de titel als volgt: 

XXIII de prima apostoli defen-

sionees). 

De titel omvat 2 Timoth. 4,16-18 β β) en marginale en sluitteken geven 
aan, dat de liturgische perikope in dit geval met de omvang van de 
titel samenvalt: 

XXIII In prima mea defensione 

Lect 

in ieiv etc. 

nio sci 

LAUREN tekst 

TI tot 

. . . cui gloria in saecula 

saeculorum θ 7 ) . 

Tenslotte moeten nog genoemd worden de perikopen van het sacra-
mentarium van Bergamo, een Noorditaliaans document uit ongeveer 
het midden der negende eeuwes). D e lezingtraditie verschilt diepgaand 
van die der Romeinse documenten, niet echter waar het Laurentius 
betreft, ofschoon ook hier een eigen dispositie der teksten plaats vindt. 
Voor het jaarfeest van Laurentius wordt namelijk niet de volledige 
perikope der Romeinse documenten genoteerd (2 Kor. 9,6-10), maar 
2 Kor. 9,6-9e9). Vers 10 is dus weggelaten, maar anderzijds aanwezig 
als aanhef van de perikope voor Laurentius' vigilie, waarvoor de lijst 
noteert: 2 Kor. 9,10-1570). Het is duidelijk, dat de toekenning van 
2 Kor. 9,6-10 hier het fundamentele gegeven is 7 1 ). De integriteit van 
de tradionele perikope is verbroken om te voorzien in een vigilielezing. 
De codex van Bergamo voert van de epistels tot de evangeliën, want 
ook deze worden in dit document gegeven. En ten opzichte van de 
Romeinse documenten in een soortgelijke dispositie als die der epistels: 
op Laurentius' jaarfeest in principe (maar uitvoeriger) dezelfde peri
kope als in de Romeinse documenten: Joh. 12,24-26 (add.-33)T2), op 
de vigilie weer afwijkend: Joh. 14,10-1473). 
Vooruitlopend op het onderzoek naar de originaliteit van Joh. 12,24-26 
als Laurentiustekst, dient in verband met wat thans aan de orde is, 
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gewezen te worden op het gebruik van Joh. 12,24-26 voor St. Vin-
centius, de diaken-martelaar van Saragossa, in de Visigotische litur
gie74). Wij menen hierin een aanwijzing voor de romaniteit van Joh. 
12,24-26 als Laurentiuslezing te mogen zien, zij het dan een indirecte, 
zoals later zal worden uiteengezet 75). 
Tenslotte is er een interessante bevestiging voor de evangelielezing 
Matth. 10,37 e.v. der prima missa van de Romeinse documenten. 
Deze perikope komt namelijk voor In vigilias sancii Laurenti in het 
evangelarium van Burghard van Würzburg76). Dit document repre
senteert de Napolitaanse liturgie van het begin der achtste eeuw77) en 
Matth. 10,37 voor „de vigiliën van Laurentius" is er duidelijk een van 
elders ingevoegd element. Want de Napolitaanse traditie der evangelie
lezingen is een andere: dat blijkt, wanneer men het evangeliarium van 
Burghard vergelijkt met een ander, rond 700 geschreven, doch op de 
Napolitaanse traditie van begin zevende eeuw teruggaand, Napolitaans 
document: het Cuthbert-evangeliarium78). Cuthbert en Burghard stem
men overeen in een ieiunium sancii Laurenti19) met evangelie Luc. 
14,16 {of 17) en een natale, eveneens met een lezing uit Luc. 1480). 
De „vigiliën", die Burghard er bovendien nog bij geeft met Matth. 
10,37, zijn dus duidelijk import van elders en dat kan onmogelijk 
anders dan van Rome zijn. 

Men ziet dus, dat meermalen, wanneer de viering van Laurentius 
wordt overgenomen in buiten-Romeinse liturgie, voor deze viering 
perikopen verschijnen, die overeenkomen met die van de documenten 
der Romeinse traditie. Het zou wel zeer toevallig zijn, wanneer men 
in al de verschillende plaatsen, waaruit deze buiten-Romeinse docu
menten stammen, overal — en telkens zelfstandig — precies die peri
kopen kiest, die overeenstemmen met de documentatie, waarvan men 
aanneemt, dat zij stamt uit Rome, de moederkerk der Laurentiusviering. 
Het voorkomen van overeenkomstige perikopen voor Laurentius in 
buiten-Romeinse documenten is dan ook een soort proef op de som, dat 
de bronnen de Romeinse perikopenkeuze weergeven. Dit geldt voor 
de epistellezing 2 Kor, 9,6-10 op Laurentius' jaarfeest, voor Matth. 
10,37 e.v. van de prima missa en voor Joh. 12,24 26. Bevestiging der 
romaniteit voor de twee traditionele lezingen van de vigilie (Eccli. 51,1-
12 en Matth. 16,24-28) is uit buiten-Romeinse liturgische documenten 
niet te verkrijgen. Aan de strikte romaniteit van de evangelielezing 
Matth. 16,24-27 vermag dit gebrek aan bevestiging overigens niet te 
doen twijfelen. Ook zonder de bevestigingen van elders staat de roma
niteit van typus Π wat het sanctorale aangaat voldoende vast. Wan
neer nu twee der drie evangelieperikopen van Π (Matth. 10.37 e.v. 
en Joh. 12,24-26) in hun romaniteit bovendien nog van elders beves
tigd worden, mag men er zeker van zijn, dat ook de Romeinse her
komst van hun trouwe metgezel Matth. 16,24-27 onverdacht is. En 
wellicht is het in dit verband niet zonder belang, om erop te wijzen, 
hoe innig de saamhorigheid van de drie evangelische Laurentiusperi-
kopen is vanwege hun onderling parallellisme. 
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Matth. 10,37-42 Matth. 16,24-27 Joh. 12,24-26 

28. qui non accipit cru-
cem suam 

et sequitur me 
non est me dignus 

39. qui invenit animam 
suam 

perdei Ulam 
et qui 
perdiderit animam 
suam 
propter me 
inveniet earn 

41. . . . mercedem pro-
phetae accipiet 
... mercedem iusti 
accipiet 
... non perdei mer
cedem suam. 

24. si quis vult post me 
venire... 

... et tollat crucem 
suam 

et sequatur me 

25. qui enim valuer it 
animam suam salvam 
faceré 
perdei earn 
qui autem 
perdiderit animam 
suam 
propter me 
inveniet earn 

27. . . . et tunc reddet 
unicuique secundum 
opera eius. 

26. si quis mihi mini
strai ... 

(24-25 granum frumen
ti... mortuum) 

26. . me sequatur 

25. qui 
amat animam suam 

perdei earn 
et qui 
odit animam suam... 

custodii earn 

26. . . . 
honorificabil eum 
Pater meus. 

Het parallellisme der drie perikopen is opvallend. Er is geen twijfel 
aan: deze drie lezingen horen als één „blok" bij elkaar. En eens te
meer is dit een indicatie voor de zuivere romaniteit van Matth. 16,24-
27 als vigilie-evangelie voor Laurentius. 
Rest nog Eccli. 51,1-12, de niet-evangelische lezing van de vigiliemis. 
Deze perikope vormt een probleem. Twijfel aan de bindende kracht 
van een normerend model ontstaat al, wanneer men ziet, dat alleen 
van deze perikope de afgrenzing in de documenten niet constant is: 
in Corb ontbreken de w. 9-11, Murb en Theot sluiten na v.8 tegen
over Wep en Ale, die 1-12 geven81). Daar staat de volstrekt constante 
afgrenzing van alle andere perikopen in de documenten tegenover. 
De moeilijkheden beginnen echter eerst goed, wanneer men aan Eccli. 
51,1-12 in WR - Wep de Pauluslezing 2 Timoth. 4,1-8 ziet vooraf
gaan82). Deze dispositie werd door Morin uitgelegd als relict van ar-
chaïsch-Romeins drieledig leessysteem (Oud Testament, niet-evange-
lisch Nieuw Testament, evangelie): de afgeschafte Oudtestamentische 
lezing zou, na in onbruik geraakte te zijn, toch genoteerd zijn geble
ven83). Overtuigender dan Morin interpreteert G. Kunze WR-Wep als 
document, dat inzake de lezingen hetzelfde liturgisch stadium vertegen
woordigt als Ver inzake de euchologie: een materiaalverzameling, waar
in gangbare teksten bijeenstaan84). Deze teksten zijn bruikbaar of ge
bruikelijk, maar nog niet exclusief en gefixeerd. De plaatsing van de 
Nieuwtestamentische lezing als eerste is geen „orde van dienst", maar 
heeft „canon-symbolische waarde": als minder „waardig" staat de Oud-
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testamentische lezing op de tweede plaats β 5 ). Nog verder gaan jongere 
onderzoekers van WR - Wep - Wev. Kunze hield nog vast aan de 
Romeinse herkomst van W86), doch laatstgenoemden vermoeden ach
ter gevallen als de dispositie der lezingen in WR - Wep een buiten-
Romeinse poging om het van huis uit tweeledige (1 lectie - evangelie) 
Romeinse leessysteem aan te passen aan het drieledige (2 lecties -
evangelie) van het gros der buiten-Romeinse westerse liturgieën. Zij 
houden de Paulusperikopen voor origineel-Romeins en de Oudtesta
mentische lezingen voor verdacht87). In het geval van de Laurentius-
vigilie zou dus 2 Timoth. 4,1-8 meer kans erop maken de originele 
Romeinse vigilielezing te zijn en Eccli. 51,1-12 onder verdenking staan 
van buiten-Romeinse makelij. Nu wordt 2 Timoth. 4,1-8 in niet-
Romeinse documenten nergens als Romeins bevestigd. De meeste van 
deze documenten hebben trouwens geen Laurentiusvigilie. De Victor
codex heeft die echter wel; geeft er een Pauluslezing voor; neemt die 
zoals Rome(?) uit 2 Timoth., doch niet de perikope 4,1-8 maar 4,16-
18. Moest men kiezen tussen deze twee, dan is de presumptie voor 
Wep: 2 Timoth. 4,1-8, gezien de onbetwistbare romaniteit van andere 
opgave(n) der Nieuwtestamentische lezingen in W. Die keuze hoeft 
niet gemaakt te worden: in feite verdween 2 Timoth. 4,1-8 spoorloos 
uit de traditie van 9 augustus en bleef Eccli. 51,1-12 (of -8) Lauren-
tius' vigilielezing. Indien deze perikope inderdaad buiten-Romeins is, 
dan blijft echter nog de vraag: hoe kwam men daaraan? Hiermee komt 
men op het terrein der onderstellingen, waarvan er een zou kunnen 
zijn, dat Eccli. 51,1 e.v. wel in Rome voor Laurentius geleezen werd, 
doch niet in de mis van 9 augustus, maar in de (oudere) nachtvigilie 
van 10 augustus. De verdenking tegen de Oudtestamentische lezingen 
van W betreft namelijk alleen hun aanwending in de eucharistievie
ring. Bewijsbaar is deze onderstelling intussen niet, en deelt men de 
verdenking tegen de Oudtestamentische lezingen der mis in W, dan 
moet het vraagteken bij de Romeinse herkomst van Eccli, 51,1 e.v. 
als mis-lectie voor 9 augustus blijven staan. 

Het voorgaande bevat meerdere aanknopingspunten ter beantwoording 
van de vraag naar de originaliteit van de missaalperikopen van 9 en 
10 augustus als Laurentiuslezingen. Voor de evangelielezing van de 
vigilie (en voor die van de verdwenen prima missa op 10 augustus) 
staat deze buiten twijfel. Uitsluitend voor Laurentius vinden wij Matth. 
16,24-27 (en 10,37-42) in Π en diens varianten Λ, Σ en Δ. De 
evangelielezing Joh. 12,24-26 van Laurentius' jaarfeest verschijnt ech
ter ook voor Vincentius (ΠΑΣ Α)ββ), Caesarius (Π Α Σ)99) en 
voor de ordinatio diaconi (ΠΑΣ Α)90), kennelijk dus als een „com
mune" voor diakens. Het lijkt wel zeker, dat, gevraagd naar de origi
nele plaats van Joh. 12,24-26, de kandidaturen van Vincentius en 
Caesarius bij voorbaat kunnen worden uitgesloten. Zij zijn in de ka
lender van Rome overnamen van elders en jonger dan Laurentius. 
Waar nu een diaken van de eigen (en zo zelfbewuste) kerk zo hoog 
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(en al zo lang) vereerd wordt als Laurentius in Rome, is het ondenk
baar, dat deze eigen en hoge viering een lezing zou krijgen opgedron
gen uit de bagage van jongere en veel minder belangrijke import uit 
Spanje of Tarracina 9 1). Maar ontlenen Vincentius en Caesarius sa
men met de diakenwijding nu Joh. 12,24-26 aan Laurentius, of ont
leent Laurentius samen met zijn niet-Romeinse collegae aan de diaken
wijding? Men zou erop kunnen wijzen, dat Joh. 12,24-26 harmonieert 
met 2 Kor. 9,6-10, het woord des Heren over de graankorrel, die ter 
aarde moet vallen en sterven om vrucht te dragen, naast Paulus' woor
den over spaarzaam zaaien — spaarzaam oogsten, rijkelijk zaaien — 
rijkelijk oogsten en over God, die zaaigoed verschaft en vermenigvul
digt en de oogst doet gedijen. Het parallellisme is onmiskenbaar, doch 
het is onbekend, wanneer deze perikopen voor Laurentius zijn „inge
voerd" en of zij beiden gelijktijdig werden „ingevoerd". De mogelijk
heid blijft open, dat Joh. 12,24-26 er voor de diakenwijding eerder 
.was en dus, om zo te zeggen, via Laurentius de keuze van 2 Kor 
9,6-10 bepaalde. Met te wijzen op de strakke samenhang van de drie 
Laurentiusevangelies Matth. 16,24-27; Matth. 10.37-42 en Joh. 12, 
24-26 komt men precies even ver. Als vastgesteld is, zoals boven ge
schiedde, dat Matth. 16,24-27 en 10,37-42 zonder twijfel originele 
Laurentiusteksten zijn, dan blijft ook hier de mogelijkheid, dat zij dit 
zijn via Joh. 12,24-26, dat wel onverbrekelijk bij de Mattheusperiko-
pen hoort, doch zelf van een eventueel eerdere diakenwijding kan 
komen. Afdoend uitsluitsel op de vraag naar de originaliteit van Joh. 
12,24-26 als Laurentiustekst blijkt derhalve op basis van alleen de 
documentatie der perikopengeschiedenis onmogelijk. 
Bij de niet-evangelische lezingen blijkt 2 Kor. 9,6-10 ontwijfelbaar 
origineel voor Laurentius. Nergens, ook niet in het buiten-Romeinse 
westen, vindt men deze регікорг, tenzij als Laurentiustekst. Daaren
tegen bezorgt Eccli. 51,1 e.v. ook hier weer moeilijkheden. De perikope 
is namelijk allerminst een uitsluitende Laurentiustekst. Wep geeft 
Eccli. 51,1-12 naast de Laurentiusvigilie ook in natale sanctarum 
Agnae et Agathae92). Verwant hiermee is de toewijzing van Eccli. 
51,1 e.v. door Corb in natale virginum93). Waar Eccli. 51,1 dus naast 
9 augustus in de vroege „Romeinse" documenten voorkomt, neigt de 
aanwending naar een commune van maagden - martelaressen, hetgeen 
de originaliteit van onze perikope als Laurentiustekst twijfelachtig 
maakt. 

Grote reserve is geboden bij een dateringspoging van Eccli. 51,1 e.v. 
Gezien de mogelijke verdenking tegen de perikope als „Romeinse" 
mis-lezing op 9 augustus, is het enige veilige houvast de tijd, waarin 
de codex van Würzburg werd geschreven; en deze ligt rond het jaar 
73094). 
2 Kor. 9,6-10 is er als Romeinse ontlening reeds bij Victor van Capua, 
d.i. in april 546. Dit jaar is voor de epistellezing van 10 augustus het 
vroegste ondubbelzinnige getuigenis. 
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De evangelielezingen Matth. 16,24-27, (Matth. 10,37-42) en Joh. 12, 
24-26 blijken hun vroegste documentatie te hebben in het typus Π van 
Klauser, door hemzelf ± 645 gedateerd95). Voor het sanctorale van 
dit evangeliarium preciseert Chavasse: de laatste toevoegingen onder 
paus Theodorus I (642-649), het fond afgesloten onder paus Hono-
rius I (625-638) o6). Onderzoekingen van het temporale wijzen volgens 
dezelfde auteur op bepaalde onderdelen zelfs naar een vóór-Grego
riaanse datum van Π 9 7 ) . De grote heiligenfeesten blijven echter uit
drukkelijk buiten de conclusies der studie van Chavasse98). Dat zij 
behoren tot een reeds oudere laag in het grondtype van het evangelia
rium is minstens voor Laurentius ook waarschijnlijk te maken, gezien 
het reeds opgemerkte parallellisme tussen de lezingen Joh. 12,24-26 en 
2 Kor. 9,6-10. B. Capelle heeft aangetoond, dat parallelle lezingen 
vóór-Gregoriaans zijn98) en uit de Victorcodex is 2 Kor. 9,6-10 al 
bekend als Laurentiusepistel in 546. Het feit, dat deze lezing bij Victor 
een overname is, moet betekenen, dat voor Rome de datering nog ver
vroegd kan worden. Dit is de reden, waarom wij aan Joh. 12,24-26 
samen met 2 Kor. 9,6-10 als vroegste datering geven de eerste helft 
der zesde eeuw. 

Samengevat: 

met uitzondering van Eccli. 51,1-12 zijn de perikopen van 9 en 10 
augustus onbetwijfelbaar van zuiver Romeinse afkomst. 
Wat vroegst mogelijke datering en originaliteit als Laurentiustekst be
treft, geldt het volgende: 
Eccli. 51,1-12: ± 730, twijfelachtige originaliteit als Laurentius-

perikope. 
Matth. 16,24-27: zeker aanwezig tussen 625-638, originele Lauren-

tiusperikope 
(Matth. 10,37-42: zeker aanwezig tussen 625-638, originele Lauren-

tiusperikope) 
2 Kor. 9,6-10: vóór 546, originele Laurentiusperikope 

Joh. 12,24-26: wrsch. vóór 546, originaliteit als Laurentiusperikope 
mogelijk, doch niet afdoende bewijsbaar. 

Tot hier en niet verder komt men met behulp van alleen maar de 
strikte documentatie der liturgische lezingen en dit resultaat verdient 
een soortgelijke waardering als dat van het eerder verrichte onderzoek 
der euchologische formules: men komt een eindweegs, maar niet ver 
genoeg. Zo bleef de vraag naar de originaliteit van Joh. 12,24-26 als 
laurentiusperikope onbeslist en wat de dateringen betreft, zegt niets, 
dat met de vroegste dateringen van „vóór 546" de „oorsprong" — de 
bron — bereikt zou zijn. Eerder wijst alles erop, dat men daar nog 
een heel stuk vanaf staat. Zelfs als het mogelijk geweest was om te 
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besluiten, dat in een of ander precies te bepalen jaar „vóór 546" de 
onderzochte Laurentiusperikopen zouden zijn „ingevoerd", dan bleef 
nog steeds de vraag naar de voorgeschiedenis. En deze is geen andere 
dan die van de euchologische formules: de geschiedenis van vrije keuze 
uit de Schrift, maar binnen het kader van de motieven (thema's), die 
de cultus van Laurentius bepaalden. Deze meer vrije, (nog) niet ge
fixeerde vorm van bijbelgebruik voor de Larentiusviering ontmoet men 
rond het jaar 400 bij Augustinus100). Of men het toen in Rome op 
Laurentiusdag ook zo deed is niet te zeggen, maar waar het om gaat, 
is het jaartal. Dit stelt het onderzoek voor de taak, een poging te doen 
om door te dringen tot de Laurentiuscultus van de vijfde en zelfs van 
de vierde eeuw. Zo diep reikt de strikt liturgische documentatie niet. 
De vraag is dus, of dan wellicht ander soort documenten voorhanden 
zijn. 

III DE TEKSTEN DIE GEZONGEN WORDEN 

De zangteksten van Laurentius' vigilie en jaarfeest zijn in het Ro
meins missaal de volgende: 

Voor de vigilie, 9 agustus: 

A n t i p h o n a a d i n t r o i t u m Ps. 111,9 
Dispersit, dedit pauperibus: iustitia eius manet in saeculum saeculi: 
cornu eius exaltabitur in gloria. Ps. ibid. 1 Beatus vir, qui timet Do
minum: in mandatis eius cupit nimis. Vs. Gloria Patri. 

G r a d u a l e Ps. 111,9 et 2 
Dispersit, dedit pauperibus: iustitia eius manet in saeculum saeculi 
Vs. Polens in terra erit semen eius: generano rectorum benedicetur. 

A n t i p h o n a ad o f f e r t o r i u m Job 16,20 
Oratio mea mundo est: et ideo peto, ut detur locus voci meae in 
cáelo: quia ibi est iudex meus, et conscius meus in excelsis: ascendit 
ad Dominum deprecatio mea. 

A n t i p h o n a ad c o m m u n i o n e m Matth. 16,24 
Qui vult venire post me, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, 
et sequatur me. 

Voor het jaarfeest, 10 augustus: 

A n t i p h o n a ad i n t r o i t u m Ps. 95,6 
Confessio et pulchritudo in conspectu eius: sanctitas et magnificentia 
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in sanctificatione eius. Ps. ibid. 1 Cantate Domino canticum novum: 
cantate Domino, omnis terra. Vs. Gloria Patri. 

G r a d u a l e Ps. 16,3 
Probasti, Domine, cor meum, et visitasti nocte. Vs. Igne me exami-
nasti, et non est inventa in me iniquitas. 
Alleluia, alleluia. Vs. Levita Laurentius bonum opus operatus est: 
qui per signum crucis caecos illuminavit. Alleluia. 

A n t i p h o n a ad o f f e r t o r i u m Ps. 95,6 
Confessie et pulchritudo in conspectu eius: sanctitas, et magnificentia 
in sanctificatione eius. 

A n t i p h o n a ad c o m m u n i o n e m Joann. 12,26 
Qui mihi ministrai, me sequatur: et ubi ego sum, illic et minister 
meus erit. 

Drie der zes door Hesberts uitgave101) welbekende oudste documen
ten van het Romeinse antifonale geven een compleet formulier van 
zangteksten voor de missen van 9 en 10 augustus. Het antifonale van 
Rheinau heeft geen sanctorale en van het antifonale van Compiègne 
ging het deel, dat Laurentius bevat, verloren. Als documentatie voor 
dit onderzoek blijven dus over de antifonalia van Mont-Blandin (B), 
Corbie (К) en Senlis (Se). Daar komt voor de tussenzangen nog bij 
het „cantatorium" van Monza (M), dat alleen de gradualia geeft. 
In deze documenten komen de zangteksten van het huidige Romeins 
missaal als volgt voor1 0 2): 

9 augustus 

intr. DISPERSIT 

grad. DISPERSIT M 

offert. ORATIO 

comm. QUI VULT 

10 augustus 

intr. CONFESSIO 

grad. PROBASTI M 

alleluia, LEVITA 

offert. CONFESSIO 

comm. QUI MIHI 
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Van deze documenten zijn В, К en Se Frankische handschriften uit 
de achtste - negende (B) of negende eeuw (K en Se)1 0 3). M is van 
omtrent het midden der achtste eeuw104). В, К en Se representeren 
het Romeinse antifonaaltype, zoals dat voor de jaren 715-731 te Rome 
zijn vorm heeft gevonden, maar in een buiten-Romeinse weergave. 
M representeert hetzelfde Romeinse antifonaaltype als В, К en Se, 
doch zuiver en onbewerkt. Men herkent in deze waardering der docu
menten de zienswijze van (Hesbert en) Chavasse105). Chavasse heeft 
gepoogd om de totstandkoming van het Romeinse antifonale der mis 
nog dieper in het verleden te volgen, hetgeen resulteerde in de terug
voering van een deel van het temporale in zijn eerste toestand vóór-, 
en van het sanctorale tot óp paus Gregorius de Grote106). Te weinig 
is echter met stellige zekerheid omtrent Gregorius' aandeel in de tot
standkoming van het antifonale der mis bekend, om nu maar zonder 
meer de dispositie der Laurentiusmissen in het antifonale van Rome 
op zijn naam te kunnen zetten. Veiliger lijkt het, om zich met Klauser 
te houden aan de plaatsing van de archetypus der documenten onder 
het pontificaat van Honorius I (625-638) ^ ) . 

De vraag is nu, of de Laurenitusteksten der documenten uit de achtste 
en negende eeuw inderdaad de zuivere weergave zijn van die Romeinse 
archetypus. En met die vraag hangt een tweede samen: of deze stuk
ken originele Laurentiusteksten zijn. Voor de beantwoording is het 
nodig om alle stukken afzonderlijk te bezien, niet echter dan na eerst 
een en ander vast te stellen van algemene gelding. Wanneer namelijk 
op dezelfde plaats (d.i. als introïtus, als communio e.d.) de drie docu
menten (В, К en Se) allen dezelfde zangtekst geven, dan betekent dit 
al een eerste, en niet zwakke, indicatie voor getrouwheid der docu
menten aan de Romeinse archetypus: hoe vollediger de eenstemmig
heid der jongere documten, des te minder reden om zich de vraag te 
stellen naar eventuele wijzigmg(en) tussen het tijdstip van de Romeinse 
archetypus (625-638) en de (achtste-) negende eeuw. Positief: zang
stukken, die door В, К en Se samen voor dezelfde plaats gegeven wor
den, kunnen gehouden worden voor Romeins van 625-638, zolang 
het tegendeel niet is bewezen of op ernstige gronden anderszins be
twijfeld moet worden. Wanneer zich, in het geval der gradualia, het 
document M — ouder dan В, К en Se en „zuiverder Romeins" dan 
zij — voegt bij de drie complete antifonalia, wordt de indicatie der
mate versterkt, dat wij haar als een zekerheid aanvaarden. Op grond 
van dit alles komt men vooreerst tot een grote waarschijnlijkheid, dat 
met de Romeinse archetypus van 625-638 overeenstemmen het introï
tus DISPERSIT en de communio QUI VULT van 9 augustus (beiden in 
В, К en Se), het introïtus CONFESSIO, het offertorium CONFESSIO 
en de communio QUI MIHI van 10 augustus (alle drie in В, К en Se); 
vervolgens tot zekerheid van aanwezigheid in de Romeinse archetypus 
625-638 van het graduale DISPERSIT van 9 augustus (B, K, Se en M) 
en van het graduale PROBASTI van 10 augustus (B, K, Se en M). 
Nadere beschouwing van genoemde zangstukken elk op zich blijkt 
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voor elk van deze teksten nog nadere aanwijzingen voor hun aanwe
zigheid in de Romeinse archetypus van 625-638 toe te voegen en 
tevens de bepaling van hun originaliteit als Laurentiusteksten te dienen. 
Introïtus en graduale van de vigiliemis kunnen tezamen worden geno
men. De tekstkeuze is immers voor beide stukken dezelfde: Dispersit, 
dedit pauperibus: iustitia eius manet in saeculum saeculi (intr. add. 
cornu eius exaltabitur in gloria), aanwending dus van ps. I l l , met 
vers 9 als fatidisch vers. Deze keuze is onmiskenbaar Romeins, want 
wij weten met zekerheid, dat in de Romeinse liturgie der zesde eeuw 
inderdaad de gedachte aan „dispensado" (dispersit, dedit pau
peribus) met Laurentius werd verbonden: 

Uere dignum: beati Laurenti annua uota repetentes. Qui dis ρ en-
sat or egregius et usque ad sanguinem nominis tui confessor eximius, 
simul in ale nd is pauperibus aeclisiasticae pietatifs) et testi-
ficationis filii tui domini nostri praebuit martyr beat us exemplum108). 

En elders: 

Uere dignum; quamuis enim sanctorum tuorum propagante te, do
mine, toto orbe clara sit gloria, de beati tarnen sollemnitate Laurenti 
peculiarius prae ceteris Roma laetatur; cuius nascendo ciuis, sacer 
minister, et dicatum nomini tuo munus est proprium. Qui per gratiam 
commissae sibi dispensationis exSecutor egregius, ut ad mar-
tyrium perueniret, emeruit...109). 

De originaliteit van introïtus en graduale Dispersit aïs Laurentius
teksten is, gezien het juist gezegde, al hoogstwaarsohijnlijk. Zekerheid 
hieromtrent verschaft het feit, dat de D/jpemr-teksten in de docu
menten uitsluitend voor Laurentius' vigilie worden gegeven. 
De communio van de vigiliernis is Matth. 16,24: Qui vult venire post 
me, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. 
De tekst is dus ontleend aan de evangelieperikope van de mis van 9 
augustus, hangt samen met de traditioneel-Romeinse evangelielezing 
van Laurentius' vigilie. Deze samenhang bevestigt niet alleen eens 
temeer de authentieke romaniteit van deze communiotekst, maar stelt 
tevens de originaliteit daarvan als Laurentiustekst vast. Van Matth. 
16,24-27 is eerder reeds aangetoond, dat dit een originele Laurentius-
perikope is. Dit geldt dan ook voor de ontlening van de communio 
daaraan. Overigens is de communio QUI VULT VENIRE in de docu
menten niet exclusief die van Laurentius' vigiliemis. Ook voor andere 
vieringen vinden wij deze tekst: 

voor Vincentius in В К Se en in het antifonale 
van Compiègne 

voor Caesarius in В К Se 
voor Nicomedes in В К Se 
voor Protus en Hyacinthus in В 

25 



In al deze gevallen is de tekst110) echter niet-origineel en ontleend 
aan 9 augustus, want in geen van deze gevallen correspondeert 
de communio met de evangelielezing111). Het is van belang, dat hier
op wordt gewezen, omdat Vincentius en Caesarius zich in dit gezel
schap bevinden. Zij delen met Laurentius de evangelielezing Joh. 12, 
24-26 en het werd reeds aannemelijk gemaakt, dat zij die evangelie
lezing hetzij aan Laurentius, hetzij met Laurentius aan de diakenwij
ding ontlenen en dat Laurentius Joh. 12,24-26 zeker niet aan Vincen
tius of Caesarius ontleent. Hier ziet men nu ook in de zangteksten 
overeenkomst tussen Laurentius, Vincentius en Caesarius: zij hebben 
dezelfde communio. Maar de overeenkomst is ditmaal van andere 
aard als die der evangelielezing: het evangelie van Vincentius en Cae
sarius is dat van 10 augustus, de communio van Vincentius en Caesa
rius echter die van 9 augustus, niet aansluitend dus op de evangelie
lezing, maar wel op een andere evangelieperikope der Laurentius-
liturgie. Dit maakt duidelijk, dat de misformulieren van Vincentius 
en Caesarius gecompileerd zijn uit de missen (niet: de mis) van 
Laurentius en levert alsnog een bewijs temeer voor de prioriteit van 
Joh. 12,24-26 als perikope voor Laurentius ten opzichte van Vincen
tius en Caesarius. 

Voor introïtus en offertorium van de mis op Laurentius' jaarfeest is 
gekozen ps. 95 met als fatidisch vers: Confessie et pulchritudo in con-
spectu eius: sanctitas et magnificentia in sanctificatione eius. De au
thentieke romaniteit en tegelijk de originaliteit van deze tekst als 
Laurentiusformulie wordt ditmaal uitzonderlijk krachtig bevestigd: 
door herhaald gebruik in Rome zelf. Men weet, dat onder paus Gre-
gorius II (715-731) de staties van de donderdagen in de vasten werden 
ingesteld. Als statiekerk voor donderdag van de eerste (volle) vasten-
week werd gekozen S.Laurentius „in Panispema". Welnu, voor deze 
viering geven de documenten (В, К en Se, ditmaal vermeerderd met 
het antifonale van Compiègne, hier bewaard) de introïtus CONFES-
SI0112). Het is duidelijk, dat men naar aanleiding van het Laurentius-
heiligdom voor de intocht de gangbare Laurentius-introitus opnieuw 
gebruikte. Inderdaad opnieuw gebruikte, want de ontlening van zang
stukken aan het reeds gangbare repertoire is karakteristiek voor het 
antifonale van de donderdagen in de vasten113). Een sterker argument 
voor de romaniteit en voor de originaliteit van het zangstuk CONFES-
SIO als Laurentiustekst kan men zich moeilijk wensen. Strikt genomen 
geldt die bevestiging alleen voor de introïtus CONFESSIO, niet voor 
het offertorium. Maar de gelijkluidendheid van het offertorium strekt 
de kracht van het argument ook daarover uit. Men kan trouwens nog 
toevoegen, dat het offertorium CONFESSIO in de documenten uitslui
tend voor Laurentius wordt gegeven. De introïtus niet: Caesarius (en 
ditmaal alleen, zonder Vincentius) deelt hem met Laurentius114). Wat 
zojuist over de statie van donderdag in de eerste vastenweek gezegd 
is, bewijst zonneklaar, dat dit introïtus voor Caesarius een ontlening is 
aan Laurentius. 
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Bijzonder interessant is, wat nog valt toe te voegen aan de zekerheid, 
die de eenstemmigheid van Μ, В, К en Se reeds verschafte, omtrent 
de authentieke romaniteit van het graduale PROSASTI van 10 augustus. 
Als immolatio missae (d.i. als ante-Sanctus van de anafora) voor Lau-
rentius geeft het Missale Gothicum een variant van de Laurentius-
formule Ver 776 1 1 5 ) . De formule van bedoelde immolatio gaat dus 
terug op Romeinse traditie van minstens omstreeks het jaar 560, de 
datum van Ver. De formule Go 398 is een meer uitvoerige versie van 
Ver 776 1 1 β ) . Het Romeinse voorbeeld werd benut als kader, waarbin
nen een eigen en meer uitgebreide zegging geplaatst is. Welnu, die 
uitvoeriger zegging binnen het kader van Ver 776 getuigt met even
veel woorden, dat men eerder in deze mis de stem van Laurentius 
heeft horen klinken en wel toen gezongen werd het psalmvers: 
probasti, Domine, cor meum, et visitasti nocte; igne me examinasti, 
et non est inventa in me iniquitas: 

Ver 776 G o 398 

1. Vere dignum: 

2. in die sollemnitatis hodiernae 

3. qua 

4. beati Laurenti 

5. hostiam tibi placitam 

6. casti corporis 

7. glorioso certamine 

8. suscepisti 

Vere dignum 
et iustum est, omnipotens sempi
terne deus, 

tibi in tanti martyris Laurenti 
laudis hostias immolare. 

Qui 

hostiam uiuentem 
hodie (Ver 776,2) 
in ipsius laeuitae tui 
beati Laurenti (Ver 776,4) martyris 
ministerio florem 

casti corporis 

accepisti 
Cuius vocem per hymnidicum 
modolamini psalmi audivimus, ca-
nentis atque dicentis Probasti 
cor meum, deus, et uìsi-
t as t i nocte (m), id est in tene-
bris saeculi, igne me e χ a mi
nis ti et non est inuenta 
in me iniquitas. 
О gloriosa certaminis (Ver 776,7) 
uirtus! 
О inconcussa constantia confitentis! 

9. Prunis namque superposita 
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10. strìdebant membra uiuentia, 

11. nee tarnen erat poena 
patient is, 

12. sed piae confessionis 
incensum. 

13. Neque 

14. terreno 

15. liberari 

16. cruciatu 

17. martyr optabat, 

18. sed 

19. coronari 

20. depraecabatur 

21. іи caelis: per 

Stridunt membra uiuentia 
super graticulam 
inposita(m) 
et prunis 
saeuientibus anhelantes 

(Ver 776,9) 

incensum suum 
in modum timiamatis 
diuinis naribus exhibent odorem. 
Dicit enim Martyr ipse cum Paulo 
Christi bonus odor sumus deo. 

Non enim 
cogitabat (Ver 776,17), quomodo 

in terra(m) positus 
a passionis periculo (Ver 776,16) 

liberaretur, 

sed 
quomodo 
inter martyres (Ver 776,17) 
in caelis (Ver 776,21) 

coronaretur: 

per Christus dominum nostrum. 

Reeds eerder is de onderstelling waargemaakt, dat het buiten-Romeinse 
westen samen met de viering van Laurentius met een zeker gemak ook 
liturgisch materiaal van die viering aan Rome ontleent. De sector van 
de lezingen leverde daarvan verschillende voorbeelden, en dit is een 
geval, dat zich afspeelt in de sectoren van euchologie en zangteksten 
tegelijk. Het citeren van het psalmvers Probasti binnen het kader van 
een Romeinse euchologische formule wijst er ons inziens op, dat mét 
de euchologische formule het „hymnisch moduleren" van ps. 16 uit 
het Romeins gebruik is overgenomen. Misschien mag men nog verder 
gaan en zeggen: overgenomen als zang tussen de lezingen. Audivimus 
zegt de celebrant en dit wijst eerder naar de tussenzang, die inderdaad 
„beluisterd" wordt zoals de lezingen, dan naar de andere plaats, waar 
de psalm reeds eerder in de mis kan zijn voorgekomen: da Ingressa 
of het Officium, „gallicaans" equivalent van het Romeins introïtus, 
dus niet zozeer te „beluisteren" als wel muzikale achtergrond en op
siering van het binnentreden. Dit alles heeft tenslotte nog een conse
quentie voor de datering van het graduale PROBASTI. Voor de streek 
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waaruit het Missale Gothicum stamt, is de psalmtekst door het getui
genis van Go 398 alvast terug te brengen tot de jaren 690-710, de tijd 
waarin het document waarschijnlijk ontstond 1 1 7 ). Voor Rome moet 
de datering van het zangstuk PROBASTI dus vroeger liggen en, gezien 
Ver 776 als model van Go 398, wellicht tot voor ± 560 zijn terug te 
brengen d.i. minstens zestig jaren voor de Romeinse archetypus van 
de antifonalia M, В, К en Se. Als Laurentiustekst is dit graduale zeker 
origineel: het wordt alléén voor Laurentius gegeven. 
Op het graduale PROBASTI volgt in het huidige Romeins missaal als 
alleluiavers: Levita Laurentius bonum opus operatus est: qui per 
signum crucis caecos illuminavit. Ook wat het alleluiavers betreft, 
zijn de documenten В, К en Se eensluidend. Met elkaar, wel te ver
staan, niet met het missaal van vandaag. В, К en Se geven alle drie 
het vers BEATUS VIR QUI TIMET DOMINUM en daarmee ongetwijfeld 
de oud-Romeinse traditie. Niet slechts, omdat de eensluidendheid der 
documenten dit a priori waarschijnlijk maakt, maar ook omdat ps. 111, 
blijkens introïtus en graduale van Laurentius' vigiliemis, als een uitge
sproken voorkeurtekst voor Laurentius moet worden beschouwd. Daar 
komt nog bij, dat deze psalm door St. Paulus geciteerd wordt in de 
epistellezing 2 Kor. 9,6-10 en dat hij in de documenten der negende 
eeuw tweemaal als communiepsalm der Laurentiusviering optreedt: 
in В op 9 augustus, in К zelfs op 10 augustus. 

Het vers LEVITA LAURENTIUS is dus beslist niet het oorspronkelijke, 
ofschoon het in zekere zin toch wel een resultaat is van de oude Ro
meinse tradities. Bekend is, dat in de keuze der alleluiaverzen vanouds 
een zekere vrijbeid bestond, die gaandeweg groter werd. De antifona
lia van Einsiedeln (tiende - elfde eeuw) 1 1 9) en van St. Gallen (tiende 
eeuw) 1 1 9) geven voor 10 augustus geen alleluia-vers meer aan: men 
kon naar eigen smaak kiezen uit de aanwezige voorraad achterin de 
codices. Een tijdgenoot van Einsiedeln, het antifonale van St. Yrieix 
(tiende - elfde eeuw)12«) is nog een stap verder: hier zijn namelijk de 
schriftuurlijke teksten losgelaten, waarvoor teksten van eigen maaksel 
mede in de plaats komen 1 2 1 ) . Het zijn ontleningen aan zangteksten 
(antifonen en responsories) van het Laurentiusofficie, die op hun beurt 
min of meer letterlijk uit de passio van Laurentius 122) afkomstig zijn. 
In de ons bekende vorm werd deze passio waarschijnlijk omtrent de 
wisseling van vijfde en zesde eeuw te Rome geredigeerd1 2 3). Er komen 
twee passages in voor, die voor het onderzoek van het vers LEVITA 
LAURENTIUS van belang zijn: 

Passio Polochronii etc. 15. 

Venit (nl. Laurentius) in vicum, qui dicitur Canarius, et invenit mul-
tos christianos in domo cuiusdam Narcissi christiani congrep.atos. 
Ubi introivit cum lacrymis, et lavit pedes omnium, et dedil eis 
de t h e sa и ris suis, quos beatus Xystus praecipiens tradidit. Et 
invenit in eadem domo hominem nomine Crescentionem caecum, 
qui eum cum lacrimis coepit rogare dicens: „Pone manum tuam super 
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oculos meos ut videam faciem tuam." Tunc beatus Laurentius, lacry-
mas осиШ dbtillans, dixit: „Dominus noster lesus Christus, qui aperuit 
oculos caeci nati, ipse te illumine t". Et facto signo 
Christi in oculus eius, ipsa hora aperti sunt, et vidit lumen et bea-
tum Laurentium, sicut petiviti2i). 

Passio Polochronii etc. 20. 

Erat autem ibi homo in custodia multo tempore, gentilis, qui plorando 
ammissis oculis с a e с и s f actus fuerat. Dixit ad eum beatus Lauren
tius: „Crede in dominum lesum Christum, filium Dei vivi, et bapti
zare et illuminab it te"125). 
De man stemt toe, wordt door Laurentius onderricht en gedoopt. Bij 
de doop worden door Laurentius de vragen naar het geloof van de 
dopeling gesteld. De laatste vraag luidt: 
. . . "Ipse qui mortuus est et resurrexit et ascendlt in caelum, unde 
venturus est in Spiritu sancto iudicare vivos et mortus et saeculum 
per ignem? ipse te in corpore et in anima il lu mi η et." At 
Ule respondit cum fletu: „Credo." Et continuo baptizavit eum et 
cooperuit eum linteamine. Tune aperti sunt oculi eius et coepit cla
mare dicens: „Benedictus dominus lesus Christus, Deus aeternus, 
qui me illuminav it per be at и m Laurentium, quia 
semper cae cus fui et modo video." Tune audientes multi caeci 
veniebant ad beatum Laurentium cum lacrimis. Et beatus Lauren· 
t i us, in custodia positus Yppoliti, pone b at man и s super 
о с ul os cae с or um et i 11 и m ina b an t и г126). 

In de twee oudste, ons bekende responsorialia (antifonaUa officii), dat 
van Compiègne (einde negende eeuw)12?) en van Hartker (tiende 
eeuw)128), vindt men de samenvatting van de zojuist geciteerde pas
sages uit de passio, met name van de benadrukte tekstgedeelten. In 
het responsoriale van Compiègne als eerste responsorie der metten: 

Levita Laurentius bonum opus operatus est 
qui per signum crucis caecos illuminavit 
et thesauros ecclesiae dedit pauperibus129). 

En nogmaals in de metten, nu als antifoon en in korte versie: 

(Levita) Laurentius bonum opus operatus est 
qui per signum crucis caecos illumniavit130). 

In het responsoriale van Hartker wordt dezelfde lange vorm eveneens 
gegeven als responsorie van de metten131). Ook de korte vorm vindt 
men in Hartker, hier als antifoon in de lauden en in de vespers132). 
Welnu, het antifonale (missarum) van St. Yrieix geeft als eerste alle-
luiavers de zojuist uit de officieboeken geciteerde lange versie van de 
tekst LEVITA LAURENTIUS из). In dezelfde lange versie, maar nu als 
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enig vers, staat de tekst in twee Noorditaliaanse missaals uit de elfde 
(missaal van Reggio-Emilia en Bologne)134) en de twaalfde eeuw (mis
saal van Arezzo) 135). In Italiaanse monastieke missaals van de Bene-
ventaanse groep uit de twaalfde en dertiende eeuw iss) vonden wij voor 
het eerst de korte versie van LEVITA LAURENTIUS als alleluiavers; 
overigens niet op 10 augustus, maar op Laurentius' octaafdag137). 
In het Missale Romanae Curiae van 1474 staat de korte versie als 
alleluiavers van 10 augustus138) en deze dispositie werd de directe 
brond voor het huidige Romeins missaal. De herkomst van ons alle
luiavers LEVITA LAURENTIUS (korte versie) is hiermee te lokaliseren 
als Romeins, inzoverre de passio, die eraan ten grondslag ligt, te Rome 
ontstond. En voorzover onze documentatie reikt, laat het zich aan
zien, dat ook de eigenlijke tekstvorming van het vers te Rome of in 
ieder geval in Italië heeft plaatsgevonden; het optreden van het vers 
in het responsoriale van Compiègne (teruggaand op Romeinse arche-
typus) en in de nauw met Rome verwante Italiaanse missaals wijst 
daarop. Wat de datering betreft, moet men zich houden aan het oudste 
handschrift, waarin het vers voorkomt: het responsoriale van Com
piègne van het eind der negende eeuw. Waarbij men echter bedenkt, 
dat de bron van de tekst de passio van Laurentius is, ontstaan om
trent het jaar 500. 

Van de zangteksten der mis van 10 augustus blijft nog te onderzoeken 
over de communio: Qui mihi ministrai, me sequatur: et ubi ego sum, 
illic et minister meus erit. Ontleend dus aan de evangelielezing Joh. 
12,24-26 van 10 augustus, eenzelfde geval als de communio van 
Laurentius' vigiliemis. Vandaar ook een gelijksoortige conclusie als 
voor de communio van de vigilie: de samenhang van de tekst met 
de zuiver Romeinse evangelielezing bevestigt de authentieke romani-
teit van deze communio. Minder duidelijk is de originaliteit van de 
communio QUI MIHI MINISTRAT als Laurentiustekst. Die hangt im
mers af van de zekerheid, waarmee Joh. 12,24-26 als originele Lau
rentiustekst kan worden beschouwd, een zekerheid, die onbereikbaar 
bleek. 

De tekst van het offertorium der vigiliemis is in het huidige missaal 
die van de documenten К en Se (en van het antifonale van Com
piègne, naar op te maken valt uit de editie der Maurijnen139): 
Oratio mea mundo est: et ideo peto, ut detur locus voci in caelo: quia 

ibi est iudex meus et conscius meus in excelsis: ascendit ad Dominum 
deprecatio mea (Job 16,20). Мааг В geeft een andere tekst: Gloria 
et honore coronasti eum: et constituisti eum super opera manuum 
tuarum, Domine (Ps. 8,6-7)140). Een variatie dus in de documenten, 
en een die niet gemakkelijk te interpreteren lijkt. De authentieke ro-
maniteit van het offertorium GLORIA ET HONORE staat buiten alle 
twijfel op grond van de frequentie, waarmee het voorkomt in alle 
documenten: afgezien van de mis op 9 augustus in B, vindt men 

GLORIA ET HONORE bij twaalf vieringen elders. Van deze twaalf vie
ringen wordt GLORIA ET HONORE als offertorium eenmaal door vijf, 
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driemaal door vier, vijfmaal door drie en driemaal door een der docu
menten gegeven141). Deze frequentie toont op zichzelf al aan, dat 
GLORIA ET HONORE een echte commune-tekst is. Commune van 
martelaren (Felix, Johannes de Doper, paus Stephanus, Adrianus, 
Protus en Hyacinthus, Nicomedes, Theodorus). Alleen van martela
ren? De overige toekenningen zijn de apostelen Johannes, Andreas 
(en Mattheusli2) ), de bisschopsconsecratie (doch slechts in het docu
ment Se) en — naast Laurentius — de diaken Vincentius. Is het te ver 
gezocht, hier iets te vermoeden in de richting van een commune van 
„apostolische hiërarchen"? En wel op grond van het tweede deel van 
de tekst: et constituisti eum super opera manuum tuarum? Dat zou 
een reden temeer zijn om vast te houden aan de authentieke romani
teit van GLORIA ET HONORE onder andere als Laurentiustekst, er 
nog van afgezien, dat de tekst ook als martelaarscommune zonder 
meer voor Laurentius aanvaardbaar is. Voor de authentieke romaniteit 
van GLORIA ET HONORE in de mis van 9 augustus kan voorts nog 
worden aangevoerd, dat В het erbij laat alleen deze tekst te geven. De 
samensteller van В werkte op basis van meerdere bronnen en hij blijkt 
zich ervan bewust, dat hij wel- en niet-Romeinse tradities voor zich 
had. Wanneer deze tradities divergeren, geeft hij ze alle twee. Dit is zeer 
duidelijk voor het temporale in de sectie na Pinksteren, maar ook in 
het sanctorale zijn er zeer waarschijnlijk dergelijke gevallen: daar, 
waar een „Item alia" (communio) gegeven wordt voor Marcus en 
Marcellinus, Hippolytus, Euphemia, Cecilia en Clemens 14з). Welnu, 
dit gebeurt niet voor het offertorim GLORIA ET HONORE op 9 augus
tus: het staat er alleen en zonder „alia". Gezien de werkwijze van В 
elders kan dat een aanwijzing zijn voor de overeenkomst der bronnen 
van B, waaronder authentiek-Romeinse. En dat bevestigt dan nog
maals de authentieke romaniteit van het offertorium GLORIA ET 
HONORE in de vigiliemis van Laurentius. 

Anderzijds staat В in de toewijzing van GLORIA ET HONORE aan 
Laurentius' vigilie geheel alleen tegenover de andere documenten, die 
voor 9 augustus het offertorium ORATIO MEA geven. Dat doen niet 
alleen de documenten К en Se (en het antifonale van Compiègne), 
maar ook de codices Vat.lat.5319144), Vat. lat.6082145) en Vat.ottob. 
lat.57614e). Het getuigenis van deze drie codices is uitermate belang
rijk. Als getuigen der traditie van het antifonale moeten zij namelijk 
gerekend worden tot een meer Romeinse groep dan die, waarin В, К 
en Se hun plaats hebben. Zij representeren het Romeins gebruik van 
het begin der achtste eeuw: Vat.lat.5319 is locaal-Romeins, de twee 
andere codices behoren tot de Beneventaanse familie147). Deze drie 
codices stemmen met К (Compiègne) en Se overeen inzake het offer
torium ORATIO MEA: de authentieke romaniteit van dit offertorium 
staat hierdoor dan ook ontwijfelbaar vast. En bovendien de origina
liteit van ORATIO MEA als Laurentiustekst, want uitsluitend aan Lau
rentius' vigiliemis wordt in deze documenten dit offertorium toege
wezen. 
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Een strikt bewijsbare interpretatie van de blijkbaar tweevoudige Ro
meinse offertoriumtraditie voor 9 augustus kunnen wij niet geven. 
Men zou deze kunnen zoeken in het bekende feit, dat er in de vor
ming van het repertoire een ontwikkeling naar grotere variatie plaats 
vond1 4 8): misschien representeert GLORIA ET HONORE dan een ouder, 
eenvoudiger stadium en is ORATIO MEA een meer recente verfijning. 
Anderzijds is het ons opgevallen, dat niet-psalmische offertoria ken
merkend zijn voor zeer grote feesten en het lijkt aanvaardbaar om 
juist voor de grote feesten zeer vroeg een keuze van typisch eigen 
teksten aan te nemen i*9). Hoe het ook zij, de authentieke romaniteit 
en de originaliteit als Laurentiustekst van ORATIO MEA staan vast. 
Daarentegen kan niet gesteld worden, dat dit offertorium „zeker" in 
„de" Romeinse archetypus van 625-638 der documenten В, К en Se 
stond (want waarom heeft В dan GLORIA ET HONORE?). De vroegst 
mogelijke datering van Oratio mea moet dus verschoven worden van 
625-638 naar het begin der achtste eeuw, de datum van het type 
antiphonale, dat door de Vaticaanse codices 5319, 6082 en ottob. 576 
vertegenwoordigd wordt. 

Samengevat: 

intr. DISPERSIT 

grad. DISPERSIT 

off. ORATIO MEA 

comm. QUI VULT 

intr. CONFESSIO 

grad. PROBASTI 

all. LEVITA LAURENTIUS: 

Off. CONFESSIO 

comm. Qui MIHI 

vroegste datering tussen 625-638, plaats van 
herkomst Rome, originele Laurentiustekst 

vroegste datering tussen 625-638, plaats van 
herkomst Rome, originele Laurentiustekst 

vroegste datering tussen 700-740, plaats van 
herkomst Rome, originele Laurentiustekst 

vroegste datering tussen 625-638, plaats van 
herkomst Rome, originele Laurentiustekst 

vroegste datering tussen 625-638, plaats van 
herkomst Rome, originele Laurentiustekst 

vroegste datering zeker tussen 625-638, 
wellicht ± 560; authentiek Romeins, ori
ginele Laurentiustekst 

vroegste datering 9e eeuw, bron ± 500; 
herkomst zeker Italiaans, wellicht Rome, 
originele Laurentiustekst 

vroegste datering tussen 625-638, plaats van 
herkomst Rome, originele Laurentiustekst 

vroegste datering tussen 625-638, plaats van 
herkomst Rome, mogelijk, maar niet ze
ker, originele Laurentiustekst. 
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Het onderzoek van de gezangen voert wel weer een eindweegs, maar 
alweer niet tot de bronnen. Want reeds vóór de door documentenstu
die vroegst bereikbare datum (±560 voor graduale PROBASTI) zong 
men in de liturgie, met name de verzen tussen de lezingen. Hoogst
waarschijnlijk ook reeds offertoria en commuiezangen; intochtzangen 
in het midden der zesde eeuw zeker al geruime tijd150). De documen
tatie van de zangteksten reikt zover niet terug. Tenminste, de strikt 
liturgische documenten doen dit niet. Want wanneer voor het alleluia-
vers LEVITA LAURENTIUS niet de strikt liturgische tekst, maar de 
daaraan te grondslag liggende bron werd opgespoord, dan bleek dit 
terug te voeren tot omtrent het begin van de zesde eeuw. Weer is dit 
een aanwijzing om in de tijd, die voorafgaat aan de strikt liturgische 
documentatie, te zoeken naar gegevens, die de voorgeschiedenis der 
liturgische teksten kunnen ophelderen. 

IV HET VOORSTADIUM DER GEDOCUMENTEERDE 
LITURGIE 

De resultaten van het onderzoek naar de herkomst van Laurentius' 
liturgie in het Romeins missaal stemmen niet tot onverdeelde voldoe
ning. Er bleven vraagtekens staan en waar die niet staan is er toch 
vaak niet meer dan waarschijnlijkheid, onvolledige zekerheid of bena
dering bij wijze van schatting. Wellicht zou een dieper doordringen in 
het verleden groter zekerheid verschaffen. Maar daarbij kan de strikt 
liturgische documentatie niet verder helpen: voor dit dieper terug
gaand onderzoek is zij ontoereikend. Deze ontoereikendheid der strikt 
liturgische documentatie resulteerde zowel voor de euchologie als voor 
de lezingen en de zangteksten in de vraag naar aanwezigheid van 
eventueel andersoortig documentatiemateriaal om het onderzoek ver
der te helpen. 
Dat zou ook moeten helpen om een ernstiger tekort in de totnutoe 
bereikte resultaten aan te vullen. Deze betreffen de datering, de plaats 
van herkomst en de originele bestemming der liturgische teksten, 
maar niet hun thema's en motieven. 
De voorgeschiedenis van onze liturgische Laurentiusteksten kan ons 
juist op dit soort vragen antwoord geven. Er is al op gewezen, dat 
deze voorgeschiedenis in de liturgie-ontwikkeling het stadium der zo
genoemde improvisatie vormt. Het stadium, waarin nog geen binding 
bestond aan één enkele gefixeerde tekst, doch waarin men vrij kon 
formuleren (in de euchologie) en kiezen (voor lezing en zang). Niet 
in ongebonden willekeur, maar binnen het kader van de gangbare 
motieven en thema's. Het is dus van het allergrootste belang om die 
thema's betreffende Laurentius te kennen: zij „motiveren" de formu
lering der euchologie en de keuze uit de Schrift. Dit kader van alge
meen gangbare thema's betreffende Laurentius in de Kerk van de 
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vierde en vijfde eeuw vormt de werkelijke bron van wat tenslotte 
overbleef in de huidige missaalformulieren van 9 en 10 augustus. 

De algemeen gangbare thema's betreffende Laurentius in de Kerk van 
de vierde en vijfde eeuw zijn inderdaad te achterhalen, en wel uit 
tweevoudige bron. De eerste en belangrijkste bron wordt gevormd 
door wat wij de Laurentiusteksten zullen noemen. Hiermee worden 
bedoeld de over Laurentius handelende en schriftelijk bewaard geble
ven uitlatingen van auteurs uit de vierde en vijfde eeuw. Met opzet 
wordt de brede term „uitlatingen" gebruikt, want het genre van de 
Laurentiusteksten loopt uiteen. Soms zijn het toevallige opmerkingen 
over Laurentius in traktaat of brief of redevoering, die als zodanig 
handelen over een heel ander onderwerp. Vervolgens zijn er preken 
onder, die in meerdere of mindere mate uitsluitend over Laurentius 
bedoelen te gaan. Er zijn ook twee hymnen bij, die exclusief Lauren
tius bezingen. Het is duidelijk, dat ook „auteurs" dus ruim moet wor
den verstaan: als verzamelnaam van predikanten, schrijvers van boek 
of brief en dichters. 
De tweede bron zijn de monumenten: gebouwen en afbeeldingen aan 
Laurentius gewijd. Een systematische en vakkundige bestudering van 
deze dingen behoort echter tot de competentie van archeologen en 
iconologen; zij ligt niet rechtstreeks op ons eigen terrein. Anderzijds 
dient de stem der monumenten ook in een onderzoek als dit wel dege
lijk mee te klinken. Waar nodig en verhelderend, worden dan ook de 
gegevens uit deze sector incidenteel in het betoog betrokken. 

Besluit van dit hoofdstuk vormt een cataloog van de Laurentiustek
sten, die aan het vervolg van het onderzoek ten grondslag liggen151). 

Van paus DAMASUS (336-384) 
twee epigrammen: het opschrift bij Laurentius' graf in Verano en de 
dedicatie van de titulus Damasi (S.Lorenzo in Dámaso)152). 

Van AMBROSIUS, bisschop van Milaan 374-397 

a) in De Officiis Ministrorum, geschreven na voorjaar 386, de pas
sages I, XLI, 204-206 en II, XXVIII, 140-141. 

b) in Epistola XXXVII, geschreven in 386, de kapittels 36-37153). 

Van een onbekende dichter kort na 400, of, volgens anderen, van 
Ambrosius een Laurentiushymne, door ons in het vervolg als de 
Ambrosiaanse (Laurentius-)Aymne aangeduid154). 

Van PRUDENTIUS (348-na 405) 

Peristephanon II, vóór 402-403 geschreven155). 
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Van MAXIMUS, bisschop VAN TURIJN, wiens preken gedateerd wor
den tussen 390 en 408-423 

de sermones IV en XXIV'lse). 

Van AUGUSTINUS,, priester {en prediker) te Hippo 391, bisschop 
395-430 

de sermones 302, 303, 304, 305 en Denis XIII; In loannis Evangelium 
Tractatus XXVII, 12. Sermo 302 is gehouden te Hippo, 303 wellicht 
eveneens, 305 te Carthago (mensa Cypriani), Denis XIII te Carthago 
(basilica Restituía), 304 is niet thuis te brengen. In loannis evangelium 
tractatus XXVII te Hippo in 413. Verdere nauwkeurige dateringen 
zijn niet mogelijk157). 

Van paus LEO I, DE GROTE (440-461) 

sermo 85; de preken van Leo zijn in het algemeen uit het eerste de
cennium van zijn pontificaat158). 

Wij geven het latijnse origineel van deze teksten in een los fascikel om het 
raadplegen te vergemakkelijken. Om dezelfde redenen hebben wij in dit fascikel 
de teksten van een eigen nummering in „verzen" voorzien, met welke de weer
gaven in de tekst van het onderzoek corresponderen. Prudentius' Peristephaoon 
II wordt niet in het fascikel gegeven vanwege de overmatige lengte en relatief 
mindere belangrijkheid van dit stuk. Waar Prudentius' teksten in onze studie 
een rol spelen wordt het latijns origineel in de aantekeningen weergegeven. Alle 
overige Laurentiusteksten geven wij in de loop van onze studie uitsluitend in 
vertaling : men gebruike het fascikel ernaast voor het origineeL 
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AANTEKENINGEN BIJ HET EERSTE HOOFDSTUK 

·) De benaming sacramenlarium Gregorianum houdt geen stellingname in met 
betrekking tot de vraag in hoeverre paus Gregorius I als „auteur" moet gelden 
van het sacramenlarium, dat zijn naam draagt. Met deze benaming sluiten wij 
ons eenvoudig bij de gangbare terminologie aan. 

!) Ha geciteerd naar de uitgave van H. LIETZMANN, Dai Sacramenlarium Gre
gorianum nach dem Aachener Urexemplar. Münster i.W. 19582. 

') LIETZMANN, p. XVII. Mi. Cambrai, ВіЫ. Munie. 159(164) fol. 203 г.: Hildo-
ardus praesul anno XXII sui onus episcopatum hune libellum sacramentorum 
fieri promulgavit. 

4) Ms. Cambrai nam de kapitteltelling over, die in het Akens authenticum wellicht 
slechts gedeeltelijk aanwezig was. Lietzmanns uitgave reconstrueert de telling op 
de plaatsen, waar deze in het Kamerijks handschrift ontbreekt (LIETZMANN, 
p. XLV). Onder die ontbrekende plaatsen vallen de formulieren van Laurentius. 

5) LIETZMANN, p. 85. 

«) LIETZMANN, p. 86. 
τ) Aangehaald bij LIETZMANN, p. XV: immixtum vobis emitteremus . . . secun

dum sanctae nostrae ecclesiae tradicionem. 
») Ver geciteerd naar de uitgave van L. C. MOHLBERG o.s.b. - L. EIZEN-

HÖFER o.s.b. - P. SIFFRIN o.s.b., Sacramenlarium Veronense (cod. ВіЫ. 
Capii. Veron. LXXXV [80]). Roma 1956. 

») Go geciteerd naar L. С MOHLBERG o.s.b., Missale Gothicum (Vat. Reg. 
lat. 317). Roma 1961. 

ι») Ge geciteerd naar L. С MOHLBERG o.s.b. - L. EIZENHÖFER o.s.b. - P. 
SIFFRIN o.s.b., Liber sacramentorum, romanae aeclesiae ordinis anni circuii 
(cod. Vat. Reg. lal. 316/Paris ВіЫ. Nat. 7193, 41/56) (Sacramenlarium Gela· 
sianum). Roma 1960. 

, 1 ) E. BOURQUE, Etude sus les sacramentaires romains. II: Les textes remaniés, 1, 
Québec 1952, p. 435. 

12) LIETZMANN, p. 11. Ha 7,5: V.D. qui ut de hoste generis humani maior uictoria 
duceretur, non solum per uiros uirtute martyrii, sed de eo etiam per feminas 
triumphasti. Daarentegen LIETZMANN, p. 11. Ha 7,7; Satiasti domine familiam 
tuam muneribus sacris : eius quaesumus semper jnteruentione nos refoue, cuius 
sollemnia celebramus. Zowel in deze formule als in Ha 142,3 wordt altijddurende 
bescherming gevraagd voor hen, die verzadigd zijn (satiasti) met de heilige gaven; 
en wel op voorspraak van de gevierde heilige. 

и) BOURQUE, Etude sur les sacramentaires romains. II: Les textes remaniés, 1. 
Québec 1952, p. 435. 

'*) A. CHAVASSE, Le sacramentaire Gélasien (Vaticanus Reginensis 316) Sacra-
mentaire presbytéral en usage dans les titres romains au Vile siècle. Paris -
Tournay 1958, p. 680. 

'») CHAVASSE, Le sacramentaire Gélasien, p. 689-690. 
i») Ha bereikt Aken immers rechtstreeks vanuit Rome en de Kamerijkse codex is 

van het Akens authenticum een zuivere copie. „Invloed" van Go zou alleen 
mogelijk geweest zijn via een supplement, maar juist in het Kamerijks handschrift 
is zo'n supplement er nog met. 

17) Het Gelasiaanse Andreasformulier omvat de formules Ge 1080-1084. Hiervan 
is Ge 1080 = Ha 184 (natale van Andreas), 1; Ge 1081 = Ha 183,1; Ge 1083 
= Ha 184,2; Ge 1083 = Ha 184,3 en 183,3. 

") Ge 1080 = Ha 184,1 = Ver 1234; Ge 1083 = Ha 184,3 en 183,3 = Ver 1221. 

i») Ge 1083 = Ver 1221 = Ha 184,3 en 183,3. 
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«o) MOHLBERG, Ver, p. 157, « ; MOHLBERG, Ge, p. 165, <W; LIETZMANN, 
p. 102. Ver 1234: Maiestatem tuam, domine, suppliciter exoramus, ut sicut 
aeclesiae tuae sanctus (Η : beatus) Andreas apostolicus (Ge + Ha: apostolus) 
extitit praedicator et rector, ita (Ha add.: apud te) sit (Ge + Ha add.: pro 
nobis) perpetuus suffragator (Ha: intercessor): per. 

" ) Vgl. CHAVASSE, Le sacramentaire Gelasien, p. 668. 

«г) CHAVASSE, Le sacramentaire Geladen, p. 684 e.v. 
a>) MOHLBERG, Ver, p. 100, «-'; MOHLBERG, Ge, p. 54, « ; LIETZMANN, 

p. 20, 63, 75 en 86. Ver 793: Sacro muñere satiati supplices (Ge + Ha add.: 
te), domine, depraecamur, ut quod deuitae seruitutis celebramus officio, salua-
tionis tuae sentiamus augment um: per. 

«) Alleen aan Ge eigen varianten op Ver 793: MOHLBERG, Ge, p. 54, " ; 
MOHLBERG, Ver, p. 100, «-': . . . ut qui (Ver: quod) debite seruitutis caelebra-
mus officio, saluationis tuae suscipiamus (Ver: sentiamus) augmentum. 

**) J. HANSSENS s.j., La liturgie d' Hippolyte. Ses documents, son titulaire, ses 
origines et son caractère, Roma 1959, p. 218-219, 222. 

«·) MOHLBERG, Ge, p. 152, « (= Ha 143,4): Deus cuius caritatis ardore beatus 
Laurentius edaces incendii flammas contemplo persecutore deuicit: concede (Ge 
add.: propicius) ut omnes q u i . . . . 

г?) En zolang nog niet de vraag gesteld is naar de waardering van Ha als zodanig 
en op zichzelf. 

s") С. CALLEWAERT, S.Léon Ie Grand et les textes du Léonien. S a c r i s Er u-
d i r i 1 (1948), p. 36-122 en 162-164. Ha 143,4 ter sprake op p. 59 e.v. 

Щ P. LANG s.v.d., Leo der Grosse und die Texte des Altgelasianums. Steyl 1957, 
p. 485. 

»>) MOHLBERG, Go, p. 96,"-99,"; formulieren LVI-LVHI. 
' 0 Zie voor de opgave der formules de tabel op p. 3. 
" ) CHAVASSE, Le sacramentaire Gélasien, p. 666-667. 
M) LIETZMANN, p. 1: In nomine Domini incipit sacramentorium de circulo anni 

expositum a sancto Gregorio papa romano editum. 
M) H. ANSWORTH o.s.b., Did St.Gregory the Great compose a sacramentary? 

In: S t u d i a P a t r i s t i c a , II. Berlin 1957, p. 3 e.V. En: In quest of the primi
tive „Gregorianum". EL 72 (1958), p. 319-322. 

") R. DUBOIS, Hadrianum. LW, I, kol. 935-941. 
3«) CHAVASSE, Le sacramentaire Gélasien, p. 679-681. 
") BOURQUE, Etude sur les sacramentaires romains. I: Les textes primitifs. Roma 

1949, p. 138-139. De betreffende formules zijn Ver 770, 771, 772, 773. 

M) R. KRAUTHEIMER - W. FRANKL - S. CORBETT. Corpus basilicarum chris-
tianarum Romae, II n. I. Roma 1959, p. 9. 

'») L. DUCHESNE, Le Liber Pontificalis, I. Paris! 1955, p. 235: in crypta iuxta 
corpus beati Laurent!. In die tijd een gebruikelijke uiting van devotie tot de 
betreffende martelaar. Vgl. H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs. 
Bruxelles^ 1933, p. 131-137. Juist rond Laurentius' graf bleef de oude traditie 
te Rome bewaard tot op heden: het grote kerkhof van Rome is in Verano, 
iuxta corpus beati Laurent!. 

•"O C o r b geciteerd naar het handschrift zelf, gefotografeerd in het bezit van 
R. Dubois, die ons de foto's welwillend voor onderzoek ter beschikking stelde. 
Laurentius in Corb, fol. Ulr-UIv. CXVI In Vigilia; fol. lUv-lI2r. CXVII 
In Natale. 

41) A l e geciteerd naar A. WILMART o.s.b.. Le lectionnaire d'Alcuin. EL 51 
(1937), p. 136-197. Laurentius in WILMART, p. 159: CLIIII In uigilia Sancii 
Laurenti; CLV In natale Sancii Laurent!. 

«) TH. KLAUSER, Das Römische Capitulare Evangeliorum. I: Typen. Münster 
i.W. 1935. Laurentius in typus Д , bij KLAUSER, p. 34: 172 Die Villi mensis 
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augusti uigiliae sci Laurenti; 173 Item alia in prima missa; p. 45: 174 In natale 
sci Laurenti. Typus Λ, bij KLAUSER, p. 80: 194 Die Villi mensis supra scripti 
uigilia sci Laurenti; 195 Item die X natale sci Laurenti ad prima missa; 196 Die 
supra scripto natale sci Laurenti ad missa publica. Typus ¿, bij KLAUSER, 
p. 120: 192 Die Vill i mense augusto uigilia sci Laurenti; 193 Item alia die X 
natale sci Laurenti ad primam missam; 194 Die supra scripto ad missam publi-
cam in natale sci Laurenti. Typus ¿j, bij KLAUSER, p. 160: 229 Die Vil l i 
mensis augusti uigilia sci Laurenti; 230 Item ad prima missa eiusdem; 231 In 
natale ut supra. 

43) W R - W e p - W e v geciteerd naar de foto's van het handschrift in bezit van 
R. Dubois. Laurentius in WR, }ol.2r.: CXXXIIIII In uigilias si Laurenti; 
CXXXIIIIII In uigiliis ubi supra; CXI In natale sancii Laurenti; CXIi In 
natale иЫ supra. Laurentius in Wep, folJr.: CXXXIIIII In uigilias sancii Lau
renti; CXXXIIIIII In uigiliis ubi supra; CXI In natale sancii Laurenti; CXIi 
In natale ubi supra. Laurentius in Wev, fol.lSr.: In uigilias sancii Laurenti; 
fol.lSv. bovenzijde zwaar beschadigd, doch leesbaar is, dat de perikope Joh. 
12,24-26 voor 10 augustus staat aangegeven. In onze tabel wordt de lezing van 
Wev niet vermeld, daar zij ingesloten zit in de weergave van typus JJ van 
KLAUSER. Aan Klausers reconstructie van typus Ц ligt als eerste handschrift 
Wev ten grondslag. Vgl. KLAUSER, p. 3-4. 

M ) M и г b geciteerd naar de foto's van het handschrift, in bezit van R. Dubois. 
Laurentius in Murb fol.68r.: CXXI In uig. sci Laurentii; CXXII In nat. s. Lau-
rentii. 

4S) STEPH. BALUZIUS, Capitulare regum Francorum, II. Pariis 1780, col. 1310: 
Liber comitis, sive lectionarius per circulum anni, auctus a Theotincho pres
bytère. Laurentius in Theot, BALUZIUS, col. 1339; Cap. CXXXIX V Idus 
Agusti. Vigilia sancii Laurentii. Item in die, IV Idus Agusti. 

*·) Als evangelie der mixto prima wordt gegeven Matth. 10, 37-42: Dixit lesus 
discipulis suis: qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus: 
et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus. Qui invenit animam 
suam; perdei illam: et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam. 
Qui recipit vos, me recipit: et qui me recipit, recipit eum qui me misil. Qui 
recipit prophetam in nomine prophetae, mercedem prophetae accipiet: et qui 
recipit iustum in nomine iusti, mercedem iusti accipiet. Et quicumque potum 
dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigidae tantum in nomine discipuli: 
amen dico vobis, non perdei mercedem suam. KLAUSER, p. 34, 80, 120, 160. 

«τ) WR - Wep CXXXIIIII: 2 Timoth. 4, 1-8 (Testificor coram Deo, et lesu Christo 
...sed et iis, qui diligunt adventum eius), WR, fol. 2 г. en Wep, fol. 7 г. 
WR - Wep CXI: Sap 10, 10-14 (Iustum deduxit Dominus per vias rectas... et 
dedit illi claritatem aeternam), WR, fol. 2 г. en Wep, fol. 7 г. 

**) Voor het ontbreken van Wev in de tabel vgl. noot 43. 

*>) Si = Liber conunicus van Silos. Paris, Bibl. Nat. nouv. acq. lat. 2171. 
E = Liber commicus van San Millán de la Cogolla. Madrid, Bibl. de la Real 
Acad, de la Historia cod. Emilianensis 22. 

И) Liber commicus. Ed. J. PÉREZ DE URBEL o.s.b. Y A. GONZALEZ Y RUIZ-
ZORRILLA. 2 dl. Madrid 1950, 1955. 

si) G. GODU, Epitres. DACL, V, col. 262. 
SÍ) PÉREZ DE URBEL, II, p. 457, i*-". De lezing Sap. 3, 1-8 aUeen in Si voor 

Laurentius. 
И) E en Si. PÉREZ DE URBEL, II, p. 458, " s . 
s«) E en Si. PÉREZ DE URBEL, II p. 458,i«-459,î. 
ss) PÉREZ DE URBEL, II, p. 457 n. 1 en p. 469,25-470, «. 
M) Roma, Antea Vat. Reg. lat. 9. Geciteerd naar het handschrift, waarvan de foto's 

in bezit zijn van R. Dubois. Datering naar inlichtingen van R. Dubois, 
s?) Oosterse heiligen; vasten vanaf sexagésima; opdracht des Heren in de tempel 

op 14 februari, d.i. 40 dagen na 6 januari. Inlichtingen R. Dubois. 
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«) Antea Vat. Reg. 9, fol. 2 v. 
»·) Fulda, Landesbibl. В I. Geciteerd naar de foto's van het handschrift in bezit 

van R. Dubois, 
•o) Cod. Fuld. В I, fol. 180 v. 
" ) Cod. Fuld. В I, fol. 252 v. AeguaUtate = 2 Kor. 8,1 îb; prout quisque habuit = 

2 Kor. 9,7a; de ministerio quod fit in sonetos = 2 Kor. 9, 1. 
··) Cod. Fuld. В I, fol. 262 г. - 264 ν. Vgl. vorige noot voor de samenvattende 

termen, ontleend aan de Paulustekst. 

·») Cod. Fuld. В I, fol. 264 г. 
·<) Cod. Fuld. В I, fol. 326 r: Incipit Argumentum Ad Eiusdem II. 
·») Cod. Fuld. В I, fol. 327 г. 
и ) Cod. Fuld. В I, fol. 332 г. Hel „argumentum" blijkt weer woordelijk aan de 

Paulustekst ontleend: prima apostoli defensione = 2 Timoth. 4,16a. 

" ) Cod. Fuld. В I, fol. 332 г. 

•β) Ed. Α. PAREDI, Sacramentarium Bergomense. Manoscritto del secolo IX della 
Biblioteca di SAllessandrp in Colonna in Bergamo. Bergamo 1962. 

«·) PAREDI, p. 270. 

Ό) PAREDI, p. 269. 
7 1) Op de binnenzijden der banden van ms. 184(161) der Bibl. Munic. te Orléans 

bleven in afdruk resten achter van twee lectionariumbladen, die daarop geplakt 
en later weer verwijderd zijn (beschrijving, reconstructie en editie door K. CAM
BER, Leimabdrücke eines Mailandischen Lektionars aus dem 6.17. Jahrhundert, 
Scriptorium 15, 1961, p. 117-121). Als datum van dit lectionariumhandschrift 
wordt gegeven: eind zesde- begin zevende eeuw (GAMBER, p. 117); als plaats 
waar bet geschreven werd: Italië. Gamber maakt aannemelijk, dat dit te preci
seren valt als Noord-Italië. De epistellezing 2 Kor. 9, 10-15 voor Laurentius' 
vigilie in het sacramentarium van Bergamo wordt misschien door de resten van 
Orléans bevestigd. Precies dezelfde perikope komt namelijk ook hierin voor 
(GAMBER, p. 119, 1-16). Een opschrift ontbreekt (of: is niet te ontcijferen), 
maar het vermoeden van een Laurentiuslezing is gewettigd daar 2 Kor. 9, 10 
in alle tradities uitsluitend voor Laurentius wordt gekozen, met name ook in 
het sacramentarium van Bergamo. Op 2 Kor. 9, 10-15 volgt in de resten van 
Orléans een evangelielezing Matth. 9, 18 e.V., dus niet concorderend met het 
sacramentarium van Bergamo. Dat dit misschien (wanneer men aanneemt, o.i. 
terecht, dat 2 Kor. 9, 10-15 in de resten van Orléans inderdaad Laurentiuslezing 
is) wijst op een weinig (of: nog niet) vaste traditie van evangeliekeuze voor 
Laurentius' vigilie in Noord-Italië, is een heel wat voorziohtiger conclusie dan 
de — voor Gamber typische — salto, waarmee 2 Kor. 9, 10-15 met Matth. 9, 
18 tot lezingen van 10 augustus worden gemaakt (GAMBER p. 120). Als volgt: 
met 2 Kor. 9, 10-15 begint het tweede blad. Het eerste bevat Matth. 8,28-9,3. 
Wanneer men aanneemt (waf niet zeker is, doch een vermoeden), dat de bladen 
in het lectionarium op elkaar volgden, dan is het — aldus Gamber — zeer wel 
mogelijk dasz die Epistel und das darauffolgende Evangelium (Mt 9,18 ff) am 
Laurentius-Fest gelesen wurde (waarom?). Dai (vermutlich) vorausgehende Evan
gelium mit dem Umfang Mt 8,28 - 9,8 könnte entsprechend an der Vigil dieses 
Festes gebraucht worden sein. Inhaltlich würden die ausgewählten Texte zum 
angegebenen Tag passen, da Krankenheilungen gem als Festevangelium an 
Heiligentagen gewählt werden. Nu wordt verwezen naar een noot en men denkt 
een adstructie te vinden van dit alles. Maar in plaats daarvan: Auf den Tot 
des hl. Laurentius könnten die Verse Mt 9,2: „iacentem in lecto" und 9,6: „tolle 
tectum tuum" Bezug haben\ Onnodig op te merken, dat het uitroepteken na dit 
citaat van ons is. 

«) PAREDI, p. 270-271. 

") PAREDI, p. 269. 
") Liber Commicus, Legendum in Sancii Vincenti. PÉREZ DE URBEL, p. 53, «-я». 
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'5) Vgl. η. 91 van dit hoofdstuk. 
" ) Ed. G. MORIN o.s.b., Les notes liturgiques de l'evangéliaire de Burchard. 

RB 10 (1893), p. 113-126. De perikope Matth. 10,37 bij MORIN in de lijst uit 
Mattheus op p. 119: 37. In vigilias sancii Laurent! X 37. 

" ) MORIN, Les notes liturgiques, p. 118. 
78) Ed. G. MORIN o.s.b., Liber Comicus sive lectionarius missae quo Toletana 

ecclesia ante annos mille et ducentos utebatur (= Anecdota Maredsolana, 1). 
Maredsoli 1893, p. 426-435. Datering en waardering in G. MORIN o.s.b., La 
liturgie de Naples au temps de Saint Grégoire d'après deux évangéliaires du 
septième siècle. RB 8 (1891), p. 481-493 en 529-537. 

' · ) Het vasten op de voorbereidingsdag van grote feesten is al bekend in de vijfde 
eeuw. In feite is het een deel van dezelfde voorviering, waarvan de misformu
lieren de liturgische gestalte zijn. Aldus is verklaarbaar dat, zoals in de evan-
geliaria van Cuthbert en Burghard, het liturgisch opschrift der voorviering van 
ieiunium spreekt. Vgl. MARCORA, La vigilia, p. 244. 

s«) MORIN, Liber Comicus, p. 429 MORIN, Les notes liturgiques, p. 119: 
(Matth.) 

37. In vigilias sancii Laurent! Χ 37 
(Luc.) p. 123 (Luc): 

104. In natali sancii Laurent; XIV 13? 168. In natale sancii Laurent! XIV 7 
105. In ieiunium sancii Laurent! XIV 21? 169. In ieiunium sancii Laurent! XVI 36 

ei) Maar Ale opvallend onregelmatig: ЕссИ. 51, 1Ь; 2Ь; 3-4«; 5«; 6-8; 12. WIL-
MART, p. 159. 

es) Vgl. label op p. 13. 
M ) Onderstelling van G. MORIN o.s.b. in: Le plus ancien comes ou lectionnaire 

de l'église romaine. RB 27(1910), p. 41-74. Vgl. G. GODU, Epitres. DACL, 
V, col. 315. 

M) G. KUNZE. Die gottesdienstliche Schriftlesung. /.· Stand und Aufgaben der 
Perikopenforschung. Göttingen 1947, p. 58-59. Eveneens in: Das Rätsel der 
Würzburger Epistelliste. In: C o l l i g e r e f r a g m e n t a . F e s t s c h r i f t Al
b a n D o ld. Beuron 1952, p. 191-204. 

β«) KUNZE, Das Rätsel, p. 197-198. 

β«) KUNZE, Das Rätsel, p. 203. 

в?) С COEBERGH o.s.b. - R. DUBOIS. Inlichtingen, met inzage der agumenten, 
welwillend verstrekt door R. Dubois. De resultaten zijn door genoemde onder
zoekers nog niet gepubliceerd. Het is dus niet aan ons, de argumenten te geven. 

88) Joh. 12,24-26 voor Vincentius: Д , 33, KLAUSER, p. 16; Д, 36, KLAUSER, 
p. 62; 2". 30. KLAUSER, p. 104; ¿f, 38, KLAUSER, p. 143. 

e«) Joh. 12,24-26 voor Caesarius: JJ, 215, KLAUSER, p. 40; A, 214, KLAUSER, 
p. 86; χ 244, KLAUSER, p. 125. 

««) Joh. 12,24-26 voor diakenwijding: Ц, 251, KLAUSER p. 44; Л, 277, KLAUSER, 
p. 91; 2, 282, KLAUSER, p. 128; ¿f. 336, KLAUSER, p. 169. 

•O Vgl. η. 75 van dit hoofdstuk. Het Visigotische Liber Commicus geeft Joh. 12, 
24-26 wel voor Vincentius (n. 74 van dit hoofdstuk), niet voor Laurentius (n. 54 
van dit hoofdstuk). Overname door Rome van de Visigotische Vincentiuslezing 
voor de eigen Laurentiusviering lijkt uitgesloten om de zojuist gegeven redenen. 
Maar juist dan wordt de Visigotische Vincentiuslezing een indirecte doch veel
zeggende indicatie voor de authentieke romaniteit van Joh. 12,24-26 als Lau-
rentiusevangelie: het is namelijk bekend, dat men in Vincentius de Spaanse 
Laurentius heeft willen zien. 

•2) Würzb. Universitätsbibl. Mp.th.f.62, fol.3 v. (= Wep XXXII). 

" ) Leningrad, Pubi. Bibl. Q.v.I. 16, fol. 142 r - v. 

M) Datering ± 730 op ortografische gronden door J. Waszink in persoonlijke mede
delingen aan R. Dubois. Onafhankelijk van elkaar dezelfde datering op paleo-
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grafische gronden door E. Lowe en В. Bischoff, beiden in persoonlijk schrijven 
aan К. Gamber. Al deze inlichtingen van R. Dubois. 

и) KLAUSER, p. 1. 
м ) A. CHAVASSE, Les plus anciens types du lectionnaire et de Tantifonaire ro

mains de la messe. Rapports et date. RB 62 (1952), p. 3-94. Voor het hier aan
gehaalde: a.w., p. 29-33. 

" ) CHAVASSE, Les plus andera types, p. 92. 
•9) CHAVASSE, Les plus anciens types, p. 93. 
»·) B. CAPELLE o.s.b., Note sur le lectionnaire romaine de ¡a messe avant Saint 

Grégoire. RHE 34(1938). p. 556-559. 
Щ H. G. WILLIS, St. Augustines lectionary. London 1962, p. 35: uit verschillende 

preken vier verschillende evangelielezingen op Laurentiusdag. 
i°i) R. HESBERT o.s.b., Antiphonale missarum sextuplex. Bruxelles-Paris 1935. 

юг) Vigilie van Laurentius in M, В, К en Se als kapittel 135, HESBERT Antiphonale, 
p. 146-147; jaarfeest van Laurentius in dezelfde documenten als kapittel 136, 
HESBERT, Antophonale, p. 148-149. Kapitteltelling alleen oorspronkelijk in K, 
door Hesbert ook voor de andere samen met К uitgegeven antiphonalia benut: 
HESBERT, Antiphonale, p. XXI-XXII. 

ι»») HESBERT, Antiphonale, p. XV: В 8e-9e eeuw; p. XXI; К 9e-10e eeuw; 
p. XXII: Se 9e eeuw. 

ι»*) HESBERT, Antiphonale, p. IX en XI. 

ι»») CHAVASSE, Les plus anciens types, p. 18. 

i»«) CHAVASSE, Les plus anciens types, p. 93-94. 
к") TH. KLAUSER, in de bespreking. Hesbert, Antiphonale. JLW 15 (1941), p. 469. 

Nogmaals zij er overigens aan herinnerd, dat de conclusies van Chavasse de 
grote feesten van het sanctorale buiten beschouwing laten. 

ios) Ver 757; MOHLBERG, Ver, p. 96, »-". 
too) Ver 779; MOHLBERG, Ver, p. 98, «2-« 

i") HESBERT, Antiphonale, 27 b, p. 36-37, Vincentius; 161, p. 162-163, Caesarius; 
152, p. 158-159, Nicomedes; 149, p. 156, Protus en Hyacinthus. 

ui) Vincentius-Caesarius: evangelie Joh. 12,24-26 vgl. η. 88 en 89 van dit hoofdstuk. 
Nicomedes: evangelie Luc. 9,23-27 in Ц, 200, KLAUSER, p. 38; Д, 225, KLAU
SER, p. 84; Σ, 227, KLAUSER, p. 123; ¿, 267, KLAUSER, p. 163. Protus en 
Hyacinthus: evangelie Matth. 10,23-33 in Ц, 194, KLAUSER, p. 37; д, 218, 
KLAUSER, p. 83; Σ. 220, KLAUSER, p. 122; J , 260, KLAUSER, p. 163. 

1«) HESBERT, Antiphonale, 44, p. 58-59. 

1«) CHAVASSE, Les plus anciens types, p. 23. 

114) HESBERT, Antiphonale, 161, p. 162. Introïtus Confessio voor Caesarius in 
В, К en Se. 

iiü) Go 398, MOHLBERG, Go, p. 98, »-ι», 
i") Ver 776, MOHLBERG, Ver, p. 98, i··». 
"Τ) MOHLBERG, Go, p. XXII-XXVI. 
ne) Le codex 121 de la biblithèque d'Einsiedeln (X-XI siècle). (= Paleografie Musi

cale, IV). Solesmes 1894. 
11») Codex 339 de la bibliothèque de Saint-Gall (X siècle). (— Paleografie Musicale, 

I). Solesmes 1889. 
no) Codex 903 de Ie B.N. (XI siècle). (= Paleografie Musicale, XIII). Tournay 1925. 

i") Paleografie Musicale, XIII, p. 213: Alleluia v. Leuita Laurentius bonum opus 
operatus est qui per signum crucis caecos illuminauit et thesaurus aecclesiae 
dedit pauperibus. Alleluia v. Puer meus dicit dominus dum transieris per ignem 
fiamma non nocebit te. (tweede vers is Is. 43,2; de perikope Is. 43,1-6 als vigilie
lezing voor Laurentius in een lectionarium van Milaan, door Cagin in verbinding 
met het sacramentarium van Bergamo uitgegeven. Vgl. DACL, V, col. 295 η. 124). 
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122) Passio Polochronii Parmenii Abdon et Sennes Xysti Felicissimi et Agapiti et 
Laurentii et aliorum sanctorum mense augusto die X. Ed. H. DELEHAYE, 
Recherches sur le légendrier romain. La passion de S.Polychronius. AB, 51 
(1933), p. 34-98. 

"S) DELEHAYE, Recherches, p. 71. 

«4) DELEHAYE, Recherches, p. 83-84. 

«s) DELEHAYE, Recherches, p. 86. 

12«) DELEHAYE, Recherches, p. 86-87. 

«τ) ML 78, 723-850 (- éd. J. THOMASIUS). 

12e) Paleografie Musicale, sér. II, I. Solesmes 1900. 

12») ML 78, 794. 

iso) M L 78, 796. De tekst heeft niet het beginwoord Levita. Wij geven dit hier 
echter tussen haken erbij in verband met wat onmiddellijk volgt over het Hart-
ker-responsoriaal. 

i3i) Paleografie Musicale, sér. II, I, p. 290. 

иг) Paleografie Musicale, sér. II, I, p. 294. In de lauden weer zonder Levita, in de 
vespers met Levita. 

iss) Paleografie Musicale, XIII, p. 213. Vgl. η. 121 van dit hoofdstuk. 

i " ) Cod. Vat. lat. 7018. Datering-waardering: CHAVASSE, Les plus anciens types, 
p. 10. Het vers Levita Laurentius... pauperibus op fol. 103 r. 

iss) Cod. Vat. lat. 6080. Datering-waardering: CHAVASSE, Les plus anciens types, 
p. 10. Het vers Levita Laurentius... pauperibus op fol. 133 ν. 

ізв) Cod. Vat. lat. 6082 en cod. Vat. ottob. lat. 576. Data en classificering bij 
R. HESBERS o.s.b., La messe „Omnes Gentes" du VII dimanche après la 
Pentecôte et ΐ'Antiphonale Mìssarum romain. RG 17(1932), p. 81-89, speciaal 
p. 86-88. Voorts CHAVASSE, Les plus anciens types, p. 8 en 18. 

i") Cod. Vat. lat. 6082, foL 198 v.; Cod. Vat. ottob. lat. 576, fol. 320. 

Is8) R. LIPPE, Missale Romanum. Mediolani, 1474, I: Text. London 1899, p. 365. 
Maar nog in 1541 in het gedrukte Missale Traiectense de lange versie Levita 
Laurentius... pauperibus als alleluiavers op 10 augustus. Utrecht, Aartsbisschop
pelijk Museum inv. 44, fol. 206 r. 

" · ) ML 78, 700. 

"«) HESBERT, Antiphonale, 135, p. 146. 

» i ) HESBERT, Antiphonale, 13, p. 18-19, В С К Se (apostel Johannes); 20, p. 26-
27, В С К Se (Felix); 27b, p. 36-37, В С К Se (Vincentius); 117(177 bis), p. 132-
133, Rh В С К Se (vigilie Johannes de Doper); 131, p. 145, К (paus Stephanus); 
147, p. 154-155, В К Se (Adrianus); 149, p. 157, Se (Protus en Hyacinthus); 
152, p. 158-159, В К Se (Nicomedes); 154, p. 158-159, В К Se (vigilie Mattheus); 
163, p. 164-165, (Theodorus); 168, p. 166-167, (vigilie Mattheus); 171 ter, p. 171, 
Se („In Natale Pontificis"). 

142) Mattheus in deze reeks secundair, daar dit feest noch in het Gelasiaans, noch 
in het Gregoriaans sacramentarium voorkomt; in de evangelie-documenten pas 
in ^ ; in de epistel-documenten niet in WR-Wep en Ale, pas in Murb. Het 
feest behoort dus niet tot de oud-Romeinse traditie. 

"S) Hierover uitvoerig HESBERT, Antiphonale, p. XVI, 3°-5". 

144) Cod.Vat.lat. 5319, fol. CXXI rechterzijde. Geciteerd naar foto's van cod. Vat. 
lat. 5319, ons bezorgd door de dienstvaardige bemiddeling van dr. C. de Jong 
en P. v. Moorsel te Rome. 

145) Cod.Vat.lat. 6082, fol. 195 ν. Geciteerd naar het handschrift, door ons te Rome 
nagezien. 

"β) Cod.Vat.ottob.lat. 576, pars II, fol. 317 г. Geciteerd naar het handschrift, door 

ons te Rome nagezien. 

"τ) HESBERT, La Messe „Omnes Gentes", p. 86-88; CHAVASSE, Les plus anciens 
types, p. 18, 22-23 en 28. 
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14β) Ο. HEIMING o.s.b., Vorgregorianisch-Römische Offertorien in der Mailandi
schen Liturgie. LL 5 (1938), p. 152-159; Speciaal p. 158-159. 

»·) Vgl. HESBERT, Antiphonale, p. 244-248. Men telt 22 niet-psalmische offertoria. 
Daarvan 13 voor grote feesten: Angelus Domini (Pasen), Domine Deus in sim-
plicitate (Dedicatie), Elegerunt (Stephanus protomart.), Erit vobis (Paasoctaaf), 
Factus est repente (Pinksteren), In die solemnitatis (Paasoctaaf), Ingressus est 
(Johannes de Doper), Intonuit (Paasoctaaf), Oratio mea (Laurentius, vigilie), 
Reges Tharsis (Epiphanie), Stetit angelus (Dedicatie van Michael), Viri Galilei 
(Hemelvaart); 4 voor de Advent, dus enigszins voor Kerstmis: Audi Israel, Ave 
Maria, Confortamini, Exsulta satis; 2 gaan volgens CHAVASSE (Les plus an
ciens types, p. 64; vgl. RSR 35 (1948), p. 365 n. 77) wellicht op scrutiniumzon-
dagen terug. Resteren dus slechts 3 van de 22 formules voor niet-bijzondere 
gelegenheden. Hieronder Job 1 (Vir erat in terra Hus) van de 21e zondag na 
Pinksteren. Chavasse denkt voor deze keus aan Gregorius de Grote, de auteur 
der Moralia in Job (Les plus anciens types, p. 64). Het is volstrekt onbewijsbaar, 
maar erg verleidelijk om dit ook voor Job 16,20 Oratio mea te doen: Gregorius 
of „school" van Gregorius? 

««) P. BORELLA, S.Damaso e i canti della messa didattica. El 72(1958), p. 323-329; 
van belang vooral p. 327-329, waarbij echter bemerkt zij, dat wij uiterst gereser
veerd staan ten opzichte van toeschrijvingen aan paus Damasus of Coelestinus. 
En in de voorstelling van het „ontstaan" der variabele euchologische formules 
(p. 324-325) volgen wij de auteur beslist niet. Introïtus: J. JUNGMANN s.j., 
Missarum Sollemnia, I. Wien» 1952, p. 416; tussenzangen: JUNGMANN, I, 
p. 539-545; offertorium: JUNGMANN: II, p. 35-36; communio: JUNGMANN, 
H, p. 486-487. 

»s1) Wij beperken ons tot die teksten, waarvan de herkomst vaststaat of minstens 
niet bestreden wordt. Dan weet men tenminste over welke tijd en plaats men 
spreekt, wat voor de studie der liturgie van de vierde en vijfde eeuw van primair 
belang is. Bij een nog zo veranderlijke en weinig gefixeerde situatie is te gemak
kelijk generaliseren ten enenmale uit den boze. 

иг) Damasiaanse authenticiteit aanvaard zowel door M. IHM, Damasi epigrammata. 
Lipsiae 1895, p. 37 en 57, als door A. FERRUA s.i., Epigrammata damasiana. 
Roma 1942, p. 167 en 212. 

»s») De Officiis Ministrorum. Authenticiteit en datering: F. HOMES DUDDEN, 
The life and times of St. Ambrose, II. Oxford 1935, p. 694-605; O. BARDEN-
HEWER, Geschichte der altkirklichen Literatur, III. Freiburg i.B. 1921, p. 528. 
Voor authenticiteit en datering van Epistola XXXVII: HOMES DUDDEN, The 
life, p. 702; BARDENHEWER, Geschichte, III, p. 528. 

i") Ambrosiaanse authenticiteit erkend door BARDENHEWER, Geschichte III, 
p. 545; niet aanvaard door HOMES DUDDEN, The life, p. 296-296. Datering 
kort na 400: F. ν. d. MEER - CHR. MOHRMANN, Atlas van de oudchristelijke 
wereld. Amsterdam-Brussel 1958, p. 149. 

»5) Authenticiteit en datering: BARDENHEWER, Geschichte, III, p. 452. 

ise) Datering. A. MUTZENBECHER, Maximi Episcopi Taurinensis sermones 
( = Corpus Christianorum, series Latina 23). Turnholti 1962, p. XXIX - XXXVI. 
Authenticiteit. MUTBENBECHER, Maximi... sermones, p. XXVII-XXVIII 
(criteria), 12 (toepassing op S IV), 92 (toepassing op S XXIV)· 

1 И ) Hoewel nergens afzonderlijk genoemd, wordt geen der gegeven sermones als 
niet-authentiek beschouwd door BARDENHEWER, Geschichte, III, p. 493-494. 
Voor speciale beoordeling van S 303 vgl. in onze studie, p. , η. 26. Authen
ticiteit van In loannis evangelium; BARDENHEWER, Geschichte, IV. Freiburg 
i.B. 1924, p. 486. Datering: F. v. d. MEER, Augustinus de zielzorger. Utrecht-
Brussel 1947, p. 368. 

•и) Authenticiteit: BARDENHEWER, Geschichte, IV, p. 621 (waar ook over het 
eerste decennium van Leo's pontificaat als tijd van de meeste der sermones). 
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TWEEDE HOOFDSTUK 

LEVITA LAURENTIUS 

I DIACONAAT 

Voor een systematische analyse is het nodig om in het diakenthema 
der Laurentiusteksten enig onderscheid te maken naargelang de uit
drukkingsvormen, waarin het thema zich voordoet. Als eerste en minst 
gecompliceerde van deze uitdrukkingsvormen is er de eenvoudige 
vaststelling, dat Laurentius diaken was. Met uitzondering van de 
Damasiaanse opschriften en van Maximus' sermones, die slechts over 
Laurentius als martelaar spreken, vindt men deze uitdrukkingsvorm 
van het diaken-thema bij al de auteurs der Laurentiusteksten. De ter
men, waarmee in de Laurentiusteksten de diaconale waardigheid 
wordt aangeduid, zijn: diaconus, archidiaconus, minister en levita. 

D i a c o n u s : 

Ambrosius, De officiis I, XLI, 204: 2 Vader, waarheen gaat gij zon
der zoon; heilige bisschop, waarheen haast gij и zonder uw diaken? 
Augustinus, S 303, 1:5 Hij was diaken, volger van de apostelen. S De-
nis XIII, 1:5 Hij dan was diaken. In loan, evang. tract. XXVII, 12:9 
Want deze (Xystus) was de bisschop, hij (Laurentius) de diaken. 

A r c h i d i a c o n u s : 

Ambrosiaanse hymne, 1: Tot haast ^apostelen gelijk, 
werd aartsdiaken Laurens — die 
als zij de mart'laarskrans verwierf — 
gewijd door het Romeins geloof. 

M i n i s t e r : 

Ambrosius, De officiis I, XLI, 204:3 . . . gij (Xystus)wearf totnutoe 
immers nooit gewend geweest om uw offer zonder dienaar op te dra
gen? Neem gerust de proef: gij zult vast ondervinden, dat gij een 
geschikte tot uw dienaar gekozen hebt. En I, XLI, 206:1 Zo was de 
tweestrijd, voorzeker een waardige om uit te vechten voor bisschop 
en dienaar, wie als eerste zou lijden voor Christus" naam. 
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L e v i t a : 

Ambrosius, De officiis I, XLI, 205:5 Spoedig zult gij komen, houd 
op met wenen, na drie dagen zult ge mij volgen. 4 Deze afstand past 
tussen bisschop en leviet. 

Pradentius, Peristephanon II, 10: 

De eerste van het zevental, 
dat aan het altaar staat, is hij, 
leviet, hoogwaardige in rang 
en in die rang op d'eerste plaats1).* 

Leo, S 85, II: 4 Toen... stortte zich de godloze vervolger op de 
leviet Laurentius... 8 Hem (de vervolger) tonend waar hij (Lauren-
tius) die (kerkbezittingen) had liggen, bood de onbaatzuchtige leviet 
de overtalrijwe scharen der heilige armen aan. S 85, III: 3 Hij beveelt 
Laurentius Christus te verzaken en probeert met hevige folteringen 
die zo sterke kracht van de levitische geest te dwingen. S 85, IV: 
6... (Christus,) die zijn glorie aldus over heel de wereld deed op
lichten, dat — waar van de opgang der zon tot aan haar ondergang 
de glans flonkert der levitische lichten — zoals Jerusalem door Ste-
phanus, zo Rome door Laurentius is opgeluisterd. 

Hoewel als Latijns woord behandeld, is diaconus een van huis uit 
Griekse term voor dienaar. Dat deze tenn onvertaald uit het Grieks 
overging in het Latijn der christenen verheldert al onmiddellijk zijn 
betekenis. Een hele groep Griekse termen vond op soortgelijke wijze 
de weg naar het christelijk Latijn en die termen zijn steeds benamin
gen voor zeer bepaalde, typisch christelijke instituties2). Diaconus is 
dus niet zomaar een dienaar, dooh de dienaar in heel bepaalde zin. 
Diaconaat is een instituut, dat eigen is aan de christelijke gemeen
schap-, het is een kerkelijk ambt, dat een vaste plaats heeft in het 
kerkelijk bestel. 
De ontlening aan het Grieks van termen, die een institutie aanduiden, 
ging in verschillende gevallen gepaard met een verschijnsel, dat een 
ogenblik de aandacht vraagt, daar het voor de term minister verant
woordelijk is. Minister is een der purismen van Latijnse zijde, die 
poogden de onvertaalde leenwoorden door zuiver Latijnse vertalingen 
te vervangen. Als regel slaagden deze pogingen niet: een tijdlang ziet 
men de Latijnse omzetting naast het Griekse leenwoord optreden, 
doch het uiteindelijk afleggen tegen de onvertaalde ontlening. Zo 
werd ook diaconus wel vertaald als minister, doch behield uiteindelijk 
de overhand3). Intussen is duidelijk, dat de term minister precies het
zelfde betekent als diaconus. 
De Hebreeuws-bijbelse term levita heeft van huis uit met diaconus 

* De aantekeningen bij dit hoofdstuk op p. 78 e.V. 
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tussen de functies der levieten in de tempeldienst met die van de 
(of minister) niets te maken. Maar op grond van zekere evenredigheid 
christelijke diakens paste men op de diakens de benaming levita toe. 
Reeds in het Grieks is levita een „vreemd woord" voor διάκονος 
een eerbiedwaardige, want bijbelse, benaming, die op διάνονος wordt 
toegepast. Het christelijk Latijn nam met de term diaken het he
breeuwse levita in toegepaste zin over en terwijl het zuiver Latijnse 
minister, precies de betekenis van διάκονος weergevend, er niet in 
slaagde blijvend ingang te vinden, had het Hebreeuwse levita, dat 
taalkundig met διάκονος niets te maken heeft, haast evenveel succes 
als de Griekse term, waarop het was toegepast. Van de drie termen, 
die ons bezig houden, blijkt dus diaconus de centrale. Enerzijds trekt 
diaconus de term levita tot zich, waardoor levita op de duur zonder 
meer de betekenis van diaconus krijgt*); anderzijds was diaconus het 
uitgangspunt van minister, dat ontsond uit puristische behoefte aan 
een Latijns aequivalent voor het Griekse leenwoord. Zowel levita als 
minister zijn dus herleidbaar op diaconus en betekenen hetzelfde. 

II DE THESAURIER DER KERK 

Schatmeester der kerk, dat is in de Laurentiusteksten bij uitstek de 
functie van de diaken. De tekening van de diaken Laurentius bestaat 
in de Laurentiusteksten voor een belangrijk deel uit het verhaal van 
de manier, waarop deze diaken de materiële bezittingen van zijn kerk 
beheerde. 

1. H e t u i t g a n g s p u n t 

Uitgangspunt van het verhaal over de thesaurier is Laurentius' diaco
naat, want juist in deze kwaliteit had hij het beheer van het kerke-
goed. Aldus 

Prudentius, Peristephanon II, 11: 

Hij had 't beheer van 't kerkegoed: 
vertrouwd beheerder van wat borg 
voor vroom gebruik het schatvertrek, 
en delend d'heil'ge schatten uit5). 

Deze tekening van Laurentius als beheerder van wat de kerk aan 
materieel bezit achter slot heeft liggen voor religieus gebruik (sacro-
rum) volgt onmiddellijk op die, waarin Laurentius als diaken wordt 
voorgesteld (strofe 10, tekst op p. 46). De overgang van de vaststel
ling van Laurentius' diaconaat naar zijn functie van schatmeester 
heeft geen uitleg nodig. De voor de hand liggende interpretatie van 
deze onmiddellijke overgang is, dat de functie van thesaurier een 
vanzelfsprekende diaconale functie vormt. De dichter zegt echter nog 
meer: de sleutels van het schatvertrek zijn bij Laurentius in vertrouwde 

47 



handen (Jìdis gubernans clavibus). Wanneer nu in één adem hiermee 
gezegd wordt, dat Laurentius de aan God gewijde materiële middelen 
(vofai opes) uitdeelt, dan moet het beheer in functie van dit uitdelen 
staan, want anders zouden in de uitdelende handen de sleutels niet 
vertrouwd (Jidis gubernans clavibus) kunnen heten. Uitdeling vloeit 
dus voort uit beheer, beheer en uitdeling vinden samen hun uitgangs
punt in Laurentius' diaconaat. 
Augustinus, S 302, IX: 1 De heilige Laurentius was aartsdiaken. 
Volgens de overlevering werden de bezittingen der kerk door de ver
volger van hem opgeëist.... S 303, 1:6 Toen dan de vervolging. . . 
te Rome . .. hevig woedde en van hem, hij was immers aartsdiaken, 
de kerkschat werd opgeëist.... 
De vervolger weet precies, waar hij zoeken moet: bij de aartsdiaken, 
want deze heeft het kerkegoed ambtshalve onder zich. Dat wordt uit
drukkelijk gezegd in S 303, 1,6 en daaruit mag besloten worden, dat 
ook in S 302, IX, 1 een oorzakelijk verband tussen Laurentius' diaco
naat en zijn functie als schatmeester wordt bedoeld. De eis van de 
vervolger vindt zijn verklaring in de voorafgegane affirmatie van 
Laurentius' diaconaat en dit is dus het uitgangspunt van Laurentius' 
thesauriersfunctie. 
Leo, S 85, II: 4... stortte zich de godloze vervolger op de leviet 
Laurentius, die niet alleen uitmuntte in de bediening der heilige ge
heimen, maar ook in de uitdeling van het kerkelijk bezit. En even 
verder: 7 Hij (de vervolger) eist, dat hem door de vlekkeloze beheerder 
van het heilig schatvertrek de kerkelijke bezittingen ... worden ge
bracht. Het beheer van de kerkschat, de functie van Laurentius (S 85, 
11,7), houdt blijkbaar (S 85, 11,4) in, dat de beherende leviet-diaken 
deze kerkschat uitdeelt. Zonder het met evenveel woorden te zeggen 
wijzen de beide teksten van Leo samen naar het diaconaat van Lau
rentius als uitgangspunt van beheer, dat op zijn beurt uitdeling inhoudt. 

Oorzakelijk verband tussen Laurentius' diaconaat en zijn functie als 
thesaurier der kerk ligt de meeste der gegeven teksten als het ware 
op de lippen. Men krijgt de indruk, dat zij de functie van schatmeester 
als met Laurentius' diaconaat gegeven beschouwen; Augustinus zegt 
dit trouwens met evenveel woorden. De overige auteurs doen dit ech
ter strikt genomen niet. Iets dergelijks geldt ook voor de verbinding 
van beheer en uitdeling der kerkelijke goederen. Deze verbinding is 
de voor de hand liggende interpretatie der teksten van Prudentius en 
Leo, maar wederom krijgt men het vanzelfsprekend verband niet m:t 
evenveel woorden te verstaan. Het overtuigend bewijs van oorzakelijk 
verband tussen diaconaat en de functie van thesaurier (inhoudend de 
taak om de kerkelijke goederen uit te delen) eist dan ook verder on
derzoek naar de algemeen gangbare opvatting van het diaconaat in 
de Kerk der vierde en vijfde eeuw. 

Er bestaat een communis opinio omtrent de diaken als thesaurier, 
meer bepaald als functionaris van de armenzorg in de oude Kerk. 
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Deze opvatting steunt ten dele, min of meer onbewust, op de inter
pretatie van Hand. 6, 1-7 als de instelling van het diaconaat: de zeven 
zijn diakens en werden voor de armenzorg aangesteld. Door nieuwere 
onderzoekingen is echter tegen deze interpretatie bedenking gerezen6), 
en kan zij daarom niet dienen als argument voor de thesis, dat de 
oudchristelijke diaken functionaris van de armenzorg was. Een ander 
argument voor deze stelling vormt het verhaal over Laurentius' armen
zorg, zoals onze Laurentiusteksten dit geven. Maar nu is boven juist 
gebleken, dat de institutionele samenhang van diaconaat en armenzorg 
uit de Laurentiusteksten niet ondubbelzinnig duidelijk kwam vast te 
staan. De argumentatie uit het Laurentiusverhaal ziet bovendien de 
mogelijkheid over het hoofd, dat men juist van deze diaken dingen 
vertelt, die het normale kader der diaconale werkzaamheden te buiten 
gaan. Daar moet men in het geval Laurentius ernstig rekening mee 
houden. Het gaat hier immers over een zeer populaire figuur en 
die loopt in de verhalen steeds de kans om — in plaats van gewone — 
buitengewone dingen te doen. Het is dan ook methodisch onverant
woord om uit de Laurentiusteksten te besluiten tot institutioneel ver
band tussen diaconaat en armenzorg in de Kerk der vierde en vijfde 
eeuw 7). Dit verband dient te worden afgeleid uit bronnen die ontwij
felbaar van practisch-zakelijke aard zijn in plaats van uit verhalen, 
die iemand bedoelen te verheerlijken met alle kans op overdrijving 
daarin opgesloten. Dat die bronnen bovendien zoveel mogelijk met de 
Laurentiusteksten contemporain moeten zijn en moeten stammen uit 
de plaats van herkomst dezer teksten, spreekt vanzelf. 

In de finale van het eerste boek De officiis (cap. L, 245-258) richt 
Ambrosius zich tot de diakens. Een parallel trekkend tussen de dia
kens en de Oudtestamentische levieten tekent hij de uitoefening van 
het diakenambt als het praktizeren van wijsheid, rechtvaardigheid, 
sterkte en matigheid (L, 250 slot). Wijsheid houdt in de persoonlijke 
verhouding van de diaken tot God, de andere genoemde deugden om
vatten de plichten van de diaken jegens de mensen, waarover hij is 
gesteld. Daarom is de wijsheid fundamenteel, in tegenstelling tot wat 
niet-christenen — die immers deze deugden ook hoogachten — be
weerd hebben (L, 251). De hérésie d'action bedreigde de zielzorgers 
in Ambrosius' Milaan niet minder dan hun vandaag zo vaak daartegen 
gewaarschuwde ambtsbroeders, want de bisschop neemt de kans waar 
om er een hartig woord over te spreken. Het is zeer schoon, zo zegt 
hij, u te wijden aan de zorg voor de menselijke samenleving (er staat: 
in societatem humani generis, men zou haast vertalen: om een sociaal 
priester te zijn!), maar van dat schone is uw Godgewijd-zijn gebiedend 
het eerste (L, 253 begin): Eerst wanneer gij de Schepper gegeven hebt, 
wat Hem toekomt, moogt gij uw krachten wijden aan het weldoen en 
helpen der mensen en hen te hulp komen in hun noden, hetzij met 
geld, hetzij door liefdedienst, hetzij voorts door allerlei soort dienst
bewijs, waartoe uw ambt zo rijkelijk gelegenheid biedt. Met geld om 
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hulp te bieden, door liefdedienst om pand in te lossen, door dienst
bewijs om datgene in bewaring te nemen, dat de bewaargever blijkbaar 
anders vreest te verliezen6). De context van deze passage maakt dui
delijk dat hier de „activiteit" der diakens in haar geheel gesteld wordt 
naast (of liever: onder) hun „geestelijk leven." Welnu, dat actief uit
oefenen van de diaconale functie wordt eenvoudig gelijkgesteld met 
weldoen . . . helpen . . . ie hulp komen met geld ... liefdedienst... 
dienstbewijs. Axnbrosius beschouwt de caritatieve sector blijkbaar als 
het werkterrein, waarop de diaken ambtshalve thuis is. De diaken 
niet als enige overigens, en niet volkomen zelfstandig: Ik zeg nu met 
betrekking tot hem, die aan het hoofd staat van enige (tak van) dienst, 
of hij nu het ambt van priester of van uitdeler (dispensator) bekleedt, 
dat hij de bisschop van deze gevallen meedeling moet doen en het 
niet achter mag houden, als hij iemand in nood heeft bevonden ... 
(De officiis II, XV, 69)e). De hele hiërarchie is dus bij de armenzorg 
betrokken: bisschop, priesters en diakens. En binnen het geheel van 
de caritatieve werkzaamheid der hiërarchie wijst Ambrosius de diaken 
speciaal een functie van uitdelen, een „aaImoezeniers"-functie toe. 
Dispensator moet immers op de diaken slaan, want de dispensator 
wordt van de priester onderscheiden in een tekst, die aan de geeste
lijkheid gericht is. Daar komt nog bij, dat uit I, L, 252, zojuist geci
teerd, al bleek, dat het diakenambt ruimschoots de gelegenheid biedt 
tot helpen met geld ... liefdedienst... dienstbewijs. Dit aalmoezenier-
schap noemt Ambrosius een officium in dezelfde zin als hij priester
schap officium noemt (si officium sacerdotis gerat, aut dispensatoris): 
de diaken is dus „officieel" dispensator, hij is ambtshalve, als diaken, 
aalmoezenier. Andere takken van dienst in de caritatieve sector wor
den door priesters geleid; men ontmoet trouwens ook elders in De 
officiis priesters in de armenzorg10). Hoe de taakverdeling precies 
was, valt niet geheel te reconstrueren, maar het rust zowel op de 
priesters als op de diakens om de noodgevallen op te sporen en door 
te geven aan de bisschop. Want deze staat aan het hoofd van de cari
tatieve werkzaamheid zijner kerk. Ambrosius besteedde er ook per
soonlijk heel wat tijd aan. Terwijl men elders een begrijpelijke zorg 
ontmoet om de bisschop persoonlijk te vrijwaren voor klachten en 
gebedel11), zag Augustinus het aan hoe Ambrosius altijd voor dit doel 
te spreken was en het grootste deel van zijn dag in beslag werd geno
men door menigten mensen, die in moeilijkheden verkeerden12). Toch 
bleef het, wat de bisschop betrof, bij contacten binnen de muren van 
de bisschoppelijke woning en leerde de herder de noden van zijn kudde 
voornamelijk in de spreekkamer kennen. Priesters en diakens echter 
komen onder de mensen, ontdekken de noodgevallen en lichten de 
bisschop in. Deze beslist over te bieden hulp en dan is het de diaken, 
de „aalmoezenier"13), die de verleende ondersteuning uitkeert. En 
laat ons, zo zégt de mensenkenner Ambrosius, ervoor zorgen dat onze 
hulp steeds op de juiste plaats geboden wordt. Want dat is een goede 
reclame en waarborgt, dat onze fondsen op peil blijven: Hoe meer 
het volk и ziet werken, des te meer houdt het van и14). 
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In verband met de liturgie van Laurentius is dit curieuze zinnetje 
niet zonder belang. Het is zoveel als een kerkvaderlijke bevestiging 
van de populariteit der kerkelijke armenzorgers. Populair is ten alle 
tijde de geestelijke, die „onder de mensen komt", zoals dat heet, en 
speciaal als hij dat doet met goedgevulde beurs en milde hand in ver
pauperde parochies. Aangetoond zal nog worden hoe groot de nood 
was in de tijden, waaruit deze teksten stammen. Er is geen twijfel aan, 
dat wie toen weldoende rondging, graag door de gelovigen werd ge
zien. Allen weten natuurlijk, dat de bisschop aan het hoofd der carita
tieve werken staat. Maar, bijzondere gevallen daargelaten, is hij niet 
persoonlijk de weldoener, die klinkende munt in de handen stopt of 
met goede gaven aan het ziekbed verschijnt. Dat doet met name de 
„aalmoezenier", de diaken, die de blikvanger is van de liefde waar
mee de gelovigen, het werken van de armenzorg ziende, dit waarderen. 

Een systematische verhandeling over de taak der diakens, zoals in De 
officiis, is uit Rome niet bekend, zodat voor de Romeinse kerk het 
beeld uit verspreide gegevens moet worden opgebouwd. 
Een nog niet beslissend, maar wel belangrijk, gegeven biedt paus Leo 
in zijn sermo 11, handelend „over de inzamelingen". S 11, 2 noemt 
de functionarissen van de armenzorg: Met vooruitziende blik dus, 
veelgeliefden, en godvruchtig is door de vaderen beschikt, dat er op 
verschillende tijden bepaalde dagen zouden zijn met het doel, de gods
vrucht van het gelovige volk op te roepen tot openbare bijdrage ter 
ondersteuning; en omdat allen, die hulp behoeven, deze vóór alles bij 
de kerk komen zoeken, worde uit wat velen kunnen missen een heilige 
inzameling gehouden op basis van vrijwilligheid, waaruit de nood
zakelijke uitgaven bestreden worden door de zorg van hen, die aan 
het hoofd staaniS). Leo noemt hier leidende functionarissen van de 
armenzorg, maar zegt niet, dat dit diakens zijn. Wel blijkt echter uit 
het woord praesidentes, dat deze functionarissen minstens een zekere 
mate van zelfstandigheid hebben. De bisschop bepaalt zich trouwens 
tot aanbeveling van de collecte en laat duidelijk uitkomen, dat hij aan 
de werken der barmhartigheid een zeer grote plaats toekent. Maar 
nergens enig spoor van persoonlijke bemoeienis van de bisschop zelf. 
Natuurlijk is de bisschop ook te Rome de hoogste instantie der liefde
werken, doch de feitelijke regeling daarvan wordt in onze tekst zonder 
meer aan de cura praesidentium toegeschreven, wat juist in Rome, 
waar de bisschop zozeer door „de zorg voor alle kerken" in beslag 
wordt genomen, volledig begrijpelijk is. In wezen is de Romeinse 
situatie niet anders als die van Milaan, maar men mag aannemen, dat 
voor de gewone dagelijkse zielzorg in Rome de delegaties aan pries
ters en diakens verder gaan dan elders18), ook inzake de armenzorg. 
Dat te Rome inderdaad diakens als armenzorgers werkzaam zijn in 
Leo's tijd, en dat dus met de praesidentes van S 11,2 zeer wel diakens 
bedoeld kunnen zijn, blijkt uit de kroniek van Prosper van Anquitanië. 
Naar aanleiding van de moord op Patroclus van Aries in 426 deelt 
Prosper mee, dat aan de magister militum Felix, op wiens instigatie 
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Patroclus vermoord werd, eveneens werd toegeschreven de moord op 
de diaken Titus, als heilig man te Rome de gelden uitdelend aan de 
armen1'1). Ten tijde van paus Leo was Prosper Romeins curie-ambte
naar18) en mag dus gerekend worden tot de best ingelichte en voor 
Rome meest betrouwbare zegslieden. Zijn aangehaald bericht is dan 
ook een echt bewijs ervoor, dat kort voor Leo's pontificaat in Rome 
door diakens voor de armen gezorgd werd. Niet zeker is of de diakens 
alléén dit deden. Dat ook priesters werkzaam waren in de armenzorg 
(zoals in Milaan), zou men kunnen afleiden uit het opschrift in de 
narthex van Santa Sabina, daterend uit de jaren 422-432 van Coeles-
tinus' pontificaat, waarin ook de moord op Petroclus viel: 

Toen 't apostolische ambt door Coelestinus bekleed werd 
en deze als eerste bisschop alom zijn luister verspreidde, 
werd, wat gij hier bewondert, gegrond door Petrus, een priester 
van deze stad, van Illyrische afkomst, waardig te dragen 
zo'n hoge naam, van jongsaf in 't koningshuis Christi getogen, 
rijk voor de armen, arm voor zichzelf, die de goed'ren van 't leven-
hier is ontvlucht, en dus op 't toekomstige leven mocht hopen19). 

Het blijft overigens de vraag of hier van officieel-kerkelijke dan wel 
van privé beoefende weldadigheid sprake is. Het vluchten der goederen 
van het leven-hier zou wellicht eerder op het laatste wijzen: op Petrus, 
die als waardig naamgenoot van de apostel met deze zeggen mag, dat 
hij alles heeft verlaten, wat hij bezat en hopen mag op wat de Heer 
daar als loon voor beloofde20). 
Uit de tijd van paus Damasus dateren twee voor dit onderzoek be
langrijke documenten. Het eerste is de Quaestio 101 van de anonieme 
Quaestiones Veteris et Novi Testamenti met als veelbelovende titel 
De iactantia Romanorum levitarum. Het tweede document is Hiero
nymus' Epistola 146 (ad Evangelum), wellicht van eerstgenoemd do
cument afhankelijk21). Beide geschriften komen op hetzelfde neer. Zij 
tekenen verzet aan tegen Romeinse diakens, die hun waardigheid als 
met die der priesters minstens gelijk beschouwen. Uit een aantal op
merkingen, waartoe het verzet de auteurs drijft, vallen gegevens af 
te leiden over de werkzaamheid der diakens te Rome tegen het einde 
der vierde eeuw. Eerste oorzaak van de aanmatiging der Romeinse 
diakens is volgens de auteurs de voorrang van Rome op alle andere 
kerken, die de heren naar het hoofd is gestegen: Maar omdat zij 
diakens zijn der Romeinse kerk, gaan zij door voor eerwaardiger dan 
in andere kerken, vanwege de heerlijkheid der stad Rome, die geldt 
als hoofd van alle steden22). Handiger dan de hierop zwak replice
rende Quaestio 101 pareert Hieronymus: Een bisschop, of hij dat nu 
in Rome is, of in Gubbio, Constantinopel, Reggio, Alexandrie of 
Tanis, heeft overal dezelfde waardigheid en hetzelfde bisschops
ambt .. .2 8) en dat geldt evenredig voor de diakens. Quaestio 101 
komt nog eens terug op de afwijzing van deze Romeinse pretentie en 
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voegt als reden tot afwijzing aan de vorige nog toe: Het is de rangorde 
van het diaconaat te ontvangen van de priester en aldus aan het volk 
te geven. Ziet ge wat ijdele aanmatiging zich toeeigent? In hun ver
watenheid, omdat zij zich diakens van de Romeinse kerk weten, (het 
verleden) vergetend, houden zij geen rekening met wat God hun opleg
de en met wat zij moeten onderhouden. Dit alles echter wordt uit hun 
geheugen verdrongen door voortdurende samenkomsten in de huizen 
en door hun ambtelijke werkzaamheid, die van de grootste invloed 
kan zijn, omdat deze al dan niet gunstig adviseren meebrengt. Ofwel 
immers vreest men hun ongunstig advies, ofwel koopt men hun goede 
diensten. Men doet hun, door aldus te handelen, hun plaats verge
ten24). Die plaats is blijkens de aanhef van de tekst: aan het volk 
geven, wat zij van rangen boven hen ontvingen. In de liturgie betreft 
dit de eucharistie25) en buiten de liturgie zijn het de liefdegaven. Hier
op wijst zeer positief een opmerking van Hieronymus in zijn aange
haalde brief: Zij (de diakens) moeten weten, waarom zij tot diakens 
zijn aangesteld. Laten zij de Handelingen der apostelen lezen, laten 
zij hun plaats kennen^). En in dezelfde brief wijst Hieronymus zo 
concreet mogelijk op die plaats: diakens zijn krachtens instelling van 
de apostelen de bedienaar van de tafels en de weduwen21), functiona
rissen dus, die uit hoofde van hun ambt de caritatieve werken doen. 
Ook te Rome, en daarom zijn hun pretenties een misstand. 
Die misstand spruit blijkens de teksten met name uit ambtelijk ver
band tussen diaconaat en armenzorg voort. Want juist de armenzorg 
brengt de voortdurende huiselijke samenkomsten en het geven van 
adviezen mee. Al eerder werd opgemerkt, hoe graag men de diaken 
met zijn goede gaven in huis ziet verschijnen. Men kan zich voorstel
len, dat dit soort populariteit de volksvriend naar het hoofd stijgt, en 
dit is nu precies, wat de schrijver van Quaestio 101 op die huiselijke 
samenkomsten tegen heeft. In de richting van armenzorg wijzen ook 
de adviezen, waaruit volgens de tekst de verwaandheid der diakens 
voortvloeit. Niet, natuurlijk, inzoverre zij aanleiding geven tot om
koperij: een behoeftige koopt zich uiteraard geen aalmoezen. Maar in 
andere gevallen vreest men hun ongunstig advies en dit kan zeer 
goed de vrees voor geen of geringe ondersteuning betekenen. Vooral 
omdat bij Ambrosius al sprake was van een berichtendienst door 
diakens aan de bisschop over noodgevallen, waarin de manier van 
voorstellen van grote invloed is op de bisschoppelijke beslissing. Mis
schien werd reeds onder Damasus' pontificaat de Romeinse bisschop 
al niet meer persoonlijk in deze zaken betrokken en adviseren de 
diakens iemand anders. Maar in een vroeger stadium was het te Rome 
zoals onder Ambrosius in Milaan of werd het minstens ideaal geacht, 
dat de diakens de bisschop adviseerden inzake caritatief werk: Dat 
iedere diaken, met de subdiakens, zich beijvere bij de bisschop. Dat 
hem ook de zieken worden gemeld, opdat de bisschop wanneer hem 
dat goeddunkt hen bezoeke. Het is een grote weldaad voor de zieke, 
wanneer de opperste der priesters hem niet vergeet, zo schreef Hippo-
lytus in de vroege derde eeuw28). Veranderd is sindsdien de daadwer-
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kelijke caritatieve activiteit van de Romeinse bisschop, maar de dia
kens bleven de adviseurs voor de liefdewerken der kerk. Zoveel is 
zeker duidelijk, dat de documenten over de verwaandheid der Romein
se levieten ons aantonen, dat in Damasus' tijd de Romeinse diakens 
ambtshalve een taak hebben in de kerkelijke armenzorg. 
Zij hadden die trouwens reeds, toen in de tweede eeuw te Rome door 
Hermas de Herder werd geschreven, waarin de zorg voor weduwen 
en wezen uitdrukkelijk het ambt der diakens heet: (de dieren,) die 
vlekken hebben zijn diakens, die slecht hun ambt vervuld hebben en 
die weduwen en wezen van hun levensonderhoud hebben beroofd en 
zich verrijkt hebben door het dienstwerk, dat zij ontvingen om te 
helpen*9). En om nu van de tweede eeuw weer terug te keren naar de 
vierde zij, bij wijze van derde-eeuwse schakel, verwezen naar Epistola 
50 van Cyprianus, waarin deze het de Romeinse diaken Nicostratus 
zeer zwaar aanrekent niet weinige kerkelijke fondsen te hebben ver
duisterd. Nicostratus voerde daarover het beheer, want Cyprianus 
zegt in Epistola 52 nog van hem, dat hij de diaconie van het godgewijde 
beheer verloren heeft en door heiligschennend bedrog het geld der 
kerk verduisterde en de fondsen voor weduwen en wezen verwaar
loosde 30). 
Ook in zijn eigen landstreek Africa kent Cyprianus de diakens als 
armenzorgers. Niet alleen beveelt hij vanuit zijn onderduikadres onder 
Decius' vervolging de zorg voor weduwen, wezen en vreemdelingen 
meermalen aan priesters en diakens aan31), maar hij erkent ook, naar 
Leder overtuigend aantoont, de armenzorg als normaal bij de diakens 
thuishorend32). Dit is een Africaans getuigenis uit de vijftiger jaren 
van de derde eeuw. Voor Augustinus' tijd ontbreken concrete gege
vens33). IJverige behartiging en nadrukkelijke aanbeveling van de 
armenzorg zijn in die tijd duidelijk genoeg34), doch nergens vinden 
wij berichten over de persoon van de functionaris. Gezien de gegevens 
uit Cyprianus' brieven lijkt de functie der diakens voor het Africa van 
Augustinus echter practisch zeker, temeer daar wij een professioneel 
verband tussen diaconaat en armenzorg te zelfder tijd vinden in Rome 
en Milaan en tegelijkertijd in Syrië 35). 

Wanneer dus de Laurentiusteksten de indruk wekken, dat Laurentius' 
functie van thesaurier-annenzorger voortvloeit uit diens diaconaat, 
dan kan thans vastgesteld worden, dat zij niets anders doen dan een 
feitelijke situatie uit hun eigen tijd en milieu weergeven. Voor de Lau
rentiusteksten uit het Romeinse en Milanese gebied is dit, na wat 
bleek uit de Milanese en Romeinse documentatie, volstrekt zeker. De 
waarschijnlijkheid, dat hetzelfde geldt voor Augustinus' Laurentius
teksten, grenst aan zekerheid. En dit alles rechtvaardigt de opvatting, 
dat de Laurentiusteksten inderdaad zo mogen worden opgevat, dat zij 
Laurentius' diaconaat als uitgangspunt van zijn armenzorg stellen. 
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2. H e b z u c h t e i s t d e k e r k s c h a t o p 

Nadat als uitgangspunt van Laurentius' schatmeestersfunctie diens 
diaconaat gesteld is, verschijnt in de Laurentiusteksten het conflict 
met de hebzucht, waarin deze diaken-thesaurier geraakte. De conflict
situatie omvat drie aspecten; kerkvervolging, het opeisen van de kerk
schat door de vervolger, de hebzucht als drijfveer van deze eis. 
Ambrosius, De officiis II, XXVIII, 140: 1 ... toen men van hem de 
schatten der kerk opeiste ... 
Prudentius, Peristephanon II wijdt de strofen 12-27 aan de eis. Zij 
wordt volgens Prudentius door de stadsprefect van Rome gesteld: 

Honger naar goud bezielt de geest 
van de prefect der keizerstad...36) 

en ook de geest van de iudex αν ar us spiritu (strofe 12), die de kerk
schat wil ingeleverd zien. 
Augustinus, S 302, IX combineert de aspecten eis en vervolging: 
1 Volgens de overlevering werden de bezittingen der kerk door de 
vervolger van hem opgeëist. Zo ook S 303, I: 6 Toen dan de vervol
ging hevig woedde en van hem... de kerkschat werd opgeëist, waarop 
dan even verder de hebzucht volgt: 7 De hebzucht sperde haar muil 
open. 
Leo, S 85, II: 4 ... toen ... stortte zich de godloze vervolger op de 
leviet Laurentius... 5 tweevoudige buit zich voorstellend van het 
grijpen van één man, want, kon hij hem maken tot uitleveraar van 
het voor gewijd doel bestemde geld, dan zou hij hem daardoor tevens 
maken tot afvallige van de ware godsdienst. 6 Zo heeft de mens, 
begerig naar geld en de waarheid vijandig een tweevoudige drijfveer 
als wapen: hebzucht om het goud te roven, godloosheid om Christus 
weg te nemen. 7 Hij eist, dat hem door de vlekkeloze beheerder van 
het heilig schatvertrek de kerkelijke bezittingen, waarop hij zo heb
zuchtig aast, worden gebracht. De aspecten vervolging, eis en vooral 
hebzucht (tweemaal vlak achtereen) zijn duidelijk. 
De Ambrosiaanse hymne vermeldt de eis in strofe 5: 

Drie dagen later gesommeerd 
om prijs te geven 't kerkbezit... 

en blijkt de hebzucht als drijfveer van de eis te beschouwen. Want als 
Laurentius de inlevering listig heeft weten te voorkomen, zegt strofe 7: 

Misleide hebzucht is gebelgd. 

3. L a u r e n t i u s c o n t r a h e b z u c h t 

Op de eis der hebzucht volgt steeds de beschrijving van Laurentius' 
reactie. Hierin ligt het zwaartepunt van het verhaal over de thesaurier, 
want nu moet deze laten zien, wat hij als zodanig waard is. De uitslag 
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van deze proef op Laurentius' diaconaat is uiterst gunstig en alle 
auteurs zijn vol lof over Laurentius' reactie, die een resolute stelling-
name tegen hebzucht betekent. In het verhaal der Laurentiusteksten 
over deze stellingname onderscheiden wij drie motieven. Als eerste: 

a) Laurentius' trouw aan zijn ambt. 

In een op het eerste gezicht weinig samenhangende groep teksten ont
dekt men bij nader toezien een gemeenschappelijk motief: de trouw 
van Laurentius aan zijn ambt als beheerder-armenverzorger, die hem 
doet weigeren de kerkschat uit te leveren. Sommige auteurs weven de 
morele kwalificatie van Laurentius als getrouw beheerder in hun ver
haal. Zo doet dat Leo, wanneer hij juist tegenover de hebzuchtige eis 
der vervolgers Laurentius in S 85, 11,8 de volstrekt onbaatzuch
tige leviet noemt. Hij beheerde de kerkschat om deze aan de armen 
uit te delen, was schatrijk om goedgeefs te kunnen zijn. Onbaatzuch
tigheid houdt dus de affirmatie in van de getrouwheid aan dit ambt 
van schatmeester. 
Gelijkenis met de werkwijze van Leo vertoont die van Ambrosius en 
van Augustinus' S 304, I. Ook door hen wordt het motief van Lau
rentius' trouw aan zijn ambt verweven in beschouwingen. Zo consta
teert Ambrosius, dat Laurentius overwon, omdat de vervolger deze 
(d.i. kerkschatten) niet heeft kunnen wegnemen. (De officiis II, 
XXVIII, 141). Dit impliceert Laurentius' getrouwheid, want juist deze 
gaf hem de moed om door weigering te overwinnen en Ambrosius 
constateert dus in feite het effect van Laurentius' trouw. Algemener 
is Augustinus' S 304, I: 5 Zoals Christus zijn leven gaf voor ons, zo 
moeten ook wij ons leven geven voor onze broeders. 6 Dit heeft, 
broeders, de heilige Laurentius begrepen, begrepen én gedaan... 
7 Hij had Christus lief bij zijn leven ... Deze karakteristiek van Lau
rentius als degene, die zijn leven gaf voor zijn broeders, slaat op het 
verhaal van Laurentius' reactie op de eis der vervolgers, ook al wordt 
dit verhaal in S 304 niet gedaan. Laurentius werd immers gedood, 
omdat hij weigerde de kerkschat uit te leveren, die hij beheerde om 
er zijn broeders uit te ondersteunen. Hij gaf dus zijn leven, omdat hij 
trouw was aan zijn ambt als thesaurier-armenzorger. 
Naast de kwalificaties, ingeweven in het verhaal (Leo) of in beschou
wingen al (Ambrosius) dan niet (Augustinus) in verband met het ver
haal, vindt men dezelfde kwalificatie in meer zelfstandige vorm. Zo 
bij Prudentius in strofe 11 van Peristephanon II: 

Hij had 't beheer van 't kerkegoed: 
vertrouwd beheerder van wat borg 
voor vroom gebruik het schatvertrek ...S7). 

Bij Augustinus in S 302, IX: 4 Dat hij echter de toorn van de ver
volger wekte, deed hij niet om deze opzettelijk kwaad te maken, doch 
omdat hij verlangde een duidelijk bewijs van zijn betrouwbaar
heid te geven. En S 303, I: 7 De hebzucht sperde haar muil open, 
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doch de w ij s h e i d wist, wat haar te doen stond. In deze teksten 
onderbreken de auteurs min of meer hun verhaal om een speciale 
beschouwing te wijden aan de getrouwheid van de thesaurier, die 
blijkt uit het zojuist verhaalde of wat aanstonds verhaald zal worden. 
De termen verschillen niet van die der eerste groep van dit soort tek
sten. Ook hier zijn de uitdrukkingen verschillend, maar zakelijk eren 
zij eenstemmig Laurentius als de „goede en getrouwe dienstknecht". 
Geconfronteerd met de eis tot uitlevering ontwikkelt de getrouwe aan 
zijn ambt een activiteit, die in haar geheel het tweede motief vormt 
van „Laurentius contra hebzucht". In deze activiteit vallen twee mo
menten te onderscheiden: 

b) De list van Laurentius en de uitdeling aan de armen. 

Laurentius' list bestaat in zijn ogenschijnlijke toestemming tot inleve
ren van de kerkschat. Hij vraagt en krijgt grif de gelegenheid om de 
kerkschat te gaan halen, maar komt terug met de armen en zegt: zie
daar de schatten der kerk. Dat een dergelijk verhaal populair was is 
te begrijpen en men vindt het steeds uitvoerig verteld. Bij Prudentius 
zelfs zo uitvoerig, dat er binnen dit bestek geen ruimte is om heel de 
betreffende tekst van Peristephanon II, vijftig strofen (28-78!), weer te 
geven. Bij de overige auteurs blijft de omvang der teksten hanteerbaar. 
Ambrosius, De officiis II, XXVIII, 140: 1 Toen van hem de schatten 
der kerk werden opgeëist, zegde hij toe deze voor de dag te brengen. 
2 Daags daarop bracht hij de armen. 3 Ondervraagd, waar de door 
hem beloofde schatten waren, wees hij op de armen met de woorden: 
zij zijn de schatten der kerk. 
Augustinus, S 302, IV: 5 Geef mij voertuigen mee, zo sprak hij, om 
de kerkschat aan te voeren. 6 Men stuurde die, hij zette ze vol armen 
en deed ze terugkeren met de woorden: dit zijn de schatten der kerk. 
S 303, I: 6 Toen . .. de kerkschat was opgeëist, heeft hij, naar ver
haald wordt, geantwoord: stuur mij voertuigen, opdat ik daarin de 
kerkschat aan kan voeren ... 8 Onmiddellijk werd bevel gegeven; er 
reden zoveel voertuigen uit, als hij maar vroeg. Veel vroeg hij er en 
hoe meer het er werden, des te groter werd de verwachting van de 
buit, die men zich voorstelde. 9 Hij zette de voertuigen vol armen 
en samen met hen kwam hij terug. Wat betekent dat? vroeg men 
hem. Hij antwoordde: dit zijn de schatten der kerk. 
Leo. S 85, II: 8 Hem (de vervolger) tonend, waar hij (Laurentius) die 
(de kerkschat) liggen had, bood de volstrekt onbaatzuchtige leviet de 
overtalrijke schare der heilige armen aan . . . 

Ambrosiaanse hymne, strofen 5-6: 

5. Drie dagen later gesommeerd 
om prijs te geven 't kerkegoed, 
stemt hij van harte in, zegt: ja, 
aldus list parend aan triomf. 
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6. 'η Pracht van schouwspel wordt vertoond: 
hij brengt de massa armen saam 
en laat hen zien, terwijl hij zegt: 
zij zijn het rijk bezit der kerk! 

Uitdeling van de kerkschat aan de armen is het tweede moment in 
de beschrijving, die de auteurs geven van de manier waarop Laurentius 
als getrouw thesaurier reageerde op de eis der hebzucht. 
Ambrosius, De officiis II, XXVIII, 141: 3 Laurentius, die het goud 
der kerk liever aan de armen wilde uitgeven dan het laten liggen voor 
de vervolger ... 

Prudentius, Peristephanon II, strofe 11 slot: 

...en delend dheilge schatten uit39). 

Leo, S 85, II: 8 Hem tonend waar hij die liggen had, bood de volstrekt 
onbaatzuchtige leviet de overtalrijke scharen der heilige armen aan, 
9 in wier voeding en kleding hij de bezittingen onverliesbaar had be
legd, waar deze des te volkomener veilig gesteld waren, naarmate zij 
op heilige manier bleken uitgegeven. 
Als relaas over uitdeling van de kerkschat aan de armen zijn deze 
teksten duidelijk en behoeven geen commentaar. Maar er is een ander 
probleem: de teksten geven niet allen hetzelfde verband tussen list en 
uitdeling. Dit bevreemdt vooral, omdat het hier juist gaat over een 
der meest populaire gedeelten van het Laurentiusverhaal en de vraag 
naar de precieze relatie list-uitdeling is dan ook belangrijk. Zij wordt 
echter het best bezien, nadat eerst nog het derde motief van „Lauren
tius hebzucht" is behandeld, namelijk: 

c) De afloop van het conflict. 

Het effect van Laurentius' getrouwe ambtsvervulling werd er een 
naar twee kanten: bij de vervolgers teleurstelling, zich ontladend in 
woede, die dra tot gewelddaden overging; bij Laurentius, dat hij met 
de marteldood voor zijn getrouwe ambtsvervulling moest boeten. 
De teksten zijn duidelijk: 
Ambrosius, De officiis И, XXVIII, 141: 3 Laurentius, die het goud 
der kerk liever aan de armen wilde uitgeven dan het laten liggen voor 
de vervolger, ontving de krans van het martelaarschap voor de uniek 
geestrijke speelsheid van zijn uitleg (nl, de uitleg van het bevel om 
de kerkschat uit te leveren). 
Opnieuw veel te uitvoerig om hier weer te geven, wreekt zich bij 
Prudentius de misleide hebzucht met een doodvonnis. Daaraan zijn 
zestien strofen (88-104) van Peristephanon II gewijd. 
Augustinus, S 302, IX: 1 Volgens de overlevering werden de bezittin
gen der kerk door de vervolger van hem opgeëist. Dientengevolge 
heeft hij zoveel geleden, dat men huivert bij het horen daarvan. S 303, 

58 



I: 10 De beetgenomen vervolger riep om vuur. S 304, I: 5 Zoals 
Christus zijn leven gaf voor ons, zo moeten ook wij ons leven geven 
voor onze broeders. 6 Dit heeft, broeders, de heilige Laurentius be
grepen, begrepen én gedaan. Zijn dood, aldus Augustinus, was het 
gevolg van Laurentius' geslaagde poging om de kerkschat te beihou-
den voor het geëigende doel: de ondersteuning van zijn broeders. 
Leo, S 85, III: 1 De rover, wiens opzet verhinderd bleek, ontstak in 
woede en zet zich . . . tot een poging om een nog kostbaarder schat 
te roven, waarmee, zoals blijkt uit het vervolg van Leo's tekst, be
doeld is een poging om Laurentius tot geloofsafval te dwingen. In 
feite stelt Leo dus, dat Laurentius' martelaarschap voortvloeit uit 
de woede wegens de mislukte poging tot roof van de kerkschat. 
Ambrosiaanse hymne, 

7: Ja, voor de vromen gelden steeds 
de armen als het rijkst bezit. 
Misleide hebzucht is gebelgd 
en maakt uit wraak het vuur gereed. 

Met „de afloop van het conflict" eindigt in de Laurentiusteksten het 
verhaal over de thesaurier en zet reeds dat van Laurentius' martelaar
schap in. In dit verhaal over het martelaarschap wordt op diaconaat 
en armenzorg niet meer teruggekomen, zodat met „de afloop van 
het conflict" het door de Laurentiusteksten geschetste beeld van de 
thesaurier compleet is. De volledige context is thans voorhanden om 
een antwoord te beproeven op de reeds eerder (p. ) gestelde vraag 
naar de precieze relatie tussen Laurentius' list en uitdeling. Reden 
tot deze vraag is de onderling afwijkende manier, waarop de auteurs 
der Laurentiusteksten dit verband leggen. 
Voorzover zij dit al doen! Want géén verband wordt gelegd in S 302 
en 303 van Augustinus, noch door de Ambrosiaanse hymne. Augus
tinus en de Ambrosiaanse hymne spreken namelijk uitsluitend over 
de list 
Onderschikkend verband legt Ambrosius. Eerst verhaalt hij de list 
en geeft dan als commentaar daarop, dat Laurentius het goud der 
kerk liever uitgeven wilde aan de armen dan laten liggen voor de 
vervolger. Gevolg of onderdeel van de list is dus, dat de kerkschat 
opgemaakt is, als Laurentius voor de rechter terugkeert. 
Bij Prudentius en Leo zijn list en uitdeling meer nevengeschikt. Nog 
voor er sprake is van opeising, laat staan van een list als reactie daar
op, heeft Prudentius de uitdeling al genoemd {... en delend d' heil'ge 
schatten uit) en is Laurentius ook door Leo reeds getekend als uit
muntend in de uitdeling van het kerkelijk bezit- Daarna komt dan de 
list ter sprake, doch in bewoordingen die niet noodzakelijk een oor
zakelijk verband tussen list en uitdeling inhouden: . . . tonend waar 
hij die (kerkschat) liggen had, bood de volstrekt onbaatzuchtige leviet 
de overtalrijke scharen van heilige armen aan, in wier voeding en 
kleding hij de bezittingen onverliesbaar had gelegd. Dit kan betekenen, 
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dat in functie van de list een bedeling der armen door Laurentius is 
gehouden, maar belegging in voedsel en kleding der armen van de 
kerkschat kan evengoed slaan op Laurentius' armenzorg tijdens heel 
zijn ambtsperiode als thesaurier. 
Rest nog Augustinus' S 304, I in de eerder weergegeven passage over 
de plicht van de christen om zijn leven te geven voor zijn broeders, 
gevolgd door dit, broeders, heeft de heilige Laurentius begrepen, be
grepen en gedaan. De tekst is te weinig concreet-verhalend om eruit 
op te maken, of hier op list, op uitdeling, of op beide samen gedoeld 
wordt, laat staan om er iets uit op te maken over enig verband tus
sen beide. 
De indruk van al deze teksten samen is, dat de list het in belangrijk
heid van de uitdeling wint: Augustinus (afgezien van de vage tekst 
S 304, I) en de Ambrosiaanse hymne noemen de uitdeling niet eens, 
bij Ambrosius is zij onderdeel van de list en dezelfde mogelijkheid 
bestaat bij Leo; Prudentius is in één kwart van één strofe met de 
uitdeling klaar naast vijftig strofen over de list. Niettemin menen wij, 
dat de uitdeling het voornaamste is in alle teksten. 

Wij hebben aangetoond, dat de auteurs der Laurentiusteksten spreken 
vanuit de gangbare opvatting van de diaken-thesaurier als armen-
zorger: de diaken is voor hen ambtshalve „aalmoezenier" en deze 
aalmoezeniersfunctie is het uitgangspunt van Laurentius' conflict met 
de hebzucht der vervolgers. Het doet dan ook uiteindelijk niet ter 
zake, of er nu precies tussen het moment van de eis der vervolgers 
en Laurentius' terugkeer bij hen met de scharen der armen een uit
deling door de diaken gehouden is. Beslissend is, dat Laurentius als 
diaken, dat is in de functie van aalmoezenier, met de vervolgers in 
conflict komt. Men wil zich toeëigenen, wat voor uitdeling is bestemd, 
en de diaken zijn werk als aalmoezenier verhinderen. Was Laurentius 
geen diaken, geen „uitdeler" geweest, dan had het conflict eenvoudig 
niet kunnen ontstaan en was de list onmogelijk geweest. De list is 
dus secundair, zij volgt uit Laurentius' diaconaal aalmoezeniersambt. 
Belangrijk is in dit verband de tekst van Leo's S 85, III: 1 . .. de rover, 
wiens opzet verhinderd bleek, ontstak dan in woede en stort zich, ín 
haat ontstekend jegens een godsdienst, die zulk een gebruik van rijk
dom als instelling kende, in een poging om . . . De woede werd 
veroorzaakt door Laurentius' list, maar door die list als symptoom 
of uitvloeisel van het instituut der kerkelijke armenzorg, van het be
steden der kerkschatten aan voedsel en kleding der armen. 
Niet alleen uit het uitgangspunt van het verhaal over de thesaurier 
(dus: de ambtelijke functie van de diaken als aalmoezenier), maar 
ook uit het hoogtepunt van het verhaal over de list zelf, is de priori
teit van uitdeling op list aan te tonen. De pointe van de list is immers 
het met veel verve door alle auteurs der Laurentiusteksten gegeven 
gezegde: zij, de armen, zijn de schatten der kerk. Laurentius' list be
staat erin, dat hij profiteert van de mogelijkheid om het uitleveren 
van de kerkschat op twee manieren te interpreteren (dat is wat Am-
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brosius bedoelt, waar hij spreekt over de uniek geestrijke speelsheid 
van zijn uitleg). Met de uitlevering van de kerkschat bedoelen de ver
volgers die van de liquide middelen, maar Laurentius bedoelt, wan
neer hij daar ja op zegt, de uitlevering van deze middelen als belegd 
in ondersteuning der armen. Wel en niet uitleveren zijn door de 
gelijkstelling van armen en kerkschat tegelijk aanwezig en in de mond 
van een diaken, aan alle auteurs bekend als beheerder van de kerk
schat om deze uit te delen en geprezen om zijn trouw aan dit ambt, 
laat Laurentius' woord zij zijn de schatten der kerk geen andere 
interpretatie toe dan: aan hen heb ik het geld der kerk uitgedeeld (of: 
aan hen wordt het geld der kerk uitgedeeld). Geïsoleerd van de rest 
van het verhaal zou men dit woord wel anders kunnen uitleggen, 
maar in de context van de hele geschiedenis over de thesaurier Lau
rentius betekent het, wat Ambrosius zegt in Epistola XVIII, 15: 
Het bezit der kerk is wat de armen opeten39) en illustreert het een 
ander woord van dezelfde Ambrosius: De kerk heeft goud niet om 
het te bewaren, maar om het uit te delen en om ermee in behoeften 
te voorzien. Waartoe dient het iets te bewaren, dat niemand tot hulp 
strekt40)? De list van Laurentius sauveert deze bestemming van de 
kerkschat: uitdeling. En opnieuw blijkt uitdeling te prevaleren op list. 

Tenslotte blijkt ook uit de afloop van het conflict tussen Laurentius 
en de hebzucht de voorrang, die alle Laurentiusteksten aan uitdeling 
boven list toekennen. Deze afloop is immers het doodvonnis over 
Laurentius en de teksten stellen deze, zo werd aangetoond, als wraak
oefening voor. Enerzijds als wraak, omdat de hebzucht achter het 
net viste {misleide hebzucht), anderzijds omdat Laurentius met de 
armen verscheen inplaats van met geld of geldswaardig goed (met 
name in de teksten, die van geen uitdeling reppen: daar volgt het 
doodvonnis op: zij zijn de schatten der kerk). Verschijnen met de 
armen is dus voor de vervolgers identiek met het onbereikbaar maken 
van de kerkschat en het verband tussen de aan hen gepresenteerde 
armen en het onbereikbare geld is hun duidelijk: het geld is (of wordt) 
aan deze armen uitgedeeld in plaats van aan de eisers uitgeleverd. 
Hun woede, zich uitend in het vonnis, keert zich in feite tegen de 
uitdeling. Uitdeling is de oorzaak van het doodvonnnis. 

De verschillende motieven binnen „Laurentius contra hebzucht" zijn 
thans voldoende onderzocht om tot een samenvatting te komen. Ge
bleken is de voorrang van uitdeling op list. Niet alleen binnen het 
strikte verhaal van de list zelf, maar vooral op grond van het uit
gangspunt, dat de diaken ambtshalve aalmoezenier is en voorts uit 
het doodvonnis, waarin de uitdeling gewroken wordt. In de perikoop 
„Laurentius contra hebzucht" is dus de uitdeling in feite het centrale 
punt, de alles verbindende schakel van wat er volgde op de eis tot 
uitlevering van de kerkschat: trouw aan zijn ambt (eerste motief) sau
veert Laurentius de bestemming (d.i. uitdeling) van de kerkschat 
(tweede motief) en haalt zich daardoor het doodvonnis op de hals 
(derde motief). De bedoeling van „Laurentius contra hebzucht" is in 
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diepste wezen: Laurentius verheerlijken als plichtsgetrouw aalmoeze
nier, trouw aan dit ambt tot in de dood. 
De rol, die de met zoveel verve verhaalde list in het geheel van het 
verhaal speelt, is nu duidelijk. Het is de rol van blikvanger, van ver
haaltechnisch hulpmiddel om Laurentius' aalmoezeniersfunctie de 
nodige indruk te doen maken. Het verhaal van de list is de litteraire 
inkleding van de stelling, dat de diaken Laurentius een goede diaken, 
een goede aalmoezenier, een getrouwe beheerder was. Dit wordt door 
het verhaal over de list bloemrijk gekleed in een schoon exempel, dat 
niemand vergeet. 

4. C o n c l u s i e 

Uit de vaststelling der prioriteit van list op uitdeling is gebleken, dat 
de typering van de diaken als aalmoezenier centraal staat in „Lauren
tius contra hebzucht". Niet alleen echter daar, ook in wat daaraan 
voorafging. Als uitgangspunt van het gehele verhaal over de thesau
rier werd immers gesteld, dat de diaken krachtens zijn ambt aalmoe
zenier is en daar volgt op, dat zich de eis der hebzucht tussen de ar
men en de milde hand van de aalmoezenier-diaken tracht te dringen. 
Het diakenthema in de Laurentiusteksten, uitdrukking vindend in het 
verhaal over Laurentius als thesaurier, kan dus thans aldus worden 
bepaald: typering van de diaken Laurentius als uitdeler van kerk
goederen aan de armen, als „aalmoezenier". 
Om de teksten geheel uit te diepen en hun tekening van de aalmoe
zenier Lautentius tot in de fijnste trekken te lezen, moet men nog 
verder gaan. In de teksten wordt namelijk Laurentius' fungeren als 
aalmoezenier telkens opnieuw gekwalificeerd als goedgeefs, onbaat
zuchtig, royaal, vrijgevig e.d., als lijnrecht staande tegenover de met 
nadruk genoemde hebzucht der vervolgers. Het conflict tussen de 
diaken-aalmoezenier en de poging tot roof van het voor uitdeling aan 
de armen bestemde kerkbezit wordt door de Laurentiusteksten moreel 
gekwalificeerd als een conflict tussen christelijke belangeloze caritas 
en inhalige hebzucht der heidenen. Slotsom van het verhaal der Lau
rentiusteksten over de thesaurier is dus het portret van de d i a k e n 
Laurentius, die m e t m i l d e h a n d de gaven der l i e f d e a a n 
de a r m e n u i t d e e l d e . 

III BEDIENAAR DER HEILIGE GEHEIMEN 

Breedvoerig spreken de Laurentiusteksten over de diaken in zijn func
tie van „aalmoezenier", uiterst beknopt over de diaken als functionaris 
in de liturgieviering. Van de vier teksten, die erover spreken, doen 
twee niet meer dan louter de liturgische functie van de diaken 
vermelden: 
Prudentius, Peristephanon II, 10: 

De eerste van het zevental, 
dat aan het altaar staat, is hij.. . *1). 
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Leo, S 85, II: 4... de leviet Laurentius, die niet alleen uitmuntte in 
de bediening der heilige geheimen, doch ook in de uitdeling van het 
kerkelijk bezit. 

Daarnaast dan twee meer uitvoerige teksten: 

Ambrosius, De officiis I, XLI, 204: 2 Vader, waarheen gaat gij zon
der zoon? Heilige bisschop, waarheen haast gij и zonder uw diaken? 
Wat is er nu ineens in mij, vader, dat uw misprijzen wekte? 3 Gij 
waart totnutoe immers nooit gewend om uw offer zonder diaken op te 
dragen? . . . 6 Ontzegt gij het deelgenootschap aan het storten van 
uw bloed aan hem, aan wie gij toevertrouwd hebt het heilig bloed des 
Heren, het deelgenootschap aan de voltrekking der heilige geheimen? 
Augustinus. S 304, I: 3 Daar (te Rome) was hij de bedienaar van het 
heilig bloed van Christus, daar stortte hij voor Christus zijn bloed. 
4 Omzichtig was h\j getreden aan de tafel van de Machtige. Лап die 
tafel, waarover ons zojuist de Spreuken van Salomon handelden, waar 
geschreven staat: indien gij и neerzet om de maaltijd te nemen aan de 
tafel van de machtige, let dan scherp op, wat и wordt voorgezet en 
strek er aldus uw hand naar uit in de wetenschap, dat gij hetzelfde 
hebt aan te richten. 5 Het mysterie van deze maaltijd heeft de zalige 
apostel Joannes duidelijk uiteengezet, waar hij zegt: Zoals Christus 
zijn leven gaf voor ons, zo moeten ook wij ons leven geven voor onze 
broeders. 6 Dit heeft, broeders, de heilige Laurentius begrepen, be
grepen en gedaan. 

Dit is alles; niet veel, maar wel interessant, ook wanneer men afziet 
van de intrigerende dominici sanguinis consecratie (пет), die in Am
brosius' tekst aan de diaken wordt toegekend. Hoe men deze tekst 
ook interpreteert, voor dit onderzoek is voldoende, dat Ambrosius er 
klaarblijkelijk op wijst, dat de diaken in de eucharistische liturgie een 
functie heeft, die een speciale relatie tot de kelk van 's Heren bloed 
meebrengt. Hetzelfde doet Augustinus door Laurentius te typeren als 
de bedienaar van het heilig bloed van Christus. Beide auteurs leggen 
verband tussen het diaconaal ministerie van de kelk en Laurentius' 
martelaarschap. Wie als diaken de kelk bedient, aldus Ambrosius, 
hoort ook het offer van zijn eigen bloed aan God op te dragen. En 
Augustinus noemt in één adem de liturgische bediening van Christus' 
bloed en het storten van eigen bloed als martelaar, zodat ook bij hem 
een uitdrukkelijk verband gelegd wordt. Die verbinding wordt mis
schien42) nog voortgezet in het vervolg van Augustinus' aangehaalde 
tekst, waar Spreuken 23, 1-2 gecombineerd wordt met 1 Joh. 3,16. 
Het woord van de apostel, dat de christen zijn leven voor zijn broeders 
moet geven, zoals Christus dat deed voor de mensen, is door Lauren
tius in practijk gebracht, zo stelt Augustinus. Hij stelt bovendien, dat 
Johannes' woord de duidelijke uiteenzetting is van het mysterie van 
de maaltijd, waarbij Laurentius als diaken assistentie verleende. Met 
andere woorden: Laurentius' marteldood (practijk van 1 Joh. 3,16) 
is daadwerkelijke exegese (duidelijke uiteenzetting) van Spreuken 23, 
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1-2. Laurentius diende aan de tafel van de Machtige; hij zag scherp 
toe, wat (daar) werd voorgezet, dat namelijk de Heer daar zijn bloed 
offert voor de mensen, en richtte op zijn beurt hetzelfde aan door 
voor zijn broeders zijn leven te geven. Hij voegde het offer van zijn 
eigen bloed bij het eucharistisch offer, dat hij als diaken mee bediende, 
trok in zijn martelaarschap de consequentie van wat hij als diaken 
aan het altaar deed. 
Het interessante in de teksten van Ambrosius en Augustinus bestaat 
met name hierin, dat zij Laurentius' martelaarschap voorstellen als 
consequentie van zijn diaconaat. Deze verbinding van diaconaat en 
martelaarschap treedt ook op in het verhaal over de thesaurier: Lau
rentius' doodvonnis vloeide daar voort uit zijn (trouw aan de) functie 
van aalmoezenier. Het komt er dus op neer, dat beide diaconale werk
zaamheden, die in het diakenthema der Laurentiusteksten voorkomen 
(armenzorg en altaardienst), benut worden als onmiddellijke aanlei
ding tot Laurentius' martelaarschap. 
Intussen is de aandacht voor de diaken als bedienaar der heilige ge
heimen in de Laurentiusteksten weinig intens. Het enige, wat er buiten 
de meer uitvoerige passages van Ambrosius en Augustinus over ge
vonden wordt, zijn de twee korte notities van Prudentius en Leo, die 
kennelijk slechts volledigheidshalve worden gemaakt. Het is nu een
maal zo, dat een diaken aan het altaar assisteert en daarom wordt 
deze functie door Prudentius en Leo aan het begin der beschrijving 
van Laurentius' diaconale ambtsvervulling kort vermeld. Maar niet 
meer dan dat, want er valt nog wel wat anders te beschrijven: zo snel 
als zij kunnen, willen beide auteurs naar de functie van aalmoezenier. 
Na de korte vermelding van de altaardienst in strofe 10 begint Pru
dentius onmiddellijk met Hij had 't beheer van 't kerkegoed. .., aldus 
het onderwerp armenzorg inzettend, waaraan meer dan honderd stro
fen gewijd zijn. En dat het ook Leo uitsluitend om die armenzorg te 
doen is, al vermeldt hij dan ook de altaardienst, blijkt uit de zinswen
ding . . . de leviet Laurentius, die niet slechts uitmuntte in de 
bediening der heilige geheimen, maar о о к in de uitdeling van het 
kerkelijk bezit, waarna met geen woord meer over de altaardienst 
wordt gerept, doch uitvoerig over de aalmoezenier wordt gesproken. 
Nu kan men opmerken, dat de altaardienst een alom bekend feit is, 
dat iedereen kent uit het eucharistieviering en dus geen nadere uitleg 
behoeft. Maar dat geldt ook voor de aalmoezienersfunctie van de 
diaken en is dus niet de verklaring van het opvallend verschil in be
klemtoning. Men moet dan ook concluderen, dat de altaardienst als 
diaconale functie van Laurentius een zeer ondergeschikte betekenis 
heeft in het beeld, dat de Laurentiusteksten tekenen van zijn diaconale 
ambtsvervulling: ondergeschikt aan zijn functie van aalmoezenier. 
En zo bewijzen de teksten over Laurentius' altaardienst tenslotte het 
meest op het terrein van de armenzorg: hun beknoptheid en gering 
aantal levert eens temeer — ex silentio — een sterk argument voor 
de allesoverheersende betekenis van de aalmoezeniersfunctie in het 
diakenthema der Laurentiusteksten. 
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IV JEUGDIG ELAN 

In de strofen 105-107 van Peristephanon II wordt van Laurentius het 
volgende gezegd: 

/05. Een stralend aanschijn sierde hem 
en lichtglans schittert om hem heen, 
als rond 't gelaat, dat van de berg 
meebracht de gever van de wet. 

106. Hem deed het Joodse volk, bevlekt 
en zondig door het gouden kalf, 
schrikken, en 't wendde Gods gelaat 
van zich af door zijn ongeduld. 

107. Een soortgelijke schittering 
van licht omstraalde Stephanus, 
die, roemrijk, bij zijn steniging 
de hemelen geopend zagis). 

Prudentius zegt dit, waar hij begint met het beschrijven van Lauren
tius' marteling: terwijl de gloeiende rooster wordt bereid verschijnt een 
glans op Laurentius' gelaat. Het stralend aangezicht wordt dus door de 
dichter als een karakteristiek van de martelaar Laurentius behandeld. 
De uitwerking echter van dit motief bewijst de aanwezigheid van het 
diakenthema als basis. Want Laurentius wordt vergeleken met Mozes, 
die met de wet de berg afdaalt. In de tijd, waarin Prudentius schreef, 
riep de wetgeving op Sinai' algemeen de gedachte aan Petrus op, die 
als antitypus van Mozes werd beschouwd. De afbeelding van de apos
tel, die als een nieuwe Mozes water uit de rots slaat, is in de Petrus
cyclus op de sarcofagen van die tijd een algemeen gangbaar cliché44). 
En even welbekend is de voorstelling Dominus legem dat, waar de 
Heer, staande op de berg, de wet van het evangelie aan Petrus reikt: 
precies de scène dus, waarvan Prudentius in onze tekst de prototypus 
releveert45). Petrus nu, voorafgebeeld en betekend door Mozes, die 
de wet ontvangt, is de schakel, die leidt tot de vergelijking Stephanus-
Laurentius met als punt van vergelijking beider stralend aangezicht. 
Maar het beslissend element in de vergelijking Laurentius-Stephanus 
is beider diaconaat. Stephanus, als martelaar met onverschillig welke 
andere martelaar vergelijkbaar, vindt men in feite alleen vergeleken 
met Laurentius, die, als hij, tevens diaken is. En bovendien, wederom 
zoals Stephanus, diaken van Petrus: Stephanus in Jerusalem, Lauren
tius in Rome. Op grond nu van het feit, dat Laurentius, evenals Ste
phanus, diaken is bij Petrus, kent Prudentius aan de martelaar de 
glans toe, die het gelaat van Stephanus overstraalde, toen deze stond 
voor de raad en de hemelen geopend zag (Hand. 6,15 en 7,55-56). 
Het stralend aangezicht is zoveel als de fysieke gelijkenis, die deze 
diaconale tweelingbroers met elkaar vertonen. 
Zij lijken bovendien op elkaar in datgene, waarvan hun stralende ge-
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ziehten de weerspiegeling zijn: in een zeer bepaalde trek van hun 
persoonlijkheid, die zal blijken een typisch diaconale te zijn. 
Stephanus is uit de Handelingen bekend als man vol van geloof en de 
Heilige Geest (6,5), vol van genade en kracht (6,8), sprekend met 
•wijsheid en geest, waar niemand tegenop kon (6,10), vervuld van de 
Heilige Geest (7,55). Hij treedt in Handelingen op als de verpersoon
lijking van Pinksterstorm en Pinkstervuur: een en al leven, elan en 
enthousiasme. De Schrift zegt niets over zijn leeftijd, maar men kan 
hem zich niet anders voorstellen dan jeugdig, veelbelovend en daarom 
algemeen geliefd: niet voor niets valt op hem de eerste keus der ge
meente (6,5) en rouwt men diep over zijn te vroege dood (8,2). Welnu, 
zo is ook de zienswijze op Laurentius. Op tal van plaatsen, weer te 
geven onder het martelaarsthema, wordt de held der Laurentiusteksten 
gekenschetst als krachtig, vurig, vol van de Geest46). En uit de teksten 
van het diakenthema dient herinnerd aan Ambrosius' woord over de 
uniek geestrijke speelsheid van de uitleg, die Laurentius gaf aan de 
eis om de kerkschat in te leveren. Hij gaf die uitleg op een manier, 
die door Ambrosius — buiten verband met Laurentius — als ken
merkend voor de jeugd wordt aangeduid: . . . zoals immers bezadigd
heid der oudere heren, zo kenmerkt elan de jongemannen47). Ook dit 
is een tekst uit De officiis, dus gericht tot de lagere clerus, waaronder 
de diakens: hun elan moet de bezadigdheid van de bisschop aanvullen, 
waardoor een ideale samenwerking in de zielzorg wordt bereikt. 
Ambrosius is de enige, die uitdrukkelijk spreekt over elan, dat zich 
openbaart in Laurentius' list. Maar impliciet doen de andere Lauren
tiusteksten dit evenzeer. Zij kunnen hun genoegen aan het verhaal 
over de list niet op, wat merkbaar is aan de uitvoerigheid, waarmee 
zij het vertellen en aan de toon van hun verhaal, wemelend van uit
drukkingen als beetgenomen, overtroefd e.d., die duidelijk het leed
vermaak van de vertellers bewijzen. En nog sterker geldt hetzelfde 
voor het beroemde, nergens ontbrekende en met evenveel verve weer
gegeven woord van Laurentius op de rooster: de ene kant is gaar, draai 
maar om en eet smakelijk. Het jeugdig elan straalt er af, men kan het 
haast kwajongensachtig noemen. Kortom, op allerlei manieren blijken 
de Laurentiusteksten op tal van plaatsen op hun held toe te passen, 
wat van Stephanus geschreven staat: dat zij niet opkonden tegen zijn 
wijsheid en zijn geest. Dat konden „ze" weliswaar bij geen enkele 
martelaar, niet bij de venerabele Polycarpus, de laconieke Justinus, 
de waardige Cypriaan en de vele anderen, van wie wij de authentieke 
woorden uit hun akten nog kennen; doch bij geen enkele is die geest 
zo merkwaardig jongensachtig speels als bij deze Laurentius. 
En deze jeugdige trek in Laurentius, voelbaar achter de boven gegeven 
teksten, wordt in Augustinus S Denis XIII, 1 uitdrukkelijk onder 
woorden gebracht: 4 Zoals wij gehoord hebben, was de zalige Lauren
tius naar het lichaam een jongeman, naar de geest een gerijpt vol
wassene; aantrekkelijk door zijn frisse leeftijd, door onverwelkbare 
krans. 5 Hij dan was diaken ... Voor deze tekening van Laurentius 
•beroept Augustinus zioh op wat wij gehoord hebben: sicut accepimus. 
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Dat wil in ieder geval zeggen: op gegevens, die de Africaanse kerk van 
elders, uiteraard van Rome, ontvangen heeft. De uitdrukking accepi-
mus doet minder denken aan een zojuist vóór de preek gelezen passie 
(ofschoon het gebruik van passie-lezing in de mis in de Africaanse 
liturgie van Augustinus' dagen bestond4e), dan aan een algemeen gang
bare traditie. Augustinus beroept zich immers wel meer op die traditie, 
als het over Laurentius gaat en als op een liturgische lezing werd terug
gegrepen, zou men bovendien eerder sicut audivimus verwachten49). 
Hoe het ook zij, uit Augustinus' woorden blijkt het bestaan van een 
algemeen gangbare voorstelling van Laurentius (al dan niet in de vorm 
van een passie), die natuurlijk alleen maar uit Rome kan stammen. 
Volgens die voorstelling {sicut accepimus) was Laurentius een jonge
man, een vertegenwoordiger dus van hen, die naar Ambrosius' woord 
vol elan moeten zijn (De officiis I, XVII, 65; zie boven, p. 66) en 
van wie Augustinus zelf de aantrekkelijkheid op grond van hun 
frisse leeftijd vaststelt. 
De voorstelling van Laurentius als een nog jeugdig man vindt haar 
grond in zijn diaconaat. Hij dan was diaken zegt Augustinus onmid
dellijk na gesproken te hebben over Laurentius' jeugd en frisse leeftijd, 
als om aan te geven, dat deze kwaliteiten voor het diaconaat zoal geen 
vereisten, dan toch een sterke aanbeveling (multum commendabat) 
zijn. Dit hangt samen met de plaats van de diaken in de hiërarchie, 
welke, ook als de diaken in feite een man van rijpe leeftijd is (of op 
de duur wordt), typisch die van de jongere is, omdat hij tot de bis
schop staat in de verhouding van zoon tot vader. Nu is de diaken 
niet de enige, die in deze verhouding tot de bisschop staat, want ook 
de priesters delen als zonen in de vaderliefde van de bisschop. Tot 
heel de clerus zegt Ambrosius in de inleiding van De officiis: En zoals 
Tullius schreef om zijn zoon op te voeden, zo doe ik dat ook om u, 
als mijn zonen, te vormen. Want niet minder bemin ik u, die ik heb 
voortgebracht in het evangelie, dan wanneer ik и uit de echt zou 
hebben gewonnen. De liefde toch, waartoe de natuur in staat is, is niet 
krachtiger dan die, welke de genade opbrengt. Zelfs moeten wij hen, 
van wie wij geloven, dat zij voor eeuwig met ons zullen zijn, meer 
beminnen dan hen, die dit slechts zijn in deze wereld. De laatsten 
worden vaak als ontaarden geboren, hun vader oneer aandoende; и 
hebben wij tevoren uitgekozen tot onze lievelingen50). 
Maar in die liefde, waarmee de bisschop zijn hele clerus vaderlijk 
bemint, heeft de orde der diakens een bijzondere plaats. Een constante 
traditie, universeel-kerkelijk naar tijd en plaats, is daar om dit aan te 
tonen. Te wijzen valt op de bijzondere hartelijkheid, waarmee Ignatius 
van Antiochië de diakens Burrhus en Zotion bejegent s1). En dat het 
hem hierbij niet slechts gaat om deze bepaalde personen, die zich bij
zonder verdienstelijk voor hem maakten, bewijst Magnes. 6,1, waar 
blijkt, dat de orde der diakens ab zodanig een speciale plaats in zijn 
liefde inneemt: . . . terwijl de bisschop и voorzit in de plaats van God 
en de priesters in de plaats van het apostelcollege en aan de mij 
dierbare diakens de dienst van Jezus Christus is toever-
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trouwde2). Vervolgens is er het feit, dat een der factoren, waaruit het 
aartsdiaconaat ontstond, het algeheel vertrouwens was, dat de bis
schoppen al vanaf Ignatius' tijd in bepaalde diakens stellen53): Ignatius 
in Zotion en Philo, paus Anicetus in Eleutherus, paus Zefyrinus in 
Callistus54). Het is veelbetekenend, dat dit vertrouwen in diakens 
wordt gesteld, omdat groot vertrouwen vaak ook op affectieve voor
liefde wijst, die de diakens dus opvallender dan de priesters van de 
zijde des bisschops blijken te genieten. Belangrijk is voorts in dit ver
band de tekening der verhouding tussen diakens en bisschop in de 
Apostolisdhe Constituties: De diaken moet van zijn kant hem (de 
bisschop) assisteren als de Christus de Vader en hem in alles onbe
rispelijk dienen zoals Christus, niets doende zonder Hem, altijd doet 
wat de Vader behaagt Щ. Door de relatie Vader-Zoon ten voorbeeld 
te stellen aan die tussen bisschop en diaken, wordt deze laatste uitge
tild boven het louter ambtelijk niveau van meerdere en ondergeschikte 
en (minstens als ideaal) gemaakt tot een intiem-persoonlijke, affec
tieve band. De gegeven tekst dateert uit de late vierde eeuw, maar ten 
grondslag eraan ligt een derde-eeuwse tekst der Didascalie, die reeds 
de aanzet bevat: de diaken assisteert naar Christus' beeld56) bij de 
'bisschop, die in het voorgaande in Gods plaats regerend57) is ge
noemd. Έη de teksten, die in de Apostolische Constituties de zojuist 
weergegeven passage bevestigen en versterken, zijn vrijwel die van de 
Didascalie: de bekende teksten over de diaken als 's bisschops oor, 
oog, mond, hart en ziel en waarnemend orgaan, alle duidend op een 
zeer innige verbondenheid tussen bisschop en diaken58). 
Nu liet in feite de aanhankelijkheid der diakens aan de bisschop in de 
vierde en vijfde eeuw hier en daar nogal te wensen over en kenden de 
diakens niet steeds hun plaats. Naast de iactantia Romanorum levita-
rum, waaraan reeds eerder aandacht werd besteed, zijn er de diakens, 
die als tegenpaus optraden: Felix tegen Liberius, Ursinus tegen Dama-
sus, Eulalius tegen Bonifatius en Laurentius tegen Symmachus59). 
Anderzijds ziet men een diaken als Urbicus lief en leed met zijn bis
schop Liberius delen90). Hoezeer soms de praktijk te wensen overliet, 
het ideaal werd hooggehouden en men ziet het met name uitgedrukt 
in de Laurentiusteksten. Zo in Johannestractaat XXVII, 12, als Augus
tinus Xystus' woord tot Laurentius citeert: 9 Ween niet, mijn zoon 
en dan onmiddellijk ter verklaring van de zoon en diens verdriet 
toevoegt: 9 want deze (Xystus) was de bisschop, hij (Laurentius) de 
diaken. En als belangrijkste en zeer duidelijke de befaamde tekst van 
Ambrosius' De officiis I, XLI, 204-205: 2 Vader, waarheen gaat gij 
zonder zoon; heilige bisschop, waarheen haast gij и zonder uw diaken? 
Wat is er nu ineens in mij, vader, dat uw misprijzen wekte; gij waart 
totnutoe toch immers nooit gewend om uw offer zonder dienaar 
( = diaken) op te dragen? 5 Neem gerust de proef, gij zult ondervin
den, dat gij een geschikte tot uw dienaar gekozen hebt. 6 Ontzegt gij 
het deelgenootschap aan het storten van uw bloed aan hem, die gij 
toevertrouwd hebt het heilig bloed des Heren, het deelgenootschap 
aan het voltrekken der heilige geheimen? 7 Pas op, dat men niet uw 
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keuze afkeurt, waar men uw sterkte prijst. 9 Waarachtig, het is toch 
een feit, dat befaamde en voortreffelijke mannen evenzeer door de 
strijd van hun leerlingen als door die van henzelf hun overwinningen 
behalen: 10 Abraham zelfs, die zijn zoon offerde; Petrus, die Stepha-
nus voor zich uitzond, de dood in. 11 Toon (zo) ook gij, vader, in uw 
zoon uw kracht, bied hem, die gij hebt opgevoed als offer, zodat gij, 
veiliggesteld door uw voortreffelijke keuze, geraken moogt tot de 
krans. 205. 1 Toen sprak Xystus: ik verlaat и niet, mijn zoon, ik laat 
и niet achter. Gij toch zult een nog heviger strijd moeten strijden. 
2 Wij, grijsaards, krijgen de wedren van een licht gevecht toegewezen, 
op и als jongeling staat een luisterrijker triomf op de tyran te wachten. 
3 Spoedig zult gij komen, houd op met wenen, na drie dagen zult ge 
mij volgen. 4 Deze afstand past tussen bisschop en leviet. 5 Het was 
niets voor и om onder uw meester te overwinnen, als had ge een helper 
nodig. 6 Waarom verlangt ge deelgenootschap aan mijn dood? 7 De 
hele erfenis van deze laat ik и na. 8 Waarom zoekt ge mijn aanwezig
heid? 9 Zwakke leerlingen mogen hun meester voorafgaan, sterke 
moeten hem achterop komen om, daar zij geen lering meer behoeven, 
zonder leermeester te overwinnen. 10 Zo liet ook Elias Eliseus achter. 
11 Aan и draag ik dus op ons op te volgen in onze sterkte. Veel com
mentaar heeft deze tekst niet nodig: de relatie van bisschop-diaken 
als die van vader-zoon wordt met evenveel woorden geaffirmeerd. Op
merkelijk is ook, hoezeer het veelvuldig gebruik van bezittelijke 
pronomina (uw diaken, uw zoon) ertoe bijdraagt de ambtelijke ver
houding tussen diaken en bisschop te transponeren in de hartelijke 
affectieve sfeer, veelbetekenend voorts het gebruikte voorbeeld van 
Abraham en Isaac. De beste commentaar is tenslotte die van Ambro-
sius zelf, wanneer hij even verder in I, XLI, 206 verklaart: 4 Niemand 
dwong in dit geval de heilige Laurentius hiertoe (tot deze houding, 
zich uitend in de aangehaalde woorden); hij werd slechts door toege
wijde genegenheid gedreven. 
De bijzondere plaats van de diaken in de vaderlijke genegenheid van 
de bisschop en anderzijds de, minstens als ideaal hooggehouden, kin
derlijke aanhankelijkheid der diakens aan hun vader in Christus is in 
het voorgaande genoegzaam aangetoond. Welnu, deze modaliteit in 
de relatie bisschop-diaken onderstelt in deze laatste een zekere vorm 
(want het is in feite fysiek niet steeds zo« 1)) van jeugdigheid op grond 
van het bekende verschijnsel, dat de liefde van een oudere vaak bij 
voorkeur naar de jongste of jongeren uitgaat: „Een mens in deze we
reld is een geestelijk leven in ontwikkeling. Men zal daarom vaak tot 
liefde worden aangezet door de mogelijkheden, die men ziet, vooral 
in kinderen en jonge menen" β 2 ) . Dat men in de diakens inderdaad 
dat veelbelovende, die mogelijkheden van rijker ontplooiing heel be
wust op het oog had, bewijst voor de vroege derde eeuw het feit, dat 
Hippolytus als een traditioneel gegeven in het wijdingsgebed over de 
diaken als thema, althans volgens sommigen, voorstelt: . . . opdat hij, 
onberispelijk en vlekkeloos dienende in deze orde, door uw welwil
lendheid een hogere graad waardig worde bevonden*3). In het nage-
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slacht van Hippolytus' Apostolische Overlevering wordt dit thema 
trouw bewaard «*) en buiten verband der Hippolytustraditie — wat op 
meer algemene gangbaarheid van het thema wijst — vinden wij het in 
Ver 951 als slot van de diakenwijding: . . . dignisque successibus de 
inferiori gradu per gratiam tuam capere potiora mereantur65). Io 
de bewoording dus, waarin tot op de dag van heden de diakenwijding 
volgens het Pontificale Romanum besloten wordt. 
Samenvattend: op de achtergrond van de Laurentiusteksten staat als 
gangbare opvatting een vaste associatie tussen diaconaat en jeugdig
heid. Reden daarvan is de constante traditie inzake de hartelijke relatie 
als van vader tot zoon tussen bisschop en diaken. Tegen de achter
grond van jeugdigheid als gangbaar diaken-ideaal wordt Laurentius 
getekend als een jeugdige, geestrijke figuur. Weerspiegeling van dit 
jeugdig elan vertoont het stralend aangezicht, door Prudentius aan 
Laurentius toegeschreven. Dit stralend aangezicht is dus een uitdruk
kingsvorm van het diakenthema. En diakenthema is dan ook de 
herkenningsmelodie van Laurentius' feestdag: Confessio et pul
chritude in conspectu eius ... ββ). 

V SYNTHESE EN TIJDGEBONDENHEID VAN HET DIAKENTHEMA 
DER LAURENTIUSTEKSTEN 

Van de vier uitdrukkingsvormen, die onderscheiden werden in het 
diakenthema der Laurentiusteksten was de eerste het eenvoudig ver
melden van Laurentius' diaconale waardigheid. Daarmee bleek gezegd, 
dat de teksten Laurentius tekenen als drager van een kerkelijk ambt, 
waarin dienende functies institutioneel vorm vinden. 
Hierop moet betrokken worden het resultaat van het onderzoek om
trent het jeugdig elan als diaken-ideaal. Door hem te tekenen als 
jeugdige en geestrijke persoon, stellen de Laurentiusteksten hun held 
voor als een ideale diaken, een ambtsdrager, die inderdaad de ware 
geest van het dienaars-ambt bezit. 
Deze synthese van „diaconaat" (I) en „jeugdig elan" (Г ) ligt ten 
grondslag aan wat in „de thesaurier" (III) en „bedienaar der heilige 
geheimen" (IV) verhaald wordt over Laurentius' concrete werkzaam
heid als diaken. Nu werd reeds aangetoond, dat Laurentius' werk
zaamheid als thesaurier in de teksten glansrijk prevaleert op die als 
bedienaar der heilige geheimen. Voorts, dat binnen het verhaal over 
de thesaurier het uitdelen van de aalmoezen volstrekt centraal is. In 
feite ligt dus de tekening van Laurentius als ideale, d.i. jeugdige -
geestrijke - enthousiaste, diaken (I en Г ten grondslag aan zijn 
aalmoezeniersfunctie. En de kortste synthese van het diakenthema der 
Laurentiusteksten is dan ook deze: dat hij een ideaal diaken was, 
bewees Laurentius in zijn functie van aalmoezenier. 
Of: 

dispersit, dedit pauperibus: iustitia eius manet in saeculum saeculi. 
Of: 

Levita Laurentius bonum opus operatus est 
qui.. . thesauros ecclesiae dedit pauperibus. 
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De diepste zin van het diakenthema is d e v e r h e e r l i j k i n g v a n 
d e d i a k e n i n ζ ij η f u n c t i e v a n „ a a l m o e z e n i e r". 

Deze verheerlijking van de aalmoezenier en van de armenzorg is alles
behalve toevallig, wanneer men zich realiseert uit wat voor tijd de 
Laurentiusteksten stammen. Als feit is de armenzorg in de Kerk der 
vierde en vijfde eeuw niets nieuws: de barmhartige bemoeienis met 
de hulpbehoevenden vindt men reeds in de geschriften van het Nieuwe 
Testament, bij de apostolische vaders, de apologeten en ten tijde van 
de grote vervolgingen67). Maar juist in de latere vierde- en in de 
vijfde eeuw ondergaat de kerkelijke armenzorg een enorme uitbreiding 
en evenredig daaraan neemt haar importantie in het kerkelijk leven 
toe. Die uitbreiding werd op de eerste plaats veroorzaakt door de 
snelle numerieke aanwas van het aantal christenen na de kerkvrede 
en nog meer sinds de verheffing van het christendom tot staatsgods
dienst onder Theodosius6 8). Deze aanwas van het aantal christenen 
bracht uiteraard een aanzienlijke groei van het aantal hulpbehoeven
den met zich mee. 

Daar komt echter nog bij, dat de behoefte aan hulp in deze tijd steeds 
intenser wordt. Dit zijn de jaren, waarin de westerse rijkshelft is ge
raakt tot het laatste stadium van haar aftakeling. Daarin spelen met 
name twee factoren hun destructieve rol: een weergaloze economische 
crisis en de gesel van de invallen der barbaren. Voor de oorzaken van 
die economische crisis wijzen de historici terug naar het verval van 
landbouw, mijnbouw en industrie, reeds in eerste en tweede eeuw be
gonnen, en gevolgd door de wanorde, waarin het rijk geraakte onder 
de derde-eeuwse soldatenkeizers e9). Wel herstelde Diocletiaan tegen 
het einde der derde eeuw de orde door paal en perk te stellen aan 
oorlog en anarchie, maar van deze herordening profiteerde slechts 
de staat, niet de bevolking, die de lasten ervan te dragen kreeg in de 
vorm van een ondraaglijk belastingsysteem70). Zo diep zat de schrik 
voor de onbarmhartige wijze van belasting-innen er bij de mensen in, 
dat de vaststelling van de aanslag door de tijdgenoot Lactantius een 
openbare ramp en reden tot algemene rouw werd genoemd 7 1). Het uit
zwermen van de belastinggaarders over steden en provincies vergelijkt 
hij met een plundertocht van vijandelijke invallers, waarna hij de 
manier, waarop het er toegaat, aldus beschrijft: Kluit voor kluit wer
den de akkers nagemeten, wijnstokken en bomen werden geteld, ieder 
soort dieren werd opgeschreven, het aantal hoofden der bevolking 
aangetekend, volk van stad en land in de steden bijeengedreven; alle 
fora stonden vol met de groepen der familiae, allen waren er met hun 
kinderen en slaven. Men hoorde folteringen en geselslagen, kinderen 
werden opgehitst om tegen hun ouders, juist de trouwste slaven om 
tegen hun meesters, echtgenoten om tegen hun mannen aangifte te 
doen. Was men daarmee niet tot resultaat gekomen, dan werden die 
zelf aan kwelling onderworpen, om ten nadele van zichzelf aangifte 
te doen en ah het lijden hen murw gemaakt had, werd er aangifte 
gedaan van wat men niet bezat. Leeftijd of gezondheid vermochten 

71 



niet te verontschuldigen. Zieken en gebrekkigen werden voor de dag 
gesleept; ieders leeftijd werd geschat, bij kinderen deed men er jaren 
bij, bij oude mensen deed men er af. Alom heersten rouw en droe
fenis72). En na de belastinggaarders komen de controleurs die, ter 
rechtvaardiging van hun baan, de aanslagen nog verhogen, vaak tot 
het tweevoudige toe73). 
Naast deze van staatswege bedreven officiële uitzuiging van het volk 
door belastingterreur, kwamen onlusten en oorlogen de toestand nog 
verergeren. Sinds de kerkvrede werd Africa onveilig gemaakt door de 
benden der circumcellionen, die overvallen pleegden, plunderden, mal
traiteerden met schuldbrieven en — een ware ramp na wat wij zagen 
bij Lactantius! — belastingpapieren vernietigden74). Italië bleef ge
vrijwaard voor deze Donatistische troebelen, doch had in plaats daar
van de ongelukkige eer doelwit te zijn van de invallen der barbaren, 
die vanaf het einde der vierde eeuw steeds brutaler werden en er in 
de vijfde eeuw vrijwel ongehinderd rondtrokken75). 
Men kan zich voorstellen onder welke onnoemelijke ellende de bevol
king van het westers rijksdeel door dit alles gebukt ging. Door eigen 
regering, door Goten, Hunnen en Vandalen opgejaagde, berooide, 
gewelddadig bejegende en geruïneerde mensen: dat is het volk, dat in 
die jaren gechristianiseerd werd, het kerkvolk van Ambrosius, Augus
tinus en Leo. Hoe het zich hield, laat zich begrijpen: demoralisering 
en verwildering kunnen in zulke omstandigheden niet uitblijven. Het 
werd een strijd om het naakte bestaan; hebzucht in allerlei vormen 
als vanzelf met zich meebrengend. En, zoals altijd, bracht deze ellende 
ook haar profiteurs voort, de schurken, die munt wisten te slaan uit 
andersmans leed, zich verrijkten aan andermans armoe, zich te buiten 
gingen in gebras en dolzinnige luxe, waarvan de beschamende feiten 
bij Salvianus geboekstaafd staan76). Tegen deze achtergrond moet 
de kerkelijke armenzorg van vierde en vijfde eeuw gezien worden. 
Zij moet een hopeloze onderneming hebben geleken, doch de Kerk 
heeft geen ogenblik geaarzeld, maar gedaan wat zij kon. Men ziet 
dan ook juist bij de grote kerkvaders van die tijd, dezelfde van wie 
onze Laurentiusteksten stammen, de nood getrouw weerspiegeld. Met 
name in wat Ambrosius en Leo zeiden en schreven over de kerkelijke 
armenzorg. 
Een ware kruistocht voert Ambrosius in zijn preken tegen hebzucht, 
spilzieke luxe en verkwisting. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de 
bestrijding daarvan en zet zich dus, omdat hij de toestanden niet kan 
veranderen, ervoor in om zoveel mogelijk slachtoffers van de toe
standen te helpen77). Aan menigten van in moeilijkheden verwikkelde 
lieden offerde hij volgens de ooggetuige Augustinus zoveel tijd, dat 
wat hem overbleef om te eten en te lezen maar heel weinig was78). 
De trieste cataloog van de in Ambrosius' spreekkamer behandelde 
zaken, tevens dus het werkprogramma van de toenmalige kerkelijke 
armenzorg, staat te lezen in de hoofdstukken XV en XVI van het 
tweede boek De officiis. Daar wordt gesproken over zo verregaande 
armoede, dat de meest elementaire dagelijkse nooddruft ontbreekt en 
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over de groep der stille armen79). Tekenend voor de tijd zijn de ver
melde oorzaken: verlies van erfdeel, verdrijving van bezittingen, be
roving80) en de Goteninval van 378, waarbij de kerk van Milaan te 
zorgen kreeg voor vrijkoop van krijgsgevangenen, van vrouwen die 
gevaar liepen verkracht, mannen van gedood, kinderen van aan hun 
ouders ontrukt, burgers van aan hun vaderland ontnomen te wor
den81). Op die vrijkoop komt Ambrosius later nog terug, want het 
zit hem hoog, dat er aanmerking gemaakt was op de wijze, waarop 
hij aan het losgeld kwam: het ten gelde maken van de kostbare beno
digdheden voor de eredienst82). Om nu terug te keren naar hoofdstuk 
XV: genoemd worden verder het opkomen voor insolvente schulde
naars, het opvoeden van (te vondeling gelegde) kinderen, het bescher
men van wezen en in het bijzonder van ouderloze jongemeisjes door 
deze aan een bruidsschat te helpen83); alles volop realiteit in een tijd 
van economisch verval en voortdurende oorlogen, in hoofdstuk XVI 
aldus getypeerd: nooit immers was er dringender vraag64). Beslist niet 
ontbreken mag het tafereel van De officiis II, XXIX, 150-151, een 
staal van zorg voor de weduwe en in hoge mate tekenend voor Am
brosius' tijd. De kerk van Pavia had de aan een weduwe nagelaten 
erfenis onder zich en geraakte hierover in conflict met de keizerlijke 
ambtenarij, die deze erfenis op grond van bepalingen zus en zo (dus 
op de gebruikelijke wijze) trachtte in te palmen. Aanvankelijk hield 
de clerus voet bij stuk, doch wat te doen — aldus Ambrosius — wan
neer de heren een dreigende houding gaan aannemen? Dan zit er 
weinig anders op, dan hen hun zin te geven. Toch liet de bisschop 
van Pavia het er niet bij zitten en pleegde overleg met Ambrosius, 
die hem ertoe aanzette, alsnog te trachten het geld terug te krijgen. 
Dit lukte, doch niet dan tegen afgifte van een schuldbekentenis, die 
de ambtenaar opnieuw gelegenheid tot chicanes bood: de keizer zou, 
maar liefst volgens afspraak met de bisschoppen, zijn bevel hebben 
hernieuwd. De bisschoppen ontkenden natuurlijk zo'n afspraak ten 
stelligste en wisten de keizer, als was het tegen diens zin, na eindeloos 
gepraat (waarin zij dreigden met wat de tempelrover Heliodorus over
komen was) tot rede te brengen. En nog gaf men het niet op, doch 
thans probeerde men een stiekeme roof. De bisschop van Pavia voor
kwam echter deze poging, zodat uiteindelijk de weduwe haar bezit 
terugkreeg. Dit is maar één voorbeeld, zo leidde Ambrosius dit ver
haal in, want: gijzelf herinnert u, hoe vaak wij moesten opkomen 
voor het bezit van weduwen, ja van allen, tegen aanvallen van staats
wege 85). 
Niet minder tekenend voor de tijd is tenslotte de zorg voor de vreem
delingen, waarover De officiis II, XXI handelt. Eensdeels bracht de 
toestand van het rijk een aanwas van peregrini met zich mee, voor 
een ander deel de groei van het aantal christenen. Naast de slacht
offers van de economische nood, die het platteland ontvluchtten, en 
vooral ook de door oorlog en barbareninvallen ontheemden, komt de 
groep van typisch christelijke herkomst, die der pelgrims. Het valt op, 
hoe juist in deze tijd de christelijke orbis op de reislust harer burgeis 
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gaat werken. Bardy vestigt de aandacht op het veelvuldig contact der 
christelijke centra en van de prominente kerkfiguren na de Constan-
tijnse vrede86). Men hoeft slechts te denken aan de boodschappers, 
die de omvangrijke correspondentie van mannen als Ambrosius, Au
gustinus, Hieronymus en, wat later, Leo in alle delen van het rijk 
bezorgden. Aan wat op reis toog, om de grote kerkmannen te zien en 
te spreken en vooral aan de pelgrimages naar heilige plaatsen in Oost 
en West: naar Jerusalem, Bethlehem, Egypte en Rome. Ook voor deze 
reizigers moest gezorgd worden en Ambrosius schrijft: Het is toch 
een openbare vorm van menslievendheid, dat de vreemdeling niet 
zonder onderkomen zij, voorkomend worde opgenomen, dat de deur 
opensta voor de komende man. Heel de wereld houdt het voor uiterst 
passend, dat vreemdelingen eervol worden ontvangen, de weldaad 
ener gastvrije tafel niet ontbreekt, met dienstvaardige vrijgevigheid 
wordt geholpen, oog wordt gehouden op de aankomst van gasten*1). 

Het is duidelijk, dat de armoede een der grootste zielzorgproblemen 
van paus Leo is geweest, want bij geen van de vaders staat de aalmoes 
zo centraal en wordt daarop zo regelmatig en nadrukkelijk gewe
zen88). De volle autoriteit van zijn machtig woord wendt hij aan, 
om de armenzorg aan fondsen te helpen. De neerslag daarvan vormen 
zijn sermones de collectis, onvervalste bedelpreken, en daarnaast de 
preken over het vasten. Want met het vasten verbindt Leo steevast de 
aansporing tot aalmoes onder het motto: verzadige de arme wat de 
vastende zich ontzegt**). Over het vasten, en dus ook over de aal
moes, gaan vierendertig van de ons bewaarde sermones. Voegt men 
daarbij nog de zes sermones de collectis, dan komt men op het totaal 
van de zesennegentig overgeleverde preken tot het respectabele aantal 
van veertig, waarin de armenzorg een min of meer centrale plaats 
inneemt. 
En kort resumé laat voldoende zien, dat het Rome van Leo niets 
toegaf aan Ambrosius' Milaan. Men beluistert de verpaupering van 
het rijk in de vaststelling, dat zeer velen... part noch deel hebben 
aan de opbrengst van het land90) en dat aan velen ontbreekt, waar 
men God na de oogst voor dankt91). Ook achter Leo's woorden, al 
is bij hem de tekening naar het leven minder sterk als bij Ambrosius, 
ziet men de trieste stoet der slachtoffers van een zo donkere tijd 
voorbijgaan: hongerlijders, naakten, zieken en gebrekkigen, wezen en 
weduwen, ontheemden, gegijzelden, verdrukten, daklozen en stille 
armen92). Ambrosius' invectieven tegen sociale en morele misstanden 
liggen Leo niet, maar ook hij wijst de hebzucht aan als de bron van 
zoveel kwaad93). Zorgen voor de armen is de houding, die de Kerk 
tegenover de hebzucht stelt, vrijgevigheid de tegenpool van gierigheid, 
die zij verdrijft. 

De voorstelling van Laurentius als de aalmoezenier, die het goede 
werk verrichtte van de schatten der kerk te geven aan de armen — 
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het kort begrip, zoals is aangetoond, van het diakenthema der Lau-
rentiusteksten — krijgt tegen de achtergrond van dit alles een onmis
kenbaar en uitgesproken tijdgebonden karakter. Het diakenthema der 
Laurentiusteksten blijkt tenslotte een exempel van zeer symptomatische 
aard; een illustratie in verhaalvorm van het zakelijke beeld der situa
tie, dat af te lezen valt uit wat zojuist is bijeengebracht uit Ambrosius 
en Leo. Een illustratie van de sociaal-economische desintegratie der 
westerse samenleving in de late keizertijd; van het bewustzijn der 
Kerk hier een plicht tot hulpverlening te hebben; van de resoluutheid 
tenslotte, waarmee zij deze plicht vervulde in de vorm van armenzorg, 
ambtshalve vallend onder de diakens. Illustraties in de vorm van 
exempelen zijn vóór alles pittoresk, niet fotografisch. Geen nauwkeu
rig kopiërende weergaven van feiten en toestanden, maar evocaties, 
die pas geheel verstaanbaar worden, wanneer men eenmaal de situatie 
kent. Het verhaal over de aalmoezenier, het diakenthema van de Lau
rentiusteksten, geeft dan ook nergens de beschreven toestand van 
vierde en vijfde eeuw nauwkeurig weer, maar blijkt daarnaar wel 
voortdurend te verwijzen en er tal van aanknopingspunten mee te 
bezitten. 
Het is Ambrosius in persoon, die de weg naar deze verklaring wijst, 
door zich ter rechtvaardiging van zijn eigen handelwijze met het goud 
der kerk op het voorbeeld van Laurentius te beroepen. Ambrosius had 
de kostbaarheden der kerk, die dienden voor de eredienst, verkocht 
om aan losgeld te komen voor de krijgsgevangenen van de Goten
oorlog in 378. Dat was hem kwalijk genomen, als had de bisschop 
zich vergrepen aan de eerbied jegens het bloed van Christus. Wie ech
ter zo redeneert, aldus Ambrosius, vergeet, dat Christus' bloed de 
losprijs is van onze zaligheid. Het ligt juist geheel in de lijn van hun 
bestemming, wanneer de gouden vaten, die het bloed des Heren bevat
ten, ook zélf tot losprijs dienen. Meer dan zorgvuldig in de schatkamer 
bewaarde gouden bekers is de vrijkoop van een groot aantal gevan
genen waard en het is vanzelfsprekend, dat het goud van de Red-
emptor tot red-emptio dient van hen, die in gevaar verkeren. En 
Ambrosius vervolgt: kijk naar Laurentius, die er precies zo over dacht 
als ik. Ook volgens hem dient het goud der kerk Christus' verlossende 
werkzaamheid metterdaad tastbaar te maken. Want toen de nood aan 
de man kwam, deed hij met de kerkschat wat ik, Ambrosius, ermee 
gedaan heb: aanwenden tot leniging van andermans noden in plaats 
van achter slot en grendel houden. Had hij het goud der kerk onder 
zich gehouden, dan was de vervolger ermee gaan strijken; nu echter 
heeft het Christus' verlossing in de armen tastbaar gemaakt en Lau
rentius de krans der martelaren opgeleverd. Van Laurentius vindt 
iedereen dat prachtig en niemand zegt, dat hij zo niet had moeten 
handelen; waarom zeggen ze dat dan wel tegen mij »4)? 
Duidelijker kan het niet: de meest prominente kerkvorst van zijn tijd 
legt het diakenthema der Laurentiustraditie uit als illustratie van zijn 
eigen praktijk. In dit bekende verhaal (want hij vindt het niet eens 
nodig het echt te „vertellen") legt Ambrosius zijn eigen opvatting 
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neer. Hij grijpt het doelbewust aan om er, als in een exempel, zijn 
eigen verantwoordelijkheidsbewustzijn in te kleden. 
Klaarblijkelijk zinspelend op contemporaine toestanden, is vervolgens 
het voortdurend wijzen der Laurentiusteksten op de onbaatzuchtigheid 
van Laurentius' armenzorg. Wij constateerden de voortdurende eens
gezindheid, waarmee de Laurentiusteksten als tegenpartij van hun 
held de hebzucht aanwijzen. Met andere woorden: de vorm van boos
heid, die door Ambrosius en Leo gebrandmerkt werd als bron van 
zoveel leed of als wortel van alle kwaad in hun tijd. Zo staat dan ook 
in de eis der vervolgers van onze Laurentiusteksten de tomeloze heb
zucht, die vloek der ineenstortende westerse wereld, in al haar aan
matiging en niets ontziende brutaliteit te kijk. 
Het is de moeite waard, de aandacht te vestigen op enige merkwaardige 
raakpunten tussen het conflict, waarin Laurentius als kerkelijk the
saurier met de vervolgers raakte, en Lactantius' eerder weergegeven 
beschrijving van een belastingaanslag. Wij wijzen vooreerst op het als 
kudden bijeendrijven der familiae op de fora door de belastingterro-
risten, zodat tenslotte iedereen daar staat met zijn kinderen en slaven. 
Een soortgelijke situatie vindt men ook in het Laurentiusverhaal. Het 
doet er minder toe, dat het hier niet de beambten zijn, die de mensen 
op een hoop drijven, doch dat Laurentius het hier doet. Waar het op 
aankomt is, dat uiteindelijk de typische situatie van de belastingaan-
lag ontstaat: enerzijds de beambten, belust op een zo grondig moge
lijke plundering van wat zij aan bezit vermoeden. En voor hen staande 
een paterfamilias, hier Laurentius als beheerder der armenkas, die 
met heel zijn familia, hier de familia Dei, in het openbaar ter verant
woording (d.i. мп zich te laten uitplunderen) is geroepen. De menigte, 
waarmee Laurentius voor de ambtenaren staat, verschilt niet veel van 
die welke Lactantius beschrijft. Deze haveloze troep ongelukkige ar
men en zieken, bevreesd voor de vervolgers en bedroefd om wat hun 
weldoener bedreigt, is ongeveer het evenbeeld van degenen, die Lac
tantius opsomde: de opgejaagde, dodelijk bevreesde mensen, die zich 
bedreigd weten met complete ruïnering, de uit hun huizen gesleepte 
zieken en invaliden, allen gedompeld in rouw en droefenis. Opmer
kenswaard is verder nog de verwante manier, waarop zowel in het 
Laurentiusverhaal als bij Lactantius de beambten tot resultaat trach
ten te komen: door toepassing van tortuur. Evenals bij Lactantius 
folteringen en geselslagen worden gehoord tot afdwinging van aan
giften loopt ook de zaak Laurentius op folteringen uit. Weliswaar 
ontbreekt elk spoor van l i t t e r a i r e verwantschap tussen Lactan
tius' tafereel en het Laurentiusverhaal. Maar wat Lactantius beschrijft, 
is een stukje werkelijk leven, contemporain aan het Laurentiusverhaal. 
Waar nu dit laatste in meerdere opzichten ζ а к e 1 ij к — niet litterair 
— verwant blijkt met Lanctantius' levensecht getuigenis, is dit een 
reden temeer om staande te houden, dat het Laurentiusverhaal inder
daad een illustratie is van de contemporaine belastingterreur en van 
de nood, daardoor over het volk gebracht. 
Het verhaal van Laurentius' armenzorg illustreert verder ook de rol 
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der Kerk als beschermster der slachtoffers van de belastingterreur. 
Gebleken is, hoe de bisschoppen in dit opzicht hun taak verstonden. 
Niet alleen uit Ambrosius' verhaal over de weduwe van Pavia, maar 
ook uit de daaraan voorafgaande opmerking, dat dit geval niet alleen 
stond en dat de Kerk voortdurend weduwen, ja allerlei soort mensen, 
tegen de grijpgrage belastingdienst verdedigde. En weer is dus Lauren-
tius' optreden een illustratie van de eigen praktijk van de auteurs der 
Laurentiusteksten. Natuurlijk loopt het met Laurentius anders af als 
met de bisschoppen der late vierde- en der vijfde eeuw, want sinds de 
kerkvrede vermoordt het rijk geen bisschoppen meer, doch stuurt hen 
in ballingschap, wanneer zij de keizer naar diens eigen mening niet 
geven, wat hem toekomt. Het Laurentiusverhaal speelt echter vóór de 
kerkvrede en hij eindigt dus als martelaar. Alvorens op de rooster te 
belanden, deed hij echter precies hetzelfde als de clerus van Pavia, 
haar bisschop en diens metropoliet Ambrosius: een vastberaden neen 
stellen tegenover de fiscale aanval op het bezit der armen. Niet alleen 
met woorden, doch metterdaad; door tijdig uit te delen aan de hulp
behoevenden, wat anders opgespoord en in beslag zou worden geno
men. Laurentius' preventieve uitdeling, „Laurentius contra hebzucht", 
is een volmaakt pendant van De officiis II, XXIX, 151: praevenit 
sanctus episcopus, ut redderet viduae quod acceperat. 
En tenslotte is reeds eerder aangetoond, dat de tekening van de diaken 
als aalmoezenier der kerkelijke armenzorg, het uitgangspunt van heel 
het verhaal over de thesaurier Laurentius, overeenstemt met de feite
lijke kerkregelingen van de tijd en van de kerken, waaruit de Lauren
tiusteksten stammen. En dit is een laatste bevestiging der tijdgebonden
heid van het diakenthema der Laurentiusteksten. 

De herkomst van het diakenthema der Laurentiusteksten is thans dui
delijk. Waar het verhaal vandaan komt, is niet na te gaan, wanneer 
men met deze vraag bedoelt, wie het formuleerde en wanneer dit pre
cies gebeurde. Maar vastgesteld is, dat de kem van het diakenthema 
der Laurentiusteksten — de verheerlijking van de „aalmoezenier" — 
herleidbaar is op de eigen tijd, praktijk en omstandigheden van de 
auteurs dezer teksten. Dit thema is het verhaal van hun eigen wereld: 
van een wereld vol hebzucht, nood en lijden, waartegen de Kerk zich 
weerde door de hebzucht te bestrijden en onbaatzuchtig de nood te 
lenigen, zoveel zij kon, onder leiding van haar bisschoppen met dia
kens als hun trouwe helpers in de functie van „aalmoezeniers." 
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AANTEKENINGEN BIJ HET TWEEDE HOOFDSTUK 

t) M. LAVARENNE, P r u d e n c e , IV. Paris 1951, p. 33, Peristephanon II, 37-40: 

Hic primus e Septem uiris, 
qui stant ad aram proximi, 
leuita sublimis gradu 
et ceteris praestantior. 

2) . . . ce sont surtout des „choses" et des institutions plus ou moins concrètes qui 
ont fait leur entrée à Rome avec leurs noms, étrangers. Ce sont des noms 
comme: apostolus, ecclesia ... diaconus... CHR. MOHRMANN, Études sur le 
Latin des Chrétiens. Roma 1958, p. 42; vgl. p. 62 en 89. 

') . . . on peut signaler des cas de purisme dans la littérature chrétienne, mais — et 
c'est caractéristique pour les tendances libres et peu littéraires du plus ancien 
idiome chrétien — c'est presque toujours l'emprunt ancien qui l'a emporté sur 
le mot latin qu'un purisme, le plus souvent un purisme littéraire, a voulu intro
duire. . . . l'ancien mot minister qui se trouve, surtout à Rome, à côté de l'em
prunt diaconus n'a pas pu se maintenir. MOHRMANN, a.w., p. 62-63. 

*) L'emprunt levita a été sujet à une évolution sémantique indépendante, qui 
résultait au sens „diacre". MOHRMANN, a.w., p. 47. 

s) LAVARENNE, p. 33, Peristephanon II, 40-44: 

claustris sacrorum praeerat, 
caelestis arcanum domus 
fidis gubernans clauibus, 
uotasque dispensans opes. 

·) P. GAECHTER s.j., DU Sieben. ZKTh 74(1952), p. 129-166. 

τ) Zo V. MONACHINO s.j., La cura pastorale a Milano Cartagine e Roma nel 
secolo IV. Roma 1947, p. 377, waar de werkzaamheid der Romeinse diakens uit 
Leo's Laurentiuspreek, S 85, wordt afgeleid. Op p. 327 n. 12 wordt S 48,1 van 
Leo aangehaald, waar de predikant de diakens ministri sacramentorum noemt, 
waarbij de auteur commentariëert: propriamente ivi (S 48,1) parla (Leo) di S. 
Lorenzo, ma senza dubbio avrà attribuito a SXorenzo l'ufficio che i diaconi 
avevano anche al suo tempo. Vooreerst is de verwijzing onjuist: wel noemt Leo 
in S 48,1 de diakens ministri sacramentorum, doch spreekt over diakens in het 
algemeen en zeer beslist niet over Laurentius. Misschien is dit een vergissing van 
de auteur en bedoelt hij het wél van Laurentius gezegde ministeria sacramen
torum in S 85,2, ofschoon de errata dit niet doen blijken. Maar ons grootste 
bezwaar geldt het door de auteur op geen enkele wijze documentair gestaafde 
senza dubbio, dat op eenzelfde absolute manier herhaald wordt op p. 377: 
. . . nel panegirico di S.Lorenzo, nel quale ha (Leo) voluto senza dubbio descrivere 
l'ufficio dei diaconi del suo tempo. Hier wederom een zeer stellige uitspraak 
zonder enige documentatie. Anders dan Monachino gaan te werk P. LEDER, 
Die Diakonen der Bischöfe und Presbyter und ihre urchristliche Vorläufer. Stutt
gart 1905 en G. RATZINGER, Geschichte der kirchlichen Armenpflege. Frei
burg i.B., 1868. Zij steunen op de mededelingen van het Liber Pontificalis over 
Xystus en Laurentius en hechten, aldus doende, te veel waarde aan dit boek, 
dat voor de tijd van Xystus II geen betrouwbare historische bron is. Wat er 
over Xystus en Laurentius in staat, is eenvoudig het latere verhaal van de Lau-
rentiusteksten. Zolang men te werk gaat als Monachino, Leder en Ratzinger, 
blijft men binnen het kader van het Laurentiusverhaal, terwijl het juist nood
zakelijk is dit kader te doorbreken met historisch betrouwbare documentatie. 

e) ML 16,100, De officiis I, L, 252: Cum solveris auctori debitum, licet ut opera 
tua in beneficientiam et adjumenta hominum conféras, atque opem feras neces-
sitatibus, aut pecunia, aut officio, aut etiam quocumque muñere; quod late patet 
in vestro ministerio: pecunia, ut subvenías; debito, ut obligatum liberes: officio, 
ut servanda suscipias, quae metuat amittere, qui deponenda credidit. 
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·) ML, 16,121, De officiis II, XV, 69: De eo enim loquor qui praeest alicui muneri, 
ut si officium sacerdotis gerat, aut dispensatoris; ut de his suggeret episcopo, 
nee réprimât si quern positura in necessitate aliqua cognoverit... 

»·) De officiis II, XVI,, 76; II, XXI, 111. 

») СЛ.ІІ 28,6 (= Didascalia li 28,6). 

" ) Confessiones VI, 3; tekst in n.78 van dit hoofdstuk. 

19) Er moet een interessante studie te maken zijn over de betekenisontwikkeling 
van het woord „aalmoezenier." Deze studie zou moeten beginnen bij de oud
christelijke dispenja/or-armenzorger en, zo vermoeden wij, aantonen dat de func
ties, die thans door „aalmoezeniers" worden vervuld, oorspronkelijk vervat lagen 
in de oudchristelijke dispensator-functie, waaruit zij zich tot zelfstandige bedie
ningen ontwikkelden. Thans noemt men dit sociale of categoriale takken van 
zielzorg. Maar het feit, dat de functionaris nog aalmoezenier heet, demonstreert 
wellicht weer eens hoe antieke elementen in de Kerk voortleven. 

" ) ML 16,124, De officiis II, XVI, 78: Quo plus te operari viderit populus, magis 
diliget. 

i·) ML 54,168, S 11,2: Providenter igitur, dilectissimi, a Sanctis Patribus pieque dis-
positum est, ut in diversis temporibus quidam essent dies qui devotionem fidelis 
populi ad collationem publicara provocaren!; et quia ad ecclesiam maxime ab 
unoquoque opem quaerente decurritur, fieret ex possibilitate multorum, volun
taria et sancta collectio, quae per praesidentium curam necessariis servirei ex-
pensis 

N) Wat o.a zeer duidelijk blijkt uit de voor dit tijdstip verregaande zelfstandigheid 
van de priesters der tituli inzake celebreren; in het algemeen: uit de ontwikkeling 
van het parochie-wezen naast het zich in de bisschopskerk(en) afspelende stede-
lijk-kerkelijke leven. Deze ontwikkeling was in Rome andere steden ver vooruit, 
vgl. MONACHINO, p. 349-352. Veelzeggend is ook de bepaling van een Ro
meinse synode (402) onder Innocentius I (401-417), dat priesters, ja zelfs diakens, 
in de Paastijd mogen dopen. Priesters mogen dit trouwens altijd, anders dan de 
diakens, die het buiten de Paastijd niet mogen. С HEFELE-H. LECLERCQ, 
Histoire des conciles, II, 1. Paris 1907, p. 136. 

i7) ML 51,594, Chronicum II: Quod facinus (de moord op Patroclus) ad occultant 
missionem Felicis magistri militum praeferebatur, cuius impulsu creditus est 
etiam Titus diaconus, vir sanctus Romae pecunias pauperibus distribuens eventus. 

18) BARDENHEWER, Geschichte, IV, p. 536-538. 

i') culmen apostolicum cum Caelestinus haberet 
primus et in toto fulgeret episcopus orbe, 
haec quae miraris fundauit presbyter urbis 
Illyrica de gente Petrus, uir nomine tanto 
dignus ab exortu Crhisti nutritus in aula, 
pauperibus locuples, sibi pauper, qui bona uitae 
praesentis fugiens meruit sperare fuluram. 
Naar: E. DIEHL, Inscriptiones latinae christianae veteres, I. Berolini 1925, p. 347. 

e») Matth. 19, 27-29. 

Щ F. PRAT, Les prétentions des diacres romains au quatrième siècle. RSR 3 (1912), 
p. 463-475, dateert de Quaestiones Veteris et Novi Testamenti tussen 374-382 
(p. 474), Hieronymus' Epistola 146 vóór 386 (p. 475) en vermoedt de afhankelijk
heid van de brief van Quaestio 101 op p. 465. 

" ) A. SOUTIER, P s e u d o - A u g u s t i n i q u a e s t i o n e s v e t e r i s e t n o v i 
t e s t a m e n t i C X X V I I (= CSEL 50). Vindobonae-Lipsiae 1908, p. 195, 
De iactantia Romanorum leuitarum, 4: sed quia Romanae ecclesiae ministri sunt, 
ideirco honorabiliores putantur quam apud celeras ecclesias propter magnificen-
tiam urbis Romae quae caput esse uidetur omnium ciuitatum. 
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") J.HILBERG, S a n c i i E u s e b i i H i e r o n y m i e p i s t u l a e , I I I ( = CSEL 
56). Vindobonae-Lipsiae 1918, p. 310-311, Epist. 146,1: ubicumque fuerit episco-
pus, siue Romae siue Egubü siue Constantinopoli siue Regii siue Alexandriae 
siue Tanis, eiusdem meriti, eiusdem et sacerdotii. 

M) SOUTIER, p. 197, De iactantia Romanorum leuitarum, 7-8: diaconü enim ordo 
est, accipere a sacerdote et sic dare plebi. Uides quid pariât uaná praesumptio? 
immemores enim elatione mentis, eo quod uideant Romanae ecclesiae se esse 
ministros, non considérant quid illis a deo decretum sit et quid debeant custo
dire, sed tollunt hoc de memoria assiduae stationes domesticae et officialitas, 
quae per suggestiones malas seu bonas nunc plurimum potest, aut timentur 
enim, ne male suggérant, aut emuntur, ut praestent. hi sunt qui faciunt eos 
ordinis sui non considerare rationem. 

M) JUSTINUS, Apologia I, 65: LEO S 48,1: diakens ministri sacramentorum. 

") HILBERG, p. 311, Epist. 146¿. sciant quare diaconi constituti sint, legant Acta 
apostolorum, recordentur condicionis suae. 

«) HILBERG, p. 308, Epist. 146,1. ...mensarum et uiduarum minister. 

«) G. DIX, T h e t r e a t i s e o n t h e A p o s t o l i c T r a d i t i o n o f St. 
H i p p o l y t u s o f R o m e . H i s t o r i c a l i n t r o d u c t i o n , t e x t u a l 
m a t e r i a l s a n d t r a n s l a t i o n , w i t h a p p a r a t u s c r i t i c u s a n d 
s o m e c r i t i c a l n o t e s . London 1937, p. 57, Traditio Apostolica XXX: 
Diaconus uero unusquisque cum subdiaconibus ad episcopum obseruent; sug-
geretur etiam illi qui infirmantur ut si placuerit episcopo uisitet eos. Ualde 
enim oblectatur infirmus cum memor eius fuerit princeps sacerdotum. Vgl. 
СЛ.ІІ 44,3 en 111 19,7( de bekende tekst over de diaken als „oor, oog, mond, 
hart en ziel (// 44,3 en III 19,7) en waarneming (alleen in III 19,7) van de 
bisschop." 

« ) F. FUNK, O p e r a p a t r u m a p o s t o l i c o r u m , I. Tubingae 1887, p. 544, 
546, Pastor, Sim. IX, 26,2: 

ol μεν τους ασπίλους έχοντες διάκονοι είσι κακώς διακονήσαντες καΐ 
διαρπάσαντ,ες χηρών καΐ ορφανών τήν ζωήν καΐ έαυτοΐς περι-
ποιησάμενοι έκ της διακονίας ής Ελαβον διακονησαι. 

Χ») G. HARTEL, T h a s c i C a e c i l i C y p r i a n i e p i s t u l a e ( = CSEL 3, 2). 
Vindobonae 1871, Epist. 50: Nicostratum multorum criminum reum et non 
solum patronae suae carnali cuius rationes gessit fraudes et rapiñas fecisse, uerum 
etiam, quod est illi ad perpetuara poenam reseruatam, ecclesiae deposita non 
modica abstulisse. HARTEL, p. 617, 1-3, Epist. 52,1: Nicostratum quoque dia-
conio sanctae administrationis amisso, ecclesiasticis pecuniis sacrilega fraude 
subtractis et uiduarum ac pupiUorum depositis denegatis. 

»i) Epist. 7,1 en 14,2. 

M) LEDER, p. 237-243. Het gaat over de Carthaagse diaken Felicissimus, de rech
terhand van Novatus, in diens rel tegen de ondergedoken Cyprianus. CYPRIA-
NUS, Epist. 52 en 41. 

ω ) MONACHINO, p. 219: Per il tempo che direttamente interessa la nostra ricerca 
(d.i. vierde eeuw) non abbiano alcuna attestazione esplicita. En op p. 220: 
. . . non abbiamo alcun documento concreto dell' opera caritativa ed assistenziale 
della chiesa di Cartagine, né possiamo dire alchunchè circa la sua oragnizza-
zione. . . 

'*) Monachino citeert Augustinus' sermones 50, 51, 205-210, Epist. 252 en Contra 
epist. Parmeniani; p. 220, n.n.161-163. 

ω) Didascalia ΠΙ 12,1 = CA. Ill 16,1; Did. II 28,6 = CA. II 28,6; Did. II 31,1-2 
= CA. II 31,1-2; Did. II 44,3-4 = CA. II 44,3-4; Did. Ill 8,1 = CA. Ill 8,1; 
Did. Ill 13 = CA. Ill 19; CA. VIII 47,41. 
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M) LAVARENNE, p. 33, Peristephanon il, 45-46: 
Versât famem pecuniae 
praefectus urbis regiae. 

«) Tekst in n.5 van dit hoofdstuk. 

se) Zie n.5 van dit hoofdstuk. 
«) ML 16,977, Epist. XVIII, 15: Possessio Ecclesiae sumptus est egenorum. 

«o) ML 16,140, De officiis II, XXV11I, 137: Aurum Ecclesia habet, non ut servet, 
sed ut eroget, et subveniat in necessitatibus. Quid opus est custodire quod nihil 
adjuvat ? 

41) Tekst in n.l van dit hoofdstuk. 
«) Vgl. echter p. 102-103. 
«) LAVARENNE, p. 42-43, Peristephanon 361-372: 

ІШ os decore spienduit 
fulgorque circumfusus est; 
talem reuertens legifer 
de monte uultum detulit, 

ludaea quem plebs aureo 
boue inquinata et decolor 
expauit et faciem retro 
detorsit impatiens Dei. 

Talemque et Ше praetulit 
oris corusci gloriam 
Stephanus per imbrem saxeum 
cáelos apertos intuens. 

") G. WILPERT, I sarcofagi cristiani antichi, I, tavole. Roma 1929, tav. С - CV; 
I, testo, p. 180 e.V. L. HERTLING s.j. - E. KIRSCHBAUM s.j.. Le catacombe 
Romane e i loro martiri, Roma' 1949, p. 259. 

«) WILPERT, l sarcofagi, I, tavole, tav. CXXXIX, CL 1-2, CLIV 4; l, testo, p. 173-
185. J. WILPERT, Die Römischen Mosaiken und Malereien, III. Freiburg i.B. 
1924, Taf. 4. F. v. d. MEER, Maiestas Domini. Thêophanies de l'apocalypse 
dans fart chrétien. Roma 1938, p. 180-184. HERTLING - KIRSCHBAUM, 
Le catacombe, p. 259-260. 

M) Teksten op p. 96-99, 101, 103, 107, 109-110. 
47) ML 16,42, De officiis I, XVII, 65: Ut enim in senibus gravitas, in juvenibus 

alacritas. 

^) W. ROETZER o.s.b.. Des heiligen Augustinus Schriften als liturgiegeschichtliche 
Quelle. München 1930, p. 62, verwijst naar canon 36 van het Carthaags concilie 
van 397, Augustinus' S 280,1 (Perpetua en Felicitas), Guelf. 27 en 28 (beiden 
Cyprianus). 

'*) S 302,1 audivimus van de evangelielezing en ib. 8 sicut traditur van het verhaal 
over Laurentius' list; S 303,1 respondisse fertur, weer over de list; ib. et cum 
ex uno latere arsisse! dicitur tanta tranquillitate illa tormenta tolérasse, ut 
impleretur in eo quod modo in evangelio audivimus: in patientia vestra... 
Ook in S 304,1 niet eenvoudig audire, doch duidelijke verwijzing naar een gang
baar verhaal: in ipsa enim ecclesia, sicut so le t is audire, diaconi gerebat 
officium. 

so) ML 16,30-31, De officiis I, VII, 24: Et sicut Tullius ad erudiendum filium, ita 
ego quoque ad vos informandos filios meos; neque enim minus vos diligo quos 
in Evangelio genui, quam si conjugio suscepissem. Non enim vehementior est 
natura ad diligendum, quam gratia. Plus certe diligere debemus quos perpetuo 
nobiscum putamus futuros, quam quos in hoc tantum saeculo. lUi degeneres nas-
cuntur frequenter, qui dedeceant patrem: vos ante eligimus, ut diligamus. 

s«) Burrhus, Efes. 2,1; Smym. 12,1; Zotion, Magn. 2,1. 
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52) FUNK, O p e r a p a t r u m a p o s t o l i c o r u m , p. 194, Magn. 6,1: 

προκαθημένου του επισκόπου εις τόπον θεοϋ και των πρεσβυτέρων 
είς τόπον συνεδρίου των αποστόλων, και των διακόνων τών Ιμ,οΙ 
γλυκύτατων πεπιστευμένων διακονίαν 'Ιησού Χρίστου. 

α) Ρ. LEDER, Die Diakone der Bischöfe und Presbyter und ihre urchristlichen 
Vorläufer, Untersuchungen über die Vorgeschichte und die Anfänge des Archi-
diakonats. Stuttgart 1905, p. 303-304. De volgende voorbeelden zijn op een na 
aan dit werk ontleend. 

M) Zotion, een der diakens van Magnesia, werd met twee priesters van deze kerk 
door de bisschop naar Smyrna gezonden om Ignatius te begroeten. Op zichzelf 
bewijst dit nog niet een speciale positie van Zotion, waartoe Leder uit dit ge
geven alleen al besluit (p. 148). Dat deze inderdaad bestaat, blijkt uit Ignatius' 
opmerking, dat hij Zotion graag altijd bij zich zou houden en de bisschop van 
Magnesia deze toegewijde diaken als het ware benijdt (Magn. 2.1). Over Philo, 
niet door Leder genoemd, Philad. 11,1 en Smyrn. 10,1. Hij behoort tot de in
timi, die bisschop Ignatius van dienst zijn op diens reis naar Rome. Over Eleu-
therus: Eusebius, Historia Ecclesiastica IV,30 (LEDER, p. 151-155). Terecht 
leidt Leder de bijzondere positie van Eleutherus af uit het feit, dat deze diaken 
als enige met name genoemd wordt naast bisschop Anicetus in de vermelding 
van de leiding der Romeinse kerk. Werkelijk doorslaande kracht krijgt het be
wijs van Eleutherus' bijzondere positie echter pas, als aangetoond is, dat de kerk 
van Rome meerdere diakens had. Leder laat dit na, doch men kan dit aantonen 
uit Justinus' eerste Apologie, te Rome geschreven tijdens of kort voor Anicetus' 
pontificaat. Zowel in hfdst. 65 als 67 van deze Apologie spreekt Justinus over 
de diakens en kent hun een zodanige assistentie in de eucharistieviering toe, dat 
dit meervoud beslist letterlijk genomen dient te worden. Over Callistus: Hippo-
lytus, Philosophoumena IX, 7 en 12 (LEDER, p. 172-199). 

") F. FUNK, D i d a s c a l i a e t C o n s t i t u t i o n e s a p o s t o l o r u m , I. Pa-
derbornae 1905, p. 105, СЛ. II 26 j : 

b Ы διάκονος τούτψ παριστάσθω ώς δ Χριστός τψ πατρί, καΐ λειτουρ-
γείτω αύτψ έν πάσιν άμέμπτως, ώς δ Χριστός, άφ' έαυτοϋ ποιών 
ουδέν, τα αρεστά ποιεί τψ πατρ) πάντοτε. 

' ·) FUNK, D i d a s c a l i a , p. 104, Didasc. Il 26¿: Diaconus autem in typum 
Christi adstat. 

5') FUNK, D i d a s c a l i a , p. 104, Didasc. II 26,4: hie (de bisschop) loco Dei 
regnans... in typum Dei praesidet vobis. 

н) Vgl. n.28 vas dit hoofdstuk. 

··) A. PLICHE-V. MARTIN, Histoire de l'église depuis les origines jusqu'à nos 
jours, III. Paris 1950, p. 232 (Felix-Liberius), p. 233 (Ursmus-Damasus). A.w., 
IV. Paris 1948, p. 252-253 (Eulalius-Bonifatius), p. 341-352 (Laurentius - Sym-
machus). 

M) Liberius ad Uincentium: dilectissimus filius meus Urbicus diaconus, quem uide-
bar habere solatium... (CSEL 65, p. 173). 

«) In verhouding tot de in waardigheid hogeren (bisschop en priesters) zijn diakens 
de jongeren. De leeftijd kon daar los van staan, want wij weten dat in de latere 
vierde eeuw een Romeins diaken niet jonger mocht zijn dan dertig jaar en 
minstens vijf jaar diaken moest blijven, alvorens priester te kunnen worden 
(MONACHINO, p. 328, steunt op epist. I, 13,14 van paus Siricius). Anderzijds 
kon een clericus reeds op vijfentwintigjarige leeftijd priester worden (MONA
CHINO, p. 330, steunt op I, 13 van dezelfde brief). De begrippen ouder en 
jonger moeten dus primair worden opgevat als betrekking hebbend op de hierar-
chia ordinis. 
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«г) H. CORNELISSEN o.p., Liefde (gestencild moraalcollege, Nijmegen 1957-1958). 

»s) DIX, T h e T r e a t i s e o n t h e A p o s t o l i c T r a d i t i o n , p. 18, Trad. 
Apost. IX: . . . so that ministering blamelessly and in purity he may by Thy 
goodwill be found worthy of this exalted office. Maar andere lezing door 
В. BOTTE O.S.B., Hippolyte de Rome, La tradition apostolique. Paris, 1946, 
p. 41: afin que servant sans reproche et avec pureté dans cet ordre, il soit 
trouvé digne, par votre bon plaisir, d'un degré plus elevé (tekst hersteld naar 
CA. VIH 18,3). 

м) FUNK, D i d a s c a l i a , p. 524, CA. Vili 18,3: 

καΐ καταξίωσον αυτόν, εύαρέστωνς λειτουργήσαντα. τήν έγχειρισθεΐσαν 
αύτφ διακονίαν άτρέπτως, άμέμ,πτως, άνεγκλήτως, μείζονος άξιωθ^ναι 
βαθμού. 

«) MOHLBERG, Ver., ρ. 121,"-»β. 

ββ) Introïtus van 10 augustus, vgl. p. 22-23. 

") Vgl. G. RATZINGER, Geschichte der kirchlichen Armenpflege, Freiburg i.B., 
1868. 

•β) R. VIELLIARD, Recherches sur ¡es origines de ta Rome chrétienne. Rome 1959, 
p. 57-58. 

·») M. ROSTOVTZEFF, The social and economie history of the Roman empire, 
I. Oxford* 1957, p. 343-380, 470-477. 

то) ROSTOVTZEFF, p. 514-522. 

'i) S. BRANDT - G. LAUBMANN, L.Caeli Firmlani Lactanti opera omnia ( = CSEL 
27). Vindobonae 1893, p. 198, De mortibus persecutorum 23,1: At uero illud 
publica« calamitatis et communis luctus omnium fuit, census in prouincias et 
ciuitates semel missus. Klachten over het belastingsysteem voorts bij Ambrosius, 
Expositio evangelii sec. Lucam, II, 36; Gregorius van Nazianze, Oratio 18,16; 
Johannes Chrysostomus, De sacerdotio, I, V. 

и) BRANDT-LAUBMANN, p. 198-199, De mortibus persecutorum 23,2-4: agri 
glebatim metiebantur, uites et arbores numerabantur, ammalia omnis generis 
scribebantur, hominum capita notabantur, in ciuitatibus urbanae ac rusticae 
plebes adunatae, fora omnia gregibus familiarum refería, unus quisque cum 
liberis, cum serais aderant, tormenta ас uerbera personabant, füii aduersus pa
rentes suspendebantur, fidelissimi quique semi contra dominos uexabantur, uxo-
res aduersus maritos. si omnia defecerant, ipsi contra se torquebantur et cum 
dolor uicerat, adscribebantur quae non habebantur. nulla aetatis, ualetudinis 
excusatio. aegri ас debiles deferebantur, aestimabantur aetates singulorum, pa-
ruulis adiciebantur anni, senibus detrahebantur. luctu et maestitja plena omnia. 

та) De mortibus persecutorum 23,6. 

t*) F. v. d. MEER, Augustinus de zielzorger, p. 82, waarbij de bronnen over het 
gedrag der circumceUionen worden gegeven in n.18-19 op p. 536. 

" ) Gotemnval in 378: bronnen in F. HOMES DUDDEN, The life and times of 
StAmbrose, I, p. 163-175. Invallen van Alarik in 401, 406 en 410: bronnen in 
T. JALLAND, The life and times of St.Leo the Great. London-New York 1941, 
p. 3-8. Hunneninval in 452: JALLAND, p. 411-413. Raid op Rome vanuit Africa 
door de Vandalen in 455: JALLAND, p. 414-416. 

" ) Uitvoerige bespreking, met teksten van Salvianus bij G. SCHNÜRER, Kerk en 
beschaving in de middeleeuwen, I. Haarlem 1949г, p. 106-111. 

rt) Hierover uitvoerig HOMES DUDDEN, I, p. 461-468 en 546-550. 

™) P. DE LABRIOLLE, S a i n t A u g u s t i n , I. Paris, 1925, p. 120, Confessiones 
VI,3: Non enim quaerere ab eo poteram quod uolebam, sicut uolebam, seclu-
dentibus me ab eius aure atque ore cateruis negotiosorum hominum, quorum 
infirmitatibus seruiebat: cum quibus quando non erat, quod perexiguum tempo
ris erat, aut corpus reficiebat necessariis sustentaculis aut lectione animum. 
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' · ) De officiis Π, XV, 69. 

β») De officiis II, XV, 69. 

ei) De officiis Π, XV, 70. 

βΐ) De officiis II, XXVIII, 138. 

es) De officiis II, XV, 71-72. 

β4) M L 16,123, De officiis II, XVI, 76: Nusquam enim major aviditas petitionis. 

Щ M L 16,143-144, De officiis II, XXIX, 150: Meministis ipsi quoties adversus 
regales impetus pro viduanim, immo omnium deposilis certamen subierimus. 

>«) G. BARDY, l'Eglise et ¡es derniers Romains. Paris 1948, p. 46. 

" ) ML 16,131, De officiis II, XXI, 103: Est enim publica species humanitatis, ut 
peregrinus hospitio non egeat, suscipiatur officiose, pateat advenienti janua. 
Valde id decorum totius est orbis existimatione, peregrinos cum honore suscipi, 
non deesse mensae hospitalitatis gratiam, occurrere officiis liberalitatis, explorare 
adventus hospitum. 

ββ) JALLAND, p. 4 3 2 ^ 3 4 . 

8·) ML 54,172, S 13: Fiat refectio pauperis, abstinentia jejunantis. In andere vorm 
hetzelfde thema bijv. S 48 j , S 49,6 en S 80. 

M ) M L 54,176, S 16,1: Sunt enim plurimi qui nullam in agr is . . . habent . . . portionem. 

•i) M L 54,182, S 17,4: Et quoniam juste de ipsius (van God) largitale gaudetis, date 

operam ut possitis gaudiorum vestrorum habere consortes. Multis enim, quae 
vobis suppetent, d e s u n t . . . 

" ) Ballingen S 10,2; gevangenen S 78,4 en S 10,2; verdrukten S 13; vreemdelingen 
S 10,2, S 13 en S 16,1. In al deze gevallen in de context een reeks als in M L 
54,270, S 40,4: Laetemur in refectionibus pauperum,... Jucundemur in vestitu 
eorum quorum nuditatem.. . texerimus. Sentiant humanitatem nostram aegritu-
dines decumbentium, imbecillitates debilium, labores exulum, destitutio pupillo-
rum, et desolatamm, moestitudo viduarum. 

·>) M L 54,291, S 45,4: Extinguenda est iracundia, mortificanda est superbia, des-
truenda luxuria, radix quoque avaritiae altius persequenda est: ut omnium 
maloram germen excidi vaJeat, si eorum potuerit fomes evelli. 

M) M L 16,140-141, De officiis II, XXVIII, 138: Tune vas Dominici sanguinis agnos-
citur, cum in utroque viderit redemptionem; ut calix ab hoste redimat, quos 
sanguis a peccato redimit., . 139 ... Agnosco infusum auro sanguinem Christi 
non solum irrutilasse, verum etiam divinae operationis impressisse virtutem 
redemptionis muñere. 140 Tale aurum sanctus martyr Laurentius Domino reser-
v a v i t . . . etc. zie Laurentiusteksten. 141... Laurentius qui aurum Ecclesiae maluit 
erogare pauperibus, quam persecutori reservare . . . sacram martyrii accepit coro-
nam. Numquid dictum est sancto Laurentio: N o n debuisti erogare thesauros 

' Ecclesiae, vasa sacramentorum vendere? 



DERDE HOOFDSTUK 

MARTYRIUM FLAMMIS 

I ANALYSE DER TEKSTEN OVER LAURENTIUS' MARTELAARSCHAP 

1. D a m a s u s 

Twee der Damasiaanse epigrammen hebben betrekking op Laurentius: 
de dedicatie van de titulus Damasi en het opschrift bij Laurentius' 
graf in Verano. De toewijding van de titulus spreekt het vertrouwen 
uit van de paus in Laurentius1)*. Al wordt niet ingegaan op Lauren
tius' martelaarschap, vergeten wordt het niet. Het is niet zonder belang 
om op te merken, dat de martelaarswaardigheid als vanzelfsprekend, 
ook al gaat de tekst er niet verder op in, in één adem met Laurentius' 
naam wordt genoemd: 

Ik, Damasus, door de hulp van de mart'laar Laurentius veilig, 
heb u, Christus, God, - dit nieuw gebouw toegewijd. 

Het opschrift in Verano bevat daarentegen een korte schets van Lau
rentius' martelaarschap: 

Zijn overwinning op gesels, beul, vuur, tormenten en boeien 
heeft Laurentius gans - door zijn geloofskracht behaald. 
Rijkelijk legt hier Damasus neer op het altaar zijn gaven, 
erend de ghnsrijke daad - van een zeer groot martelaar. 

Van enig geregeld verhaal kan men in deze tekst niet spreken. Het 
is zelfs mogelijk, dat Damasus geen bepaald verhaal over Laurentius' 
marteldood kende, want de opsomming gesels, beul, vuur, tormenten 
en boeien is zeer wel verklaarbaar als een sjabloonopsomming van de 
gangbare torturen2). De betekenis van deze opsomming interpreteren 
wij dan ook met Delehaye aldus, dat Damasus eenvoudig wil zeggen: 
geen foltering was in staat de martelaar te breken. En dit is dan van 
het martelaarsthema een eerste en zeer belangrijke uitdrukkingsvorm, 
in het vervolg o v e r w i n n i n g s m o t i e f genoemd. Onder deze 
benaming o v e r w i n n i n g s m o t i e f worden al die zegswijzen en 
voorstellingsvonnen samengevat, waarin de Laurentiusteksten het 
martelaarschap karakteriseren als een door Laurentius gewonnen strijd. 
In de hier bestudeerde tekst van Damasus vertoont zich dus het 
overwinningsmotief in het gebruik van het werkwoord overwinnen, 
in de aanduiding der torturen als datgene wat overwonnen wordt en 
in het noemen van Laurentius' geloof als bovennatuurlijke oorzaak 
van de overwinning. 

* De aantekeningen bij dit hoofdstuk op p. 115 e.v. 
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Nog een tweede uitdrukkingsvorm van het martelaarsthema treedt bij 
Damasus op, ditmaal in beide epigrammen. In de titeldedicatie spreekt 
Damasus zijn vertrouwen uit in Laurentius' hulp, in het grafschrift is 
sprake van martelaarscultus door viering van de eucharistie aan Lau
rentius' graf. In beide gevallen wordt dus getuigenis afgelegd van de 
overtuiging, dat er relaties bestaan tussen mensen op aarde en de 
martelaar in de hemel: Laurentius wordt aan het altaar herdacht 
(grafschrift) en aangeroepen als helper (dedicatie). In feite is de kerk
gemeenschap het kader van deze relaties: als leden van dezelfde Kerk 
(of: lokale kerk) weet men zich verbonden met de martelaar en drukt 
men dit verbondenheidsbesef uit in cultus. Vandaar het voorstel, om 
in het vervolg die passages der Laurentiusteksten, waarin het bewust
zijn tot uitdrukking komt van relaties tussen martelaar en Kerk (of: 
kerk), samen te vatten onder de term e c c l e s i a a l m o t i e f van 
het martelaarsthema. 

2. A m b r o s i u s 

In de geschriften van Ambrosius treedt het thema van Laurentius' 
martelaarschap viermaal op. Vooreerst in Ambrosius' lijkrede op zijn 
broer Satyms. Terugkerend van een reis naar Africa was deze in de 
winter 374-375 op Sicilië ziek geworden en deed aan Laurentius een 
gelofte, opdat hij levend in Milaan bij zijn broer mocht terugkeren. 
Hij kwam daar inderdaad levend terug, doch om kort daarop te ster
ven3) en toen Ambrosius de lijkrede op Satyrus uitsprak, schreef hij 
aan Laurentius diens terugkeer in Milaan toe: Nu zien wij in, dat door 
uw gelofte bij de heilige martelaar Laurentius uitstel is verkregen*). 
Evenals in de boven besproken dedicatie van de titulus Damasi is het 
ook hier van belang, om op te merken hoe martelaar als vanzelfspre
kende eretitel met Laurentius' naam verbonden wordt. Bovendien is 
hier het ecclesiaal motief aanwezig: zowel de gelofte, die Satyrus deed, 
als de door Ambrosius achteraf erkende gebedsverhoring bewijzen 
geloof in Laurentius' macht als voorspreker. 
Tweemaal wordt Laurentius betrokken in Ambrosius' uiteenzettingen 
de officiis ministrorum. Beide malen ter illustratie van instructies, 
waarbij niet het verhaal van Laurentius' martelaarschap hoofdzaak is 
en slechts brokstukken ervan worden meegedeeld. 
Nogal uitvoerig gebeurt dit in De officiis I, XLI, 204-206, beginnend 
met het reeds eerder weergegeven tweegesprek tussen Laurentius 
en de ter marteling weggeleide Xystus. De hele passage maakt deel 
uit van de instructie over de deugd van sterkte, speciaal van sterkte-
in-de-strijd (fortitudo bellica). Deze sterkte-in-de-strijd wordt ook bin
nen de Kerk gevonden, aldus Ambrosius, en met name in gevechten, 
waarbij het geluk niet aan onze zijde is. Zie naar de heldendood van 
Judas de Machabeër en van diens broer Jonathas, naar de Machabese 
martelaren, de onschuldige kinderen van Bethlehem en laat ons ook 
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de heilige Laurentius niet voorbijgaan, waarop dan het tweegesprek 
Laurentius-Xystus volgt. De context der sterkte-in-de-strijd, maakt 
duidelijk, dat Ambrosias het martelaarschap van Laurentius als een 
strijd opvat. Deze opvatting, het overwinningsmotief, is de reden 
waarom Ambrosius juist op deze plaats over Laurentius' martelaar
schap spreekt De plaats alleen al van deze Laurentiustekst doet tot 
de aanwezigheid van het overwinningsmotief besluiten, waar dan nog 
bijkomt een hele reeks termen, waarin dit motief op de meest directe 
wijze tot uitdrukking wordt gebracht. In Laurentius' woorden de ter
men certamina en vincunt; in Xystus' antwoord opnieuw certamina 
en vormen van vincere, voorts pugnae cursus en triumphus. Als tegen
partij van de martelaren wordt (door Xystus) de tiran genoemd, ter
wijl zowel Xystus als Laurentius spreken over sterkte (fortes, fortitudo) 
als de strijderskwaliteit, die tot overwinning voert. 
Het overwinningsmotief is in deze tekst niet het enige. Daarnaast uit 
zich het martelaarsthema namelijk in een vorm, die in het vervolg de 
naam krijgt van het m o t i e f v a n de v e r e n i g i n g m e t de 
p a s s i e d e s H e r e n . Hiermee wordt bedoeld de visie op het mar
telaarschap als een deelname aan (of: navolging van) 's Heren lijden 
en dood door de martelaar. In Ambrosius' tekst komt dit motief tot 
uiting in de verbinding, die gelegd wordt tussen de diaconale bedie
ning van het bloed des Heren en de aanspraak, die Laurentius op het 
martelaarschap maakt. Omdat aan Laurentius het bloed des Heren 
toevertrouwd was, moet hij thans ook martelaar zijn: het offer van 
zijn eigen bloed voegen bij dat van 's Heren bloed. Nu wordt dit in 
de tekst niet precies uitgedrukt zoals wij het hier zeggen, maar ligt 
er nog een schakel tussen: die van Laurentius* diaconaat. Als diaken 
assisteert Laurentius zijn bisschop bij de viering van het eucharistisch 
offer en berust bij hem de bediening van de kelk. Nu de bisschop met 
het offer van zijn eigen leven het door hem aan het altaar gevierde 
offer des Heren gaat bezegelen, wenst de diaken ook bij die bezegeling 
als assistent op te treden. Hier is dus, thans vanuit het martelaars
thema, hetzelfde motief dat reeds eerder vanuit het diakenthema dui
delijk werd: het o o r z a k e l i j k v e r b a n d t u s s e n d i a c o 
n a a t en m a r t e l a a r s c h a p , een motief, waarin diaken- en 
martelaarsthema der Laurentiusteksten in elkaar grijpen. 
Na Xystus' antwoord karakteriseert Ambrosius het tweegesprek als 
een tweestrijd om de voorrang in het martelaarschap. (De officiis I, 
XLI, 206,1). De waardigheid van een tweestrijd wordt aangetoond 
door vergelijking met de bekende toneelscène, waarin de wedijver van 
Orestes en Pylades, om in elkanders plaats te sterven, grote indruk op 
het publiek maakte. Die indruk maken Orestes en Pylades overigens 
ten onrechte, aldus Ambrosius, want wat zij eerder misdaan hadden 
ontzegt hun het recht op het leven, zodat zij dus hun tweestrijd maar 
liever moesten nalaten (De officiis I, XLI, 206,2-3). Laurentius' geval 
staat daar hoog boven (De officiis I, XLI, 206): 4 Niemand dwong 
in dit geval de heilige Laurentius hiertoe; hij werd slechts door toe
gewijde genegenheid gedreven. 5 Ook hijzelf sprak trouwens drie 
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dagen later, toen hij, na de tiran misleid te hebben, liggend op de 
rooster verbrand werd: het is gaar, keer maar om en eet maar op. 
6 Zo overwon hij de natuur van het vuur door zijn zielekracht. Het 
eerste, wat in deze tekst opvalt (doch niet verwondert, daar dit stuk 
nog binnen de context der sterkte-m-de-strijd staat), is het voort
duren van het overwinningsmotief: Laurentius overwon door zijn 
zielekracht. Een nieuw aspect van dit overwinningsmotief vraagt hier 
echter om bijzondere aandacht: Laurentius overwon het vuur. Zijn 
lijden was een liggend op de rooster verbrand (worden). Aan deze 
concrete, feitelijke vorm van Laurentius' marteldood wordt echter 
door Ambrosius geen nader commentaar verbonden. Zelfs het citaat 
van Laurentius' beroemde woorden op de rooster betekent in deze 
tekst niet meer dan een korte samenvatting van de aard van dit mar
telaarschap. Laurentius, aldus immers de gedachtengang, hoefde niet 
te menen, dat Xystus' marteldood hem zou ontgaan. Drie dagen later 
was hst namelijk zijn eigen beurt, want toen sprak hij ... het is gaar, 
draai maar om en eet maar op. Het „spreken" staat als hoofdzin, 
„liggend op de rooster verbrand (worden)" als toelichtende bijzin. 
„Spreken" staat hier dus als hoofdwerkwoord voor „gemarteld wor
den" en de weergave van Laurentius' woorden wil eenvoudig zeggen, 
dat die marteling de vuurdood was. Deze interpretatie wordt nog be
vestigd door de onmiddellijk op het „spreken" aansluitende slotzin: 
zo overwon hij de natuur van het vuur. 
Nogmaals komt Laurentius' martelaarschap ter sprake in De officüs 
II, XXVII, 140-141, waar Ambrosius zich op Laurentius beroept, om 
aan te tonen, dat de heilige vaten ter verkrijging van losgeld verkocht 
mogen worden. In verband met het diakenthema is deze tekst reeds 
uitvoerig besproken; voor de bestudering van het martelaarsthema is 
slechts van belang, dat Ambrosius het martelaarschap als gevolg van 
de uitdeling der kerkgoederen aan de armen ziet (De officüs II, XXVII, 
141): 3 Laurentius, die het goud der kerk liever aan de armen wilde 
uitgeven dan het laten liggen voor de vervolger, ontving de krans van 
het martelaarschap voor de uniek geestrijke speelsheid van zijn uitleg. 
Naast het oorzakelijk verband tussen diaconaat (de uitdeling aan de 
armen) en martelaarschap treedt het overwinningsmotief op. Ambro
sius spreekt immers over de krans van het martelaarschap; welnu, de 
krans is de prijs voor de winnaar van een strijd. 
Een korte, maar interessante Laurentiustekst vinden wij tenslotte in 
Ambrosius' Epistola XXXVII (ad Simplicianum). Ook hier dient de 
verwijzing naar Laurentius tot illustratie van een betoog, dat op zich 
over iets heel anders als de Laurentiuspassie gaat. Ware vrijheid, aldus 
het thema van de brief, is niet gelegen in bandeloosheid, maar in 
gebondenheid aan de wet, die de mens in hart en zinnen is geprent. 
Dit dient uit de Schrift te worden aangetoond, schrijft Ambrosius, 
want een beroep op de niet-christelijke wijsheid verbleekt, wanneer 
men deze met de christelijke voorbeelden vergelijkt. En in dit verband 
volgt dan een vergelijking tussen de Indische wijze Calanus en de 
martelaar Laurentius. Van Calanus werd verteld, dat deze geweigerd 
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had om Alexander de Grote naar Griekenland te volgen. Hij weigerde 
zich te laten dwingen tot iets, wat hij niet zelf wilde, aldus de vrijheid 
van zijn geest demonstrerend. Uit de brief, waarin Calanus die weige
ring uitgesproken zou hebben, citeert Ambrosius: Gij (Alexander) 
moogt dan al lichamen overbrengen van de ene naar de andere plaats, 
de geest kunt gij niet dwingen te doen, wat hij niet wil, zomin als 
steen en hout laten spreken. Hevig vuur brandt pijn in levende licha
men en veroorzaakt hun vernietiging. Wij slaan boven dat vuur, want 
wij blijven leven, als wij verbrand worden. Geen koning, geen vorst 
kan ons dwingen te doen, wat wij niet van plan zijn . . . »л kracht is de 
vrijheid ons geluk5). En Ambrosius commentariëert (Epist. XXXVII; 
36-37):/ Prachtige woorden, doch woorden slechts; prachtige stand
vastigheid, maar dan ook van een man; prachtige brief, maar dan ook 
van een filosoof. Bij ons, christenen, echter, zo vervolgt hij, vindt 
men die mannenkracht ook bij jongemeisjes, die door hun kracht in 
het aanschijn des doods de hemel bereikten: de martelaressen Thecla, 
Agnes en Pelagia. En als wij de kunsten der Indische fakirs vergelijken 
met wat bij ons gepresteerd wordt, dan blijkt, dat 5 waarop hij (Cala
nus in diens aangehaalde brief) zich met woorden verheft, door de 
heilige Laurentius met daden is bewezen, waar deze immers levend 
verbrand werd en, de vlammen overlevend, zeide: draai om, eet maar 
op, 6 als rechtgeaard strijdgenoot van de jeugdige Abrahamskinderen 
en van de Machabese jongens, van wie de eersten boven de vlammen 
uitzongen, de laatsten, toen zij verbrand werden, niet vroegen om 
gespaard te worden, doch uitvoeren tegen de vervolger, zodat deze 
nog bozer werd. De fakir Calanus pocht met woorden op zijn gehard-
heid tegen het vuur, de martelaar Laurentius bewijst deze gehardheid 
metterdaad op de gloeiende rooster. Calanus schreef wij blijven leven 
als wij verbrand worden, Laurentius sprak op de rooster draai om, 
eet maar op, aldus bewijzend dat hij de vlammen overleefde. Inder
daad: „overleefde", want de tegenstelling tussen Laurentius' lijfelijke 
vuurproef en de niet metterdaad waargemaakte bewering op papier 
van Calanus dwingt ertoe superstes niet als „nog levend", maar als 
„overlevend" (in leven blijvend) te verstaan. Daartoe dwingt boven
dien de nog toegevoegde vergelijking tussen Laurentius en de door 
vuur gemartelde bijbelse figuren, van wie Ambrosius juist zegt, dat 
zij het vuur hunner marteling overleefden. De drie jongelingen fysiek, 
want Ambrosius vermeldt hun lofzang, die volgens de Schrift juist het 
direct gevolg is van hun ongedeerd-blijven: . . . het vuur raakte hen 
zelfs niet aan, pijnigde en deerde niet. Toen hieven de drie in de oven 
een loflied aan . . . (Dan. 3,50-51). De Machabese martelaren over
leefden het vuur van hun foltering niet fysiek, maar in een diepere 
zin, die Ambrosius heel nauwkeurig aanduidt door van hen te zeggen, 
dat zij uitvoeren tegen de vervolger. Door juist dít te zeggen wijst 
Ambrosius naar de verrijzenis tot het eeuwig leven, waarvan deze 
martelaren zich zeker wisten en die nu precies voortdurend het thema 
is van wat de Schrift over hun „uitvaren" tegen de vervolger heeft 
opgetekend6). Op dezelfde wijze overleeft ook Laurentius het vuur 
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en daarvan zijn de woorden, die hij op de rooster sprak, het teken, 
zoals de kantiek der drie jongelingen him ongedeerd-blijven bewees 
en het „uitvaren" der Machabese martelaren de dood uitlegde als de 
overgang naar de eeuwige verrijzenis. Deze tekst bevat dus weer het 
overwinningsmotief: het vuur wordt overwonnen door de medestrijder 
van de oude bijbelse vuuroverwinnaars. En deze overwinning is Gods 
werk: Laurentius overleeft het vuur, hij wordt eruit gered, zoals de 
engel van Jahweh de drie jongelingen eruit redde en zoals God aan 
de Machabese martelaren het eeuwig leven gaf. Tenslotte dient nog 
opgemerkt te worden, dat Laurentius, als gered uit het vuur, op één 
rij komt te staan met de drie jongelingen en de Machabese martelaren. 
Deze associatie met bijbelse voorgangers is een zeer markante trek, 
die door de vuurdood aan Laurentius' portret als martelaar wordt 
verleend. 

3. P r u d e n t i u s 

In het geregelde, volledige en zeer uitvoerige verhaal van Peristepha-
non II nemen zowel het diakenthema als het martelaarsthema een 
belangrijke plaats in. Dat het martelaarsthema van deze twee de eerste 
plaats heeft, blijkt duidelijk uit strofe 9, waarin Prudentius zijn wil 
uitspreekt om een martelaarslied te zingen: 

9. Met welke woorden, welke lof 
zal ik verhaal doen van zijn dood? 
Welk lofgezang zal 'k weven, dat 
zijn lijden waardiglijk bezingt'')! 

Het werd in ieder geval een lied, waarin het overwinningsmotief uit
voerig ontwikkeld is. De voorstelling van het martelaarschap als een 
strijd (strofen 4 en 5), triomf (1), overwinning (1) is reeds bekend van 
eerder behandelde auteurs. Het eigene van Prudentius is, dat Lauren
tius deze strijd als veldheer (1) voert in dienst van Rome. Rome triom
feert door Laurentius over de heidense afgodendienst8). Het is voorts 
eigen aan Prudentius' formulering van het overwinningsmotief, dat 
niet alleen in de strofen 1-3, maar met name ook in de passage 1 Π
Ι 43 als Laurentius' tegenpartij deze afgodendienst wordt aangewezen. 
Het wapen, waarmee de overwinnaar zijn triomf op het heidendom 
bevecht, is het geloof (5). Zo klinkt dus het overwinningsmotief reeds 
in de aanhef van Peristephanon II als een antwoord, dat vooruitloopt 
op de vraag van strofe 9 naar de zo waardig mogelijke formulering 
van Laurentius' martelaarsheerlijkheid: 

1. Gij, Rome, eerst van tempeldienst 
aanstichtster, Christo thans gewijd 
viert g'over 't heidendom triomf 
onder Laurentius behaald. 



2. Versloegt gij trotse vorsten eerst 
en dwongt gij volken in ' gareel, 
thans legt gij 't monsterlijk idool 
het juk op van uw heerschappij. 

3. Deez' glorie slechts ontbrak nog aan 
de luister der geloogde stad, 
dat zij, na 't wild barbarenvolk 
ook luppiter nog temmen zou. 

4. Niet met de troepenmacht van een 
Cossus, Camillus of Caesar; 
maar door het bloedig kampen van 
de martelaar Laurentius. 

5. Hier nam geloof de wapens op 
ruimschoots vergietend eigen bloed: 
want stervend joeg het weg de dood 
en offerde daarvoor zichzelf9). 

Evenals bij Ambrosius treedt ook in Peristephanon II het vuur van 
Laurentius' marteldood op als speciaal aspect van het overwinnings
motief. En wel op twee manieren, nog geen van beiden eerder ont
moet. Daar is vooreerst de passage 86-88, waarin Prudentius de na
druk legt op de bewust gewilde uitzonderlijke wreedheid van de dood, 
waartoe de vervolger Laurentius veroordeelt. Deze dood valt buiten 
het „gewone" kader, want de vervolger legt het erop aan om de kwel
ling zo lang mogelijk te rekken. Zijn uitspraak luidt: 

86. Ik laat и 't leven houden, en 
ik rek het met een lange straf; 
een dood ook, niet te vinden haast, 
zal lang uw pijnen duren doen. 

87. Strooi kolen uit slechts matig heet, 
opdat geen hitte, al te groot, 
zijn onbeschaamde mond dichtdoet 
en dringt in 't diepste van zijn hart. 

88. Niet meer dan smeulen mag het vuur, 
zodat het door zijn zachte gloed 
slechts langzaamaan het lichaam kwelt 
dat niet zomaar ineens verbrandt10). 

Al zegt de dichter het niet met evenveel woorden, het is duidelijk, dat 
de bijdrage, die deze nadruk op de uitzonderlijke wreedheid van Lau
rentius' lijden dood het vuur aan het overwinningsmotief levert erin be
staat, dat de overwinning van de martelaar er des te groter door wordt. 
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Vervolgens is er de beschrijving van de uiteenlopende indrukken die, 
Laurentius' verbranding op christenen en heidenen maakt. Prudentius 
geeft deze in de (hier en daar moeilijk te vertalen) strofen 95-100. 
Eerst de indruk op het gezichtzintuig: de op de rooster brandende 
martelaar maakt op christen-ogen de indruk van een in wijde omtrek 
uitstralend licht (95), is echter voor de heidenen gehuld in duister van 
walm en rook (96). Dit doet de dichter denken aan de plaag der Egyp
tische duisternis, die er alleen was voor de niet-Joden, terwijl de kin
deren van Israel in het volle daglicht leefden (97): 

95. Wijd in de omtrek is dit licht 
zichtbaar voor broeders, pas verzoend, 
die door de doop, onlangs bediend, 
al wat van Christus komt verstaan. 

96. Der bozen blindheid echter neemt — 
door zwarte wade afgedekt, 
waar 't nacht'lijk duister het gezicht 
omgeven houdt — het licht niet waar. 

97. Zo was de plaag der duisternis 
wel vonnis in Egypteland 
voor de barbaren, doch zij bleek 
voor de Hebreeën held're dag11). 

Met de voor Prudentius' martelaarsliederen zo kenmerkende gruwzame 
aanschouwelijkheid wordt vervolgens in de strofen 98-99 eenzelfde 
uiteenlopende indruk op het reukzintuig beschreven. Wel is de werking 
van dit zintuig eender bij christen en heiden, maar het roosteren van 
een martelaar wordt door een christelijke neus als welriekend, door 
een heidense als bijzonder kwalijk ervaren. In deze kwalijke ervaring, 
aldus Prudentius, wreekt zich de boosheid der heidenen op henzelf! 

98. De soort van indruk zelfs verschilt 
die door de geur van 't brandend vlees 
op onderscheid'nen wordt gemaakt: 
op dezen kwalijk, genen zoet. 

99. Eender is 't zintuig, maar het ruikt 
de lucht verschillend: óf zij doet 
de neus verschrikking aan als straf, 
óf streelt haar met een zoet genot12). 

Tenslotte de sleutel tot de interpretatie van de strofen 95-99 in 
strofe 100: 

100. Zo treedt als vuur op (Teeuw'ge God: 
want 't ware vuur is Christus, die 
gerechten met hetzelfde licht 
omstraalt waarmee Hij bozen schroeit13). 
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Het in 95-99 beschreven verschillend effect van het ene vuur berust 
volgens strofe 100 uiteindelijk op de verschillende houding van chris
ten of heiden ten opzichte van Christus. Om dit duidelijk te maken 
wordt het materiële vuur, waarin Laurentius verbrandt, in geestelijke 
zin op Christus toegepast: het ware vuur is Christus. Welnu, Christus 
— het ware vuur — heeft op heidenen (de bozen) en christenen (de 
gerechten) totaal verschillend effect: de bozen schroeit Hij, de gerech
ten overstraalt Hij met licht. Met andere woorden: de houding van de 
mens ten opzichte van Christus beslist over heil of onheil. Vanuit dit 
gezichtspunt verklaart Prudentius de uitwerking van Laurentius' vuur-
dood. Deze uitwerking hangt af van hoe men staat tegenover Christus. 
Voor de ongelovige is dit vuur een afgrijselijke foltering, die het slacht
offer zwart blakert en misvormt tot een walgelijk riekend stuk ver
brand vlees. Maar wie ontvankelijk is voor de dingen van Christus, 
Christi capax zegt strofe 97, ziet het licht der heerlijkheid opgloeien 
en bespeurt de zoete geur van Christus. Dit geldt voor de toeschouwer, 
maar allereerst voor de verbrande martelaar zelf: het vuur verduistert 
noch misvormt hem, doch doet hem glanzen en geuren. Het vuur is 
dus voor Laurentius een geestelijk schoonheidsmiddel. Geen vernieti
ging, maar het middel tot eeuwig leven. Zo blijkt tenslotte, via de 
gekunstelde uitleg in strofe 100, de betekenis van 95-99 weer een 
aspect van het overwinningsmotief. Het vuur overwint (verduistert, 
misvormt) Laurentius niet, doch bewerkt uiterst positief zijn eeuwige 
heerlijkheid, hier uitgedrukt in de beelden van lichtglans en goede 
geur. Wij zien dan ook in deze strofen geen verhaal van zintuiglijk 
waarneembare verschijnselen, die zich zouden hebben voorgedaan, 
toen Laurentius op de rooster verbrandde, maar een reflectie op de 
betekenis van het vuur als positieve factor, die Laurentius' overwin
ning bewerkt. 

De vraag of Peristephanon II, naast het overwinningsmotief, ook het 
motief kent van de vereniging met de passie des Heren, is enigszins 
ingewikkeld. Het antwoord hangt af van de interpretatie der strofen 
6-7, waarin de dichter spreekt over Laurentius' smart om Xystus' dood 
en over de troostende voorspelling van de bisschop : na drie dagen 
zult ge mij volgen. 

6. Door bisschop Xystus, reeds aan 't kruis 
gehecht, was dat dit komen zou 
voorzegd, toen hij aan 's kruisen voet 
wenend Laurentius zag staan. 

7. Gij moet ophouden over mijn 
verscheiden zo bedroefd te zijn. 
Want, broeder, ik ga voor, en gij 
komt mij drie dagen later na1 4) . 

Het getuigenis van de tijdgenoot Cyprianus verschaft de zekerheid, 
dat paus Xystus II door onthoofding om het leven is gebracht 15). 
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Mocht Prudentius in strofe 6 bedoelen dat Xystus de kruisigingsstraf 
onderging, dan doet hij dus een mededeling, die niet op historische 
waarheid berust. Nu zou Prudentius over Xystus' dood een onjuiste 
mening gehad kunnen hebben. Niet op grond van de verkeerd gelezen 
Damasiaanse epitaaf op Xystus' gezellen Felicissimus en Agapetus, 
zoals Duchesne meent: terecht oordeelt Delehaye dat een dergelijke 
onderstelling allerminst overtuigend is le). Wij willen nog verder gaan 
en de mening van Duchesne beslist afwijzen. Alleen uit Rome kan 
immers de Xystusgeschiedenis tot Prudentius zijn gekomen17). Maar 
in Rome wist men tegen het einde der vierde eeuw heel goed dat 
Xystus onthoofd was. Bewijs hiervoor is de door iedereen gelezen en 
aan allen bekende Damasiaanse epitaaf in de pauscrypte van het Cal-
listuscoemeterium18), waar zich blijkens de volstrekt betrouwbare 
notitie der Depositio Martyrum het graf van Xystus bevond19). Men 
kan dan ook als zeker aannemen, dat bedoelde epitaaf, die zonder 
Xystus met name te noemen uitdrukkelijk over onthoofding spreekt, 
op Xystus slaat. Het is dan moeilijk aan te nemen dat Prudentius niet 
van Xystus' onthoofding heeft geweten, waaruit volgt dat hij het over
drachtelijk bedoelt, wanneer hij Xystus' dood als een kruisiging be
schrijft. Deze conclusie wordt versterkt door het erudiet commentaar 
van Arevalo20) op Peristephanon II, 6-7, waarin opgemerkt wordt, 
dat Prudentius in zijn hymne op Vincentius van Saragossa tot twee
maal toe over diens martelaarschap als over een kruisiging spreekt, 
ofschoon hij heel goed weet en uitvoerig beschrijft hoe Vincentius niet 
aan een kruis stierf21). 
Prudentius bedient zich dus van beeldspraak, waar hij in strofe 6 de 
marteldood van Xystus als een kruisiging voorstelt. Maar dan staat 
tevens ook vast, dat hier inderdaad het motief van de deelname aan 
de passie der Heren aanwezig is en kruis eenvoudig martelaarschap 
betekent. Zodra het vonnis over de martelaar gevallen is en de uit
voering daarvan aanvangt, is de martelaar, hier Xystus, „met Christus 
aan het kruis gehecht" en staat de toeschouwer bij de executie, hier 
Laurentius, als aan de voet van het kruis. Xystus' troostwoord . . . gij 
komt mij drie dagen later na kondigt ook voor Laurentius de deelname 
aan in de passie des Heren. 
Dat de aanwezigheid van oorzakelijk verband tussen diaconaat en 
martelaarschap in Peristephanon II slechts kort wordt vermeld, wil 
niet zeggen, dat dit motief bij Prudentius onbelangrijk zou zijn. Uit 
het feit, dat primair Laurentius' martelaarschap het voorwerp is van 
Prudentius' lofzang lijkt te moeten volgen, dat het diaconaat slechts 
in functie van dit martelaarschap wordt bezongen, hoe uitvoerig dit 
overigens ook gebeurt. Maar intussen blijft toch staan, dat het marte
laarschap als direct gevolg uit Laurentius' werkzaamheid als diaken 
voorkomt, waarop reeds vroeger gewezen is. 
Uitzonderlijk belangrijk is tenslotte bij Prudentius het ecclesiaal mo-
tier. Het treedt al op in de allereerste strofen van Peristephanon II, 
waarin Laurentius wordt voorgesteld als staande in dienst van „zijn" 
stad, Rome. Omdat over deze voorstelling reeds uitvoeriger gesproken 
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is (η.8 van dit hoofdstuk), blijft ter behandeling nog slechts over de 
epiloog van Pnidentius' Laurentiuslied, de strofen 134-147. Heel deze 
slotpassage wordt beheerst door het ecclesiaal motief in vele vormen. 
Eerst wordt de ingezetene van Rome gelukkig geprezen, omdat hij 
Laurentius „ter plaatse" heeft. Hij kan knielen bij zijn graf en daar 
bidden: 

135. Hij heeft de kans te knielen daar, 
tranen te storten op die plaats, 
zich daar ter aard' te buigen en 
gebeden fluisterend te doen22). 

Maar wij arme Spanjaarden, zo zegt de dichter spijtig, zijn van de 
heilige plaats gescheiden door de Ebro en de twee bergketens van 
Pyreneeën en Cottische Alpen (136). Wij hebben niet de vele marte
laren van Rome, de tastbare relieken van hun martelaarschap ontbre
ken ons en wij zien de martelaren slechts vanuit de verte in de hemel 
(137-138). Laurentius' lichaam rust slechts op één plaats, maar zijn 
geest rust in de hemel en daarheen richt zich dan ook onze verering 
(139).Het ecclesiaal motief verschijnt dus in deze verzen vooreerst in 
de vorm van Laurentius' romaniteit, die hier, anders dan in de inlei
ding van Peristephanon II, berust op het feit, dat Laurentius te Rome 
begraven ligt. Dit graf maakt de martelaar tot eigendom der plaat
selijke kerk, tot haar glorietitel en tot haar geluk, zoals de dichter 
in 134 met godvruchtige afgunst uitriep. Rond dat graf concentreert 
zich de cultus van de martelaar, waarmee een tweede vorm van het 
ecclesiaal motief optreedt. De martelaar is een trots bezit van de kerk 
van zijn afkomst, en wordt daar vurig vereerd. Niet alleen echter in 
zijn eigen kerk, maar ook ver buiten Rome is deze cultus mogelijk, 
omdat die niet gebonden is aan stoffelijke resten, doch zich richt tot 
de geest in de hemel. 

De strofen 140-144 beschrijven de Laurentiuscultus nauwkeuriger: als 
een proces van aanroepen en verhoord worden. De martelaar is dus 
helper en beschermer van mensen, die zich in hun nood tot hem als 
hemelse patronus wenden. Onder dezen, aldus de dichter die nu per
soonlijk wordt, bevindt zich een „onbeholpen poëet" (poeta rusticus), 
die zich zijn schuld zozeer bewust is, dat hij zich voor de vergeving 
van zijn zonden niet rechtstreeks tot Christus wendt, doch dit doet 
via de martelaren als patronen (144-146). Deze dichter eindigt dan 
zijn lied met een bede tot Laurentius, in welke bede hij meteen de 
handtekening onder zijn lied zet: 

147. Verhoor Prudentius' gebed, 
die zich voor Christus schuldig weet; 
en maak uit 's werelds boeien los 
hem die ah slaaf zijn lichaam dient23). 
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4. M a x i m u s v a n T u r i j η 

Sermo IV 

Alpha en omega van deze Laurentiuspreek is het ecclesiaal motief. 
De preek begint en eindigt met de martelaar Laurentius als voorbeeld 
te stellen aan hen die zijn jaarfeest vieren. In de aanhef van de preek 
gebeurt dit vrij uitvoerig: 1, 1 Ik neem aan, dat gij weet, hoe de zalige 
martelaar Laurentius, wiens jaarfeest wij heden vieren, stierf en ik 
twijfel niet, of uwe liefde kan weten hoeveel hij in de vervolging door
staan heeft. 2 De luister van zijn martelaarschap blijkt zo uitzonder
lijk groot, dat hij door zijn dood de hele wereld verlicht. 3 Met het 
licht, waarin hijzelf ontstoken werd, heeft Laurentius inderdaad de 
hele wereld verlicht, en met de vlammen die hijzelf doorstond de 
harten aller christenen verwarmd. 4 Wie toch wil naar dit voorbeeld 
niet met Laurentius voor Christus branden om met Laurentius door 
Christus bekranst te kunnen worden? Wie wil niet voor korte tijd het 
vuur van Laurentius doorstaan om niet het eeuwig vuur der hel te 
lijden? 5 Wij worden derhalve door het voorbeeld van de zalige Lau
rentius opgeroepen tot het martelaarschap, aangevuurd tot het geloof, 
warm gemaakt tot toewijding. 6 Al is in ons de vlam van de vervolger 
er niet, de vlam van het geloof is er wel. Branden wij dan niet lijfelijk 
voor Christus, door onze toegenegenheid branden wy wel; geen ver
volger legt een vuur onder mij, maar het verlangen naar de Zalig
maker vuurt mij aan. Kort samenvattend sluit de preek met eenzelfde 
gedachtengang: 3,4 Eren wij dus, broeders, de zalige Laurentius, die, 
door zijn geloof de vlammen van de vervolger overwinnend, ons be
wees het vuur der hel door het vuur des geloofs meester te blijven en 
door de liefde tot Christus de oordeelsdag niet te vrezen. 
In de motivering van de oproep om Laurentius' voorbeeld na te volgen 
komt de predikant tot het overwinningsmotief. Van de noodzaak om 
de hele passie te verhalen acht Maximus zich ontslagen. Laurentius' 
vuurdood is algemeen bekend en op voor ieder doorzichtige wijze 
wordt op deze dood gezinspeeld door van een een lichtend, aanstekelijk 
en hartverwarmend voorbeeld te spreken (1,4). Laurentius is voorbeel
dig door het feit dat hij brandde. Niet omdat hij brandde naar het 
lichaam, want dit is gebonden aan de omstandigheden van de nu ver
leden vervolgingstijd. Maar — en hier maakt zich het overwinnings
motief uit het ecclesiaal motief los — Laurentius is voorbeeldig door 
zijn innnerlijk branden: in de gloed van zijn geloof en in zijn vurige 
liefde tot Christus. Dit innerlijk gloeiend vuur deed hem meester blij
ven van de vlammen der vervolgers, verwarmde hem zozeer, dat de 
gloeiende rooster hem koud liet: 1,9 Door dit vuur nu ontstoken heeft 
de zalige Laurentius het branden door de vlammen niet gevoeld en 
brandend van verlangen naar Christus brandt hij niet door de straf die 
de vervolger hem aandeed. 10 Naar de maat toch, waarin de vurigheid 
van het geloof hem gloeien doet, laat de vlam der terechtstelling hem 
koud. 11 Laurentius leed door het branden van zijn lichaam, maar 
de goddelijke gloed van de Zaligmaker deed het stoffelijke vuur van 
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de tiran doven; enerzijds wordt hij door de liefde tot Christus in vuur 
en vlam gezet, anderzijds gekweld door de vlam van de vervolger. 
Het overwinningsmotief, totnutoe optredend in de vorm van Lau-
rentius' meesterschap over het vuur der vervolgers door bovennatuur
lijke kracht, neemt in wat volgt de vorm aan van bijzondere nadruk 
op de uitzonderlijke wreedheid van de vuurdood, die men deze mar
telaar aandeed: 2,1 Want, broeders, de zalige Laurentius werd niet ter 
dood gebracht op snelle of ongecompliceerde wijze. 2 Wie door het 
zwaard gedood wordt immers sterft ineens, wie in een vuuroven wordt 
geworpen wordt in één slag (uit zijn lijden) bevrijd; maar deze man 
wordt door een langdurige en veelvoudige straf gekweld, zodat de 
dood wel zijn straf is, maar eindeloos gerekt. De werking van de 
gloeiende rooster wordt nu uitvoerig beschreven. Deze beschrijving 
wordt volgehouden tot aan het einde van de preek en amplificeert de 
gedachte, dat de speciale wreedheid van de roosterstraf bestaat in het 
feit, dat eerst de ene, daarna de andere zijde van het slachtoffer ver
brand wordt 2,3 . . . zó, dat, toen de vervolger zag dat de ene kant 
verbrand was, hij de andere zijde ter verbranding aan het vuur prijsgaf. 
In deze context wordt Laurentius met de drie jongelingen in de vuur
oven vergeleken: 2,4 Wij lezen, dat Ananias, Azarias en Misael, de 
zeer zalige knapen, door de koning gesloten in de gloeiende oven, 
wandelden in de vlammen waarmee zij gestraft werden en met hun 
voeten de gloeiende kolen vertraden. 5 Hiermee vergeleken moet de 
luister van de zalige Laurentius als nog groter gelden: zij immers 
wandelden in de vlammen waarmee zij gestraft werden, deze Ugt neer 
middenin het vuur dat hem terechtstelde. Zij vertreden het vuur met 
hun voetzolen, deze dooft het door zijn beide zijden op te offeren. 
Zij, zeg ik, aanbaden de Heer met opgeheven handen staande in hun 
bestraffing, deze echter bidt de Heer met heel zijn lichaam neerliggend 
in zijn straf. De vergelijking wordt gemaakt in functie van het motief 
dat in dit deel van de preek aan de orde is: de nadruk op de uitzon
derlijke wreedheid van Laurentius' vuurdood, waardoor deze marte
laar het zelfs wint van de welbekende en eerbiedwaardige knapen van 
Babyion. De vorm waarin het overwinningsmotief in dit gedeelte van 
de preek aan de orde is verandert niet door de vergelijking, die im
mers, door Laurentius nog boven de drie jongelingen te stellen, de 
uitzonderlijke wreedheid van Laurentius' dood eens temeer benadrukt. 
Anderzijds verdient het de aandacht, dat aan deze bijzondere beklem
toning de associatie tussen Laurentius en de drie jongelingen wordt 
dienstbaar gemaakt, die elders in de Laurentiusteksten als meer zelf
standige vorm van het overwinningsmotief voorkomt. 

Sermo XXIV. 
Deze preek is een homilie op de parabel van het mosterdzaad. Als 
evangelie is gelezen — „doorlopen" zegt Maximus (1,1) — de mos
terdzaadparabel volgens Luc. 13, 18-19. Hiermee verbindt de predikant 
het woord des Heren in Luc. 17,6: Zo gij een geloof had als een 
mosterdzaad... (1,3) en legt uit, waarom geloof en mosterdzaad 
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terecht vergeleken worden. Het mosterdzaad is zo te zien maar heel 
klein en zonder reuk of smaak. Maar wordt het geplet, dan blijkt het 
een vurig aroma te bevatten zodat het -wonderlijk is, dat in zo nietige 
korreltjes zoveel vuur bleek besloten (1,7). Hetzelfde geldt voor het 
geloof. Op het eerste gezicht lijkt het krachteloos, onmachtig, weinig 
spectaculair. Maar als het door beproevingen in verdrukking geraakt, 
blijkt het krachtig gloeiend, hartverwarmend, de kilheid des duivels 
overwinnend en de goede geur van Christus verspreidend (2,1). 
Van nu af spreekt Maximus over Laurentius, die eveneens met het 
mosterdzaad te vergelijken is: 3,7 Men kan dus met het mosterdzaad 
vergelijken de heilige martelaar Laurentius, die, vermorzeld door 
veelsoortig lijden, waardig werd, dat de bevalligheid van zijn marte
laarschap over heel de wereld fonkelt; die voordien, in zijn lichaam 
levend, nederig, onbekend en gering was, nadat hij gemarteld, ver
scheurd, verbrand is, alle kerken over heel de wereld vervulde van 
zijn edele geur. Deze tekst bevat het ecclesiaal motief van het mar
telaarsthema in de vorm van universaliteit: als stralend licht en wel
riekende geur is Laurentius' martelaarschap voor alle kerken een 
weldaad. 

De vergelijking tussen Laurentius en het mosterdzaad wordt nu verder 
uitgewerkt door de overeenkomst tussen beiden in details te preciseren: 
in de verdrukking geeft de mosterdkorrel zijn vurigheid en geurigheid 
vrij, zo ook de in het vuur gemartelde Laurentius (3,2-3). In dit ver
band verschijnt het overwinningsmotief: Ъ,4 Wel brandde uitwendig 
de zalige martelaar in het vuur van de woedende tiran, maar heviger 
was de vlam van Christus' liefde die hem innerlijk dreef. 5 En al 
legde de boze koning hout onder hem, al legde hij heviger vuur onder 
hem, de heilige Laurentius voelde deze vlammen nochtans niet door 
de gloed van zijn geloof; en, de geboden van Christus overdenkend, 
liet al wat hij leed hem koud. Ongevoelig voor de kwellingen door 
het vuur is in zijn leden degene, die in zijn geest de verkwikking van 
het paradijs bezat. Het overwinningsmotief treedt hier op in de vorm 
van Laurentius' meesterschap over het vuur. Door geloof en liefde 
bewogen voelt Laurentius het vuur niet en wordt hij er niet door 
geraakt. Deze vorm van het overwinningsmotief blijft de hoofdge
dachte van de slotpassage, waarin twee teksten nog bijzondere aandacht 
verdienen. Vooreerst: 3,7 hoe meer hij lijdt, hoe dieper hij Christus 
eerbiedigt als zijn Heer. Vervolgens: Ъ,8 hoe wreder de martelingen, 
hoe meer zij Laurentius aan de Zaligmaker toe-wijden. Interessant 
zijn deze teksten, omdat zij min of meer uitdrukkelijk zeggen wat 
elders in de Laurentiusteksten onuitgesproken besloten blijft in de 
nadruk op het uitzonderlijk wreed karakter van Laurentius' vuurdood: 
hoe zwaarder de marteling, hoe groter Laurentius' overwinning. 

5. A u g u s t i n u s 

De Augustijnse martelaarspreken zijn door v. d. Meer als volgt ge
karakteriseerd: „Hij (Augustinus) was kort als immer, dacht niet aan 
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een ekphrasis, greep meteen naar een punt van leering of vermaan" 2 4 ) . 
In de Laurentiuspreken wordt die karakteristiek telkens opnieuw be
waarheid. Augustinus zet de geestelijke grootheid van het martelaar
schap uiteen, legt verband tussen martelaarschap en de grote heils-
werkelijkheden en leidt hieruit de concrete toepasselijkheid van de 
martelaarsvieringen op het leven van zijn hoorders af. Wat hij loslaat, 
en snel, zijn de propria van Laurentius' passie. Het diepere wezen, 
de kern van Laurentius' existentie als martelaar, houdt hij vast als 
het door de liturgie bepaalde uitgangspunt en grondthema van meer 
algemene en diepgaande beschouwingen over het martelaarschap. Het 
is duidelijk, dat dit de analyse van het martelaarsthema betreffende 
Laurentius in Augustinus' preken zal bemoeilijken. Steeds opnieuw 
rijst de vraag in hoeverre de meer algemene beschouwingen van de 
predikant nu als „Laurentiustekst" of meer als „commune martyrum" 
moeten worden uitgelegd. 

Sermo 302. 

Deze sermo is slechts voor de helft een Laurentiuspreek, voor de rest 
's bisschops Gang niet malse) commentaar op een kort tevoren door 
de inwoners van Hippo bedreven lynchpartij 25). De gelegenheid om 
daarover het zijne te zeggen vond Augustinus op 10 augustus en hij 
doet dit niet zonder de obligate commemoratie van Laurentius, die 
overigens ongeveer de helft van deze toch niet korte sermo uitmaakt. 
Slechts dit eerste deel van de preek (S 302, I-IX) behoeft de aandacht 
want een echt „verband" tussen de twee delen is er niet: wat over de 
lynchpartij gezegd wordt, zou op onverschillig welke andere dag ook 
zo gezegd kunnen zijn. 
In het eerste gedeelte van S 302, I-IX ontwikkelt Augustinus uitvoerig 
de tegenstelling tussen dit en het andere leven; het eerste ten onrechte 
door velen hartstochtelijk bemind, het tweede echter bij uitsluiting 
aller liefde waard (ІІ- Ш). Hierop sluit nu in cap. IX het verhaal 
over Laurentius aan: 1 De heilige Laurentius was aartsdiaken. Vol
gens de overlevering werden de bezittingen der kerk door de vervolger 
van hem opgeëist. Dientengevolge heeft hij zoveel geleden (motief van 
oorzakelijk verband tussen diaconaat en martelaarschap), dat men 
gruwt bij het horen daarvan. 2 Gelegd op de rooster werden hem alle 
lidmaten verzengd, werd hij gefolterd met een verschrikkelijke vuur-
straf (nadruk op de uitzonderlijke wreedheid van Laurentius' vuur-
dood). Hij overwon daarbij echter alle lichamelijke smart door een 
grote, krachtige liefde met de hulp van Hem, die daartoe in staat 
stelde: 3 zijn maaksel immers zijn wij, in Christus Jezus geschapen in 
goede werken, welke God bereidde opdat wij daarin zouden wandelen 
(Et. 2,10). De laatste zin bevat het overwinningsmotief in het ge
bruikte werkwoord overwinnen, in de aanduiding van de lichamelijke 
smarten (de bijzonder wrede van de gloeiende rooster) als wat over
wonnen wordt en in de aanwijzing der bovennatuurlijke hulp van 
de genade, die de overwinning mogelijk maakt. Dan volgt het eccle-
siaal motief, doordat de martelaar als voorbeeld wordt gesteld: 4 Dat 
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hij echter de toorn van de vervolger wekte, deed hij niet om hem 
met opzet kwaad te maken, doch omdat hij verlangde een klinkend 
geloofsgetuigenis af te leggen voor hen, die na hem kwamen en om 
te laten zien hoe gerust men sterven kan. En na een kort woord over 
Laurentius' interpretatie van het bevel om de kerkschat in te leveren, 
besluit de predikant met een krachtige aansporing om de martelaren 
na te volgen in het liefhebben van het eeuwig leven, waarbij hij eraan 
herinnert dat dit voortdurend het thema van zijn martelaarspreken is. 
Dan begint de overgang naar het lynchgeval, waarmee dus de Lauren-
tiuspreek ophoudt. 
Nu staat het hier behandelde korte gedeelte, dat over de propria van 
Laurentius' passie handelt, in een uitvoerige context van „lering en 
vermaan": de uiteenzetting over de twee levens en over de vraag naar 
welk van die twee de liefde van de mens moet gaan (302, 1I-VIII en 
IX). Is deze context geïnspireerd door de propria van Laurentius' pas
sie? Daarop geeft Augustinus zelf antwoord in de zojuist kort samen
gevatte tekst 302, IX, waarin hij duidelijk zegt, dat hij een van zijn 
voortdurend terugkerende preekthema's herhaalt, bij talloze gelegen
heden al eerder behandeld. Dit thema hangt dus niet per se samen 
met het speciale geval Laurentius, ofschoon het anderzijds op Lau-
rentiusdag als vanzelf ter sprake komt. Laurentius is één geval van 
iemand, die als martelaar het andere leven bemint en dit leven veracht. 
Zijn liefde tot het ware leven was zo krachtig, dat hij de uitzonderlijke 
wrede lichamelijke smarten overwon. Het thema van de twee levens 
levert dus in de propria van Laurentius' martelaarschap de verklaring 
van Laurentius' overwinning. Voor de rest is het algemeen, ook wat 
de toepasselijkheid op de martelaren betreft. 

Sermo 303. 
Er zijn redenen om aan de authenticiteit van de sermo in deze vorm 
te twijfelen. Wel wordt aangenomen, dat in onderdelen authentiek-
Augustijnse teksten aanwezig zijn26). Wij laten deze sermo dan ook 
niet geheel voor wat zij is, maar bespreken de voor Augustinus ken
merkende trekken erin (herkenbaar aan overeenkomst met andere, 
wel zeker authentieke Laurentiustcksten van Augustinus). 
De eerste daarvan is het ecclesiaal motief in de vorm der romaniteit. 
De preek begint ermee: I / Beroemd is het martelaarschap van de 
heilige Laurentius; te Rome tenminste, niet hier: dat zie ik wel aan 
uw zo gering aantal. 2 Zomin als Rome kan men Laurentius' krans 
verbergen; 3 doch waarom zij schuilgaat voor deze stad is mij een 
raadsel. In verband met het martelaarsthema der Augustijnse Lauren
tiustcksten is deze passage van belang, omdat zij laat zien, dat de 
plaats, waar Laurentius stierf, aan diens martelaarschap een locale 
binding geeft. Rome en Laurentius horen onafscheidelijk bijeen; zijn 
krans is niet los te maken van zijn kerk, zijn martelaarschap is voor 
de Romeinse kerk een sieraad. Even verder wordt Laurentius' marte-
laarsdhap in 'het voorbijgaan te Rome gelocaliseerd: I 6 Toen dan ook 
de vervolging .. . te Rome ... hevig woedde en van hem, hij was 
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immers aartsdiaken, de kerkschat werd opgeëist... En nogmaals het 
slot van 303,1 over de relaties tussen Laurentius en de Romeinse kerk: 
13 Aldus was hij martelaar; dat is de glorie die hem bekranst. De 
gunsten die hij Rome bewijst zijn zo schitterend, dat zij ontelbaar zijn. 
De gunsten zijn er vele {numerari) en grote (clara). De martelaar Lau
rentius {want de passage begint met: aldus was hij martelaar) treedt 
op als weldoener van zijn Romeinse kerk, hetgeen onderstelt, dat men 
hem te Rome aanroept. Het ecclesiaal motief van S 303,1 wordt dus 
uitgedrukt in de vorm van romaniteit, welke berust op Laurentius' 
martelaarschap te Rome. Uit nog te behandelen passages in volgende 
sermones zal blijken, dat dit motief inderdaad authentiek Augustijns 
is. Ook de manier, waarop in deze sermo het verhaal van Laurentius' 
passie gedaan wordt, is in onderdelen kenmerkend voor Augustinus. 
Laurentius' antwoord op de inleveringseis is vrijwel woordelijk gelijk 
aan dat van S 302, IX: 6 stuur mij voertuigen mee, opdat ik daarin de 
kerkschat aan kan voeren. Die voertuigen vindt men bij geen der 
overige auteurs, maar alleen in Augustinus' S 302, IX en hier. Ver
volgens zegt S 303, I bij de aanvang der eigenlijke marteling: 10 De 
beetgenomen vervolger riep om het vuur. Hij (Laurentius) was echter 
niet koud, zodat hij voor de vlammen niet vreesde: de straf der ra
zende vlammen mocht hem al branden, heviger brandde in hem de 
liefde. Dit is dezelfde gedachte van S 302, IX: de liefde van de mar
telaar als oorzaak van diens overwinning. Alleen is thans de gedachte 
scherper toegespitst op de aard der marteling: inwendig liefdevuur 
overwint het uitwendig vuur der foltering. Tenslotte nog: 14 Van hem 
(Laurentius) is het, dat Christus zeide: wie om mijnentwil zijn leven 
verliest, zal het behouden. 15 Behouden heeft hij het door het geloof, 
behouden door verachting der wereld, behouden door het martelaar
schap ..., waarin ook wij, niet-martelaren, hem moeten navolgen, 
zoals cap.II van de preek vervolgt. Hier is dus weer het martelaar
schap in context van het thema der twee levens, een aan Augustinus 
zo dierbare gedachte naar zijn eigen woorden in S 302, IX. Hier is 
voorts de navolging der martelaren, waarvan al Augustinus' martelaars
preken vol zijn. En tenslotte de gedachte, op dit moment nog nieuw 
maar regelmatig terugkomend in de nog te behandelen sermones, dat 
men ook zonder zelf martelaar te zijn de schreden der martelaren kan 
en moet drukken. Dit alles is kenmerkend voor Augustinus en te no
teren als confirmatie van wat reeds voorafging of nog volgt, om op 
die manier recht te doen aan het onmiskenbaar Augustijns karakter 
van deze als geheel wat dubieuze senno. Voorzichtigheidshalve wordt 
echter aan de rest van S 303 stilzwijgend voorbijgegaan. 

Sermo 304. 
Het zwaartepunt van deze preek ligt in de delen Π-ΙΙΙ, waarin Augus
tinus spreekt over de kern van het martelaarschap, de navolging van 
de gekruisigde en verheven Heer. Deze kern biedt voor veel meer de 
grondslag dan voor het martelaarschap alleen; het is de kem van elke 
vorm van christelijk leven, waarvan de predikant enige voorbeelden 
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geeft. Van deze beschouwingen is het geval Laurentius niet meer dan 
een uitgangspunt, waarvan de predikant zich verder verwijdert, naar
mate hij zijn thema verder ontwikkelt. Wij kunnen dan ook in S 304, 
II-HI niet meer dan één motief zien van het martelaarsthema voor
zover het Laurentius betreft en wel het motief van de deelname aan 
de passie der Heren. Voor de rest blijft de gedachtengang van deze 
gedeelten te ver van Laurentius af om nog andere motieven te be
vatten, die op Laurentius betrekking hebben. Wel echter zijn aanloop 
en slot van de delen II-III op de propria van Laurentius geïnspireerd 
en dienen dus nader te worden bezien. 
De aanloop op S 304, II is volledig geconcentreerd rond de propria 
van Laurentius en eindigt (S 304, I slot) met de conclusie, dat Lau
rentius 7 Christus lief (had) bij zijn leven (en . . . Hem na)-vo/gde . . . 
bij zijn dood, waarop onmiddellijk aansluit, dat ook wij dus Christus 
moeten navolgen... (S 304, II begin). De predikant roept zijn hoor
ders op om Laurentius' voorbeeld te volgen en dit is het ecclesiaal 
motief in de vorm van de voorbeeldigheid van de martelaar. Daar 
ging aan vooraf het ecclesiaal motief in de vorm der romaniteit. 
Omdat Laurentius te Rome stierf, is hij sieraad en glorietitel der 
Romeinse kerk, viert Rome zijn sterfdag als zijn triomfdag en namen 
andere kerken deze viering van Rome over. De ecclesiale relaties van 
de martelaar gelden dus ook niet-Romeinse kerken: S 304 I, 1 In na
volging van de Romeinse kerk vieren wij deze dag als die van Lau-
rentius" triomf (overwinningsmotief), waarop hij het woeden der 
wereld vertrad (overwinningsmotdef), haar gevlei verachtte en de dui
vel, hem in het ene zowel als in het andere vervolgend, overwon 
(overwinningsmotief). 2 Hoe glorievol (overwinningsmotief) immers 
en hoe rijk aan deugden — als met een bonte bloemenschat getooid — 
de krans (overwinningsmotief) van Laurentius is, wordt door het ganse 
Rome getuigd. 3 Steeds toch wordt het и gezegd: nergens minder dan 
in die kerkgemeente oefende hij het ambt van diaken uit. Dáár was 
hij de bedienaar van het heilig bloed van Christus, dáár stortte hij 
voor Christus zijn bloed. De predikant beijvert zich om Laurentius' 
diaconaat en martelaarschap zo innig mogelijk met elkaar te verbin
den. Vooral in de laatste zin van de weergegeven passage wil hij 
Laurentius' beide waardigheden klaarblijkelijk als in één lijn liggend 
voorstellen. Op dezelfde manier als in Ambrosius' relaas van het twee
gesprek tussen Xystus en Laurentius treedt hier dus het motief van 
oorzakelijk verband tussen diaconaat en martelaarschap op. Wij zijn 
geneigd dit eveneens te zien in de nu volgende combinatie van Prov. 
23,1-2 met I Joh. 3,16 waarover reeds eerder met enig voorbehoud 
gesproken is (vgl. p. 63, waar ook de tekst is weergegeven). Omdat 
Prov. 23,1-2 onmiddellijk volgt op de zojuist weergegeven verbinding 
van kelk-bedienen en bloed-storten, lijkt het ons niet onwaarschijnlijk, 
dat Augustinus met treden aan de tafel van de machtige Laurentius' 
diaconale assistentie bij de eucharistieviering op het oog heeft en dus 
in deze passage het oorzakelijk verband tussen diaconaat en marte
laarschap nog eens herhaalt (voor uitleg vgl. p. 63). Anderzijds, en 
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dat is de reden tot voorbehoud, moet erop gewezen worden dat Au
gustinus Prov. 23,1-2 ook op martelaren toepast, die geen diaken 
zijn27). De mogelijkheid bestaat daarom, dat het citaat van Prov. 
23,1-2 in S 304,1 niet het diakenthema, maar alleen het martelaars-
thema representeert en dan is het motief voor oorzakelijk verband 
tussen diaconaat en martelaarschap alléén maar aanwezig in : dáár 
was hij de bedienaar van het heilig bloed van Christus, dáár stortte 
hij voor Christus zijn bloed. Afgezien van de vraag of het oorzakelijk 
verband tussen diaconaat en martelaarschap in de combinatie Prov. 
23,1-2 en I Joh. 3,16 al dan niet aanwezig is, bestaat er in ieder geval 
geen twijfel over de aanwezigheid van het motief van de deelname 
aan de passie des Heren. Aan de tafel van de machtige wordt het 
offer van Christus voortgezet en met dat offer van de Heer verenigt 
zich de martelaar: S 304,1, 5 zoals Christus zijn leven gaf voor ons, 
zo moeten ook wij ons leven geven... 6 dit... heeft de heilige Lau
rentius . .. gedaan. 7 Hij . . . volgde (Christus) . . . na bij zijn dood. 
De aanwezigheid van het overwinningsmotief in S 304,1 is reeds ge
noteerd in de weergave van de tekst. 

De algemene beschouwingen van S 304, II-III worden in deel IV 
besloten met een terugkeer naar de propria van Laurentius. 1 Dan 
alleen toch kan de zalige Laurentius het vuur, waarmee men hem 
aan de buitenkant te lijf ging, niet vrezen, als binnen in hem de vlam 
der liefde brandde. 2 De glorievolle martelaar, mijn broeders, vreesde 
derhalve de wrede vlammen van het vuur niet in het lichaam, omdat 
hij in de geest brandde van vurig verlangen naar de vreugden des 
hemels. 3 In vergelijking met de gloed, die zijn hart deed branden, 
was de vlam, waarmee de vervolgers hem van buiten kwelden, koud-
4 Dan alleen immers kon hij de prikkel van zo grote smart verdragen, 
als hij de vreugden der eeuwige beloning liefhad. 5 Tenslotte: dit 
leven kon hij toch alleen maar verachten door een beter te beminnen? 
En wie kan u, zo zegt de apostel Petrus, wie, zegt hij, kan и schaden, 
als gij minnaars van het goede zijt? 6 De vervolger moge и kwaad 
doen, gij houdt niet op het goede lief te hebben. Als gij immers met 
heel uw hart liefhebt wat goed is, zult gij alle kwaad geduldig en 
gelijkmoedig verdragen. 7 De kwellingen toch, die de vervolgers Lau
rentius aandeden, hebben hem slechts deze „schade" gedaan, dat hij 
door deze straffen des te schitterender werd en deze dag voor ons 
het hoogfeest van zijn dood. Deze schone peroratie wordt geheel 
beheerst door het overwinningsmotief, zeer concreet bepaald door de 
feitelijke gestalte van Laurentius' martelaarschap, de vuurdood. Lau
rentius overwon (vreesde niet, verachtte, werd koud gelaten door-, 
verdroeg) het vuur, waarvan weer de uitzonderlijke wreedheid be
klemtoond wordt (de wrede vlammen van het vuur). Een hoogte
punt bereikt het overwinningsmotief, doordat het vuur niet slechts 
als verslagen wordt voorgesteld, doch tevens gezien als zeer positief 
Laurentius' heerlijkheid bewerkend (het deed hem de „schade" der 
schittering aan en maakte 10 augustus tot Laurentius' hoogfeest). Het 
vuur wordt door Laurentius gedwongen om het tegenovergestelde te 
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bewerken van wat de vervolgers ermee bedoelden. En de diepste oor
zaak van deze grote overwinning is het bovennatuurlijke vuur, waar
mee Laurentius de vreugden der eeuwige beloning liefhad. 

Senno 305. 

1, 1 Uw geloof kent de graankorrel, die in de aarde is gevallen en, 
gestorven, veelvoudig vrucht droeg... 2 Geen enkele christen toch 
twijfelt eraan, dat Christus dit van zichzelf heeft gezegd. 3 Het is 
echter duidelijk, dat sinds de Graankorrel stierf en veelvoudig vruch
ten droeg, er vele in de aarde zijn uitgestrooid. Een daarvan is ook 
de zalige Laurentius, van wie wij vandaag vieren, dat hij uitgezaaid 
werd. Laurentius wordt nu verder in de sermo niet meer genoemd. 
De tekst over de graankorrel wordt echter nog vastgehouden. Wij 
allen, zegt Augustinus, zijn van die overal uitgezaaide graankorrels 
de oogst. Tenzij wij onkruid tussen de tarwe zijn, maar dat ligt aan 
de keuze die wij maken, wanneer de Eersteling der graankorrels ons 
voorhoudt: wie zijn ziel liefheeft in deze wereld zal ze verliezen 
(2,1-2). Met dit woord des Heren, in Joh. 12 onmiddellijk volgend op 
de tekst over de graankorrel, is Augustinus weer bij het geliefde thema 
van zijn martelaarspreken: het thema van de twee levens. S 305,2-5 
werkt dit thema nu verder uit. In 2 wordt het teruggevoerd op de 
dood en de opstanding des Heren: Christus gaf het voorbeeld door in 
deze wereld zijn ziel te verliezen (2,4-5). Als vanzelf valt nu 's Heren 
woord over de macht om het leven af te leggen en weer terug te 
nemen, dat in combinatie met Joh. 12,27 (nu is mijn ziel ontsteld) 
aan het thema van het verlies der ziel in deze wereld wordt dienstbaar 
gemaakt (2,6-7). Hoe kan de Heer, die toch de macht had zijn leven 
terug te nemen, zeggen, dat zijn ziel ontsteld is? Dat zei Hij als ons 
Hoofd, óns in zich dragend (2,8-9). Zijn passie was geen succes van 
de Joden, maar zijn eigen wil (3,2); zijn opstanding niet alleen een 
opgewekt-worden door de Vader, maar ook een uit eigen macht op
staan (3,5-6). Dat hij eigener beweging aldus stierf, geschiedde tot 
ons heil . . . en Hij zag in hen door wie Hij stierf degenen, die met 
Hem zouden leven (3,8). Hij wilde dus ontsteld worden in zijn ziel 
omwille van ons; om ons, zwakken, sterk te maken tegenover de dood, 
om onze wanhoop over het verlies des levens te doen verkeren in blij 
vertrouwen (4,3-4). In Christus worden wij dus wel ontsteld, doch 
gaan niet ten onder (4,6). Wij moeten dus gerust ons aardse leven 
durven verliezen: weersta aan de beroeringen (d.i. aan de aardse ge
hechtheden), geef niet toe aan de liefde tot deze wereld (4,11). 
Het thema van de onthechting aan de ziel in deze wereld wordt opge
bouwd vanuit Joh. 12,24 en volgende verzen: de predikant begint 
met de graankorreltekst (Joh. 12,24), komt tot zijn eigenlijke thema 
met Joh. 12,25 {wie zijn ziel liefheeft...) en in de uitwerking van 
dit thema speelt Joh. 12,27 (nu is mijn ziel ontsteld) voortdurend 
de rol van aanknopingspunt. Dit alles ziende, komt men in de verlei
ding om in S 305 een homilie op een als evangelie gelezen perikope 
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Joh. 12,24 e.v. te zien. Die verleidig is gevaarlijk, omdat zij — na
tuurlijk — voortkomt uit de huidige evangelielezing Joh. 12,24-26 
op 10 augustus, die onbewust ertoe kan disponeren om diezelfde 
lezing te onderstellen in het Cathago der vroege vijfde eeuw, waar 
Augustinus S 305 uitsprak. Een bezwaar tegen deze onderstelling is, 
dat de predikant in de preek nergens duidelijk zegt, dat Joh. 12,24 
e.v. zojuist als evangelie is gelezen, wat hij anders toch vaak wel doet. 
Anderzijds werd Joh. 12,24 e.v. in Africa op martelaarsdagen wel 
gelezen28), met name op het jaarfeest van Cyprianus^). Nu is juist 
S 305 door Augustinus uitgesproken te Carthago ad mensam Cypriani, 
d.i. op de plaats waar Cyprianus de marteldood stierf30). Het is dan 
ook niet ondenkbaar dat deze plaats aanleiding gaf om er op Lau-
rentiusdag — immers ook een groot martelaarsfeest — de perikope 
te lezen, die eveneens wel diende voor het jaarfeest van Cyprianus. 
Zekerheid is hierover echter niet te krijgen, zodat ook de vraag onbe
antwoord moet blijven of S 305 een strikte homilie of een thema
tische preek is. 
En van het antwoord op deze laatste vraag hangt de bepaling van 
het martelaarsthema betreffende Laurentius S 305 ten dele af. Als 
S 305 een strikte homilie is, dan onderstelt zulks als voorafgaand ge
geven, dat Laurentius' martelaarschap de keuze van Joh. 12,24 e.v. 
als evangelielezing bepaalde. In dit geval zijn dus in de seminatio 
van v.24 en het verliezen der ziel van v.25 in Laurentius' martelaar
schap gerealiseerd geacht. Wanneer echter Joh. 12,24 e.v. niet als 
evangelie is gelezen en S 305 een thematische preek is, wordt wel het 
thema van deze preek door Laurentius' martelaarschap bepaald, doch 
ligt een meer uitsluitende nadruk op het verliezen der ziel van v.25, 
dat, zoals bleek, het eigenlijke thema van de sermo is. In S 305 als 
thematische preek is Laurentius' martelaarschap met name de realise
ring van v.25. De graankorreltekst verliest in dit geval veel van de 
belangrijkheid, die hij in S 305 als homilie zou hebben, want hij wordt 
in een thematische preek niet veel meer dan een aanloopje. De toe
passing van de graankorreltekst op Laurentius betekent in een thema
tische S 305 niet meer dan een affirmatie, dat Laurentius martelaar is. 
In beide gevallen is echter Laurentius' martelaarschap een realiseren 
van het verliezen der ziel, waarin de Heer voorging (305,2-4), dus een 
deelname aan de passie des Heren. Dit motief is in de thematisch 
opgevatte S 305 minder geleed, minder aan de gehele evangelie-
perikope gebonden als in de homiletisch opgevatte sermo. In beide 
opvatingen is de grote lijn echter dezelfde: een opvatting van Lauren
tius' martelaarschap als deelname aan 's Heren passie. 

Sermo Denis XIII. 

Het onderzoek van deze sermo kan zich beperken tot de delen 1-2. 
Vanaf deel 5 wordt niet meer over de martelaren gesproken en wat 
er over de martelaren gezegd wordt in de delen 3-5, heeft geen ver
band met Laurentius, doch is een boze uitval van Augustinus over de 
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misbruiken bij de refrigerio „ter ere" van de martelaren31). Wat de 
resterende delen 1 en 2 betreft, verdient vooreerst de aanhef van de 
preek de aandacht. De motieven zijn onderhand voldoende bekend om 
met een korte notitie in de weergegeven tekst te kunnen volstaan : 
1, 1 Om de hoorder niet te vervelen, moest de preek worden weg
gelaten, doch ter ere van de martelaar moet hij worden gehouden. 
Met 's Heren hulp zal er met mate worden gesproken, opdat de preek 
niet te veel vergt en evenmin afbreuk gedaan wordt aan wat hij min
stens moet zijn. 2 Te Rome is deze dag een uiterst plechtige, die 
gevierd wordt met grote toeloop van volk (ecclesiaal motief in de 
vorm van romaniteit en cultus). Laten wij ons, al blijft het lichaam 
afwezig, in de geest tegenwoordig aansluiten bij onze broeders in 
één lichaam, onder één hoofd. 3 Niet slechts daar immers, waar zijn 
lichaam rust, is de gedachtenis van zijn verdienste: het vlees wordt 
neergelegd op één plaats, de geest echter is als overwinnaar (over
winningsmotief) met Hem, die overal is (ecclesiaal motief in de vorm 
van universele cultus). Even verder: 7, 4 Zoals wij gehoord hebben, 
was de zalige Laurentius. . . aantrekkelijk door frisse leeftijd, door 
onverwelkbare krans (overwinnmgsmotief)· -5 Hij nu was diaken, in 
ambt de mindere van de bisschop, in krans (overwinningsmotief) op 
gelijke hoogte met de apostel. Van hieraf wordt de beschouwing meer 
algemeen. 1, 6 Dit vieren nu van alle glorievolle martelaren is hiertoe 
in de Kerk ingesteld, opdat zij, die van hun lijden geen ooggetuigen 
waren, door het geloof tot navolging, door feestviering tot herinnering 
worden gebracht. Want als wij de martelaren niet jaarlijks vierden, 
zouden wij hen vergeten, hoewel wij hen ook weer niet allemaal kun
nen vieren, want het zijn er zoveel, dat het dan iedere dag feest zou 
zijn (1,7-8): 9 Voortdurende hoogfeesten echter gaan vervelen, maar 
tijdsruimten ertussen hernieuwen de devotie. 10 Laat ons dus... 
iedere grote feestdag van een martelaar ons hart zodanig op zijn 
feestdag voorbereiden, dat wij hem inderdaad navolgen. 2,1 Want 
hij was mens, en wíj zijn mensen. Ook wij zijn gemaakt door wie hém 
maakte. De prijs, die hém vrijkocht, koopt ook óns vrij, waaruit volgt, 
dat wat hij deed, ook wij kunnen en moeten doen. Al of geen ver
volging maakt daarbij geen verschil, want waar het in wezen om gaat, 
is hetzelfde bij de martelaar en bij ons: de duivel ontlopen en het hart 
in Christus bewaren (2,7-9). Wat de motieven op zichzelf aangaat, is 
het duidelijk, dat in het weergegeven gedeelte het ecclesiaal motief 
optreedt in de vorm van cultus (feest vieren) en voorbeeldigheid van 
de martelaar (die nagevolgd moet worden). Wij menen voorts, dat de 
in onze tekst zeer algemeen gehouden uitdrukkingsvorm van het mar
telaarsthema inderdaad een echte Laurentiustekst is. Door naar meer 
algemene beschouwingen over te gaan, laat Augustinus het geval Lau
rentius beslist (nog) niet los. Hij situeert het in breder verband, geeft 
dit ene geval zijn plaats in het grote geheel van alle martelaarsfeesten 
en wil daarmee zeggen, dat de zin van alle martelaarsfeesten óók die 
van 10 augustus is en de viering van deze dag dus een oproep om 
Laurentius' martelaarschap na te volgen. 
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Tractatus XXVII in Joannis evangelium. 

Van deze preek is Laurentius niet het uitgangspunt, doch een toe
vallig in de preek betrokken illustratie. Augustinus geeft commentaar 
op Joh. 6,60-72, waar de hoorders van 's Heren woorden over het 
brood des levens voor de keuze komen Hem al dan niet te blijven 
volgen. In verband hiermee grijpt Augustinus terug naar Joh. 6,57, 
de tekst over het blijven in Mij en Ik in hem en zegt: Tract. XXVII, 
12, 1 Maar wat betekent zijn woord: wie blijft in Mij en Ik in hem? 
Wat anders dan wat de martelaren hoorden: wie volhardt ten einde 
toe, zal gered zijn? Aldus is de mogelijkheid geschapen om, aanslui
tend bij de continu-lezing van het vierde evangelie, de verschuldigde 
eer te bewijzen aan de heilige van de dag: 2 Hoe is in Hem gebleven 
de heilige Laurentius, wiens feest wij heden vieren? 3 Hij bleef tot in 
de beproeving, tot in de ondervraging door de tiran, tot in de bitterste 
bedreiging, totterdood. Meer nog: hij bleef tot in een onmenselijke 
foltering. 4 Men doodde hem namelijk niet snel, doch hij werd met 
het vúúr gefolterd. Men liet hem toe lang te leven, of liever: men liet 
hem er niet vrij in lang te leven, doch dwong hem langdurig te sterven. 
5 Bij dat langdurig sterven, bij die folteringen nu, heeft hij de kwel
lingen niet gevoeld, omdat hij verzadigd was van de waarachtige spijs 
en beker, daar hij op goede wijze gegeten en gedronken had. 6 Daarin 
was immers Hij, die gezegd heeft: het is de Geest die levend maakt. 
7 Ja, wel verbrandde het vlees, doch krachtig verfriste de Geest het 
leven. 8 Hij is blijven weerstaan en het rijk ingegaan. Dan wordt de 
voorspelling van Xystus aan Laurentius gememoreerd, waarop als slot 
volgt: 12 Hij (Laurentius) heeft de voorzegging ter harte genomen, 
de duivel overwonnen, de triomf bereikt. 
Augustinus behandelt Laurentius' passie als een exempel van het 
„blijven in Christus", waarover de preek handelt op grond van de 
Johannestekst. Niet op grond van de Laurentiusviering, want het is 
toevallig, dat deze Johannestekst op 10 augustus viel. Daarom rekenen 
wij het „blijven in Christus", zoals dat hier voorkomt, niet tot het 
martelaarsthema betreffende Laurentius; de band is er te toevallig 
voor. Niet met enig detail van de Johannestekst, maar uitsluiend met 
de feitelijke gestalte van het Laurentiusverhaal hangt de nadruk samen 
op de uitzonderlijke wreedheid van Laurentius' dood. Dit is ander
maal het overwinningsmotief, dat zeer duidelijk de passage beheerst : 
Laurentius bevocht, gesterkt door bovennatuurlijke hulp {eten - drin
ken - Geest) een bijzonder grote overwinning, omdat hij een bijzonder 
wrede vuurdood stierf. 

6. L e o d e G r o t e 

S 85,1, 1: Omdat, veelgeliefden, het toppunt van alle deugden en de 
volheid der gehele gerechtigheid uit die liefde voortkomt, waarmee 
God en de naaste worden bemind, 2 blijkt die liefde onbetwist in geen 
mensen meer verheven uit te schitteren en helderder te stralen dan 
in de zalige martelaren; 3 van alle mensen immers staan zij onze Heer 
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Jezus Christus, die gestorven is voor alle mensen, het naast: zowel 
door de navolging van zijn liefde als door de gelijkvormigheid met 
zijn lijden. 
De preek begint met een stelling: vergeleken met andere mensen is 
klaarblijkelijk bij de martelaren de liefde tot God en de mensen het 
grootst. In hen is immers het toppunt aller deugden en de volheid der 
gehele gerechtigheid. Deze uitstekende deugdzaamheid komt namelijk 
uit de liefde voort, zodat de aanwezigheid van uitstekende deugd wijst 
op de aanwezigheid van haar bron: de liefde. De predikant toont die 
uitzonderlijke deugdzaamheid der martelaren aan door vast te stellen, 
dat de martelaren van alle mensen het dichtst bij Christus staan. Bij 
diens liefde en bij diens lijden, waaraan zij deelhebben, omdat zij het 
navolgen. Het martelaarschap wordt dus gezien als een concrete uiting 
van de liefde tot God en tot de mensen. En zoals nu deze liefde de 
Heer zelf in diens passie bezielde, zo bezielt zij ook de martelaren, 
die de Heer door deze eendere bezieling nabij zijn. Martelaarschap 
wordt dus hier beschouwd als deelname aan de passie des Heren. 
I, 4: Want al kan dan niemands goedheid de vergelijking doorstaan 
met die liefde, waarmee de Heer ons heeft verlost. . ., 5 toch hebben 
voor alle mensen ook de martelaren grote betekenis. 6 Van hun kracht 
namelijk maakte de Heer, die hun die kracht schonk, aldus gebruik, 
dat Hij daardoor doodstraf en kruisgruwel voor de zijnen hun schrik
wekkendheid wilde ontnemen, integendeel navolgbaar maakte. 
Wel is de liefde der martelaren niet zo groot als die van de Heer, 
maar staan blijft, dat zij een grote is, met name ten opzichte van de 
medemens. Want door de kracht, die de Heer hen gaf, ontnamen de 
martelaren de schrikwekkendheid aan kruis en dood, maakten zodoen
de de dood en het kruis voor velen navolgbaar. Dit onderstelt nood
zakelijk, dat de martelaren allereerst zélf niet voor de deelname aan 
kruis en dood terugschrokken. Reden daarvan is de kracht die de 
Heer hen verleende, wat terugslaat op het tevoren gezegde over mar
telaarschap als uiting van liefde, nabij-zijn aan de liefde van de lij
dende Christus. Kracht is de kracht der liefde, die de martelaar onbe
vreesd maakt voor het kruis. Het motief der deelname aan de passie 
des Heren treedt in deze passage in verbinding met het overwinnings
motief en met het ecclesiale: martelaarschap is onbevreesd-zijn (over
winningsmotief) voor de deelname aan 's Heren passie en deze onbe
vreesdheid stelt zowel de martelaar zelf (wat Leo niet zegt, maar als 
vanzelfsprekend onderstelt) als diens medemensen (ecclesiaal motief) 
tot deelname aan 's Heren passie in staat. Dit berust op door Christus 
gegeven genade, die de liefde voldoende krachtig maakt (overwin
ningsmotief) om de onbevreesdheid voor het kruis op te brengen. 
I, 7: Als dus geen enkele goede alleen maar goed is voor zichzelf en 
de wijsheid van geen enkele wijze alleen voor zichzelf voordelig, en 
als ook dit de aard is van echte deugden, dat degene, die door het 
licht (van die deugden) straalt, velen uitleidt uit duistere dwaling, dan 
is om Gods volk te beleren geen levend voorbeeld van meer nut dan 
dat van de martelaren. 
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Deze passus is de conclusie op wat voorafging: de martelaren maken 
de deelname aan 's Heren passie navolgbaar en zijn aldus een voor
beeld voor de mensen. Martelaarschap is bijgevolg echte deugd, want 
echte deugd is uiteraard voorbeeldig. Zo komt de predikant terug bij 
zijn uitgangspunt, dat de martelaren toppunten van deugd zijn en 
is de stelling, waarmee de preek aanving, afgerond. Leo gaat thans 
verder in op het bewijsmateriaal, de voorbeeldigheid van het mar
telaarschap: de martelaren waren voorbeeld door hun daden, wat 
meer waard is dan alleen met woorden, zoals in het geval Laurentius: 
I, 8 Welsprekendheid moge gemakkelijk zijn voor een dringende bede, 
verstandig redeneren doeltreffend om te overtuigen, krachtiger ech
ter dan woorden zijn voorbeelden en meer dan met woorden werkt 
leren metterdaad. II, 1 Hoe de zalige martelaar Laurentius, wiens 
lijden en sterven luister verleent aan deze dag, in dit soort lering 
machtig is aan glorievolle waardigheid, hebben ook diens vervolgers 
kunnen ondervinden, 2 omdat die wonderlijke zielskracht, uit Chris
tus' liefde als uit beginsel geput, niet slechts zélf van geen wijken 
wist, doch ook anderen sterkte door voorbeeldige duldzaamheid. 
Laurentius is een meesterlijk voorbeeld van wat in S 85,1 besproken 
werd. Ter bevestiging hiervan worden de kernpunten van S 85,1 stuk 
voor stuk in het geval Laurentius nagewezen. De krachtige liefde 
van Laurentius, uit Christus' liefde als uit beginsel geput, correspon
deert met wat S 85,1 zei over de Heer die hun die kracht schonk. 
Vervolgens bewerkt die door Christus aan Laurentius gegeven liefde-
kracht, dat hijzelf van geen wijken wist. Dit correspondeert met de 
onbevreesdheid der martelaren voor kruis en dood in S 85,1, daar 
eveneens berustend op de door Christus geschonken liefde. Voorts 
sterkte Laurentius door zijn krachtige liefde ook anderen door voor
beeldige duldzaamheid, hetgeen correspondeert met wat S 85,1 zei 
over het zodanig gebruik, dat Christus van de kracht der martelaren 
maakt, dat daardoor doodstraf en kruisgruwel... voor velen navolg-
baar werden en met wat daarop volgde over het daadwerkelijk voor
beeld der martelaren. De samenhang tussen S 85,1 en het begin van 
S 85,11, waarin de overgang van algemene beschouwingen naar de 
propria van Laurentius gemaakt wordt, blijkt zo innig, dat de alge
mene beschouwingen van S 85,1 zeker moeten worden verstaan als 
met name op het geval Laurentius doelend. Daaruit volgt, dat de 
motieven van het martelaarsthema in S 85,1 moeten worden aange
merkt als motieven van het martelaarsthema betreffende Laurentius. 
Deze motieven zijn de bekende: het overwinningsmotief (herhaalde 
nadruk op kracht, die — geput uit het bovennatuurlijk beginsel der 
liefde — veroorzaakt dat hij .. . van geen wijken wist, onbevreesd 
was voor Christus' kruis), het motief van de deelname aan de passie 
des Heren (dezelfde bezieling door liefde in Christus en de martelaren) 
en het ecclesiaal motief in de vorm van zwaar benadrukte voorbeel
digheid van de martelaar voor zijn medemensen. 
Het overige deel van S 85,11 bespreekt Laurentius* diaconale ambts
vervulling, die slechts zeer zwak oorzakelijk met het martelaarschap 
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verbonden wordt. De vervolger, die zijn roofplannen verijdeld ziet, 
(111,7:) wordt woedend, en, in haat ontvlammend jegens een gods
dienst, die een dergelijk gebruik van rijkdommen (de uitdeling nl. aan 
de armen) als instelling kent, stort zich in een poging tot roof van 
een nog veel grotere schat; 2 om bij hem, bij wie geen vermogen van 
denariën te halen viel, het krediet, dat voor hem (Laurentius) een nog 
heiliger rijkdom uitmaakte weg te nemen. 3 Hij beveelt Laurentius 
Christus te verloochenen... Eerder dan een wraakoefening is de 
marteling (die immers volgt als Laurentius Christus niet verloochent) 
een herhaalde poging tot roof. Wel vindt volgens Leo's voorstelling 
de marteling plaats in vervolg op de mislukte geldroof, doch zij wordt 
van die geldroof gescheiden als een nieuwe fase in het verhaal. De 
aanval op de diaken is een aanval op de in Christus gelovende ge
worden, het martelaarsthema vervangt meer het diakenthema dan dat 
het eruit volgt. 
De rest van S 85,111 beschrijft dan Laurentius' marteling. Na ont-
vlezing en geseling wordt 'bevolen 5 . . . te roosteren op een eronder 
aangelegd vuur, 6 opdat door de ijzeren rooster, die door voortduren
de verhitting op zichzelf al verzengend werkt, de kwelling der beurte
lings omgedraaide leden heviger en de straf effectiever zou worden. 
De roostering is met opzet bedoeld als een uitzonderlijk wrede kwel
ling en dit betekent weer het overwinningsmotief, dat volledig en op 
de bekende manier domineert in de passage 85,IV: 2 De vlam van 
Christus' liefde kon door uw (d.i. van de vervolger) vlammen niet over
wonnen worden en het vuur aan de buitenkant legde het af tegen 
het vuur dat binnen brandde. 3 Met uw woeden hebt gij, vervolger, 
de martelaar een dienst bewezen; met de straf te verzwaren hebt ge 
zijn overwinning groter gemaakt. Het laatste gedeelte van de weer
gegeven tekst bevestigt met evenveel woorden, wat wij reeds voort
durend meenden te mogen lezen in de nadruk der Laurentiusteksten 
op de bijzondere wreedheid van de vuurstraf: dat deze nadruk een 
aspect is van het overwinningsmotief, omdat door de uitzonderlijke 
foltering Laurentius' overwinning groter (wordt) gemaakt. En in de 
laatste zin van de passage, waarin Leo de vervolger aanspreekt, wordt 
aan de folteringen het positief bewerken van Laurentius' heerlijkheid 
toegekend: 4 Immers, wanneer juist de folterigen verkeren in ere
tekenen van triomf, wat dacht dan uw vindingrijkheid uit, dat niet 
tot glorie van de overwinnaar strekte? 
De peroratie luidt: 5 Laten wij, veelgeliefden, ons dus geestelijk ver
heugen en op het gelukkig levenseinde van de befaamde man roemen 
in de Heer, die wonderbaar is in zijn heiligen, die Hij ons tot schutse 
en voorbeeld heeft gesteld, 6 en die zijn heerlijkheid zodanig heeft 
doen lichten over heel de wereld, dat. .. zogoed als Jerusalem door 
Stephanus, Rome werd opgeluisterd door Laurentius. 7 Diens gebed, 
zo vertrouwen wij, en diens beschermheerschap zijn onze voortdurende 
hulp. Men herkent het ecclesiaal motief in de voorbeeldigheid van de 
martelaar, in de cultus (schutse, gebed, beschermheerschap onderstel
len immers aanroeping) en in de romaniteit (Rome door Laurentius 
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opgeluisterd). Tenslotte moet nog gewezen worden op het citaat van 
ps. 67,36: wonderbaar is God in zijn heiligen. Hier wordt nog een
maal zeer kort aangeduid, wat al eerder in de preek voortdurend ge
zegd werd: dat Gods genade Laurentius deed overwinnen (de liefde 
van S 85Д-ІІ en IV). Dit citaat is daarom nogmaals een optreden van 
het overwinningsmotief. 

7. A m b r o s i a a n s e L a u r e n t i u s h y m n e 

Het martelaarsthema heeft in deze hymne de grootste plaats. Geheel 
eraan gewijd zijn vier van de acht strofen (2, 3, 4 en 8), terwijl het 
in nog twee andere strofen (1 en 7) optreedt naast het diakenthema, 
waaraan dan de strofen 5 en 6 in hun geheel gewijd zijn. In de eerste 
strofe spelen martelaars- en diakenthema zo dooreen, dat moeilijk te 
zeggen valt of het ene dan wel het andere thema overweegt: 

1. Tot haast d'apostelen gelijk, 
werd aartsdiaken Laurens — die 
als zij de mart'laarskrans verwierf — 
gewijd door het Romeins geloof. 

Twee motieven van het martelaarsthema zijn duidelijk te onderken
nen: het overwinningsmotief en het ecclesiale in de vorm van roma-
niteit. Het overwinningsmotief komt tot uitdrukking, waar gesproken 
wordt over de krans der martelaren, die Laurentius deelt met Petrus 
en Paulus. Dit voert tot de romaniteit, want de bijna-gelijkheid van 
de martelaar Laurentius met Petrus en Paulus berust ten dele erop, 
dat hij Romeins martelaar is. Hij stierf, aldus onze dichter, voor (of: 
in kracht van) het geloof der Romeinse kerk. Het Romeins geloof 
heeft hem tot martelaar gewijd, hem tot een heilige martelaar ge
maakt. En als zodanig staat hij met de stichters-martelaren van Rome's 
kerk Petrus en Paulus op één lijn, is hij in krans hun gelijke. De 
hymne zegt zeer nauwkeurig bijna-gelijke, want door zijn diaconaat 
staat Laurentius in wijdingsgraad ónder de apostelen. 
De dichter begint zijn verhaal: 

2. Hem werd, toen hij de martelaar 
Xystus volgde, aldus voorspeld: 
Mijn zoon, houd op bedroefd te zijn, 
over drie dagen volgt ge mij. 

Dan, half verhalend, half besobouwend: 

3. Niet afgeschrikt door vrees voor straf 
zag hij, toekomstig erfgenaam 
in 't bloed, met vrome blik toe bij 
wat dra hemzelf te wachten stond. 
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Het verhaal verdwijnt een ogenblik voor de volgende reflectie: 

4. Reeds in die martelaar heeft hij 
als martelaar getriomfeerd; 
waardig opvolger, door diens woord 
en bloed rechtsgeldig aangesteld. 

Tweemaal treedt in strofen 2-4 het overwinningsmotief op. Eerst in 
negatieve formulering: Laurentius ziet in Xystus' martelaarschap dat 
van zichzelf onbevreesd onder ogen (strofe 3), waarmee de toekom
stige overwinnaar reeds gesuggereerd wordt. De suggestie wordt tot 
een positieve affirmatie in strofe 4, waar gezegd wordt, dat Xystus' 
triomf reeds die van Laurentius is. De reden is merkwaardig: de bis
schop heeft door zijn voorspelling aan Laurentius een rechtsgeldig 
testament in handen gegeven, waaraan deze het recht ontleent om 
Xystus als martelaar op te volgen en zo eveneens de triomf der mar
telaren (strofe 4) te vieren32). 
Na het verhaal over de eis tot inlevering van de kerkschat en Lau
rentius' reactie hierop, gedaan in de strofen 5, 6 en eerste helft van 7, 
legt de tweede helft van strofe 7 het oorzakelijk verband tussen diaco
naat en martelaarschap: 

7. . . . 
Misleide hebzucht is gebelgd 
en maakt uit wraak het vuur gereed. 

Tenslotte wordt de marteling van Laurentius beschreven: 

8. De beul, geschroeid, slaat op de vlucht, 
moet wijken voor zijn eigen vuur. 
De martelaar roept: draai mij om! 
Beveelt: verslindt - als 't gaar is - maar! 

De meedeling der feiten in strofe 8 is zo geformuleerd, dat zij tevens 
een zeer bepaalde interpretatie van die feiten inhoudt. Het vuur doet 
twee totaal verschillende dingen, die lijnrecht tegen alle normale ver
wachtingen ingaan. De twee eerste regels zeggen, wat het met de beul 
doet. Men zou verwachten van niets, doch het jaagt de beul op de 
vlucht, omdat het hem brandt. Anderzijds zou men verwachten, dat 
het de martelaar afschuwelijk foltert, doch deze schijnt er zich zeer 
wél in te bevinden en geeft aanwijzingen hoe hij vakkundig op de 
rooster gebraden moet worden. In plaats van er vandaan te willen, 
zoals de terugdeinzende beul, wil hij er ook aan de andere kant (draai 
om) kennis mee maken. Deze paradox bevat de sleutel tot de inter
pretatie van Laurentius' woord. Gezien het wijken van de beul, moet 
het woord van de martelaar verstaan worden als het teken van „niet-
wijken", niet aangetast worden (wat de beul wél werd). In feite werd 
Laurentius echter wel degelijk aangetast, zodat zijn reactie als werd 
hij dit niet practisch neerkomt op: er-boven-staan, meester van de 
situatie blijven. In deze hymne blijkt dus Laurentius' woord op de 
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rooster gestalte te geven aan het motief der overwinning op het vuur. 
Het komt ons voor, dat nog een ander aspect van het overwinnings
motief in de strofe aanwezig is, waarvoor nogmaals gelet moet worden 
op het feit, dat de beul door het vuur wordt geschroeid. Dit doet 
denken aan de gloeiende oven in Babyion, nadat de drie jongelingen 
daarin waren geworpen: De vlammen laaiden boven de oven uit, 
negenenveertig el hoog. Langs alle kanten sloegen zij uit en verbrand
den ook de Chaldeeën, die zij rond de oven konden bereiken (Dan. 
3,47-48). Nergens anders in de Laurentiusteksten wordt het branden 
van de beul vermeld en omdat de dichter zich voor al het overige 
houdt aan het gangbare verhaal, menen wij zijn mededeling over het 
branden van de beul niet als een zakelijk relaas van feiten te moeten 
opvatten, maar als een bedekte verwijzing naar de drie jongelingen 
van Babyion. Temeer, daar die verwijzing in verband met Laurentius 
ook voorkomt in Ambrosius' Epistola XXXVII, waarvan de gedach-
tengang ook in ander opzicht opvallende overeenkomst met deze strofe 
vertoont33). Wanneer de dichter bij Laurentius' roostering inderdaad 
aan de drie jongelingen in de vuuroven denkt, is in strofe 8 niet slechts 
het motief der overwinning op het vuur zonder meer aanwezig, doch 
verrijkt met de associatie van Laurentius' vuur-victorie met het aloude 
bijbelse voorbeeld uit het boek Daniël. 

II SYNTHESE 

Als de analyse van het martelaarsthema der Laurentiusteksten iets 
duidelijk maakte, dan was dat de sterke homogeniteit van dit thema 
bij alle auteurs. De motieven van het martelaarsthema bleken telkens 
weer dezelfde vier: het overwinningsmotief, het motief van de deel
name aan de passie des Heren, het motief van oorzakelijk verband 
tussen diaconaat en martelaarschap en het ecclesiaal motief. Van deze 
vier motieven zijn het overwinningsmotief en het ecclesiale klaarblij
kelijk het belangrijkst; deze twee treft men aan bij al de auteurs. 
Onmiddellijk hierop volgt in belangrijkheid het oorzakelijk verband 
tussen diaconaat en martelaarschap, dat slechts bij Damasus en Maxi
mus, die het diakenthema in het geheel niet hebben, volledig ontbreekt. 
Het motief van de deelname aan de passie des Heren ontbreekt bij 
Damasus, de Ambrosiaanse hymne en Maximus. Maar onder hen, die 
dit motief wél hebben, zijn de meest eminente van de auteurs: Ambro
sius, Augustinus en Leo. 
De structuur van het oorzakelijk verband tussen diaconaat en marte
laarschap is steeds hetzelfde: Laurentius' martelaarschap is het gevolg 
van zijn optreden als diaken, hetzij aan het altaar (als bedienaar van 
de kelk van 's Heren bloed), hetzij als aalmoezenier (waarop zich de 
misleide hebzucht wreekt). Ook de structuur van het motief der deel
name aan de passie des Heren is steeds gelijk: het martelaarschap is 
de actualisering van 's Heren gang langs kruis naar heerlijkheid in 
de martelaar. 
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Alsnog compacter samen te vatten zijn het overwinningsmotief en het 
ecclesiaal motief. Het overwinningsmotief bleek een groot aantal as
pecten te omvatten: allerlei uitdrukkingen voor de begrippen „strijd" 
en „overwinning", allerlei aanduidingen van Laurentius' tegenpartij 
en ook variaties, waarin Laurentius' victorie aan bovennatuurlijke fac
toren wordt toegeschreven. In deze veelheid komt echter zeer duidelijk 
het concrete proprium van Laurentius naar voren: zijn overwinning 
op het vuur. Hoogstens Damasus uitgezonderd, kennen alle auteurs 
dit proprium, waaruit zonder meer volgt, dat zij vanuit die kennis al 
hun variaties op het overwinningsmotief bedrijven, ook waar zij het 
vuur niet noemen. Maar vaak noemen zij het vuur wél; en allemaal; 
en allen meermalen. Bovendien leggen allen, behalve Damasus en de 
zeer beknopte Ambrosiaanse hymne, de nadruk op de uitzonderlijke 
wreedheid van het vuur. Slechts in de manier, waarop zij de over
winning op dit wrede vuur formuleren, gaan de auteurs uiteen: soms 
wordt niet meer gezegd dan dat Laurentius het vuur overwon (Dama
sus, Ambrosius, Augustinus, Maximus) of overleefde (Ambrosius, 
Ambrosiaanse hymne), soms dat het vuur positief Laurentius' heer
lijkheid bewerkt (Prudentius, Augustinus, Leo). Het is dus mogelijk 
om het overwinningsmotief in het martelaarsthema der Laurentius-
teksten op de meest compacte wijze samen te vatten in de karakteris
tiek van Laurentius als de (meester-)overwinnaar van het (uitzonder
lijke wrede) vuur. 
De aspecten, samengebracht onder de verzamelnaam ecclesiaal mo
tief, kunnen, na de voorafgaande analysen, compact worden samen
gevat in het ene begrip: cultus. Het feit dat de martelaar „van zijn 
kerk" is en zijn „voorbeeldigheid" liggen ten grondslag aan de ver
ering, die hem gewordt. De rol, die de martelaar speelt als beschermer 
en voorspreker, is op die verering het antwoord. Verering enerzijds 
en voorspraak anderzijds vormen samen het volledig begrip van cultus, 
die het karakter heeft van een wederzijdse relatie, van een dialoog. 
Naargelang deze cultus te Rome of ook elders gesitueerd blijkt, is er 
van Romeinse of universele cultus sprake. 
Uiteindelijk valt dus het martelaarsthema der Laurentiusteksten als 
volgt samen te vatten: c u l t u s (te R o m e en e l d e r s ) v a n 
hem, d i e a l s o v e r w i n n a a r v a n h e t v u u r d e e l n a m 
a a n de p a s s i e d e s H e r e n . Het feit, dat dit martelaarschap 
gevolg was van Laurentius' diaconale werkzaamheid, verbindt dit 
martelaarsthema met dat van de diaken. 
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AANTEKENINGEN BIJ HET DERDE HOOFDSTUK 

!) De titulus werd niet aan Laurentius gewijd, maar aan Christus; de vermelding 
van Laurentius bij de wijding is een bijkomstig eerbewijs aan de martelaar. Vgl. 
A. GRABAR, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l'art chrétien 
antique, I. Paris 1946, p. 347 n.l. 

*) H. DELEHAYE, Recherches sur le légendrier romain. AB 51 (1933), p. 52: 
Il se pourrait que, se proposant de louer la constance du martyr, Damase ait eu 
recours au développement par les lieux communs, et que remuneration des 
tortures classiques veuille dire tout simplement: aucune violence n'a pu venir 
à bout de l'athlète soutenu par la foi. Vgl. ook op p. 52 n.2, waarin geciteerd 
uit LUCRETIUS III, 1017: 

Verbera, camifices, robur, pix, lamina, taedae. 

En, zo voegen wij nog toe, in de dedicatie van paus Xystus III voor S.Maria 
Maggiore: 

ferrum fiamma ferae fluuius saeuumque uenenum. 

Naar E. DIEHL, Inscriptiones latinae christianae veteres, I. Berolini 1925, p. 183. 

>) Hierover uitvoerig HOMES DUDDEN, The life, I, p. 176-184. 

*) ML 16, 1296, De excessu fratris sui Satyri I, 17: Tuis enim votis apud sanctum 
martyrem Laurentium impetratum esse nunc cognoscimus commeatum. 

«) ML 16, 1092-1093, Epist. XXXVII, 35: Corpora enim transfères de loco ad 
locum: animas non coges faceré quod nolunt, non magis quam зада et ligna 
vocem emitiere. Maximus ignis viventibus corporibus dolorem inurit, et gignit 
corruptionem: super hune nos sumus; viventes enim exurimur. Non est rex, 
ñeque princeps, qui extorqueat nobis faceré quod non proposuimus... in virtute 
nobis libertas beata est. 

«) 2 Mach. 7, 8; 9; 11; 13; 29 en 36. 

7) LAVARENNE, p. 33, Peristephanon Π, 33-36: 

Qua uoce, quantis laudibus 
celebrabo mortis ordinem, 
quo passionem carminé 
digne relexens concinam? 

β) In feite is niet Laurentius de hoofdpersoon van Peristephanon II, maar keizer 
Theodosius, wiens decreten van 391-394 de christianisering van Rome en het 
rijk definitief richting gaven. Haar meest krachtige uitdrukking vindt deze 
„Theodosiaanse" tendens van dit lied in Laurentius' gebed op de rooster om de 
bekering van Rome en in het visioen, waarin de stervende Laurentius het optre
den van keizer Theodosius tegen de Symmachus-fractie „voorziet". Aldus legt 
de hoge rijksbeambte en Spanjaard Prudentius tot meerdere eer en glorie van 
zijn broodheer en landgenoot Theodosius beslag op Laurentius, een poëtische 
krachttoer, die volkomen buiten de gangbare traditie inzake Laurentius staat 
en dan ook met deze korte aantekening kan worden afgedaan. 

·) LAVARENNE, p. 32, Peristephanon II, 1-20: 

Antiqua fanorum parens Reges superbes uiceras 
jam Roma Christo dedita, populosque frenis presseras; 
Laurentio uictrix duce nunc monstruosis idolis 
ritum triumphas barbarum. imponis imperii iugum. 

Haec sola derat gloria Non turbulentis uiribus 
urbis togatae insignibus, Cossi, Camilli aut Caesaris, 
feritale capta gentium sed martyris Laurentii 
domarci ut spurcum louem. non incruento proelio. 
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Armata pugnauit Fides 
proprii cruoris prodiga; 
nam morte mortem diruit 
ac semet impendit sibi. 

io) LAVARENNE, p. 42, Peristephanon II, 337-348: 

Vitam tenebo et differam Prunas tepentes stemite, 
poenis morarum iugibus, ne feruor ignitus nimis 
et mors inextricabilis os contumacis occupet 
longos dolores protrahet. et cordis intret abdita. 

Vapor senescens langueat, 
qui fusus adflatu leui 
tormenta sensim temperet 
semustulati corporis. 

») LAVARENNE, p. 43, Peristephanon / / , 373-384: 

Inluminatum hoc eminus ast impiorum caecitas 
recens piatis fratribus, os oblitum noctis situ, 
baptisma quos nuper datum nigrante sub uelamine 
Christi capaces fecerat; obducta, darum non uidet; 

Aegyptiae plagae in modum, 
quae, cum tenebris barbaros 
damnaret, Hebraeis diem 
sudo exhibebat lumine. 

") LAVARENNE, p. 43, Peristephanon II, 385-391: 

Quin ipsa odoris qualitas, Idemque sensus dispari 
adusta quam reddit cutis, uariatus aura aut adficit 
diuersa utrosque permouet: horrore nares uindice 
fais nidor, illis nectar est. aut mulcet oblectamine. 

«) LAVARENNE, p. 43, Peristephanon II, 393-396: 
Sic ignis aetemus Deus 
(nam Christus ignis uerus est): 
is ipse complet lumine 
iustos et urit noxios. 

") LAVARENNE, p. 33, Peristephanon II, 21-28: 

Fore hoc sacerdos dixerat „Desiste discessu meo 
iam Xystus adfixus cruci, fletum dolenter fundere! 
Laurentium flentem uidens Praecedo, frater; tu quoque 
crucis sub ipso stipite: post hoc sequeris triduüm." 

l s) Epist. LXXX: Xystum autem in cimiterio animaduersum sciatis Vili. id. Aug. 
die et cum eo diacones quattuor (CSEL 3, 2, p. 840). Voor de interpretatie van 
animaduersum als onthoofd vgl. DELEHAYE, Recherches sur le légendrier 
romain, p. 43-44. 

«) DELEHAYE, Recherches sur le légendrier romain, p. 48. 
ir) Hetzij rechtstreeks, hetzij via Ambrosius. Vgl. U. BOSCAGLIA( La passio S.Lau-

rentii di Prudenzio e le sue fonti. Udine 1938, geciteerd in de inleiding bij 
LAVARENNE. 

«') Waarin o.m. de volgende verzen: 
Мох ubi cognovit senior quis tollere uellet 
palmam, seq(ue) suumq(ue) caput prior optulit ipse, 
inpatiens feritas posset ne laedere quemquam. 
Ostendit Christus, reddit qui praemia vitae, 
pastoris meritum, numerum gregis ipse tuetur. 

Naar A. FERRUA s J., Epigrammata damasiana, p. 124. 
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" ) DUCHESNE, Le L i b e r P o n t i f i c a l i s, I, p. 11. Depositici Martyrum: 
VIH id. aug. Xysti in Calisti. 

Щ Faustinus Arevalo s.j., patroloog, geb. 23-27-1747 te Campanario (Spanje), lid 
der Sociëteit 1761, overl. 7-1-1824 te Madrid. Bestudeerde oudchristelijke Spaan
se auteurs; uitgave van Prudentius te Rome 1788-1789; deze uitgave in ML 60. 

!1) ML 60, 296-297, AREVALO: Plerique affirmant Xystum capite tnincatum fuisse. 
Cyprianus epist. 82, al. 80, in coemeterio animadversum ait, non vero gladio 
animadversum, ut multi jactant, quamquam gladii mentio in martyrologiis fit, 
ubi mors S.Xysti annuntiatur. Pamelius in notis ad Cyprian. Prudenti! hune 
locum exponit de cruce in genere pro quovis cruciatu, aut cujuslibet generis 
supplicio, et ita quidem explicat glossa Pragensis. Mariettus banc ipsam inter-
pretationem comprobat, quia Prudentius in hymno S.Vincentii vocat Vincentium 
oollegam propriae crucis Christi, cum constet Vincentium non fuisse cruci 
affixum. Favet etiam versus 254 in eodem hymno Vincentii, Crucis peritus 
artifex. — Propriae crucis (Christi) collega heet Vincentius in vers 299 van 
Peristephanon V, Crucis peritus arlifex slaat op de vervolger van Vincentius en 
is te vinden in Peristephanon V, 254 (LAVAREKNE, p. 83 en 82). 

») LAVARENNE, p. 48, Peristephanon II, 533: 
cui propter aduolui licet, 
qui fletibus spargit locum, 
qui pectus in terram premit, 
qui uota fundit murmure! 

и) LAVARENNE, p. 49, Peristephanon II, 581-584: 
Audi benignus supplicem 
Christi reum Prudentium, 
et seruientem corpori 
absolue uinclis saeculi! 

M ) F. v. d. MEER, Augustinus de zielzorger, p. 432. 
" ) Voor bijzonderheden: ν. d. MEER, Augustinus de zielzorger, p. 132 en 233. 
M ) ML 38, 1394: Postrema pars sermonis (d.i. het overgrote deel van S 303,2) ex 

fine tractatus S.Cypriani de Exhortatione martyrii, ad Fortunatum, ad verbum 
descripta est. Cum autem Augustino inusitatem sit aliquid ex aliis scriptoribus, 
iis non nominatis, mutuari; hinc magna oboritur suspicio neque hunc illius esse 
sermonem, sed alicujus opus; qui tarnen, sicut postremam partem ex Cypriano, 
ita ex aliqua Augustini lucubratione primam mutuatus sit. 

" ) S 332,2 in natali martyrum. 
Щ Blijkt uit S 329,1 in natali martyrum: Audistis verba eius cum appropinquaret 

passioni... Nisi granum frumenti etc. 
*») ROETZER, Des heiligen Augustinus Schriften, p. 108. 
ω ) Over de mensa Cypriani vgl. S 310,2; ν. d. MEER, Augustinus de zielzorger, 

p. 419; F. ν. d. MEER - CHR. MOHRMANN, Atlas van de oudchristelijke 
wereld. Amsterdam-Brussel 1958, afb. 353. 

Ό Voor Augustinus' houding t.a.v. de refrigerio vgl. ν. d. MEER, Augustinus de 
zielzorger, p. 448-452 en p. 457-461. 

M ) Dezelfde gedachte in De officiis I, XLI, 205, waar Xystus bij testamentaire be
schikking het martelaarschap aan Laurentius nalaat: 6 quid consortium passionis 
meae expetis? 7 Totam tibi haereditatem ejus dimitió. 

ω ) Vgl. onze analyse van Ambrosius' Epist. XXXVII op p. 88-90. De overeenkomst 
van deze strofe met genoemde brief ligt in de beklemtoning van Laurentius' 
gehardheid tegen het vuur, dat — tegen de normale verwachting in — niet ver
nietigt. Laurentius staat boven de vernietigende kracht van het vuur en ten 
bewijze daarvan wordt zowel in Epist. XXXVII als in deze strofe het woord 
op de rooster aangevoerd. De associatie met de drie jongelingen maakt de cor
respondentie van beide teksten compleet. De hymne correspondeert dus tweemaal 
(hier en in strofe 4, vgl. n.32) met teksten van Ambrosius, een welkom argument 
— naar ons toeschijnt — voor hen, die Ambrosius als de auteur van dit Lauren-
tiuslied beschouwen. 
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VIERDE HOOFDSTUK 

MARTELAAR EN DIAKEN 

Het diakenthema en het martelaarsthema zijn totnutoe elk voor zich 
bestudeerd, terwijl zij in feite ineengrijpen, waarvan het voortdurend 
opgemerkte oorzakelijk verband, dat de Laurentiusteksten tussen dia
conaat en martelaarschap leggen, de concrete vormgeving is. Aange
toond is, dat het diakenthema van de Laurentiusteksten sterk gebonden 
is aan tijd, praktijk en omstandigheden van de tijd, waarin deze teksten 
ontstonden. Het is echter bij voorbaat duidelijk, dat het martelaars
thema dit niet kan zijn, want als de Laurentiusteksten ontstaan, is de 
tijd der martelaren voorbij. Voor een genuanceerd inzicht in de ver
houding van de thema's, die samen het Laurentiusportret bepalen, is 
dan ook allereerst nodig de traditie van het martelaarsthema te peilen. 

I PEILING VAN HET MARTELAARSTHEMA 

1. C u l t u s ( e c c l e s i a a l m o t i e f ) 

Aansluitend — aldus Delehaye — op het antieke burgerlijk gebruik 
concentreert zich de christelijke jaarfeestviering der martelaren rond 
hun graf. Deze viering is een zaak van heel de plaatselijke kerk, die 
de martelaar en diens graf als haar bezit beschouwt. Zo kreeg de 
gedachtenisviering der martelaren een officieel en dus permanent ka
rakter1)*. Het oudste getuigenis van een lokale kerk, die zich voor
neemt het jaarfeest van een martelaar te blijven gedenken, is de tekst 
van het Polycarpusmartyrium, waarin de kerk van Smyrna dit voor
nemen met betrekking tot Polycarpus uitspreekt2). Belangrijk is ook 
de opdracht van Cyprianus aan zijn clerus om de sterfdata der Car-
thaagse martelaren van 250 op te tekenen, opdat wij hun gedachte
nissen onder die der martelaren kunnen vieren?). De vieringen zijn 
publiek, welbekend aan de heidenen, in de vóór-Constantijnse tijd 
strikt lokaal en van Tertullianus en Cyprianus hoort men, dat de vie
ring der eucharistie er de kem van vormt*). 
Tot zover Delehaye over jaarfeest en graf, waaraan moet worden toe
gevoegd, dat hij misschien te eenzijdig het antieke burgerlijk gebruik 
als ontstaansgrond van de martelaarscultus aanwijst De mogelijkheid 

* De aantekeningen bij dit hoofdstuk op p. 145 e.v. 
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van „erfenis der synagoge" lijkt echter niet uitgesloten, want er zijn 
aanwijzingen, dat het Jodendom in Jezus' dagen een martelaarscultus 
kende 5). 
Een tweede aanvullende opmerking betreft het feit, dat het bestaan 
van de martelaarsakten en passies de door Delehaye aangevoerde 
getuigenissen belangrijk versterkt. Het optekenen van verhoren en 
executies bewijst, dat de kerken groot gaan op hun martelaren, hen 
indachtig willen blijven en niet vergeten. Zij willen zich op hun mar
telaren beroemen en andere gemeenten in hun vreugde doen delen: 
Gij hadt gevraagd и het gebeurde uitvoerig te verhalen Als gij 
dit gelezen hebt, wilt dan de brief ook doorzenden aan de broeders, 
die verder wonen, opdat ook zij de Heer loven, die onder zijn diena
ren uitverkiezing houdt6). In dezelfde lijn ligt de handelwijze der 
kerken van Lyon en Vienne, die het verhaal van hun martelaren aan 
hun broeders in Asia en Phrygië zenden7). Dit soort correspondentie 
bewijst niet, dat de daarin genoemde martelaren ook in de kerken der 
geadresseerden werden vereerd. Maar wel ziet men hier een kiem van 
wat na de kerkvrede de universalisering van de martelaarsverering 
mede zal veroorzaken: de onderlinge communicatie der kerken. 
Nader moet nog worden ingegaan op wat Delehaye slechts terloops 
noemt, doch in dit onderzoek niet zonder belang is: de beschouwing 
van de martelaar als sieraad der kerk. Dat men hem zo beschouwde, 
bleek zojuist reeds uit de moeite, die men zich gaf om akten of passies 
op te tekenen en uit de trotse berichten, die de kerken over hun mar
telaren uitwisselen. Voorts uit de zorg voor het bewaren der heilige 
overblijfselen, tot roem der martelaren, zoals de akten van Carpus, 
Papylus en Agathonice uitdrukkelijk zeggen8). En het Polycarpus-
martyrium: Zo hebben wij dan later zijn (Polycarpus') gebeente, kost
baarder dan edelgesteente en waardevoller dan goud, opgenomen en 
op een passende plaats ter aarde besteld9). Dit is in eerste instantie 
een getuigenis van eerbied der kerk van Smyrna voor Polycarpus' 
relieken, doch de vergelijking van goud en edelstenen wijst in de rich
ting van een visie op de martelaar als sieraad der kerk. Zeer uitdruk
kelijk getuigt Cyprianus van deze zienswijze op drie plaatsen in zijn 
Epist. 10: In dankbare vreugde jubel en juich ik, heldhaftige en zeer 
zalige broeders, bij de kracht van uw geloofsmoed, waarop onze moe
der de kerk zich beroemen kan. En: . . . dan zult gij (martelaren) de 
tranen van uw moeder, de kerk . .. drogen door de vreugde, die zij 
aan и kan beleven. En vooral: Hoe gelukzalig is onze kerk, die aldus 
door de goddelijke genade met stralende eerbewijzen is overladen, die 
in onze dagen door het roemrijk bloed der martelaren verheerlijkt 
wordt ! Straalde zij voorheen ingevolge de goede werken der broeders 
in glanzend wit, thans is zij in het bloed der martelaren gepurperd. 
Aan haar bloementooi ontbreken lelies noch rozen10). 
De onderzoekingen van Delehaye omtrent de aanroeping der marte
laren zijn tevens onderzoekingen naar hun rol als patronus, want, zo 
stelt de auteur terecht vast, aanroeping berust op de overtuiging, dat 
de aangeroepene in staat is tot voorspraak en bescherming1 1). Getui-
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genissen voor de praktijk van aanroeping der martelaren put Delehaye 
uit Hippolytus, Orígenes, Cyprianus, de passies van Potamiana, Mon-
tanus en Lucius en van Fructuosus12). In alle teksten, die Delehaye 
voor de aanroeping citeert, is het op één geval na (waarover aanstonds) 
zo, dat de aanroeping zich afspeelt tussen zeer nauw met elkaar ver
bondenen: lotgenoten (Frustuosus), omstanders (Montanus en Lucius, 
Potamiana) of familieleden (Orígenes). Alleen de tekst van Hippolytus 
biedt een ander beeld. De schrijver roept namelijk de drie jongelingen 
in de vuuroven aan, dus geen martelaren van zijn eigen kerk of tijd. 
Nu doet hij dit in de vorm van een oratische uitroep, waaruit men 
met Delehaye tot niet meer kan besluiten dan tot het bestaan van de 
praktijk der aanroeping Щ. Er zijn dus geen gegevens, die erop wijzen, 
dat men in de vóór-Constantijnse tijd martelaren van elders aanroept. 
Dit zou ook moeilijk met de nog zeer lokaal gebonden martelaarscul-
tus van die tijd verenigbaar zijn. 
Niet liggend in de lijn der studies van Delehaye, maar wel van dit 
onderzoek, is de voorbeeldigheid van de martelaar. Regelmatig stellen 
de Laurentiusteksten hun held ten voorbeeld, ook hierin aansluitend 
op ver teruggaande traditie. In Epist 6 roemt Cyprianus de om het 
geloof onder Decius gekerkerde vrouwen, die niet alleen reeds zelf de 
krans al zeer nabij zijn, doch ook de overige vrouwen door haar stand
vastigheid een voorbeeld hebben gegeven1*). Orígenes is ervan over
tuigd, dat zij, aan wie hij zijn Exhortatio richt, hun leven niet alleen 
voor zichzelf inzetten, maar ook voor hen, die zich aan ons marte
laarschap zullen stichten 15).Hippolytus herinnert aan de Machabese 
martelaren, van wie God wilde, dat hun martelaarschap ons tot voor
beeld zou dienen1*). De passie van Perpetua eindigt aldus: O waarlijk 
geroepenen en uitverkorenen tot de glorie onzes Heren Jezus Christus! 
Wie deze (glorie) verheerlijkt... moet ongetwijfeld ook deze, voor de 
oude niet onderdoende, voorbeelden tot stichting der Kerk lezen11). 
En Polycarpus was niet enkel een leraar van aanzien, maar ook mar
telaar bij uitstek, wiens martelaarschap volgens het evangelie van 
Christus wij allen begeren na te volgen18). De Clemensbmef vermeldt, 
dat Petrus en Paulus niet de enige slachtoffers waren van Nero's ver
volging, want bij deze mannen van zo heilige levenswandel sloot zich 
een grote menigte uitverkorenen aan, die, doordat zij door naijver vele 
folteringen en kwellingen verduurden, een allerschoonst voorbeeld on
der ons zijn geworden19). 
Enig verschil in de manier, waarop verschillende van bovengegeven 
teksten de martelaar ten voorbeeld stellen en die, waarop de Lauren
tiusteksten dit doen, is onmiskenbaar. In de Laurentiusteksten wordt 
de martelaar ten voorbeeld gesteld aan mensen, die niet meer onder 
de dreiging der vervolgingen leven, in de vóór-Constantijnse teksten 
steeds aan met vervolging bedreigden en vaak aan toekomstige mar
telaren. Dit doet aan de samenhang van de Laurentiusteksten met de 
vóór-Constantijnse echter niets af: de manier, waarop men de marte
laar navolgt, kan verschillen, zijn voorbeeld blijft echter steeds het
zelfde. 
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Uit deze peiling van het ecclesiaal motief blijkt derhalve de aanwezig
heid van martelaarscultus vanaf de tijd der apostolische vaders en, in 
sommige opzichten, misschien al in het jodendom van Jezus' dagen. 
Het bestaan van deze cultustraditie is, voor wat de viering van het 
jaarfeest door de plaatselijke kerk betreft, gedocumenteerd vanaf het 
jaar 156 (Polycarpus' sterfjaar), voor de praktijk der aanroeping vanaf 
het begin der derde eeuw (oudste getuige is Hippolytus in zijn Daniël-
commentaar, geschreven tussen 202-204), voor de beschouwing van 
de martelaar als sieraad der kerk vanaf 156 (Polycarpus), van de 
martelaar als voorbeeld vanaf de laatste jaren der eerste eeuw (Cle
mensbrief). 
Een andere vraag is, of de traditie van martelaarscultus in Laurentius' 
eigen kerk, in Rome, zo oud is. Het antwoord hierop luidt ontkennend; 
pas in de tweede helft der derde eeuw schijnt te Rome de cultus der 
martelaren geregeld te zijn20). Aan de traditiegebondenheid van het 
ecclesiaal motief der Laurentiusteksten verandert dit echter niets. Wat 
te Rome in de tweede helft van de derde eeuw ingang vond, was 
immers een elders op dat moment reeds lang bestaande traditie. 
Wel nieuw in de Laurentiusteksten blijkt de universaliteit van de 
martelaarscultus: het feit, dat een Romeinse martelaar ook in kerken 
elders wordt vereerd. Gebleken is, dat dit voor de kerkvrede nog niet 
gebeurde. Toch is de nieuwheid van deze universaliteit betrekkelijk: 
wat de kerken na de kerkvrede van elkaar overnemen, is niets anders 
dan wat zij inzake hun eigen martelaren allang deden. Bovendien zijn 
de oorzaken van de universalisering der martelaarsvieringen zelf ten 
sterkste aan oudere tradities gebonden. Als zulke oorzaken noemt 
Delehaye het nauwer worden van de banden tussen de kerken en de 
verspreiding der relieken21). Wat de eerste oorzaak betreft, werd er 
al op gewezen, dat deze weg, waarlangs zich Me lokale cultus van 
martelaren na de kerkvrede elders verbreidt, reeds lang voor de tijd 
van Constantijn wordt gebaand en dat zich in de tweede eeuw de faam 
van martelaren als Polycarpus en die van Lyon en Vienne al langs 
deze weg voortbewoog. En wat de tweede oorzaak aangaat: in een 
reliek — directe of indirecte maakt geen verschil — ziet men zoveel 
als een vermenigvuldiging van het martelaarsgraf. Wanneer een kerk 
de reliek ontvangt van een niet-lokale martelaar, wordt deze marte
laar hierdoor toch tot eigen bezit van die andere kerk22) en zo ook 
daar „lokaal". De cultus in de niet-eigen kerk wordt door de depositie 
van de reliek de cultus van een ter plaatse „begraven" martelaar, zoals 
vanouds gebruikelijk was. De traditionele voorwaarde voor marte
laarscultus — aanwezigheid van een graf — wordt door de depositie 
der reliek kunstmatig gerealiseerd. 

Wanneer in de Laurentiusteksten over de apostelgelijkheid van Lau
rentius gesproken wordt, geschiedt dit steeds in verband met zijn 
romaniteit. Dit is de reden, waarom de apostelgelijkheid in verband 
met het ecclesiaal motief moet worden besproken. 
De apostelgelijkheid in de Laurentiusteksten is een verbinding van 
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twee op zichzelf zeer verschillende tradities. De eerste legt verband 
tussen apostelen en martelaren, de tweede tussen apostelen en Rome. 
In de Romeinse martelaar Laurentius ontmoeten beide „aposteltradi
ties" elkaar. 
Waar in de eerste der twee apostel-tradities verband gelegd wordt 
tussen martelaren en apostelen, gaat het niet, tenminste niet nood
zakelijk, om bepaalde apostelen, doch om de groep als geheel. Het 
gaat evenmin over Romeinse martelaren, maar over martelaren van 
onverschillig welke kerk. In de documenten van de laatste grote ver
volgingen noteren wij tweemaal het leggen van genoemd verband. Over 
de martelaar Petrus van Nicodemië, gemarteld op de gloeiende rooster 
onder Diocletianus, zegt Eusebius van Caesarea: Zodanig was dan de 
marteldood van een der keizerlijke dienaren, inderdaad zijn naam 
volkomen waardig, want hij heette Petrus23). Met de apostolische 
waardigheid ziet Eusebius blijkbaar het martelaarschap zo innig ver
bonden, dat een na-apostolische martelaar hem aan de apostelen her
innert: door het martelaarschap maakt Petrus van Nicodemië zijn 
apostelnaam wáár. Eenzelfde innig verband tussen martelaren en 
apostelen legt Phileas van Thmuis, martelaar omstreeks 306, die het 
als zijn plicht ziet de heilige martelaren en apostelen als zijn ouders 
en verwanten te beschouwen**). Ook hier geldt het martelaarschap 
als een typisch apostolisch kenmerk, want als martelaar wordt men 
de apostelen verwant. Ook in de vóór-Diocletiaanse tijd ontmoet men 
dit soort gedachten. Zo bij Cyprianus, die in Epist. 6 zegt: Reeds in 
den beginne werd de rechtvaardige Abel gedood en sindsdien alle 
rechtvaardigen, profeten en apostelen (, die God) gezonden (heeft)2S). 
Het nabije martelaarschap van hen, tot wie Cyprianus deze woorden 
richt, ligt in de lijn, waarin met name de apostelen een plaats hebben. 
Als gestorven „rechtvaardigen" delen de martelaren het voor de apos
telen karakteristieke lot. In Epist. 10 heet het martelaarschap dezelfde 
strijd.. ., die de profeten vooraf aankondigden, die de Heer open
baarde en de apostelen verder voerden26). Zeer belangrijk is als ge
tuige Origines in cap. 34 van de Exhortatio. Hij citeert daar de grote 
martelaarspassages uit de synoptische evangeliën: Matth. 10,5 en 17-
23, Luc. 12,11-12 en 21,14-19 en Mare. 13,11-13. Aan deze citaten 
ging vooraf: Ook dit moeten wij bedenken, dat voorzeggingen over 
het martelaarschap door de Verlosser niet vervat liggen in woorden, 
gericht tot de grote massa, doch tot de apostelen21). En op de citaten 
volgt: Ook de volgende vermaningen over het martelaarschap bij 
Mattheus (bedoeld is Matth. 10,28, aanstonds door Orígenes te ci
teren) zijn tot geen anderen dan tot de twaalf gericht. Ook wij zullen 
er gehoor aan moeten geven, aldus broeders wordend van de apostelen, 
die er gehoor aan gaven, en bij de apostelen worden bijgeteld29). 
Martelaren, zo wil Orígenes laten zien, behoren tot de elite der Kerk, 
want door hun martelaarschap delen zij in wat door de Heer niet zo
maar aan iedereen, doch aan de apostelen is voorzegd. Martelaren 
zijn apostelgelijk, want apostel-zijn en martelaar-zijn horen onafschei
delijk bijeen. 
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Ook bij de apostolische vaders vindt men teksten, waarin verband 
tussen apostelen en martelaarschap wordt gelegd. Deze teksten zijn 
echter niet zo apert duidelijk als die van Cyprianus en Orígenes en 
pas goed te verstaan, wanneer eerst verder wordt doorgedacht in de 
richting, die Orígenes wees in Exhortatio cap. 34 : in de richting der 
evangeliën. Die leggen inderdaad een zeer innig verband tussen apos
tel-zijn en martelaarschap, zoals Orígenes zeer goed gezien heeft. Uit 
de door hem geciteerde woorden des Heren is het duidelijk, dat met 
het hiërarchisch ambt van apostel het charisma van het martelaar
schap als noodzakelijk verbonden wordt gezien29). De noodzaak van 
deze verbinding vloeit voort uit de eschatologische situatie, waarin de 
Heer en diens apostelen staan 30). Nu zijn de apostelen in de geschie
denis der Kerk onherhaalbare figuren, zodat buiten en na hun groep 
hiërarchisch ambt (dat dan een ander is) en martelaarschap (dat het
zelfde blijft) niet meer noodzakelijk hoeven samen te gaan. Maar 
staan blijft, dat iedere martelaar de karakteristiek vertoont, die met 
het apostel-zijn per se verbonden was. Het verband, dat Orígenes, 
Cyprianus, Eusebius en Phileas leggen tussen martelaren en apostelen 
gaat dus rechtstreeks terug op het Nieuwe Testament en uit de for
mulering van Cyprianus en Orígenes blijkt, dat zij zich dit zeer goed 
bewust zijn. 
In het licht van wat gezegd is over de verbinding van apostel-zijn en 
martelaarschap in het Nieuwe Testament, is het mogelijk de volgende 
teksten naar waarde te schatten. De eerste staat aan het slot van het 
Polycarpusmartyrium: Nadat hij (Polycarpus) door zijn lijdzaamheid 
de ongerechte heerser overwon en zo de krans der onsterfelijkheid 
verwierf, verheerlijkt hij, jubelend met de apostelen en alle rechtvaar
digen. God de almachtige Vader en zegent hij onze Heer Jezus Chris
tus31). Polycarpus kwam door zijn martelaarschap tot het gezelschap 
van de zaligen, omschreven als dat der apostelen en rechtvaardigen. 
De tekst zegt niet met evenveel woorden, dat deze in hun hoedanig
heid van martelaren zijn bedoeld. Maar het bleek, dat het Nieuwe 
Testament de „rechtvaardigen" en speciaal de apostelen vanwege hun 
eschatologische situatie noodzakelijk als martelaren ziet. En de mar
telaar Polycarpus bereikt dit gezelschap dóór zijn martelaarschap. 
Dan moet de schrijver beslist bewust verband bedoelen tussen Polycar
pus en de apostelen op grond van het martelaarschap: als martelaar 
is Polycarpus voor hem de gezel der gemartelde apostelen, apostel-
gelijke. Nog duidelijker is Polycarpus zélf in zijn brief aan de Kerk 
van Philippi: U allen smeek ik te gehoorzamen aan de leer der ge
rechtigheid en te volharden in álle lijdzaamheid, zoals gij dat gezien 
hebt niet enkel in de zalige Ignatius, Zosimus en Rufinus, maar ook 
in anderen uit uw midden en in Paulus zelf en de overige apostelen 32). 
Hier is wederom de evangelische verbinding van gerechtigheid en lij
den: gehoorzaamheid aan de leer der gerechtigheid brengt de nood
zaak van „volharding in alle lijdzaamheid" als vanzelf mee. Zo was 
dat ook bij Ignatius, Zosimus, Rufinus en verschillende anderen, zegt 
Polycarpus, die daarna Paulus én de andere apostelen (dus Paulus niet 
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slechts omdat deze de stichter der kerk van Philippi is) boven ge
noemde groep martelaren uitheft. De apostelen zijn bij uitstek de 
lijdende rechtvaardigen en aan hen met name heeft de martelaar dus 
deel. Tenslotte nog Ignatius, in zijn brief aan de kerk van Ephese: 
Gij... zijt de mede-ingewijden van Paulus, die geheiligd werd, de 
marteldood verwierf, de zaligheid verdiende, in wiens spoor ik hoop 
bevonden te worden als ik tot God geraak^). Ignatius ziet zijn mar
telaarschap (zijn tot-God-geraken) als een gelijkworden aan Paulus. 
Dus als apostelgelijkheid? Gezien de evangelische gedachten over het 
noodzakelijk verband tussen apostelambt en martelaarschap is dit niet 
uitgesloten. Anderzijds kan in de tekst niet zonder meer een getuigenis 
voor de apostelgelijkheid van de martelaar gezien worden. Anders dan 
in de zojuist weergegeven tekst van Polycarpus staat Paulus hier alléén, 
natuurlijk omdat hij de kerk van Ephese grondvestte. Het blijft de 
vraag, of Ignatius Paulus uitsluitend ziet als grondvester der kerk van 
Ephese of ook, breder, als (noodzakelijk lijdende) apostel. In het laat
ste geval zou de tekst inderdaad een getuigenis zijn voor de apostel
gelijkheid van de martelaar. 

In de Laurentiusteksten wordt de apostelgelijkheid toegespitst op 
Petrus en Paulus als gevolg van Laurentius' romaniteit. Dit betekent 
dat zich met de traditie, die verband legt tussen apostelen en martela
ren, een tweede vermengt, die verband legt tussen de apostelen Petrus 
en Paulus en Rome. Deze tweede traditie beschouwt Petrus en Paulus 
als de grondvesten der Romeinse kerk. Zij stierven bovendien te Rome 
de marteldood, zodat dus hij, die te Rome als martelaar apostelgelijke 
is (eerste „apostel-traditie"), speciaal gelijke is der apostelvorsten 
(tweede „apostel-traditie"). 
Het onderzoek van deze tweede traditie blijft achterwege. Binnen het 
kader van kerkhistorie en apologetiek werd het reeds veelvuldig on
dernomen. De resultaten ervan staan in alle handboeken en ieder die 
ooit zo'n handboek bestudeerde, kent de Clemensbrief, het getuigenis 
van Gaius en Adversus haereses III 3,3. 
Samenvattend valt aldus te concluderen: gebleken is, dat beide tradi
ties, die verenigd resulteren in Laurentius' apostelgelijkheid, een zeer 
lang verleden hebben. De eerste, die de bijzondere band tussen marte
laren en apostelen erkent, gaat terug op het Nieuwe Testament; de 
tweede, die Petrus en Paulus als grondvesten en protomartyres der 
Romeinse kerk beschouwt, gaat terug op de feiten zelf en is sinds die 
feiten gedocumenteerd. Laurentius' apostelgelijkheid wortelt dus in de 
traditie van heel de kerkgeschiedenis, die aan de tijd der Laurentius
teksten voorafgaat. En deze conclusie voltooit de peiling van het eccle-
siaal motief in het martelaarsthema der Laurentiusteksten. Heel dit 
motief blijkt in alle onderdelen een erfstuk van drie tot vier eeuwen 
kerkhistorie; van kerkelijke overlevering en praktijk met wortels in 
het Nieuwe Testament en zelfs in het vóór-christelijke Jodendom. 
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2. D e o v e r w i n n a a r v a n h e t v u u r ( o v e r w i n n i n g s 
m o t i e f ) 

Laurentius, overwinnaar van het vuur, en wel op eclatante wijze, 
gezien de uitzonderlijke wreedheid van het vuur als marteling: dit 
bleek de meest compacte samenvatting van het overwinningsmotief in 
het martelaarsthema der Laurentiusteksten. Een peiling van de meer 
algemene formuleringen van dit motief ligt in die van de compacte 
formulering besloten 3 4). 

Vivicomburium als historisch feit. 
De Laurentiusteksten zijn het er allen over eens, dat Laurentius levend 
verbrand werd. Deze vuurstraf, het vivicomburium, is geen produkt 
van macabere fantasie, doch berust op historische werkelijkheid. Uit 
Eusebius' verhalen over de laatste grote vervolgingen35) en uit de 
daarmee contemporaine akten van Claudius, Asterius en gezellen 
blijkt, dat de martelaren deze kwelling veelvuldig werd aangedaan39). 
Niet alleen als tortuur tijdens de ondervraging, maar ook — en daar 
gaat het hier om — als vorm van executie. Is nu het vivicomburium 
iets eigens van de laatste vervolgingen of kwam het al eerder voor? 
En betekent het feit, dat men de vuurstraf van de laatste vervolgingen 
alleen in de verhalen uit het oostelijk rijksdeel vindt, dat zij in het 
Westen niet voorkomt? 
Het antwoord op de eerste vraag heldert tevens de tweede op. Op 
de eerste vraag is het antwoord zeer positief, dat reeds vanaf de aller
eerste vervolging de vuurdood werd toegepast, zij het dan in min of 
meer duidelijke combinatie met de straf der kruisiging. De details 
hierover zijn bij Allard te lezen en het volstaat, aan deze auteur de 
verwijzing te ontlenen naar de slachtoffers van Nero's vervolging te 
Rome. Zij werden gekruisigd en bij het vallen van de avond bij wijze 
van fakkels ontstoken ter verlichting der keizerlijke tuinen37). Op een
zelfde wijze (kruisiging en verbranding, waarbij thans de verbranding 
duidelijk overweegt) wilde men onder Antoninus Pius het vonnis aan 
Polycarpus voltrekken, werden in Pergamum (wellicht onder Decius) 
Carpus, Papylus en Agathonice gedood, eveneens onder Decius te 
Smyrna Pionius en onder Valerianus te Tarragona Fructuosus en ge
zellen38). Dat dit geen uitzonderingsgevallen waren, blijkt uit Jus-
tinus39), Clemens van Alexandrie40) en TertuUianus. Men noemt ons 
— zo zegt deze laatste — „sarmenticif en „semaxii", omdat wij, 
vastgeklonken aan een halfronde paal, verbrand worden door rondom 
liggende takkenbossen. Dit is de houding waarin wij overwinnen, dit 
is ons met palmen gesierd gewaad, dit is onze triomfwagen*1). Belang
rijk in deze tekst is vooral, dat de christenen hun spotnaam aan de 
verbranding ontlenen: dat kan alleen als deze veelvuldig en regelmatig 
voorkomt. Blijkbaar is dit in TertuUianus' tijd, het begin van de derde 
eeuw, het geval, en met name ook in het westers rijksdeel. Al treedt 
dus de vuurstraf het meest op de voorgrond in de laatste vervolgingen, 
zij bestond reeds lang tevoren. Het vivicomburium der Laurentius-
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teksten is als historisch feit in het Oosten te constateren sinds 156, het 
jaar van Polycarpus' dood, en in het Westen — wanneer men afziet 
van de Neroniaanse vervolging — vanaf het begin der derde eeuw 
(Tertullianus). 

Uitzonderlijke wreedheid van het vivicomburium. 

Speciale nadruk op de uitzonderlijke wreedheid van Laurentius' mar
teldood bleek in de teksten zo regelmatig voor te komen, dat dit 
element in dit onderzoek een afzonderlijke plaats verdient. 
In de Laurentiusteksten hangt de uitzonderlijke wreedheid onder meer 
samen met de gloeiende rooster, de speciale vorm van vivicomburium, 
die volgens de teksten op Laurentius is toegepast en waarvan de ge
raffineerdheid bestaat in de langzame verbranding van het slachtoffer. 
Een frappante parallel met deze voorstelling van zaken biedt Eusebius 
in zijn verhaal over de marteldood van de paleisdienaren te Nicome-
dië. Eusebius verzekert, dat hun straffen, waaronder die van de gloei
ende rooster, nieuw voor hen uitgedacht &) waren en inderdaad vindt 
men vóór de tijd van Diocletianus geen historisch vaststaande gevallen 
van roostering. Voor zover streng historisch is vast te stellen, gaat de 
gloeiende rooster der Laurentiusteksten terug op de uitgezochte wreed
heden, die voor de Diocletaanse vervolging karakteristiek zijn. Het
zelfde geldt voor de nadruk die de Laurentiusteksten leggen op de 
wrede dood van hun held, voorzover die nadruk tenminste met de 
gloeiende rooster samenhangt. 
Maar het gaat in de Laurentiusteksten niet zozeer om de rooster op 
zich, als wel om het langzame van de dood in het vuur. Vanuit deze 
gezichtshoek krijgt de nadruk op de uitzonderlijke wreedheid van 
Laurentius' dood heel wat meer ondergrond in vroegere traditie, dan 
wanneer het bij de rooster blijft. Het moge zijn, dat de gloeiende 
rooster een nieuwe uitvinding was van de Diocletiaanse tijd (en niet 
de enige van dit soort43), dergelijke uitvindingen waren toch maar 
nieuw tot op zekere hoogte. Reeds veel vroeger bestaan er vormen van 
vivicomburium, die het erop aanleggen het slachtoffer met opzet lang
zaam te verbranden. Men hoort van dit sinister bedrijf al in het begin 
van de derde eeuw, wanneer Tertullianus spreekt over de vlammen, 
die langzaam de veroordeelde christenen verteren. Hij doet dit in de 
boven reeds weergegeven passage over de rondom liggende takken-
bossen. De veroordeelde staat hier niet op een brandstapel, doch het 
hout ligt om hem heen en pas langzamerhand bereikt hem het vuur. 
Dit langzaam naderbijkomen is uiteraard als speciale kwelling bedoeld. 
En nogmaals geldt: als de christenen aan deze geraffineerde vorm van 
verbranding hun spotnaam sarmenticii ontlenen, dan moet die foltering 
zeer vaak zijn voorgekomen en wel in het Latijn-sprekende deel van 
het rijk. Wat het oostelijk rijksdeel betreft meent Dölger ook voor 
Pionius (onder Decius) en Polycarpus (156) dit soort verbranding te 
moeten aannemen. In al deze gevallen is opzettelijke wreedheid van
zelfsprekend de reden der langzame verbranding44). Waar dus de 
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Laurentiusteksten het verband tussen uitzonderlijke wreedheid en 
langzame vuurdood benadrukken, gaan zij terug op historische feiten, 
die minstens vanaf het einde der tweede eeuw (Tertullianus) te con
stateren vallen. 
Wel niet in onmiddellijk, doch ongetwijfeld in zeker verband met ons 
onderwerp moet tenslotte nog gewezen worden op de gangbare appre
ciatie van de vuurdood, langzaam of niet, in de oudheid. De dapper 
op zich genomen vuurdood sprak bijzonder tot de verbeelding en gold 
als standaardbewijs van geestkracht45). Vandaar de „sterke" verhalen 
over befaamde zelfverbrandingen, die in de profane litteratuur voort
durend terugkeren48) en ook door Tertullianus worden opgesomd in 
het vierde hoofdstuk van Ad martyras. Even tevoren werden in het
zelfde hoofdstuk de verschillende manieren beschreven, waarop de 
vervolgers de martelaren te lijf gaan: Wellicht zal het vlees het drei
gend zwaard vrezen, het hoge kruis, de razende wilde dieren, alsmede de 
meest verschrikkelijke straf: die van het vuur*7). 
De nadruk op de gruwel van het vuur verklaart waarom verhalen als 
van Mucius Scaevola, Heraclitus en Dido zo hoog werden aangesla
gen: het vuur geldt als wrede pijniging, als verschrikkelijk bij uit
stek48). In verband met Laurentius verdient onder dit soort verhalen 
dat over de Indische fakir Calanus speciale aandacht. Zowel bij hei
denen als christenen was met name dit verhaal befaamd49). In de 
Alexandrijnse katechetenschool gold Calanus als schoolvoorbeeld van 
zinloze moed, ofschoon zijn dapperheid als zodanig geprezen werd50). 
Wellicht is Ambrosius ook hier van de Alexandrijnen afhankelijk, 
wanneer hij Laurentius als christelijke tegenhanger tegenover Calanus 
plaatst. Dat Ambrosius dit doet, is in ieder geval een belangrijke 
aanwijzing in de richting, waarin de verklaring gezocht moet worden 
voor de populariteit van Laurentius' cultus en voor Laurentius' roem. 
Zij liggen in de lijn der gangbare antieke appreciatie van zich aan 
het vuur overleverende helden. 
De conclusie is dus, dat de nadruk op de uitzonderlijke wreedheid van 
Laurentius' dood een traditioneel motief is onder drie gezichtspunten: 
samenhangend met de gloeiende rooster gaat het terug tot de tijd der 
Diocletiaanse vervolging, gezien als langzame verbranding minstens 
op het einde der tweede eeuw, gezien als vuurdood-zonder-meer op 
heel de antieke hellenistische traditie. 

De overwinning op het vuur. 
De reflecties, waartoe Laurentius' vuurdood aanleiding geeft, zijn 
samen te vatten in de affirmatie, dat hij het vuur overwon. Wij onder
scheidden in de formulering van deze affirmatie twee groepen van 
zegswijzen: die, waarin op een of andere wijze wordt gezegd dat Lau
rentius het vuur meester bleef; en die, waarin aan het vuur een positief 
bewerken van Laurentius' heerlijkheid wordt toegekend, welke positieve 
werking in het vervolg kortheidshalve regeneratie (tot het eeuwig leven) 
wordt genoemd. De peiling van „de overwinning op het vuur" moet 
dus een peiling zijn naar de traditionaliteit van het begrip: meester-
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schap over het vuur, en van: regenererend vuur. Een moeilijkheid 
voor deze peilingen ligt in de aard van de bronnen. Zijn zij reflexief, 
zoals de traktaten over het martelaarschap van Cyprianus, Orígenes 
of Tertullianus, dan ontbreekt meestal het concrete gegeven van het 
vuur. Is dit concrete gegeven er wél, zoals in Eusebius' martelaarsver-
halen of in de akten en passies, dan ontbreekt meestal de reflectie. 
Maar er is één bepaald geval van martelaren, die in het vuur gefolterd 
werden, dat voortdurend aanleiding geeft tot reflecties op het concrete 
gegeven van vivicomburium. Dit is het geval van de drie jongelingen 
in de vuuroven, waaruit dan ook de gegevens voornamelijk worden 
geput. 
Reeds in de Schrift, worden de drie jongelingen in I Mach. 2,59 door 
de stervende Mathathias aan zijn zonen ten voorbeeld gesteld als 
ijveraars voor de wet op een kritiek moment. En van meet af aan 
verschijnt in de reflectie hun meesterschap over het vuur: Ananias 
en Azarias en Misael werden door hun geloof voor het vuur behoed. 
In het late Jodendom zijn de drie jongelingen belangrijke figuren, zo
wel als verpersoonlijking der juist in het late Jodendom sterk naar 
voren komende martelaarsidee, alsook als paradigma van redding uit 
doodsnood51). Dit laatste betekent concreet: redding uit het vuur, dat 
dus niet deert, maar overleefd wordt, waarover de drie jongelingen 
dus meester blijven. 
Het christendom zet het thema der drie jongelingen voort en zij blijven 
wat ze al waren: verpersoonlijking en voorbeeld van martelaarschap 
of paradigma van redding uit doodsnood. In de vroegste ons bekende 
christelijke tekst over de drie jongelingen, voorkomend in cap. XLV 
van de Clemensbrief, gelden zij als toonbeeld van martelaarschap. 
Nadat in het algemeen gesteld is, dat de rechtvaardigen vervolgd, 
gekerkerd en gedood werden, welk lijden zij roemvol droegen, volgen 
de voorbeelden: Wat toch zullen wij zeggen, broeders? Werd Daniël 
in de leeuwenkuil geworpen door godvrezenden? Of werden Ananias, 
Azarias en Misael in de vuuroven gesloten door mannen, die zich 
toelegden op de verheven en heerlijke dienst van de Allerhoogste52)? 
Als de schrijver aan vervolgde rechtvaardigen denkt, vallen hem als 
standaardtypen daarvan blijkbaar Daniël in de leeuwenkuil en de drie 
jongelingen in de vuuroven in. 
Men heeft gemeend, dat in het Polycarpusmartyrium een bedekte ver
wijzing naar Dan. 3 aanwezig is53), wat ons inziens niet voldoende 
bewezen kan worden. Er is echter alle reden om toch het geval der 
drie jongelingen een ogenblik los te laten voor het Polycarpusmarty
rium, waarin een belangrijke vindplaats voor het motief der overwin
ning op het vuur voorkomt: Toen er dan een geweldige vlam opsteeg, 
aanschouwden wij .. . een wonder. Het vuur nam namelijk de vorm 
aan van een gewelf, gelijk een scheepszeil, bolgeblazen door de wind, 
en omsloot rondom het lichaam van de martelaar. En dit (lichaam) 
stond er middenin, niet als verbrandend vlees, maar als brood dat 
gebakken of als goud en zilver dat in de oven aan vuur wordt bloot
gesteld. En wij namen zulk een zoete geur waar, als wierook of enig 
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ander kostbaar reukwerk uitwasemtM). Tekstkritisch en exegetisch is 
er om de aangehaalde tekst een en ander te doen, waarvan men bij 
Edsman de korte samenvatting kan lezen85). Niettemin, aldus ge
noemde auteur, staat vast dat volgens de tekst (minstens) een deel der 
ooggetuigen van Polycarpus' dood een wonder zag56). Dit wonder 
bestond niet primair in de manier, waarop het vuur zich gedroeg, 
want het gedrag van het vuur betekende voor Polycarpus tenslotte 
slechts een ogenblik uitstel van executie. Maar — afgezien van de 
vraag door hoevelen en op welke wijze — wat er gezien werd, was 
het wonder van de omvorming van de martelaar en zijn intrede in de 
hemelse glorie, ofwel zijn verrijzenis in een glorievolle vorm57). Zowel 
het beeld van het brood als dat van edel metaal in de oven duidt im
mers op perfectionering, terwijl bovendien de zoete geur een thema is, 
dat regelmatig verbonden blijkt met de hemelvaart van een rechtvaar
dige58). Welnu, deze dingen voltrekken zich door het vuur. Het vuur 
perfectioneert Polycarpus, zodat deze als een welriekend offer tot God 
opstijgt. Het vuur werkt regenererend, bewerkt positief Polycarpus' 
heerlijkheid. 
Weer over de drie jongelingen spreekt Irenaeus in Adversus haereses 
V 5,2. De opstanding der doden, aldus wil Irenaeus betogen, en het 
eeuwig leven van het lichaam zijn geen onmogelijkheden, want ook 
Ananias, Azarias en Misael werden in de zevenvoudig verhitte oven 
geworpen en leden niets, zelfs brandlucht vond men niet aan hen. 
Wanneer dus Gods hand hen bijstond en aan hen iets voor de mense
lijke natuur ongelofelijks en onmogelijks voltrok, wat is er dan voor 
wonderbaars aan, wanneer die hand Gods ook aan hen, die overgegaan 
zijn, iets ongelofelijks voltrok ... Zoals het dus de mensen van nu, 
die Gods werken niet kennen, ongelofelijk en onmogelijk voorkomt, 
dat een mens zó lang leeft... en dat zij • •. uit de vuuroven, als voor
beeld der toekomstige lengte van dagen, ongedeerd te voorschijn kwa
men — niettemin: dat ís gebeurd, waar zij door Gods hand naar buiten 
werden geleid om zijn kracht te openbaren —, laat zo ook nu .. .5e). 
Centraal in deze ingewikkelde tekst staat Irenaeus' nadruk op het on
gelofelijke, dat God doet met hen die overgegaan zijn. Terzijde blijve, 
wie er precies met hen die overgegaan zijn bedoeld worden: zij die 
na dit leven voortleven in een zalige tussentoestand (Adv.haer. V 5,1), 
of de verrezen doden, die naar het lichaam eeuwig leven (Adv.haer. 
V 5,2). Zoals reeds gezegd werd, gaat het Irenaeus uiteindelijk om 
deze laatsten: het is de opstanding des vieses, die menselijkerwijs een 
ongelofelijke onmogelijkheid is. Maar dat is geen bezwaar voor Gods 
almacht, die immers ook aan de drie jongelingen het menselijkerwijs 
onmogelijke voltrok. God behoedde hen voor lijden door het vuur 
{zij leden niets) en deed hen ongedeerd uit de oven te voorschijn ko
men. Dit is de formulering van meesterschap over het vuur, want 
niets richt het uit en de daarin geworpenen beheersen de situatie. 
Bovendien zegt Irenaeus, dat de drie jongelingen ongedeerd uit de 
oven traden als voorbeeld der toekomstige lengte van dagen, dat hun 
redding uit de doodsnood een paradigma van het eeuwig leven is. 
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Minder ver gaande dan Edsman β 0 ), bespeuren wij hier een t e n d e n s 
naar het toekennen van regenererende werking van het vuur. Het 
komt er dicht bij, want feitelijk is het vuur het medium, waardoor de 
drie jongelingen volgens Irenaeus paradigma van eeuwig leven worden. 
Maar niet meer dan paradigma, en bovendien noemt Irenaeus het vuur 
ook niet met evenveel woorden als instrument, waardoor de jongelin
gen paradigma werden. 

Op Irenaeus' tekst volgt chronologisch die van Clemens de Alexan
drijn, die het meesterschap over het vuur kort en krachtig formuleert, 
waar hij spreekt over de lijdzaamheid van de ware wijze. Zij zal be
werken, dat deze als hij in het vuur wordt geworpen zal bedauwd, 
niet echter verbrand worden61). Dit gaat over de drie jongelingen, 
even vóór de weergegeven passage door Clemens genoemd62). Het 
vuur doet hen geen kwaad, zij zijn er meester van. Ook de tendens 
naar regenererende werking van het vuur is aanwezig in de tekst, want 
het vuur verfrist en verkwikt als dauw. Hier wordt inderdaad aan het 
vuur een positieve werkzaamheid toegekend en in zoverre is de „ten
dens" bij Clemens heel wat sterker dan bij Irenaeus. Anderzijds wordt 
niet apert over regeneratieve kracht van het vuur gesproken en in zo
verre blijft het ook bij Clemens, zoals bij Irenaeus, bij een tendens. 
In cap. 33 van Orígenes' Exhortatio wordt aan de aanstaande mar
telaren het voorbeeld der drie jongelingen voorgehouden. Ook de 
martelaar van thans, aldus Orígenes, verkeert in de situatie der drie 
jongelingen, bedreigd met het vuur, wanneer hij geen afgoden wil 
aanbidden op koninklijk bevel. Wij echter willen, om de hemelse dauw 
te smaken, die al het vuur aan ons uitdooft en onze geest koel houdt, 
die heilige mannen navolgen62). De dauw doet het vuur doven en 
vericwikt de geest, zodat de martelaar in navolging van de drie jon
gelingen meester blijft van het vuur, dat hem niet deert. Orígenes 
wordt door Edsman ook aangehaald als getuige voor de regenererende 
werking van het vuur6*), doch het „citaat" is wel erg indirect. Eds
man doelt namelijk op de passage van Eusebius' Historia ecclesiastica, 
waar de leerlingen van Orígenes, die martelaren werden, genoemd 
worden. Daaronder bevond zich Heraïs, nog katechumene toen zij de 
krans verwierf: Ook een der vrouwelijke leerlingen, Herdis, nog kate
chumene, ontving het doopsel door het vuur, gelijk hij zelf (Orígenes) 
ergens verhaalt, en verliet aldus het leven65). Orígenes, zo interpre
teert Edsman, kent, door Heraïs' marteldood een vuurdoop te noemen, 
aan het vuur de werking van een doopsel, d.i. een regeneratieve, toe. 
Naar onze mening concludeert Edsman te snel en kent Orígenes aan 
de vlammen, waarin Heraïs stierf, geen regenererende werking toe 
precies omdat het vlammen waren, doch eenvoudig omdat zij een 
vorm van marteldood zijn. Heraïs is immers katechumene en voor 
haar is de marteldood het doopsel. In ons vertrouwde termen uitge
drukt, is de aangehaalde passage een getuigenis voor de waarde, die 
Orígenes toekende aan het „doopsel des bloeds". Dat dit doopsel in 
Heraïs' geval door vuur geschiedt, lijkt zo bijkomstig, dat wij Orígenes 



moeilijk als getuige voor regeneratieve werking van het martelvuur 
kunnen zien. 
Ook bij Tertullianus vindt men in verband met de drie jongelingen 
het meesterschap van de martelaar over het vuur geformuleerd. Hij 
geeft het antwoord weer, dat de drie jongelingen gaven op Nabucho-
donors eis het gouden beeld te aanbidden (Dan. 3,16-18), waarin de 
passage voorkomt, dat God machtig genoeg is om, zo nodig, te redden 
uit de gloeiende oven (Dan. 3,17). Doch hoe dan ook, zij weigeren 
de aanbidding van het beeld in ieder geval. Een heerlijk martelaar
schap, aldus Tertullianus' commentaar, dat ook zonder echt lijden 
voleindigd was. Zij hebben genoeg doorstaan, genoeg door het vuur 
geleden en daarom heeft God hen met zijn schutse gedekt, opdat het 
niet zou schijnen alsof zij betreffende zijn macht iets onwaars beweerd 
hadden*6). God deed dus inderdaad, wat in Dan. 3,17 gezegd werd. 
Hij redde de drie jongelingen uit de vuuroven, zorgde dat het vuur 
hen niets maakte, dat zij er meester van bleven. 
Van een uitvoerige tekst over de drie jongelingen kan men bij voor
baat zeker zijn bij Hippolytus, auteur van een doorlopend Daniëlcom-
mentaar. Vooreerst vraagt Comment, in Dan. II, XXVIII de aandacht. 
De tekst lijkt enigszins op de eerder besprokene van Irenaeus: ook 
Hippolytus verdedigt hier de opstanding der doden tegen hen, die 
deze ontkennen. Een goed argument voor deze verdediging biedt 
Dan. 3,23-24 waar gezegd wordt, dat de drie jongelingen geboeid in 
de vuuroven vielen, daarin vrij rondliepen en de Heer loofden. Hippo
lytus licht toe: Het vuur had er geen moeite mee de boeien te verslin
den, waarmee de koning hen had doen omgeven, doch aan hun 
broeken en buizen raakte het niet, opdat hierin de grootdaad Gods 
duidelijk zou blijken. De buizen dan, die de lichamen der knapen 
omhullen, werden dus mét hen geheiligd en door het vuur niet ver
brand. Anderzijds werd de eer, die de knapen behaalden, aan hun 
martelaarschap in hun kleren weerspiegeld. Laten dus de aanvoerders 
der ketters, die hun eigen opstanding ontkennen, mij nu eens ver
tellen hoe zij kunnen staande houden, dat er geen verrijzenis des 
vieses is, wanneer vergankelijke buizen en schoenen... door het vuur 
gespaard werden, omdat zij een heilig lichaam moesten omhullen67). 
Het omhulsel wordt gespaard omwille van het omhulde, het menselijk 
lichaam omwille van de ziel. De kledij der drie jongelingen verbeeldt 
het menselijk lichaam, dat opstaat ten eeuwige leven. Het vuur van 
de oven betekent de dreiging van de dood. Deze doodsdreiging ver
teerde de kleding der drie knapen niet, omdat zij ook hun lichamen 
niet deerde. Dit is het op zeer sterke wijze geformuleerde meester
schap over het vuur, dat de drie jongelingen niet verbrandt, hun kle
ren zelfs niet raakt. En op dezelfde wijze als in Adversus haereses 
V 5,2 is ook hier de tendens naar positieve visie op het vuur als rege
nererend, onsterfelijkheid verlenend, aanwezig; hetzelfde wat als com
mentaar op Irenaeus' tekst daaromtrent gezegd werd, geldt hier. 
Nog sterker formuleert Hippolytus het meesterschap over het vuur 
waar hij zich in cap. XXXII afvraagt, wie de engel was die volgens 

131 



Dan. 3,49-50 in de oven verscheen en de vlammen naar buiten joeg. 
Het is de engel van Jahweh, die wij in de Schrift voortdurend met 
vuur aan het werk zien: die de vuur- en zwavelregen uitstortte over 
Sodoma en die in Ezech. 10,2 vuur in de hand moet nemen om het 
op aarde uit te strooien. Het was van deze Engel dat het vuur schrok, 
toen het Hem in de oven zag. Het beefde toen het zijn licht zag, dat 
het (vuur) overtrof in glans... Hij (de engel) is het, die het vuur zag 
en als zijn meester erkende: door vrees aangegrepen vluchtte het naar 
buiten^). Het vuur vlucht voor Gods Zoon (want Hem bedoelt Hip-
polytus met de Engel van Jahwehββ)). zodat men op het eerste ge
zicht zou kunnen tegenwerpen, dat het hier niet de drie jongelingen 
zijn, die het vuur overwinnen; zij worden in cap. XXXII zelfs niet 
genoemd. Maar beslissend is, dat de reflectie op het geval der drie 
jongelingen Hippolytus de gedachte aan meesterschap over het vuur 
ingeeft. Dat hij dit meesterschap aan God toeschrijft, is vanzelfspre
kend. Dit doet niet slechts de Schrift hier bij de drie jongelingen, maar 
dit doet de hele traditie van het overwinningsmotief in alle martelaars-
gevallen. 

De aanwezigheid van knapen onder de Carthaagse confessores van 
250 heet in de brief, die Cypnanus aan deze gevangenen richtte, een 
werk van de genade, die daarmee een pendant schiep van datgene, 
wat eens de befaamde jongelingen Апапім, Azarias en Misael gedaan 
hebben. Toen deze in de gloeiende oven gesloten waren, week het 
vuur van hen terug en verschaften de vlammen verkoeling; want de 
Heer was met hen en toonde, dat de helle gloed geen vat heeft op zijn 
belijders en martelaren, maar dat allen, die in God geloven, steeds 
overal ongedeerd en onbedreigd blijven™). Viermaal wordt apert ge
formuleerd, dat de drie jongelingen meester bleven over het vuur, dat 
terugweek, geen vat kreeg, niet deerde en niet bedreigde. Het ver
schafte ook verkoeling, wat klaarblijkelijk geïnspireerd is op Dan. 3,50 
en nogal positief klinkt. Maar juist omdat de zegswijze zozeer aan die 
van de Schrift gebonden is, lijkt zij meer door de Schrifttekst bepaald 
dan een formulering van regeneratieve werking door het vuur. 
In wat nu verder volgt stelt Cyprianus de jongelingen van Babyion 
aan de confessores ten voorbeeld. Weer zijn de drie, zoals bij Clemens 
van Rome, Orígenes, Tertullianus en Hippolytus, standaardtypen van 
martelaarsdhap: Beschouwt thans, zo vraag ik u, met de и eigen 
vroomheid nauwkeuriger wat een trouw geloof er in die jongelingen 
woonde, (zo trouw) dat het in zo rijke volheid Gods genade vermocht 
te verdienen. Op alles voorbereid, gelijk wij allen dat moeten wezen, 
spraken zij namelijk tot de koning... Hierop volgt het citaat van 
Dan. 3,16-18 met kort commentaar, waarna de toepassing: Waar ook 
wij aan dit geloof (blijkend uit Dan. 3,16-18) vasthouden en het dag 
en nacht voor ogen houden, willen ook wij ons van ganser harte aan 
God overgeven, het heden verachten en slechts aan het toekomstige 
denken 7 1). Nog in een andere torief stelt Cyprianus de drie jongelingen 
ten voorbeeld: Laat ons de drie knapen Ananias, Azarias en Misael 
navolgen, die . . . bewezen sterker te zijn dan de dreigementen van de 
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koning en dan de vlammen72). De oproep tot navolging, waarmee de 
passage inzet, ёетопвігееп opnieuw, dat de drie jongelingen een 
standaardmodel van martelaarschap zijn. En aan het slot wordt hun 
meesterschap over het vuur geformuleerd: zij bleken sterker dan de 
vlammen. 
Misschien zou het gerechtvaardigd zijn nog een tekst naar voren te 
brengen, die niet over de drie jongelingen handelt, doch over een 
ander martelaarsgeval en die zeer sterk de regenererende werkzaam
heid van het vuur formuleert. De passage namelijk in de passie van 
Pionius, martelaar te Smyrna onder Decius, waarin sprake is van de 
schoonheid van Pionius' lichaam na diens vuurdood. De tekst insi
nueert, dat deze schoonheid het effect is der verbranding; het vuur 
heeft hem dus inderdaad geregenereerd 37). Maar voorzichtigheid is 
met deze tekst geboden. Vooreerst is de Pioniuspassie in zijn huidige 
vorm niet authentiek74). Vervolgens, en vooral, kan niet met zeker
heid vastgesteld worden, dat de ons overgeleverde redactie van de 
passie van aanzienlijk vroegere datum is dan de Laurentiusteksten75). 
Onzekerheid hieromtrent maakt de Pioniuspassie, anders dan voor 
Edsman, voor dit onderzoek van dubieuze waarde76). 

Aangetoond is, dat vanaf het late Jodendom de drie jongelingen 
gelden als standaardtypen van martelaarschap en redding uit doods
nood. En dit in teksten, die het motief van de overwinning op het 
vuur formuleren. Meestal in de meer eenvoudige vorm van meester
schap over het vuur. De meer subtiele vorm, die aan het vuur regene
rerende werking toekent, treedt slechts een enkele maal (Polycarpus 
en het dubieuze geval Pionius) apert op en andere keren slechts als 
„tendens" (Irenaeus, Clemens van Alexandrie, Hippolytus). Zonder 
voorbehoud kan dan ook besloten worden, dat het overwinningsmotief 
der Laurentiusteksten in d e f o r m u l e r i n g v a n m e e s t e r 
s c h a p o v e r h e t v u u r een constante traditie heeft, die tot in 
het vóór-christelijke Jodendom teruggaat. Voor de formulering van 
het overwinningsmotief in de v o r m v a n r e g e n e r e r e n d e 
w e r k i n g v a n h e t v u u r zijn wel enkele voorbeelden aan te 
wijzen, doch niet genoeg om op grond daarvan deze formulering vol
uit traditioneel te kunnen noemen. 
Toch zijn de subtiliteiten der Laurentiusteksten in dit opzicht geen 
volstrekte nieuwigheden of alleenstaande verschijnselen. Het zijn re
torische kunstgrepen, ongetwijfeld; maar van ontwikkelde mensen, 
die een positieve zienswijze op de werking van vuur van huis uit had
den meegekregen. Of liever: van school uit, want zowel Stoa als Neo
platonisme kenden aan vuur zekere regeneratieve werkingen toe77). 
Daar komt nog bij, dat de auteurs van de Laurentiusteksten deze 
positieve zienswijze op de werking van vuur ook als christenen van 
huis uit enigszins meebrachten. Of hier liever: van de kerk uit, want 
ook de Schrift kent deze zienswijze en brengt haar meermalen tot 
uiting78). Zowel in hun profaan-litteraire als in hun christelijk-bijbelse 
vorming hadden de auteurs der Laurentiusteksten dus zekere tradities 
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leren kennen. En zo blijkt tenslotte ook de nieuwheid der positieve 
zienswijze op de werking van het vuur in de Laurentiusteksten toch 
uiteindelijk maar erg betrekkelijk. 
Het onderzoek van het „geval" der drie jongelingen maakt tenslotte 
ook duidelijk, hoe het met de traditie-gebondenheid van de associatie 
tussen Laurentius en de drie jongelingen gesteld is. Als de drie jonge
lingen al sinds het vóór-christelijke late Jodendom standaardtypen van 
martelaarschap zijn, dan ligt het voor de hand, dat men een door het 
vuur gedode martelaar met hen associeert (zoals ook Clemens van 
Alexandrie en Orígenes doen in de weergegeven teksten). Duidelijk is 
dan ook, dat de wortel van deze associatie even diep teruggrijpt als de 
traditie zelf, die in de drie jongelingen het martelaarsideaal belichaamd 
ziet: dus weer tot in het vóór-christelijke Jodendom. 

Het overwinningsmotief in het martelaarsthema der Laurentiusteksten, 
compact samen te vatten in de beschouwing van Laurentius als (ecla
tant) overwinnaar van het (uitzonderlijk wrede) vuur, bleek de vol
gende aspecten in te houden: het feit van vivicomburium, historisch 
te constateren in het Oosten sinds 156, in het Westen sinds begin derde 
eeuw; nadruk op de uitzonderlijke wreedheid der vuurstraf, naargelang 
de motivering teruggaand op het begin van de vierde of het eind der 
tweede eeuw of op heel de antieke hellenistische profane traditie; 
reflecties op dit soort dood in formulering van meesterschap over het 
vuur, teruggaand op het vóór-christelijke late Jodendom; of in for
mulering van positieve (regenererende) werking van het vuur, met 
wortels in denksystemen, die minstens zo oud zijn als de Kerk (Stoa, 
Neoplatonisme) en in de Schrift van het Oude Testament. Het over-
wirmingsmotief in het martelaarsthema der Laurentiusteksten blijkt 
dus te wortelen in eeuwenlange voorgeschiedenis en bij uitstek traditie
gebonden te zijn. 

3. H e t m o t i e f van d e e l n a m e a a n de p a s s i e des H e r e n 

Ook dit motief in het martelaarsthema der Laurentiusteksten is daar 
allerminst een nieuwkomer en blijkt constant aanwezig in de tijd vóór 
de kerkvrede. Getuige daarvan is vooreerst Cyprianus, waar deze in 
cap. 2 van Epist. 6 zegt, dat de gerechtigheid vanaf den beginne 
strijd heeft moeten voeren met de wereld. De rechtvaardige Abel werd 
gedood en sindsdien alle rechtvaardigen, die God gezonden heeft. 
Aan hen allen heeft ook de Heer in eigen persoon een voorbeeld 
gegeven, waar Hij leert, dat slechts zij tot zijn rijk kunnen komen, 
die Hem navolgen op zijn v/eg. Hij zegt immers: wie zijn ziel liefheeft 
in deze wereld zal haar verliezen; en wie zijn ziel haat in deze wereld 
zal haar behouden ten eeuwigen leven (Joh. 12,25)... Ook Paulus 
vermaant ons: wij moeten, willen wij tot 's Heren belofte geraken, de 
Heer in alles navolgen. Wij zijn, zo zegt hij, Gods kinderen, maar 
indien kinderen dan ook Gods erfgenamen, mede-erfgenamen van 
Christus, indien wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheer-



lijkt worden (Rom. 8,17)79). Het martelaarsdhap van degenen aan 
wie Cyprianus deze brief richt, ligt in de lijn, die vanaf Abel door 
de geschiedenis loopt. Hoogtepunt van die lijn is de Heer persoonlijk, 
want ook Hij heeft geleden. Cyprianus zegt dit laatste niet uitdruk
kelijk: hij wijst niet op wat de Heer deed, maar op wat Hij leert. 
Dat Cyprianus echter wel degelijk het dóen van de Heer, de passie, 
bedoelt blijkt uit het citaat van Rom. 8,17: wij moeten met Christus 
lijden. Dit is dus wat Cyprianus verstaat onder Hem navolgen op zijn 
weg. Martelaarschap is voor hem het meegaan op de kruisweg des 
Heren, vereniging met 's Heren passie. Vervolgens in Epist. 58, 
cap. 1: Met Christus bevonden willen worden betekent immers dit: 
navolgen wat Christus geleerd en gedaan heeft, naar het woord van 
de apostel Johannes: wie zegt dat hij in Christus blijft, moet ook zelf 
zo wandelen als Hij gewandeld heeft (I Joh. 2,6). Evenzo vermaant 
en leert de apostel Paulus.. .80), waarop dan weer Rom. 8,17 geci
teerd wordt. De Paulustekst is ook hier de sleutel tot interpretatie van 
het geheel: Lijden met Christus (Rom. 8,17) is immers wat Cyprianus 
onder de navolging des Heren blijkt te verstaan. Tot die navolging 
wekt hij toekomstige martelaren op, want Epist. 58 is een aanspo
ring tot volharding in een vervolging, die de schrijver voorziet. Het 
martelaarschap in die vervolging zal dus een deelname zijn aan het 
lijden en dood, waarin de Heer voorging. Dezelfde gedachte, nu zo 
uitdrukkelijk mogelijk, wordt in cap. 3 van de brief herhaald: . . . want 
de Heer, leermeester van de nederigheid, de lijdzaamheid en het doods
lijden, is als eerste ons vooropgegaan als strijder, zodat Hij eerst deed, 
wat Hij leerde te doen61). En in cap. 6, waar Joh. 15,18-20 geciteerd 
wordt (Als de wereld и haat, bedenkt dan, dat ze Mij eerst gehaat 
heeft... de dienaar is niet meer dan zijn heer. Heeft men Mij ver
volgd, men zal ook и vervolgen), voegt Cyprianus toe: Onze Heer en 
God heeft alles wat Hij leerde ook gedaan, zodat de leerling niet ver
ontschuldigd is als hij wel aanleert, doch er niet naar handelt62). 
Als Epist. 31 staat onder Cyprianus' correspondentie een brief 
geplaatst, die de bisschop in 250 van een groep Romeinse confessores 
ontving. Ook deze Romeinen laten eenzelfde geluid horen. Zij zeggen 
in oap.3: Want welke hogere roem of welk groter geluk kan een mens 
ten deel vallen dan ... in Christus' naam een lijdensgenoot van Chris
tus te worden^)"} In cap.4 opnieuw, nu in de taal van het evangelie 
(Matth. 10,38): Want tot deze strijd roept de Heer op ... waar Hij 
zegt: . . . en wie niet zijn kruis opneemt en Mij navolgt is Mijner niet 
waardig6*). 
In Origines' Exhortatio valt te wijzen op cap. 12, waar de schrijver 
de confessores herinnert aan het woord bij Mattheus over de nood
zaak voor de volgeling van de Heer om diens kruis op te nemen, Hem 
achterna te komen en zijn leven te redden door het te verliezen 
(Matth. 16,24-25; ook de parallelplaatsen Luc. 9,23-24 en Mare. 8,34-
35 worden geciteerd). Dit woord, zo betoogt Orígenes, geldt ons al 
vanaf de aanvang van ons christelijk leven. Nú echter zal openlijk 
blijken of wij ons kruis hebben opgenomen en Jezus zijn nagevolgd85). 
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Nú, dat ¡s: nu gij geroepen zijt tot het martelaarschap, dat dus voor 
Orígenes een openbare manifestatie is van de deelname der christe
nen aan het kruis van hun Heer. Zeer belangrijk is voorts de tekst 
van cap. 36, waarin de schrijver eerst de diaken Ambrosius, en verder
op al diens lotgenoten aanspreekt: . . . en heel bijzonder wanneer gij, 
godgewijde Ambrosius... in triomf aantreedt, het kruis van Jezus 
opnemend en Hem navolgend.. . en u, de medegetuigen, die aanvul
len wat aan Christus" lijden ontbreekt8e). Even duidelijk tenslotte, 
dodi 'korter geformuleerd, blijkt dezelfde visie in cap. 42: laat ons 
(confessores) met de grootste ijver Christus' lijden aannemen67). 
Orígenes schreef dit in 235 en werd zelf later skdhtoffer van Decius' 
vervolging. Het was wellicht ook onder die vervolging, dat in Per-
gamum de martelaren Carpus, Papylus en Agathonice "vielen, in wier 
akten een passage voorkomt, die in dit verband niet mag ontbreken. 
Bedoeld zijn Carpus' laatste woorden, die aldus luiden: Gezegend zijt 
Gij, Heer Jezus Christus, Zoon Gods, dat Gij ook mij, zondaar, waar
dig gekeurd hebt tot dit, uw /oí88). 
Aan het begin van de derde eeuw vindt men het motief van de deel
name aan de passie des Heren in het lijdensverhaal van Perpetua en 
Felicitas. Bij het betreden van het amfitheater verheugen zich de mar
telaren omdat ook zij iets van 's Heren doodslijden gekregen hadden"). 
De lijdensgeschiedenis der martelaren van Lyon en Vienne uit de 
tweede helft der tweede eeuw is minder uitdrukkelijk, doch spreekt 
onmiskenbaar vanuit dezelfde gedachtengang. Van Vettius Epagathus 
heet het: Hij was dan ook een ware leerling van Christus, het Lam 
volgend waarheen het ging90). Duidelijker is het motief nog in het 
verhaal over Blandina, die aan een paal opgehangen, tot voedsel 
(werd) voor de op haar losgelaten wilde dieren en zowel doordat men 
haar in de vorm van een kruis zag hangen als door haar onafgebroken 
gebed verwekte zij in de strijdenden een vurig verlangen. Want in 
haar doodsstrijd zagen zij met hun lichamelijke ogen in hun zuster 
Degene, die voor hen gekruisigd was91). Haar mede-martelaren her
kennen in Blandina аг gekruisigde Christus, zien in haar 's Heren 
passie gestalte krijgen. En dezelfde gestalte herkent de schrijver van 
het lijdensverhaal in de diaken Sanctus van Vienne, van wie gezegd 
wordt, dat Christus in hem leed 9 2 ). 
De waarde van het Polycarpusmartyrium als getuige voor het motief 
der deelname aan 's Heren passie ligt minder in bepaalde teksten of 
perikopen dan in het feit, dat dit verhaal i n ζ ij η g e h e l e o p z e t 
beheerst wordt door de idee van Polycarpus' gelijkvormigheid met de 
passie des Heren 9 5 ) . En wat het verhaal in zijn gehele opzet voort
durend suggereert, zegt Polycarpus tenslotte zelf uitdrukkelijk, wan
neer hij de brandstapel heeft bestegen: Ik zegen и (God), omdat Gij 
mij op deze dag en op dit uur hebt waardig gekeurd om onder het 
getal der martelaren mijn deel te ontvangen van de kelk van uw 
Christus. Waaraan de redactor van het verhaal later nog toewoegt: de 
martelaren beminnen wij terecht als leerlingen en navolgers des 
Heren«*). 
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Met dit laatste stemt Ignatius overeen, die pas wanneer het martelaar
schap binnen zijn gezichtsveld komt, zichzelf een ware leerling van 
Christus gaat vinden95). De beschouwing van het martelaarschap als 
vereniging met de passie des Heren valt hierin niet onduidelijk, zij het 
impliciet, te herkennen. Onomwonden echter spreekt Ignatius deze 
zienswijze als de zijne uit in Rom. 6,3: Vergunt mij een navolger te 
zijn van het lijden van mijn God {en ziet dus af van pogingen om 
gratie voor mij te krijgen). Zo ook in Smym. 4,2: Alles verduur ik 
om met Hem mee te lijden96). 
Wederom leidden de getuigen tot op de drempel van het apostolisch 
tijdperk. En wederom overschrijdt het motief deze drempel om daarna 
zijn rijkste en meest authentieke vorm te vinden. Het Nieuwe Testa
ment is vol van deze gedachte, zoals ieder weet, die zich de woorden 
des Heren in de evangeliën, of de leer van Paulus' brieven herinnert. 
Niet toevallig stoot de peiling van juist dit motief voortdurend op 
min of meer uitdrukkelijke aanhalingen uit het Nieuwe Testament. 
Daar immers ligt de oorsprong van het motief w) en als zij hierover 
schreven aan of betreffende de martelaren, konden de kerkelijke 
schrijvers onmogelijk buiten een voortdurend teruggrijpen op de Schrift. 
Dat is: op de Heer, in wiens kruis alleen alle martelaarschap zin en 
vruchtbaarheid vindt. Zo leidt de peiling van het motief der deelname 
aan de passie des Heren tenslotte tot de Koning der heerlijkheid Zelve, 
en spreken wij over de Zoon van God. Had God zijn Christus niet uit 
de benauwing kunnen redden? Voorzeker, indien Hij zulks gewild 
had. Hij heeft evenwel zijn doodslijden toegelaten, opdat wij zouden 
leven door zijn kruisdood9^). 

4. O o r z a k e l i j k v e r b a n d t u s s e n d i a c o n a a t e n m a r 
t e l a a r s c h a p 

De christenvervolgingen vanaf het midden der derde eeuw geven 
situaties te zien, die i n d e r i c h t i n g g a a n van verband, zoals 
de Laurentiusteksten dat leggen tussen het diaconaat en het martelaar
schap van hun held. Zo bevatte het eerste vervolgingsdecreet van 
Diocletianus een inleveringseis en werd, nog in hetzelfde jaar 303, 
een speciaal vervolgingsdecreet tegen de geestelijkheid gericht. Een 
decreet tegen bisschoppen, priesters en diakens was ook in 257 de 
eerste aanzet van Valerianus' vervolging en werd in 258 zodanig ver
scherpt, dat het feit alleen al van een dezer rangen te bekleden met de 
dood strafbaar was. Ditzelfde decreet (in zijn verscherpte vorm van 
258) bedreigde bovendien de bezittingen van aanzienlijke christenen 
met confiscatie: de keizerlijke fiscus joeg in de Valeriaanse vervolging 
inderdaad op „de schatten der Kerk"»9). 
Het onderzoek van het diakenthema der Laurentiusteksten bracht aan 
het licht, dat in dit thema de uitdeling aan de armen, de aalmoezenier, 
centraal staat. Laurentius wordt veroordeeld, omdat hij de kerkschat 
heeft uitgedeeld, omdat hij trouw was aan zijn functie van aalmoeze-
niet. Het aldus gelegde oorzakelijk verband tussen Laurentius' diaco-
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naat en martelaarschap is dus een andere dan welke bovengenoemde 
historische situatie ook. Het hangt daar niet mee samen, maar is een 
uniek proprium van de Laurentiusteksten, dat de traditie-gebonden-
heid der totnutoe onderzochte motieven van het martelaarsthema mist. 
Men komt dan ook niet verder dan de typering van dit motief, waar
mee het vorige hoofdstuk eindigde en dit hoofdstuk begon: dat dit 
motief de concrete vormgeving is van het ineengrijpen van marte
laars- en diakenthema der Laurentiusteksten. Een verklaring van dit 
— niet op vroegere traditie of geschiedenis te herleiden — ineengrij
pen dient dus in de tijd der Laurentiusteksten zélf te worden gezocht. 

II MARTYRIUM FLAMMIS OLIM LEVITA SUBISTI 100) 

Het martelaarsthema der Laurentiusteksten bleek, afgezien van het 
oorzakelijk verband tussen diaconaat en martelaarschap, allerminst 
een gelegenheidsschepping der auteurs en het tegendeel van contem
porain met de tijd, waarin de Laurentiusteksten ontstaan. De auteurs 
der Laurentiusteksten zijn in hun martelaarsthema sterk traditiegebon
den. Zij brengen motieven tot uitdrukking, wier voorgeschiedenis twee 
tot vier eeuwen teruggaat. Het diakenthema bleek echter sterk bepaald 
door contemporaine praktijk en omstandigheden van de auteurs der 
Laurentiusteksten. Zijn dus in het gangbare Laurentiusportret van de 
Kerk der vierde en vijfde eeuw twee thema's verenigd, die in leeftijd 
aanzienlijk verschillen? Stellen twee als ouder en jonger te onderschei
den lagen het volledige Laurentiusportret van onze teksten samen? 
Niet zonder meer, want ook het diakenthema gaat in zeker opzicht 
diep in de voorgeschiedenis van de vierde eeuw terug. Het verhaal der 
teksten over de aalmoezenier Laurentius bleek te typeren als een exem
pel van de houding der Kerk tegenover de sociaal-economische nood
toestand van het westers rijksdeel in vierde en vijfde eeuw. Maar dit 
exempel berust tenslotte op het feit, dat de diaken vanouds aalmoeze
nier is. Bovendien begon de economische ontreddering van de samen
leving, de achtergrond der importantie van de diaconale aalmoeze
niersbediening, reeds in de tweede eeuw. Is dus het diakenthema in 
zijn kem niet even traditioneel als dat van de martelaar? En verder: 
wanneer voor de traditiegebondenheid van het martelaarsthema 
beroep gedaan werd op de ouderdom van positieve feiten, zoals het 
vivicomburium van christenen en de cultus der martelaren, kan dan 
van het diakenthema niet evengoed gezegd worden, dat het tijdge-
bondene slechts de vormgeving betreft van elementen, die in feite al 
een eeuwenlange voorgeschiedenis achter zich hebben? 

Deze bezwaren verbieden inderdaad om zonder meer van gelaagdheid 
in de Laurentiusvoorstelling te spreken. Wanneer men zich echter 
rekenschap geeft van de eigen aard der Laurentiusteksten kan niet 
slechts, maar moet gelaagdheid worden geconstateerd. De Laurentius-
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teksten zijn namelijk uitgesproken cultisch van aard. Zij willen 
de heilige Laurentius eren; hem presenteren en vieren als te vereren 
of als vereerde heilige; dienen en (of) geven uitdrukking aan de Lau-
rentiuscM/fuj. Uiteraard en allereerst geldt dit voor de liturgische on
der de Laurentiusteksten: voor de preken op zijn jaarfeest van Augus
tinus, Leo en Maximus en voor de Ambrosiaanse hymne, bestemd 
voor liturgisch gebruik op 10 augustus. Het Damasiaanse epigram in 
Verano is bedoeld als eerbetuiging en oproep tot verering, de dedicatie 
van de Damasustitel betuigt eveneens de verering van de heilige mar
telaar. Prudentius' Peristephanon II is een hooggestemde (en lang 
volgehouden!) eruptie van enthousiaste Laurentiusverering. De meer 
terloopse opmerkingen van Ambrosius hangen ten nauwste met de 
Laurentiuscultus samen. Zij zijn geen wetenschappelijke hagiografie, 
doch betrekken Laurentius weer juist als heilige voorspreker (zo in de 
lijkrede op Satyrus) of als voorbeeld van volmaaktheid (in de overige 
Ambrosiusteksten) in strikt religieuze betogen. Waar dus in de teksten, 
documenten van de cultus van de heilige Laurentius, diaken- en mar
telaarsthema verschijnen, verschijnen zij als cultische thema's. Het 
gaat dan steeds om Laurentius' diaconaat en martelaarschap als voor
werp van verering, als vereerd of vererenswaardig. Dit cultisch aan
wezig-zijn nu van de twee thema's is beslissend voor hun leeftijdsver
schil. Wij stellen vast, dat het martelaarthema als cultisch thema 
inderdaad belangrijk — twee tot vier eeuwen naargelang de onder
scheiden motieven — ouder is dan het diakenthema als cultisch thema. 

Om deze stelling waar te maken moet vooreerst van het martelaars-
thema der Laurentiusteksten aangetoond worden, dat dit in dezelfde 
vorm reeds als cultisch thema aanwezig is in de martelaarsliturgie 
van derde en tweede eeuw. Dit lijkt een moeilijke opgave, want voor
zover bekend bleven geen gebedsteksten of perikopennotities uit deze 
vroegste periode der martelaarsliturgie bewaard. Maar wij menen, dat 
de motieven van de vóór-Constantijnse martelaarsliturgie in grote 
lijnen wel degelijk bekend zijn en dat dit zijn de motieven van het 
martelaarsthema zoals dat er in de latere Laurentiusteksten uitziet. 
Want waar in het eerste deel van dit hoofdstuk de ver teruggaande 
gangbaarheid werd aangetoond van de motieven in het martelaars
thema der Laurentiusteksten, is in feite tevens het cultisch karakter van 
deze motieven in derde en tweede eeuw gebleken. Dit volgt uit de 
aard van de documenten, waarop de peilingen dier motieven steunen. 
In de documenten, waaruit de traditiegebondenheid van het marte
laarsthema der Laurentiusteksten werd aangetoond, kunnen twee groe
pen worden onderscheiden: de verhalende akten of passies der marte
laren en de geschriften van meer beschouwende aard. Van akten en 
passies is onmiddellijk duidelijk, dat dit zonder meer liturgische tek
sten zijn, omdat zij geschreven zijn voor gebruik in kerkelijke samen
komsten, waar men ze voorlas en beluisterde. Aanwezigheid van enig 
motief uit het martelaarsthema der Laurentiusteksten in martelaars
akten of -passies van tweede of derde eeuw betekent dus tevens het 
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aanwezig-zijn van zo'n motief als cultisch motief. In de akten en pas
sies nu bleek zowel het ecclesiaal motief (in alle vormen), als het mo
tief van de overwinning op het vuur (wederom in alle aspecten), alsook 
het motief der deelname aan de passie des Heren aanwezig. Hetgeen 
dus wil zeggen, dat het martelaarsthema der Laurentiusteksten com
pleet aanwezig blijkt als cultisch thema van de liturgie der martelaren 
tot in de derde en tweede eeuw. 
De geschriften van meer beschouwende aard kunnen niet, zoals de 
akten en passies, als zodanig en zonder meer als liturgische teksten 
gelden. Anderzijds komen sommige documenten van deze tweede 
groep minstens zeer dicht daarbij. Met name de brieven van Cypria-
nus, zogoed als de akten en passies bestemd om in bijeenkomsten der 
gelovigen (of aan een feitelijk bijeenzijnde groep der gelovigen, de 
confessores in de gevangenis) te worden voorgelezen. Deze teksten 
leveren dan ook een soortgelijk argument als de akten en passies. Ziet 
men echter af van het al dan niet „liturgisch" karakter van deze 
tweede groep der documenten, dan blijft nog staan, dat zij de ver
tegenwoordigers zijn van de spiritualiteit rond het martelaarschap in 
de Kerk van derde en tweede eeuw. Zij zijn de documentatie van de 
wijze, waarop de vroomheid het martelaarschap beschouwde, beleefde 
en, zo nodig, in praktijk bracht. De motieven van het martelaarsthema 
in deze documenten zijn vroomheidsmotieven. Welnu, zij zijn daarmee 
tevens cultische motieven, want van een tweespalt tussen persoonlijke 
vroomheid en liturgisch leven is in de periode, waarover hier gehan
deld wordt, geen sprake1*1). Liturgie en individuele vroomheid zijn 
een ongebroken en samenhangend geheel, zodat de cultus van het 
martelaarschap in de liturgische viering niet anders „gemotiveerd" is 
dan in de sector van het persoonlijk beleven. Deze eenheid wordt 
trouwens bevestigd door het feit, dat men in de voluit liturgische 
teksten — de akten en passies — en de meer beschouwende geschrif
ten precies dezelfde motieven van het martelaarsthema aantreft. Wan
neer dan ook de tweede groep der documenten weer alle motieven van 
het martelaarsthema der Laurentiusteksten bevat, bewijst dit ander
maal hun traditioneel-cultisch karakter. Zodat van het martelaars-
thema der Laurentiusteksten thans op tweevoudige grond is komen 
vast te staan, dat het als cultisch thema een voorzetting is van de 
martelaarsliturgie, zoals deze sinds de tweede eeuw (waarin men haar 
voor het eerst constateert) in de Kerk „gemotiveerd" werd. 
Hiermee is het gestelde leeftijdsverschil tussen martelaars- en diaken
thema als cultische thema's nog slechts ten halve waargemaakt. Aan
getoond moet nog worden, dat er vóór de Laurentiusteksten nog geen 
cultisch thema van de diaken-aalmoezenier bestond of, anders gezegd, 
dat de aalmoezeniersfuctie van de diaken nog geen voorwerp van 
cultus was. 
De geschiedenis van spiritualiteit en heiligencultus der oude Kerk 
verschaft hier het argument. In de spiritualiteit der vóór-Constantijnse 
Kerk gold wel het martelaarschap als hoogste volmaaktheid, maar 
toch niet als de enig mogelijke manier om Christus te volgen en vol-
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maakt te zijn. Clemens van Alexandrie, Tertullianus, Orígenes, Dio-
nysius van Alexandrie, Cyprianus en Methodius van Olympus noemen 
andere mogelijkheden naast het martelaarschap: het ijverig beoefenen 
der deugden, zelfverloochening, verzorging van pestlijders, en met 
name, de maagdelijkheid. Steeds echter staat het martelaarschap boven
aan als perfectie van vroomheid, en de volmaaktheid van al het an
dere wordt vanuit het martelaarschap gerechtvaardigd en gezien als 
liggend in het verlengde daarvan. Wanneer nu na de kerkvrede het 
martelaarschap zijn directe actualiteit verliest, gaat zich het volmaakt-
heidsideaal uiteraard volledig concentreren op de reeds bekende neven-
mogelijkheden van zelfverloochening, die thans primaire betekenis 
krijgen. Met name in het ascetisme (het maagdelijk leven en het mon
nikendom) vindt het volmaaktheidsideaal een sprekende en concrete 
gestalte, door velen beoefend en door nog meerderen als hoge vol
maaktheid gewaardeerd. Kenmerkend voor die waardering blijft nog 
lang wat reeds opviel in de vóór-Constantijnse spiritualiteit: het krach
tige bewustzijn van de verwantschap tussen asceet en martelaar. De 
asceten zijn de nieuwe martelaren; zij realiseren het oude martelaars
ideaal volgens de mogelijkheden der nu in vrede levende Kerk102). 
En als zij sterven, worden ook zij voortaan door de kerken onthouden 
en herdacht: de cultus der martelaren wordt de nieuwe martelaren 
niet onthouden103). Wat in de spiritualiteit reeds lang beleefd werd, 
krijgt thans ook in de liturgie gestalte: in het verlengde van de mar
telaarsliturgie ontwikkelt zich de liturgie van de streng levende vro
men, de viering van de hoogheilige ziel, die, ofschoon niet gedood 
door het zwaard van de vervolger, de palm van het martelaarschap 
nochtans niet miste104), zoals het heet in de vesperantifoon van een der 
eersten hunner, Martinus van Tours. Het is niet nodig de geschiedenis 
van dit nieuwe hoofdstuk in de vorming van het sanctorale te schrij
ven; volstaan kan worden met erop te wijzen, dat in de loop der vierde 
eeuw de eerste liturgische vieringen van de niet-martelaren verschij
nen 105). Zo komt in deze vierde eeuw, de tijd waaruit de vroegste 
Laurentiusteksten stammen, de cultus van heiligheid, die geen bloedig 
martelaarschap is, uit de cultus der martelaren voort. Dit is een wel
bekend en vaststaand gegeven der cultus-geschiedenis en een afdoend 
argument voor de nieuwheid van het diakenthema der Laurentius
teksten als cultisch thema: eenvoudig omdat dit geen martelaarsthema 
is, kan het niet ouder zijn dan de vierde eeuw. Vóór deze tijd was 
heiligencultus met martelaarscultus identiek en was er dus voor een 
ander dan het martelaarsthema in de heiligencultus nog geen plaats. 
Nu kent men uit de vóór-Constantijnse tijd één liturgische tekst (of 
liever: tekst-model), waarin het diaconaat exclusief het bepalende 
thema is: het model voor de diakenwijding in Hippolytus' Traditio 
Apostolica. Hier treedt een diakenthema wel degelijk als cultisch 
thema op, wat overigens niets afdoet aan het zojuist gezegde over de 
alleenheerschappij van het martelaarsthema in de voor-Constantijnse 
tijd. Dit betrof immers de sanctorale liturgie, en die der wijding ligt 
op een geheel ander vlak. Een diakenwijding is geen heiligencultus, 
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maar bidt de voor het ambt vereiste kwaliteiten over de wijdeling af. 
Intussen blijft zo'n formulier voor dit onderzoek interessant genoeg. 
Want het leert, hoe Hippolytus het diaconaat in een liturgische tekst 
„behandeld" wil zien. Hij kent de sociaal-caritatieve werkzaamheid 
van de diakens, zoals eerder in dit onderzoek is gebleken. De ijver en 
de zorgvuldigheid, die hij doet afbidden over hem die gekozen is om 
(de) kerk te dienen, kan daar dan ook zeer wel op slaan. De uitdruk
kingen blijven echter uiterst vaag en onthouden zich van elk spoor 
van meer concrete formulering, terwijl vlak daarna de liturgische 
altaardienst scherp en ten voeten uit getekend wordt106). Van enige 
verheerlijking van het diaconaat als aalmoezeniersfunctie is geen spra
ke; blijkbaar is dit volgens Hippolytus geen motief om in het wijdings
gebed over de diaken te ontwikkelen. Wat dus, zoals men weet, be
tekent, dat een deskundige en zorgvuldige liturgist dit geen traditioneel 
(„apostolisch") motief van de diakenwijdingsliturgie vindt. Nu kan de 
steile geleerde ook op dit punt, zoals in meer gevallen, alleen hebben 
gestaan en in het Westen is zijn invloed trouwens nooit belangrijk ge
weest. Zijn tekst is bovendien niet meer dan een model en bedoelde 
niet om een eventueel gebruiker de vrijheid van eigen en bredere 
formulering te ontzeggen. Maar als getuige van in zijn dagen oude 
traditie blijft Hippolytus hoogst belangrijk en het is toch veelbeteke
nend, dat een zo traditioneel ingesteld „vakman", zelfs waar hij het 
diaconaat als liturgisch thema op de meest exclusieve en nadrukkelijke 
wijze verwoordt, de aalmoezenier als motief van zijn diakenthema 
hoogstens doet vermoeden. Hetgeen ons argument uit de geschiedenis 
van vroomheid en heiligencultus voor de afwezigheid van de diaken
aalmoezenier als cultisch thema in de vóór-Constantijnse tijd vanuit 
een heel andere zijde bevestigt: zelfs een diakenwijding bevat dit the
ma niet. 

In het cultisch Laurentiusbeeld van de Kerk der vierde en vijfde eeuw 
blijken dus inderdaad twee zeer verschillende lagen elkaar te ontmoe
ten. Met de aloude onderlaag van het cultisch martelaarsthema is in 
de Laurentiusteksten een cultisch gloednieuw diakenthema in ver
binding getreden. 

Deze verbinding is geen alleenstaand verschijnsel, maar geheel te 
plaatsen en te verstaan in het ontwikkelingsstadium, waarin zich de 
sanctorale liturgie bevindt op het ogenblik, waarop de Laurentius
teksten ontstaan. De cultus van de „nieuwe martelaren" is bezig zich 
in het verlengde van die der martelaren te ontplooien, en in de ge
boorte van de liturgie der asceten — bisschoppen, monniken en maag
den — ziet men zich deze nieuwe ontplooiing voltrekken. Tot zover 
de algemeen bekende gegevens en de gebruikelijke weergave daarvan. 
Dit onderzoek maakt het nu mogelijk om aan deze algemeen bekende 
gegevens een nieuw aspect toe te voegen. Aan de cataloog der nieuwe, 
liturgisch gevierde, heiligentypen der vierde eeuw moet worden toe
gevoegd dat van de aalmoezenier, de milddadige behartiger van de 
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belangen der armen. Het cultisch portret van de heilige Laurentius, 
zoals dit uit de Laurentiusteksten te voorschijn kwam, presenteert als 
heilig en vererenswaardig die man, die zich inzet om de grote nood 
van uitgezogen en bedreigde mensen van de laatste keizertijd te keren 
door vervulling van het psalmwoord: dispersit, dedit pauperibus. Ook 
dít is, volgens hetzelfde psalmvers, „gerechtigheid, die stand houdt 
voor immer", een nieuwe en uiterst actuele realisering van martelaars-
volmaaktheid. Nu stierf Laurentius tevens de authentieke, bloedige 
marteldood. In hem ontmoeten aldus „oud" en „nieuw" martelaar
schap elkaar en de concrete vormgeving van die ontmoeting is het 
oorzakelijk verband, dat in de Laurentiusvoorstelling tussen diaconaat 
en martelaarschap wordt gelegd. In het cultisch portret, dat te voor
schijn komt uit de Laurentiusteksten, die diaconaat en martelaarschap 
ineenweven, neemt de traditioneel „gemotiveerde" martelaarscultus de 
nieuwe cultus der onbloedige heiligheid in zich op. 
Door het zojuist gezegde laat zich, naar het ons voorkomt, de achter
grond van het diakenthema en van de verbinding diaconaat-martelaar-
schap in de Laurentiusteksten nog breder uitmeten dan totnutoe 
mogelijk was. Eerder werd aangetoond, hoezeer het thema van de 
aalmoezenier, op zichzelf genomen, gebonden is aan de praktijken 
en omstandigheden van vierde en vijfde eeuw. Maar nu men het 
geheel overziet, de binding dus van diaconaat en martelaarschap en 
de wijze waarop deze binding karakteristiek blijkt voor de nieuwe 
ontplooiing van de heiligencultus in de vierde eeuw, lijkt zich een nog 
ruimer perspectief te openen. Het valt ons namelijk op, hoe vaak de 
geschiedenis der „nieuwe martelaren", van de asceten, aanvangt met 
dispersit, dedit pauperibus, na welke uitdeling vervolgens de (onbloe
dige) kruisweg van de asceet begint ют). Steeds weer verloopt de gang 
naar de volmaaktheid van het nieuwe, vierde-eeuwse heiligentype, 
volgens het evangelisch patroon: Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar 
huis, verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen; daarmee zult 
ge een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om Mij te volgen 
(Matth. 19,21). Nu is het frappant, hoe nauwkeurig ook het Lauren-
tiusverhaal dit patroon volgt. Na de eis der vervolgers gaat Laurentius 
heen, geeft de kerkschat (die hij als thesaurier in zekere zin bezit) aan 
de armen, komt dan terug en toont de •vervolgers zijn schat in de 
hemel, waarop zijn veroordeling volgt tot de marteldood en hij dus 
de Heer volgt. Indien onze indruk juist is, dat het verhaal over Lau
rentius het plan van de ascetengeschiedenis volgt, blijft het thema 
van de aalmoezenier in de Lauientiusteksten onverminderd gebonden 
aan zeer concrete praktijken en omstandigheden van vierde en vijfde 
eeuw, zoals eerder duidelijk is gemaakt. Dit alles echter binnen het 
bredere verband van het vierde-eeuwse volmaaktheidsideaal, waarin, 
verbonden met dispersit, dedit pauperibus, ook het aloude martelaars-
thema onveranderd en in zijn geheel geïntegreerd wordt. Dit was ge
makkelijk en zonder gekunsteldheid doenlijk, omdat men zich de 
geestelijke verwantschap tussen asceet en martelaar levendig en scherp 
bewust was. 
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De structuur van het cultisch Laurentiusportret der Kerk van vierde 
en vijfde eeuw is thans duidelijk. In dit portret verbindt 
zich de aloud e traditie van de martelaarscultus 
met de η ie uwe, vierde-eeuwse, cultus van de wel
doener der armen. Het beeld, dat de Laurentius-
teksten van hun held tekenen, schakelt aan het 
traditionele martelaarsideaal de nieuwe vol-
maaktheidsidealen, die zich in het verlengde 
daarvan na de к erkvre d e ontplooien. Van Lauren-
tius' heiligheid, zoals de teksten die verheerlijken, geldt — met veran
dering der volgorde in de eerste zin — wat Cyprianus schreef van de 
Keric: Straalde zij voorheen ingevolge de goede werken der broeders 
in glanzend wit, thans is zij in het bloed der martelaren gepurperd. 
Aan haar bloementooi ontbreken lelies noch rozen109). 
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") KOETSCHAU, p. 29, Exhortatio ad martyrium XXXIV: 

Kal τοϋτο δέ παρατηρήσωμεν, ότι ούκ έν τοις προς τους πολλούς 
λόγοις τα περί μαρτυρίου προφητεύεται ύπό του σωτήρος άλλ' έν τοις 
προς τους αποστόλους. 

««) KOETSCHAU, ρ. 30, Exhortatio ad martyrium XXXIV: 

καί ταύτα δέ παρά τφ Ματθαίψ επί μαρτύριον προτρεπόμενα ού προς 
άλλους ή τους δώδεκα είρηται- ών άκούειν καί ημάς δεήσει έν τφ 
άκούειν Ισομένους αδελφούς τών άκουσάντων αποστόλων καί άποσ-
τόλοις συνκαταριθμησομένους. 

») Aldus de formulering van E. PETERSON, Le martyr et Véglise. Dieu Vivant 5 
(1946), p. 19-31; het hier weergegevene op p. 23-24. 

>o) PETERSON, Le martyr et Véglise, p. 22. Ook E. LOHMEYER, Die Idee des 
Martyriums im Judentum und Urchristentum. ZST 5 (1927), p. 232-249. 

") KNOPF-KRÜGER, p. 7, Martyrium Polycarpi XIX,2: 

δια τής υπομονής καταγωνισάμενος τον άδικον άρχοντα καί ούτως 
τον της αφθαρσίας στέφανον απολαβών, σύν τοις άποστόλοις καί πάσιν 
δικαίοις άγαλλιώμενος δοξάζει τον θεον καί πατέρα παντοκράτορα 
καί ευλογεί τον κύριον ημών Ίησοΰν Χριστον. 

«) FUNK, O p e r a p a t r u m a p o s t o l i e o r u m , I, p. 274, 276, ΡΛι7. ΙΧ,Ι: 

Παρακαλώ οδν πάντας υμάς πειθαρχεΐν τφ λόγψ τής δικαιοσύνης καί 
άσκεΐν πασαν ύπομονήν, ήν καί εϊδετε κατ' οφθαλμούς ού μόνον έν 
τοις μακαρίοις 'Ιγνατίψ καί Ζωσίμψ καί Τούφψ, άλλα καί έν άλλοις 
τοις Ιξ υμών καί έν αύτφ ΙΙαύλφ καί τοις λοιποΐς άποστόλοις. 

ω ) FUNK, O p e r a p a t r u m a p o s t o l i e o r u m , I, p. 182, Ephes. XII,2: 

Παύλου συμμύσται, του ήγιασμένου, του μεμαρτυρημένου, άξιομακα-
ρίστου, ού γένοιτο μοι ύπό τα ίχνη εύρεθήναι, δταν θεού επιτύχω. 
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з4) Met de meer algemene formuleringen zijn met name bedoeld de diverse vormen 
waarin de zienswijze op het martelaarschap als een strijd, met Gods hulp door 
de martelaar gewonnen, wordt verwoord. Men vindt deze terminologie regelmatig 
in de door ons in dit hoofdstuk gebruikte teksten. Daarnaast verwijzen wij nog 
in het voorbijgaan naar Cyprianus, Epist. VI, 1, 2, 3, 4; X, 1, 2, 3, 4; XXVIII, 1; 
XLI, 2; LV1II, I, 8; Orígenes, Exhortatio ad martyrium, I, II, III, IV, 
V, XI, XVII, XVIII, XXIII, XXVII, XXXII, XXXIV, XXXVI, XLVII; 
Tertullianus, Scorpiace, VI; Ad martyras, 1; Passio Perpetuae 1V,4, ΙΧ,Ι, Χ,Ι 
en 3-7, XV,3, XVI,I, XVII, XVIII.I, ΧΧ,Ι (vgl. F. DÖLGER, Der Kampf mit 
dem Ägypter in der Perpetua-Vision. Das Martyrium als Kampf mit dem Teufel. 
AC 3, 1932, p. 177-188); lijdensverhaal der martelaren van Lyon en Vienne, 
Eusebius, Hist. Eccl. V I, 1, 5, 6, ¡1, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 36, 58; 
V 2, 4 en 6; Martyrium Polycarpi II 2,3; ΙΙΙ,Ι, ΙΧ,Ι, ΧΙΙ,Ι, XVlI.l, XIX,2; 
Clemens ad Cor. V,l, 4, S, VI.l. Nieuwe Testament: Rom. 8,35-39, 1 Kor. 
9,24-27, Efes. 6,10-17, 2 Timoth. 2,1-5; 4,6-8, 1 Petr. 5,8-10, 1 Joh. 4,4 en 4,4-5, 
Арок. 2,7; II; 17; 26; 3, 5; 12; 21; 5,5 en de hele gedachtengang van 12-20. 
Matth. 10, 20; 22; 34; Luc. 12,11-12; Joh. 16,33. Voor het voor-christelijke 
Jodendom vgl. BOUSSET, Die Religion des Judentums, p. 374; LOHMEYER, 
Die Idee des Martyriums; Η. ν. CAMPENHAUSEN, Die Idee des Martyriums 
in der alten Kirche. Göttingen 1936, p. 3-5, heeft o.i. te weinig oog voor de 
continuïteit tussen Joodse en vroegchristelijke martelaarsopvatting. Als reden 
daarvan vermoeden wij de al te exclusieve rol, die de auteur aan het „getuigenis" 
als ontstaansgrond der christelijke martelaarsidee toekent. 

M) Eusebdus, Hist. Eccl. VIII 6,3-4; 6,6; 12,2; De martyr, palestin. II, III, IV, 
VIII, IX, X, XI. 

'·) Claudius en Asterius 1,7-9; 11,5; 1112; 1V,1 en V,6. 

'Ό P. ALLARD, Dix leçons sur le martyre. Paris« 1921, p. 286-290; met bron
vermelding. 

s«) Martyr. Polycarpi XII,3; XIII-XIV,1. Carpus, Papylus en Agathonice 36-37, 38-
41, 44A6. Pionius XX,6-7; XXl,2-7 (KNOPF - KRÜGER, p. 56). Fructuosus II, 
4 en IV,3-* (KNOPF-KRÜGER, p. 83 en 84). Vgl. verder: Passio Perpetua XI,4. 
Eusebius, Hist. Eccl. VI 41,7; 17; 20; 21; VI 4,2-3 en 5,1; VII ¡1,20-21; Ignatius, 
Smym. IV,2. 

») Dialog, cum Tryph. 110, door ALLARD, Dix leçons, p. 281 geciteerd. 
«) Stromal. II, XX,104,1 geciteerd door ALLARD, Dix leçons, p. 281. 

«) H. HOPPE, Q u i n t i S e p t i m i F i o r e n t i T e r t u l l i a n i A p o l o g e t i -
c u m (= CSEL 69). Vindobonae-Lipsiae 1939, p. 118, Apologeticum 50,3: 
Licet nunc sarmenticios et semaxios appelletis, quia ad stipitem dimidii axis 
revincti sarmentorum ambitu exurimur, hic est habitus victoriae, haec palmata 
vestís, tali curru triumphamus. 

«) SCHWARTZ, I I , 2, p. 748, Hist. Eccl. Vili 6,1: 

κεκαινουργημένος έπ' αύτοις. 
**) Zo deelt Lactantius mee, dat Galerius voor het eerst bij wet tegen de christenen 

als straf invoerde hen op te hangen boven een opzettelijk getemperd vuur, waar
door men hun sterven wel een dag lang kon rekken: De mortibus persecutorum 
21,7. Vgl. F. DÖLGER, Der Flammentod des Märtyrers Porphyrias in Caesarea 
Maritima. Die Verkürzung der Qualen durch Einatmung des Rauches. AC 1 
(1929), p. 243-253. 

**) DÖLGER, Der Flammentod, p. 245-246; ook ALLARD, Dix leçons, p. 288 en 
290. Ook te Rome was deze vorm van executie bekend. DÖLGER, a.w., p. 244, 
citeert daarvoor o.a. Seneca, welk citaat overigens met op een christen betrek
king heeft. 

«) F. DÖLGER, Der Feuertod ohne die Liebe. Antike Selbstverbrennung und 
christlicher Martyrium-Enthousiasmus. Ein Beitrag zu I Korinther 13,1. AC 1 
(1929), p. 254-270. Citeert Philo en Seneca voor de algemeen gangbare bijzon
dere appreciatie van de vuurdood als zeer dapper op p. 258. 
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«») Teksten bij DÖLGER, Der Feuertod, p. 259-263 en p. 265-266. 
<7) T e r t u l l i a n i o p e r a , I (= Corpus Christianoram, series latina, 1). Turn-

holti 1953, p. 6, Ad Martyras 1V,2: Timebit forsitan caro gladium grauem, et 
crucem excelsem, et rabiem bestiarum, et summam ignium poenam. 

«) Vgl. ook Eusebius, Hist. Eccì. V IJl: toen men „niets anders meer wist" ging 
men ertoe over de diaken Sanctus van Vienne met vuur te folteren. En in de
zelfde passage: Maturus en Sanctus verdroegen allerhande folteringen, „vooral 
de ijzeren stoel, terwijl hun lichamen daarin geroosterd werden." 

«·) DÖLGER, Der Feuertod, p. 263-266. 

») DÖLGER, Der Feuertod, p. 265, verwijst naar Clemens van Alexandrie, Siro-
mar. IV,7. 

»0 BOUSSET, Die Religion des Judentums, p. 189. 

«») FUNK, O p e r a p a t r u m a p o s t o l i c o r u m , I, p. 118, Cor. XLV, 6-7: 

T£ γαρ είπωμεν, αδελφοί; Δανιήλ ύπό των φοβούμενων τον θεον 
εβλήθη εις λάκκον λεόντων; "Π Άνανίας καΐ Άζαρίας καΐ Μισαήλ 
υπό των θρησκευόντων τήν μεγαλοπρεπή καΐ ϋνδοξον θρησκείαν του 
υψίστου καΐείρχθησαν εις κάμινον πυρός; 

" ) W. REUNIG, Zur Erklärung des Polykarpmartyrlums. Darmstadt 1917, p. 44; 
H. MÜLLER, Dar Martyrium Polycarpi. RQ 22 (1908), p. 1-16. Vgl. С EDS-
MAN, Ignis divinus. Le feu comme moyen de rajeunissement et d'immortalité. 
Contes, légendes, mythes et rites. Lund 1949, 6. 169. 

M) KNOPF - KRÜGER, p. 5-6, Martyrium Polycarpi XV, 1-2: 

μεγάλης Se έκλαμψάσης φλογός, θαύμα εϊδομεν . . . το γαρ πυρ 
καμάρας είδος ποίησαν, ώσπερ οθόνη πλοίου ύπό πνεύματος πληρου-
μένη, κύκλψ περιετείχισεν το σώμα του μάρτυρος · καΐ ήν μέσον ούχ 
ώς σαρξ καιομένη, άλλ' ώς άρτος οπτώμενος ή ώς χρυσός καΐ άργυρος 
έν καμίνψ πυρούμενος · καΐ γαρ εύωδίας τοσαύτης άντελαβόμεθα, 
ώς λιβανωτοϋ πνέοντος ή άλλου τινός των τιμίων αρωμάτων. 

Μ) Ignis divinus, p. 168-170. Op p. 169 wordt de mening Reunig-Müller vermeld 
(zie п.55), die een toespeling op Dan. 3 ziet in Martyr. Polycarpi XV,2: 
ώς χρυσός καΐ άργυρος έν καμίνψ πυρούμενος. 
Inderdaad doet 
έν καμίνψ 
wel denken aan Dan.3, doch de tekst als geheel veeleer aan Sap.3,6 of, zoals 
Knopf-Krüger in hun apparaat zetten (Ausgewählte Martyrerakten, p. 5), aan 
Арок. 1,15. M.a.w. de passage roept bijbelse reminiscenties op, maar teveel (want 
men zou nog kunnen toevoegen bijv. Ps.16,3; Ps. 65,10-12; 1 Petr.1,7) om spe
ciaal aan Dan. 3 te denken. 

И) Ignis divinus, p. 170. 
Щ Ignis divinus, p. 170. 
ю) Ignis divinus, p. 170. 

»·) W. HARVEY, S a n c t i I r e n a e i e p i s c o p i L u g d u n e n s i s l i b r o s 
q u i n q u é a d v e r s u s h a e r e s e s , II. Cantabrigiae 1857, p. 332. Adv. haeres. 
V, V 2-3: Ananias etiam, et Azarias, et Misael missi in caminum ignis seeptuplum 
exardentem, neque nociti sunt aliquid, neque odor ignis inventus est in eis. 
Quae igitur adfuit illis manus Dei, et inopinata, et impossibilia naturae hominum 
in eis perficiens; quid mirum si in his qui translati sunt, effecit aliquid inopi-
natum... Quemadmodum igitur his qui nunc sunt hominibus, ignorantibus 
dispositionem Dei, incredibile et impossibile videtur, tantos annos aliquem ho
minem posse vivere... ad exemplum futurae longitudinis dierum;... de camino 
ignis salvos exisse, et tarnen exierunt, educti velut manu Dei ad ostensionem 
virtutis ejus: sic et nunc . . . 
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«O Dat is tenminste de indruk die Edsman, Ignis divinus, p. 170-171, wekt door 
deze passage van Irenaeus als een soort confirmatie te betrekken op zijn zeer 
„positieve" uitleg van Martyrium Polycarpi XV,l-2. 

«) O. STÄHLIN, C l e m e n s A l e x a n d r i n u s , II ( = G C S 15). Leipzig 1906, 
p. 170, Stromata II, XX ¡04,1: 

κίν είς πυρ έμβληθ^, δροσισθήσεται, άλλ' ουκ έκπυρωθήσεται. 
•') „De standvastigheid voert eveneens tot gelijkenis met het goddelijke, waar zij 

door de lijdzaamheid het verheven-zijn boven de hartstochten teweeg brengt. 
Men denke maar aan de geschiedenis van Ananias en zijn gezellen" Stromata II, 
XX 103,1. 

»») KOETSCHAU, p. 28, Exhortatio ad martyrium XXXIII: 

άλλ' ημείς ίνα δρόσου ουρανίου πειραθώμεν σβεννυούσης παν πυρ 
αφ' ημών καΐ καταφυχούσης ημών το ήγεμονικον, τους Ιερούς 
εκείνους μιμησώμεθα. 

" ) Ignis divinus, p. 166. 

«5) SCHWARTZ, 11,2, p. 530, Historia ecclesiastica VI 4, 3: 

καΐ γυναικών δέ Ήραΐς Ιτι κατηχουμένη τα βάπτισμα, ώς πού φησιν 
αυτός, το δια πυρός λαβοΟσα, τον βίον έξελήλυθεν. 

•β) Α. REIFFERSCHEID-G. WISSOWA, Q u i n t i S e p t i m i F i o r e n t i Тег-
t u l l i a n i o p e r a , I (=: CSEL 20). Pragae-Vindobonae-Lipsiae 1890, p. 161, 
Scorpiace 8: о martyrium et sine passione perfectum! satis passi, satis exusti 
sunt, quos propterea deus texit, ne potestatem eius mentiti uiderentur. 

M) BONWETSCH, p. 94, Commentarius in Danielem II, XXVIII: 

τα μέν ούν δεσμά & περιέθηκεν αύτοΐς δ βασιλεύς, ταύτα ευθέως το 
πορ κατεδαπάνησεν, των δέ Ιματίων αυτών κα! τών σαραβάρων ούχ 
ήψατο, ίνα και έν τούτφ τό μεγαλεΐον τοϋ θεοΰ Ιργον δειχθ^ . επειδή 
γαρ τα ιμάτια περί τα σώματα τών παίδων ήν περικείμενα, καΐ ταΰτα 
συν αύτοΐς ήγιάσθη κα! ύπο του πυρός ούκ έ . . . 
de rest van dit woord onleesbaar in het Grieks; de Slavische versie heeft ver
taald: „werden (niet) verbrand." 

λεγέτων ούν μοι αίρεσιάρχαι οι τήν 
εαυτών άνάστασιν αρνούμενοι, πώς λέγουσιν σαρκός άνάστασιν 
μή είναι, δπότε φθαρτά ιμάτια καΐ υποδήματα . . . ύπο τοϋ πυρός ου 
διεφθάρη δια το περί σώμα δγιον περικείσθαι. 

ω) BONWETSCH, ρ. 104, Commentarius in Danielem II, XXXII: 

τούτον Ιδόν το πυρ έν τή καμίνψ έδειλίασεν καί τδ τούτου ύπεραυγάζον 
φώς ίδόν έτρόμασεν . . . τούτον τον άγγελον ίδόν το πυρ έπέγνω τον 
έαυτοΰ δεσπότην καί φοβηθέν Ιφυγεν Ιξω. 

«·) Blijkt uit Comment, in Dan. II, XXXII1,2. 

го) HARTEL, p. 483, Epist. VI,3: tale aliquid quale Anananias Azarias Misael 
inlustres pueri aliquando fecerunt, quibus inclusis in caminum cesserunt ignes 
et refrígerium flammae dedenint praesente cum Ulis Domino et probante, quod 
in confessores et martyras eius nihil potest gehennae ardor operan, sed quod 
qui in Deum crederent incólumes semper et tuti in omnibus perseuerarent. 

") HARTEL, p. 483-484, Epist. VI,3-4: et consideretis dihgentius peto pro uestra 
religione quae apud illos pueros fides fuerit, quae promereri plenius Deum 
potuit, ad omnia parati, siculi omnes esse debemus, aiunt regi. . . seq. Dan. 
3,16-18... 4. Quam fidem nos quoque retinentes et die ac nocte meditantes 
toto corde ad Deum prompti contemptu praesentium futura tantummodo co-
gitemus. 
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'S) HARTEL, p. 660, Epist. LVIII,5: imitemur tres pueros Ananian Azarian Mi-
saelem, qui... et minis regis et flammis fortiores extiterunt. 

7») Passie van Pionius XXII, 2-4. 
«) ALTANER, Patrologie. Freiburg - Basel - Wien », 1960, p. 196. 
's) EDSMAN, Ignis divinus, p. 171: Griekse tekst van de vierde eeuw? En is deze 

Griekse tekst de oorspronkelijke? 

'·) Om dezelfde reden wordt de reeks van teksten over de drie jongelingen niet 
voortgezet, wat allerminst betekent, dat dit thema na de kerkvrede verdwijnt. 

" ) EDSMAN, Ignis divinus, p. 200 e.v. (Stoa), p. 205 e.v. (Neoplatonisme). 
7β) Ps. 16,3; 17,31; 65,9; EcclUJ; Sap.3,6; Matlh.3,11; Luc.3,16; 1 Pelr.1,7. 

7») HARTEL, p. 482, Epist. VI,2: quibus omnibus Dominus quoque in se ipso 
constituit exemplum, docens ad suum regnum non nisi eos qui se per suam 
uiam secuti sint peruenire dicens: qui amat animam suam in isto saeculo, perdei 
illam. et qui odit animam suam in isto saeculo, in uitam aetemam conseruabit 
Ulam... Paulus etiam nos adhortatur ut qui ad Domini promissa uenire cupimus 
unitari Dominum in omnibus debeamus. sumus, inquit, filli Dei: si autem filii, 
et heredes Dei, coheredes autem Christi, siquidem compatiamur ut et conmagni-
ficemur. 

e») HARTEL, p. 657, Epist. LVIIIJ: hoc est enim uelle cum Christo inueniri, id 
quod Christus docuit et fecit imitari secundum loharmem apostolum dicentem: 
qui dicit se in Christo manere, debet quomodo ille ambulauit et ipse ambulare 
— item Paulus apostolus exhortatur et docet... 

βι) HARTEL, p. 658-659, Epist. LVIII,3: quando in ipso militia primus ambulauerit 
Dominus humilitatis et tolerantiae et passionis magister, ut quod fieri docuit 
prior faceret. 

ss) HARTEL, p. 662, Epist. LVIIfi: Dominus et Deus noster quicquid docuit et 
fecit, ut discipulus excusatus esse non possit qui discit et non facit. 

β') HARTEL, p. 559, Epist. XXXI,3: Quid enim gloriosius quidue felicius ulli ho-
minum poterit ex diuina dignatione contingere quam... collegam passionis 
cum Christo in Christi nomine factum fuisse. 

M) HARTEL, p. 559-560, Epist. XXXI,4: Ad hoc enim proelium... excitât Domi
nus dicendo:... et qui non tollit crucem suam et sequitur me non est me dignus. 

es) KOETSCHAU, p. 12, Exhortatio ad martyrium XII: 

καΐ νυν δέ φανήτω, εί Αρναντες εαυτών τον σταυρόν τψ ΊησοΟ 
ήκολουθήσαμεν. 

β») KOETSCHAU, ρ. 33, Exhortatio ad martyrium XXXVI: 

ίνα μή παραδοθ^ τοίς Ίουδαίοις; ναί ήδύνατο · άλλ' είασεν αυτόν 
νυν ώσπερεί πομπεύεις αϊρων τόν σταυρόν του 'Ιησού, Εερέ 'Αμβρόσιε, 
και ακολουθών αύτψ . . . καΐ συμμαρτυροΰσιν ύμΐν τοϊς άναπληροΰσι 
τα υστερήματα τών παθημάτων τοΰ Χριστού. 

87) KOETSCHAU, ρ. 39, Exhortatio ad martyrium VLII: 

προθυμότατα παραδεξώμεθα τα Χριστού παθήματα. 

88) KNOPF - KRÜGER, p. 13, Carpus, Papylus en Agathonice 41: 

Εύλογητος εί, κύριε 'Ιησού Χριστέ, υιέ τοΰ θεού, δτι κατηξίωσας 
και έμέ τον άμαρτωλον ταύτης σου της μερίδος. 

β») KNOPF - KRÜGER, p. 42, Passio Perpetuae XVI1I,4: et utique gratulati sunt, 

quod aliquid et de dominicis passionibus essent consecuti. 

•o) SCHWARTZ, I I . 1, p. 406, Historia ecclesiastica Vl.lO: 

ήν γαρ καΐ ίστιν γνήσιος Χριστού μαθητής, ακολουθών τψ άρνίφ 
δπου άν ύπάγι^. 
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•О SCHWARTZ, I I , 1, p. 418, Historia ecclesiastica Vl,41: 

επί ξύλου κρεμασθεΐσα προύκειτο βορά των είσβαλλομένων θηρίων · 
ί) καΐ δια του βλέπεσθαι σταυρού σχήμ,ατι κρεμάμενη δια της εύτόνου 
προσευχές πολλήν προθυμίαν τοις άγωνιζομένοις ένεποίει, βλεπόντων 
αυτών έν τψ άγώνι καΐ τοις Ιξωθεν ¿φθαλμοΐς δια της αδελφής τον 
υπέρ αυτών έσταυρωμένον. 

2̂) Hist. eccl. VU3. 

·*) De parallel tussen de passie des Heren en die van Polycarpus is zo sterk en 
opvallend (Polycarpus slachtoffer van een Judasverraad VI,1; 's nachts als een 
booswicht overvallen VII.l; voor Herodes geleid VI,2 en VIII,2; het volk roept 
om zijn dood XII,2; passie op vrijdag en de grote sabbat VII.l en VIII,1; Poly
carpus kwam op een ezel naar de stad, waar hij lijden ging VIII,1) dat zij twijfel 
deed rijzen aan de historische betrouwbaarheid van het document. Vgl. H. BA
DEN, Der Nachahmungsgedanke im Polykarpsmartyrium. TG 3 (1911), p. 115-
122. Voor Baden werd dit aanleiding een onderzoek in te stellen naar de mogelijke 
aanwezigheid van de idee der navolging van Christus in Polycarpus' dagen. Het 
aangehaalde artikel bewijst deze aanwezigheid in de vóór-Constantijnse tijd over
tuigend en toont er de bijbelse herkomst van aan. Bijzondere aandacht wordt in 
dit verband aan het martelaarschap besteed. Vgl. ook M. VILLER, Martyre 
et perfection. RAM 6 (1925), p. 3-25. 

") KNOPF - KRÜGER, p. 5, Martyrium Polycarpì XIVJ: 

ευλογώ σε, δτι ήξίωσάς με τγ)ς ημέρας καΐ ώρας ταύτης, του λαβείν 
μέρος έν άριθμφ τών μαρτύρων έν τψ ποτηρίψ του Χρίστου σου. 
Voorts a.w., p. 6, Martyrium Polycarpi xvii, 3 : τους δέ μάρτυρας 
ώς μαθητάς καΐ μιμητάς του κυρίου άγαπώμεν άξίως. 

»«) Rom. V, 3. 

·9) FUNK, Opera patrum apostol icorum, I, p. 220, Rom. VI, 3: 
'Επιτρέψατε μοι μιμητήν είναι του πάθους του θεού μου. Voorts a.w., 
p. 238, Smym. IV,2 : Είς ih συμπαθεΐν αύτφ πάντα υπομένω. 

и) Volgens Η. ν. CAMPENHAUSEN, Die Idee des Martyriums in der alten Kirche, 
is de verhouding van de martelaar tot Christus in de Schrift fundamenteel ver
schillend van die in de patristische teksten. De auteur legt zich zozeer vast op 
het Johanneïsch getuigenisbegrip als uitgangspunt voor het begrip martelaar = 
getuige, dat de hiermee niet overeenstemmende martelaarsidee der apostolische 
en latere vaders voor hem een degeneratie en breuk met de Schrift betekent. De 
idee van het martelaarschap „ontstaat" echter niet uit het Johanneïsch getuige-
nisbegrip, doch is de feitelijke historische concretisering van de eschatologische 
situatie, waarin de Heer en zijn Kerk tegenover de godvijandige machten staan. 
De martelaarsidee van het Nieuwe Testament gaat dan ook terug op al die 
teksten, waarin onder genoemde eschatologische belichting sprake is van strijd, 
haat, vervolging, belijdenis, lijden, dood e.d. Als de feitelijke vervolgingen los
breken wordt duidelijk, dat deze Schriftwoorden in het gedood-worden der chris
tenen hun feitelijke concretisering vinden. Dat voor de aldus gedode de uitdruk
king martyr in gebruik kwam, is een min of meer toevallige uitval van de ter
minologie (Vgl. H. DELEHAYE, Sanctus. Essai sur le culte des saints dans 
l'antiquité. Bruxelles 1927, p. 107; H. HOPPENBROUWERS, Recherches sur la 
terminologie du martyre de Tertullien à Lactance. Diss. Nijmegen 1961, p. 7-13). 
Als begin der devaluatie van het schriftuurlijk getuigenisbegrip ziet de auteur de 
voor Ignatius typerende visie op het martelaarschap als deelname aan de passie 
des Heren (a.w., p. 65-78): niet meer Christus staat centraal, doch Hem wordt 
ernstig tekort gedaan, doordat de martelaar als gelijke naast Hem komt te staan. 
Het is duidelijk, dat dit soort appreciatie berust op een reformatorische opvatting 
van Gods transcendentie, waarin wij de auteur niet kunnen volgen. De bij Igna-
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tius (en die na hem komen) inderdaad allerinnigste gelijkvormigheid tussen 
Christus en de martelaren zien wij als een concrete beleving van 's mensen 
eenheid met Christus in het mystieke lichaam der Kerk. Het martelaarschap 
maakt het lijden des Heren vol.aldus gestalte gevend aan de Schrift, die de Kerk 
als vol-making van Christus openbaart. 

•s) BONWETSCH, p. 112, Commentarius in Danielem II, XXXVI: 

Ιλθωμεν Ы xal έπ' αυτόν τον βασιλέα της δόξης καΐ εϊπωμεν περί 
του υιού του θεοϋ . ουκ ήδύνατο δ θεός ^ύσασθαι τον Χριστον αύτοϋ, 
ίνα μ,ή παραδοθη τοις Ίουδαίοις; ναί ήδύνατο · άλλ' εϊασεν αυτόν 
παθεΐν, ίνα ημείς δια του θανάτου τοϋ σταυρού αύτοϋ ζήσωμεν. 

Μ) PLICHE-MARTIN, II, ρ. 463 en 465 (Diocletiaanse decreten); p. 153-154 (Va-
leriaanse decreten). 

io») DIEHL, I, p. 346; aanhef van het onderschrift der triomfboogmozaiek in S.Lo
renzo fuori le mura, geplaatst boven dit deel van onze studie, waarin het „mar-
tyrium flammis" en Laurentius' ambt van „levita" in hun samenhang worden 
bezien. 

MI) Dit betekent niet, dat elk thema van individuele vroomheidsbeleving noodzakelijk 
in de liturgie gestalte vindt. Maar wel dat, wanneer die liturgische gestalte aan
wezig is, dan ook geen onderscheid in individuele en liturgische beleving bestaat. 
Vgl. hiervoor C. BOUMAN, Liturgie, eredienst en cultisch besef. In: Levende 
zielzorg. Utrecht-Antwerpen 1954, p. 149-173, speciaal p. 163 e.v. Ook С BOU
MAN, Liturgie of eredienst. Het Schild 34 (1957), p. 233-239. 

1 0 1) Uitvoerige behandeling van wat hier kort is samengevat (met de teksten van de 
genoemde kerkelijke auteurs) door M. VILLER, Le martyre et Táscese. RAM б 
(1925), p. 105-142. Detailstudie over martelaarschap en ascetisme der monniken 
E. MALONE o.s.b., The monk and the martyr. The monk as the successor of 
the martyr. Diss. Washington 1950. 

io») DELEHAYE, Sanctus, p. 109-121. 

io*) Breviarium Romanum, 11 nov. in (II) vesperis, ad Magnif. ant.: o sanctissima 
anima, quam etsi gladius persécutons non abstulit, palman tarnen martyrii non 
amisit. Vgl. Sulpicius Serverus, Epist. 11,1 (CSEL 1, p. 143): nam licet ei (Mar
tino) ratio temporis non potuit praestare martyrium, gloria tarnen martyris non 
carebit, quia uoto atque uirtute et potuit esse martyr et uoluit. 

WH) DELEHAYE, Sanctus, p. 113-114. 

•o«) DIX, p. 17-18: Ds qui omnia creasti et uerbo perordinasti, pater dni nostri leu 
Chri, quem misisti ministrare tuam uoluntatem et manifestare nobis tuum desi-
derium, da spm scm gratiae et soUicitudinis et industriae in hunc senium tuum, 
quem elegisti ministrare ecclesiae tuae et offere... (def.) and to bring up in 
holiness to Thy holiness that which is offered to Thee by Thine ordained high 
priests to the glory of Thy Name. 

10') Athanasius, Vita S.Antonii, 2 (met citaat van Matth. 19,24); Paulinus van Nola, 
Carmen 10,67-80 en 316-329; Historia Lausiaca XV (Paesius en Isaias), XXVI 
(Eulogius van Alexandrie), CXV1I (Melania de oudere), CXIX (Melania de 
jongere), CXX (Albina), CXXII (Pammachius), CXXVIII (Theodora); Sulpicius 
Severas, Vita SMartini, 3 (Martinus' gang naar de volmaaktheid begint voor 
de poort van Amiens, waar hij zijn mantel met de bedelaar deelde). Vgl. ook 
v. d. MEER, Augustinus de zielzorger, p. 185-201. 

ioe) Vgl. n.10 van dit hoofdstuk voor de tekst. 

152 



VIJFDE HOOFDSTUK 

DE LITURGIE VAN LAURENTIUS 

I DE LITURGISCHE RANG VAN HET LAURENTIUSFEEST 

Volgens de rubrieken is 10 augustus nog altijd een dag van meer dan 
gewone klasse en de oorzaak daarvan is duidelijk. In de hoge klassering 
van Laurentius' jaarfeest werkt nog na wat Augustinus aldus onder 
woorden bracht: Te Rome is deze dag een uiterst plechtige, die gevierd 
wordt met grote toeloop van volk1)*. Met de viering van Laurentius' 
gedachtenis verspreidde zich de Romeinse waardering daarvan. Of 
deze waardering ook overal in praktijk beleefd werd, moet betwijfeld 
worden2), maar officieel waardeerde de liturgie Laurentius zoals diens 
eigen kerk dat deed in late oudheid en vroege middeleeuwen: als de 
eerste der Romeinse heiligen na Petrus en Paulus, als haast (f aposte
len gelijk 8). 
De redenen van deze hoge verering moeten gezocht worden op de ter
reinen, die uit de gedane onderzoekingen bekend zijn geworden. En 
dan blijkt zich ook in de hoge verering voor Laurentius te Rome weer 
de gelaagdheid te openbaren, die in het cultisch Laurentiusportret van 
vierde en vijfde eeuw is vastgesteld. De hoge verering voor Laurentius 
is namelijk ten dele vanuit zijn martelaarschap, ten dele uit zijn diaco
naat te verklaren. 
Wat de verklaring vanuit het martelaarschap betreft, valt vooreerst te 
wijzen op een interessante mogelijkheid, geboden door het vermoede
lijk samenvallen van Laurentius' marteldood in 258 en het begin van 
georganiseerde martelaarscultus te Rome4). Laurentius opent in zekere 
zin de rij der Romeinse martelaren: zijn naam is onder de vroegsten 
die op de Depositio Martyrum van Rome verschenen5) en als liturgisch 
vereerde hoort hij tot de protomartyres van zijn kerk. Ofschoon dit 
feit de aandacht verdient in verband met Laurentius' verering als 
eerste (belangrijkste) der Romeinse martelaren, is het geen afdoende 
verklaring. Volstrekte zekerheid immers omtrent het aanvangsmoment 
van de liturgische martelaarscultus te Rome is er niet6). Bovendien 
deelt Laurentius zijn hoedanigheid van Romeins protomartyr met an
deren, speciaal met zijn bisschop Xystus en zijn medediakens Felicis-
simus en Agapetus. De vraag blijft dus, wat nu Laurentius boven deze 

* De aantekeningen bij dit hoofdstuk op p. 177 e.v. 
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anderen verheft, want dat hij vanouds de meest vereerde was van deze 
groep staat vast. Dit blijkt, wanneer na de kerkvrede reeds onder 
Constantijn werkzaamheden aan Laurentius' graf verricht worden ten 
behoeve van de cultus7), terwijl men daar op dat vroege tijdstip in 
Callisto (Xystus) of in Praetextato (Felicissimus en Agapetus) nog 
niet van hoort. 
De eerste plaats nu, die Laurentius onder de te Rome vereerde mar
telaren inneemt is verklaarbaar uit de aard van zijn marteldood. Dit 
aspect van Laurentius' martelaarschap is in de studie van het marte
laarsthema uitvoerig onderzocht. Daar werd gewezen op de traditio
nele uitzonderlijke hoogachting der ouden (christenen of niet) voor 
helden, die het vuur doorstonden, de foltering immers die wreder dan 
welke andere ook werd geacht. En daaruit wordt duidelijk, dat het feit 
van Laurentius' vuurdood, de appreciatie van het vuur als uitzonder
lijk wreed en van de overwinning op het vuur dus als evenredig uit
zonderlijk eclatant in de cultus van Laurentius-als-martelaar de reden 
van zijn eerste plaats onder de martelaren van Rome is. 
Ook de jongere zienswijze der vierde eeuw draagt het hare bij ter 
motivering van de uitzonderlijk hoge verering voor Laurentius. Nieuwe 
motieven, nu vanuit het thema van de diaken-aalmoezenier, komen de, 
op grond van Laurentius' vuurdood reeds aanwezige, traditionele bij
zondere verering nog versterken. Was het reeds zo, dat de christen
heid van vierde en vijfde eeuw zich met een waar enthousiasme placht 
te stichten aan „alles verkopen en aan de armen geven", waarmee de 
asceten hun navolging van de Heer begonnen, daar komt wat Lauren
tius betreft de populariteit van de diaken-aalmoezenier nog bij. Nooit 
immers was er dringender vraag naar de werken van barmhartigheid 
en hoe meer het volk (de aalmoezeniers) ziet werken, des te meer 
houdt het van (hen), aldus de tijdgenoot Ambrosius8). Hoe moet dan 
ook het beeld van de diaken-aalmoezenier Laurentius gesproken heb
ben tot de verbeelding van de velen, die leden onder belastingterreur, 
sociale ellende en oorlogsmiserie. Dispersit, dedit pauperibus! Deze 
aalmoezenier weerstond de confiscatiepogingen om de behoeftigen in 
him nood te helpen. Voor hen, die de weldaad van het aalmoezeniers-
werk der Kerk aan den lijve ondervonden, was het cultisch thema van 
de diaken Laurentius verlichtend, bemoedigend en geliefd. Bovenal 
was het overtuigend, want zij wisten uit eigen ervaring, dat het beeld 
van Laurentius concreet tot werkelijkheid werd gemaakt in wat hun 
bisschoppen en diakens voor hen deden. 
Het feit van de vuurdood en de populariteit van de diaken-aalmoeze
nier zijn dus de twee zekere redenen van Laurentius' eerste plaats 
onder de Romeinse martelaren; mogelijk komt daar als reden mis
schien nog bij, dat Laurentius de „oudste" der Romeinse martelaren 
is. De verhouding der redenen is weer die van de twee grote thema's, 
die Laurentius' cultisch portret bepalen: de eerste reden wortelt in 
aloude cultische motieven, de tweede in nieuwe, tijdgebonden vierde-
eeuwse zienswijzen en toestanden en zij versterkt een reeds aanwezige 
hoge appreciatie. 



Nog een derde reden moet worden toegevoegd, die als oorzaak een 
gebeurtenis heeft, die buiten de cultus van Laurentius staat, ofschoon 
zij zonder Laurentius' martelaarschap en diaconaat onbestaanbaar zou 
zijn geweest. Als martelaar-en-diaken is Laurentius namelijk vergelijk
baar met de diaken-martelaar Stephanus en in verband met wat hier 
aan de orde is, lijkt de tekst van paus Leo, waarin de vergelijking 
Laurentius-Stephanus getrokken wordt, niet zonder belang. Bedoelde 
tekst staat in de slotpassage van S 85, IV en luidt: 5 Laten wij dus, 
veelgeliefden, ons geestelijk verheugen en op het allergelukkigst levens
einde van een befaamd man (= Laurentius) roemen in de Heer, die 
wonderbaar is in zijn heiligen, in wie Hij ons een bescherming en 
voorbeeld heeft gesteld; 6 en die zijn glorie aldus over heel de wereld 
deed stralen, dat — waar van de opgang der zon tot aan haar onder
gang de glans flonkert van levitische lichten — gelijk Jerusalem door 
Stephanus, zo Rome door Laurentius werd opgeluisterd. Christus, aldus 
de gedachtengang van de predikant, openbaart over heel de wereld 
zijn superioriteit over de machten der duisternis (zijn gloria9)). Want 
zowel in morgen- als avondland behaalde Hij glorievolle overwinning 
in de personen der twee martelaren-diakens Stephanus en Laurentius; 
in de eerste te Jerusalem, in de tweede te Rome. De parallel tussen 
Laurentius en Stephanus komt meer voor in de Laurentiusteksten, 
doch nergens in zo markante formulering als hier, waar de kerken 
van beide martelaren-diakens in de vergelijking worden betrokken. Op 
het eerste gezicht doet Leo dit om te wijzen op een vervulling van 
Malachias 1,11. De levitische lichten stralen gelijkelijk in Jerusalem en 
Rome, in Oost en West, en openbaren dus over heel de orbis de groot
heid van Gods Naam, de glorie van de Heer. Toch lijkt het spel met 
de Malachiastekst niet meer dan een inkleding, een goed gevonden 
verfraaiing van de eigenlijke bedoeling, die op een heel ander vlak ligt. 
De door Leo gebruikte wending zoals Jerusalem door Stephanus, 
zo ook Rome door Laurentius toont, dat het erom gaat Rome met 
Jerusalem op één lijn te stellen. Laurentius' diaconaat en martelaar
schap maken het westelijke Rome even luisterrijk als het oostelijke 
Jerusalem. Zoals Jerusalem heeft ook Rome een Stephanus. 
Wij menen, dat Leo, wanneer hij Laurentius tot de Romeinse Stepha
nus verheft, een zeer bepaalde bedoeling heeft, die tegelijk uit zijn 
eigen mentaliteit en uit de opkomst der Stephanusdevotie in de wes
terse rijkshelft voorkomt. Wel is het feest van Stephanus al lang vóór 
Leo bekend en stond de naam van de eerste martelaar waarschijnlijk 
reeds in de vierde eeuw in de Romeinse canon10). Maar de grote op
bloei, de werkelijk algemene populariteit van de Stephanuscultus in 
het Westen, dateert van na de vinding der relieken te Caphargamala 
in 415 ii). Hoe en wanneer precies de nieuwe devotie Rome bereikt, 
is niet nauwkeurig te zeggen, maar dat dit volop gaande is als Leo 
paus wordt, blijkt zonneklaar uit wat bekend is over Stephanus' cultus
plaatsen te Rome. Onder Leo's pontificaat bouwde Demetria aan de 
Via Latina de eerste Romeinse Stephanusbasilica i2). Onder Leo's op
volger Hilarius wordt een bij de Lateraanse doopkerk gestichte kapel 
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aan Stephanus gewijd13). Hilarius' opvolger Simplicius is de bouwheer 
van de enorme Stephanusrotonde, die tot op heden de zuidflank van 
de Coelius domineert14). In ongeveer veertig jaren dus drie dedicaties 
op Stephanus' titel: wel een overtuigend bewijs, dat onder Leo's pon
tificaat de cultus van Stephanus te Rome minstens aan het begin van 
een hoge vlucht toe was. 
Leo was geen tegenstander van de Stephanuscultus; eerder begunstiger 
ervan, want zonder zijn medewerking zou Demetria's kerkbouw aan 
de Via Latina niet mogelijk zijn geweest. Maar anderzijds laat Leo's 
welbekend Romeins zelfbewustzijn zich allerminst overrompelen door 
het succes van de oosterse import, die de Stephanuscultus toch ten
slotte in het Westen betekent. Hij zal de eerbiedwaardige eerste mar
telaar de reverentie allerminst onthouden, waarop deze recht heeft. 
Maar nu het alles Stephanus en Jerusalem is wat verluidt, kan de zo 
zelfbewuste Romeinse bisschop toch niet nalaten erop te wijzen, dat 
Rome niet voor Jerusalem onderdoet. Ook Rome heeft een diaken
martelaar: zoals Jerusalem door Stephanus, zo (wordt) Rome door 
Laurentius opgeluisterd. 
Welnu, dit alles lijkt niet zonder belang als reden voor de hoge ver
ering van Laurentius te Rome. Wellicht heeft Paus Leo, min of meer 
in reactie tegen het Stephanus-enthousiasme van het midden der vijfde 
eeuw, de cultus van Laurentius bewust nog sterker benadrukt door 
Laurentius te proclameren tot de Romeinse Stephanus. Zeker is in 
ieder geval, dat te Rome de cultus van de diaken-martelaar Laurentius 
van de toenemende devotie voor eenzelfde type heilige alleen maar 
profiteren kon. 

II DE THEMA'S EN MOTIEVEN DER LAURENTIUSLITURGIE 

In de richting der bronnen van Laurentius' liturgie reiken de strikt 
liturgische documenten nooit verder terug dan tot in de zesde eeuw. 
Zo deed zich de noodzaak voelen om het kader te leren kennen, 
waardoor de „improvisatie" der vierde- en vijfde-eeuwse Laurentius-
liturgie werd bepaald. De formules der liturgische documenten zijn 
immers gefixeerde resten van de geïmproviseerde liturgie der vijfde 
en vierde eeuw. Het cultisch Laurentiusportret, dat uit de onderzoe
kingen der Laurentiusteksten van vierde en vijfde eeuw te voorschijn 
komt is het ontstaansmilieu van de formuleringen en tekstkeuzen der 
Laurentiusliturgie en de sleutel om de resten uit het bronnengebied, 
de Laurentiusteksten van het Romeins missaal, zo grondig mogelijk 
te begrijpen. De onvolkomen resultaten van het eerste hoofdstuk — 
dezelfde studie als die thans volgt, maar zonder sleutel — kunnen 
nu belangrijk worden aangevuld. Het eerste hoofdstuk kon nog niet 
tot de inhoud der Laurentiusliturgie doordringen. Maar nu het kader 
bekend is, waarbinnen de liturgie van Laurentius ontstond, komt die 
inhoud op de eerste plaats als meest belangrijk resultaat der gedane 
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onderzoekingen. De thema's van de diaken en van de martelaar wor
den thans in de liturgie van Laurentius herkenbaar. Afgaande op de 
vorm, waarin deze thema's in de liturgie voorkomen, onderscheiden 
wij drie groepen van liturgische teksten. 

1. E x c l u s i e v e m a r t e l a a r s t e k s t e n 

Dat wil zeggen: die stukken der Laurentiusliturgie, waarin uitsluitend 
het martelaarsthema optreedt. Met stellige zekerheid zijn als zodanig 
aan te wijzen: in de priestergebeden de oratie van 10 augustus, in de 
lezingen de lectie van 9 augustus, in de gezangen de communio van 9 
en het graduale van 10 augustus. 

Oratie van 10 augustus. 

Da nobis, quaesumus, omnipotens Deus: vitiorum nostrorum flammas 
extinguere; qui beato Laurentio tribuisti tormentorem suorum in
cendia superare. Per Dominum. 
De anamnese van de oratie bevat het motief van de overwinnaar op 
het vuur in een constructie, bekend uit de analyse van het martelaars
thema: God stelde Laurentius in staat zich het vuur meester te tonen. 
De smeekbede, door deze anamnese gemotiveerd, bevat het ecclesiaal 
motief in de vorm van voorbeeldigheid: mogen ook wij de vlammen 
van onze ondeugden doen doven (meester blijven). De zetting van deze 
smeekbede is typisch die van na de kerkvrede, welbekend uit de Lau-
rentiusteksten van paus Leo, van Maximus en vooral van Augustinus: 
ook de niet-martelaar heeft in zijn leven de strijd der martelaren uit 
te vechten. 
Er bestaat een zeer reële mogelijkheid, dat nog een ander aspect van 
het motief der overwinning op het vuur aanwezig is. Deze Laurentius-
oratie is immers klaarblijkelijk verwant met de oratie, die op de qua-
tertemperdagen de lezing van de drie jongelingen in de vuuroven 
(Dan. 3,47-56) afsluit: 

Ha 44,8 (= Ge 1049) 

A Deus qui tribus pueris 
2. mitigasti flammas ignium 
3. concede propitius, ut nos fámulos tuos 
< non exurat fiamma uitiorum 

Laurentius: 

3. qui beato Laurentio tribuisti 
4. tormentorum suorum incendia superare. 
1. Da nobis, quaesumus omnipotens Deus: 
2. vitiorum nostrorum flammas extinguere; 

Het is niet uit te maken of beide oraties van dezelfde auteur zijn dan 
wel dat de ene op de andere is gemodelleerd door onderscheiden au-
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teure. In het eerste geval is de aanwezigheid der associatie van Lau-
rentius met de drie jongelingen duidelijk. In het andere geval is die 
associatie er eveneens, en zelfs bijzonder sterk, wanneer de Laurentius-
oratie gemodelleerd is op die van de drie jongelingen. Indien omge
keerd de oratie van Laurentius voor die der drie jongelingen model 
gestaan heeft, is de aanwezigheid der associatie in de Laurentiusoratie 
onzeker, hoewel mogelijk. 

Lezing van 9 augustus. Eccli. 51,1-8 et 12, 

/ . Confitebor tibi, Domine, Rex, et collaudabo te Deum, Salvatorem 
meum. 2 Confitebor nomini tuo: quoniam adiutor et protector f actus 
es mihi, 3 et liberasti corpus meum a perditione, a laqueo linguae 
iniquae et a labiis operantium mendacium, et in conspectu astantium 
factus es mihi adiutor. 4 Et liberasti me secundum multitudinem 
misericordiae nominis tui a rugientibus, praeparatis ad escam, 5 de 
manibus quaerentium animam meam, et de partis tribulationum, quae 
circumdederunt me: 6 a pressura flammae, quae circumdedit me, et 
in medio ignis non sum aestuatus: 7 de altitudine ventris inferi, et 
a verbo mendacii, a rege iniquo, et a lingua iniusta: 8 laudabit usque 
ad mortem anima mea Dominum: 12 quoniam eruis sustinentes te, 
et libéras eos de manibus gentium, Domine, Deus noster. 
Laurentius' martelaarschap bepaalde klaarblijkelijk de keuze van dit 
stuk. En wel zeer concreet zijn marteling door het vuur, want fatidisch 
vers van deze perikope is duidelijk vers 6: Laurentius is door God op 
dusdanige wijze uit het hem belagende vuur gered, dat hij, hoewel er 
middenin, er niet door verbrand werd, het overleefde. „Motief van 
deze tekstkeuze is het motief van de overwinning op het vuur in de 
vorm ener sterke affirmatie van Laurentius' meesterschap (overleven, 
niet-verbranden) daarover door Gods hulp. 

Communio van 9 augustus. Matth. 16,24. 

Qui vult venire post me, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, 
et sequatur me. 
Motief der keuze is dat van de deelname aan de passie des Heren. In 
zijn martelaarschap werd .Laurentius drager van Christus' kruis. De 
keuze van deze tekst zegt in woorden hetzelfde, wat de oude afbeel
dingen in vorm en kleur van Laurentius zeggen. Naast de Heer en 
St. Petrus, die letterlijk de kruisdood stierven, is het onder de marte
laren speciaal de protomartyr Laurentius, die met het kruis in de hand 
wordt afgebeeld15). De keuze van deze comunio sluit in de meest 
letterlijke zin aan op het Laurentiusportret der vierde- en vijfde-eeuwse 
Kerk: niet slechts op het portret in woorden, ook op het portret aan 
de muren van het kerkgebouw. 

Graduale van 10 augustus. Ps. 16,3. 

Probasti, Domine, cor meum, et visitasti node. Vs. Igne me exami-
nasti, et non est inventa in me iniquitas. 
Dat de overwinning op het vuur de tekstkeuze motiveert is duidelijk. 
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Minder duidelijk is hoe ver die motivering precies gaat. De gebonden
heid van de tekst aan de letter van het psalmwoord houdt namelijk 
verborgen, wat de keuze bedoelde te zeggen. Minstens, dat de beproe
ving van het vuur Laurentius niet klein kreeg, dus dat hij meester 
bleef over het vuur. Maar misschien nog meer: dat het vuur een posi
tieve, louterende, werking uitoefende. Dit is in ieder geval de context, 
waarin de eerder weergegeven immoïatio van het Missale Gothicum 
dit psalmvers plaatst: Laurentius, zeggend Probasti cor meum ... 
igne me examinasti et non est inventa in me iniquitas, maakt dit waar 
door als een zuiver en welriekend wierookoffer voor God op te bran
den. De vraag blijft echter of men deze toepassing van het psalm
woord bedoelde bij de oorspronkelijke keuze ervan. 

Was van de hiervoor beproken stukken met volstrekte zekerheid te 
zeggen, dat zij uitsluitend door het martelaarsthema bepaald zijn, van 
de thans volgende formules is dit niet evident doch wel waarschijnlijk. 
Bedoeld zijn de drie priestergebeden van 9 augustus en secreta en post
communio van 10 augustus. 

9 Augustus. 

Oratio. Adesto, Domine, supplicationibus nostris: et intercessione 
beati Laurentii Martyris tui, (cuius praevenimus festivitatem;) per-
petuam nobis misericordiam benignus impende. Per Dominum. 
Secreta. Hostias, Domine, quas tibi offerimus, propitius suscipe: et 
intercedente beato Laurentio Martyre tuo, vincula peccatorum nos-
trorum absolve. Per Dominum. 
Postcommunio. Da, quaesumus, Domine, Deus noster: ut, sicut beati 
Laurentii Martyris tui commemoratione, temporali gratulamur officio; 
ita perpetuo laetemur aspectu. Per Dominum. 

10 Augustus. 

Secreta. Accipe, quaesumus, Domine, muñera dignanter oblata: et 
beati Laurentii suffragantibus mentis, ad nostrae salutis aux ili um 
provenire concede. Per Dominum. 
Postcommunio. Sacro muñere satiati, supplices te. Domine, depreca-
mur; ut, quod debitae servitutis celebramus officio, intercedente beato 
Laurentio (Martyre tuo), salvationis tuae sentiamus augmentum. Per 
Dominum. 
De moeilijkheid om in deze oraties met zekerheid de aard van het 
Laurentiusthema (martelaarsthema of diakenthema) te bepalen, wordt 
veroorzaakt door de afwezigheid van een echte anamnese, waarin de 
propria van Laurentius hun kans gekregen zouden hebben zoals in de 
oratie van 10 augustus. En voorzover er in oneigenlijke zin anamnese 
in deze gebeden optreedt (in de zin van „motievering") is deze — zo
als gebruikelijk — bepaald door de liturgische handeling dêr eucha
ristieviering, die zij afsluiten: de secreta's refereren aan de offerande, 
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de postcommunio aan de compiendo.. Aldus komt Laurentius in al 
deze gebeden op de tweede plaats en wordt hij meer in het voorbij
gaan genoemd. Belangrijk is echter, dat hij genoemd wordt als voor
spreker (9 augustus; in oratie — intercedente, in secreta — interce
dente; 10 augustus: in secreta — suffragantibus meritis, in postcom
munio — intercedente) of als degene die herdacht wordt (9 augustus: 
in postcommunio — commemorationé). Dit zijn aspecten van het 
ecclesiale motief, dat behandeld is onder het martelaarsthema, omdat 
de Laurentiusteksten vrijwel uitsluitend in de context van Laurentius' 
martelaarschap over zijn voorspraak en gedachtenisviering spreken. 
De cultus van Laurentius is in de Laurentiusteksten in eerste instantie 
martelaarscultus gebleven, ook al „canoniseert" men in de vierde 
eeuw daarenboven zijn diaconaat16). Wanneer men nu ziet, dat, als 
in deze gebeden een epitheton bij Laurentius' naam gevoegd wordt, 
dit steeds martyr is, dan lijkt dit in overeenstemming met de prioriteit 
van het martelaarsthema in de cultus van Laurentius. Daarom houden 
wij het ervoor, dat deze gebeden waarschijnlijk uitsluitend door het 
martelaarsthema worden bepaald. Van bepaling door het diakenthema 
blijkt trouwens in deze teksten nergens iets. 

2. E x c l u s i e v e d i a k e n t e k s t e n 

Uitsluitend door het diakenthema zijn in Laurentius' liturgie de vol
gende teksten bepaald: op 9 augustus introïtus en graduale, op 10 
augustus epistel en alleluia-vers. Met uitzondering van het alleluia-vers 
vormen de genoemde stukken één groep, verbonden door datgene, 
wat het kort begrip bleek van het diakenthema der Laurentiusteksten: 
de verheerlijking van de „aalmoezenier". 

9 Augustus. 

Introïtus. Ps. 111,9 Dispersit, dedit pauperibus: iustitia eius manet in 
saeculum saeculi: cornu eius exaltabitur in gloria. Ps. ibid. ,1 Beatus 
vir, qui timet Dominum: in mandatis eius cupit nimis. Vs. Gloria 
Patri. 

Graduale Ps. 111,9 et 2 Dispersit, dedit pauperibus: iustitia eius manet 
in saeculum saeculi. Vs. Polens in terra erit semen eius: generatie 
rectorum benedicetur. 

Epistel van 10 augustus. 2 Cor. 9,6-10. 

Fratres: 6 Qui parce seminai, parce et metet: et qui seminai in bene-
dictionibus, de benedictionibus et metet. 7 Unusquisque prout desti-
navit in corde suo, non ex tristitia aut ex necessitate: hilarem enim 
datorem diligit Deus. 8 Potens est autem Deus отпет gratiam abun
dare faceré in vobis, ut, in omnibus semper отпет sufficientiam 
habentes, abundetis in omne opus bonum, 9 sicut scriptum est: Dis-
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persìt, dedìt pauperibus: iustitia eius manet in saeculum saeculi. 
10 Qui aule m administrât semen seminanti: et panem ad manducan-
dum praestabit, et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa 
frugum iustitiae vestrae. 
Zonder moeite en zonder twijfel herkent men in deze stukken het 
thema van de aalmoezenier. Zonder aarzeling spreken wij hier dan 
ook van exclusieve diakenteksten, ofschoon deze karakteristiek nog 
enige nuancering vereist. De teksten in hun geheel beschouwend vra
gen wij ons namelijk af, of zij niet tevens een aantal zinspelingen op 
Laurentius' martelaarschap bevatten. Zo in ps. 111 vers 7b-8: 

Paratum cor eius sperare in Domino. 
Confirmatum est cor eius; 
non commovebitur donec despiciat inimicos suos. 

En vers 10: 

Peccator videbit et indignabitur, 
dentibus suis fremei et tabescet; 
desiderium peccatorum peribit. 

Zouden wij de eersten zijn, die in vers 7b-8 denken aan Laurentius' 
krachtige houding tegenover de vervolgers en in vers 10 aan de woede 
van de misleide hebzucht, die uit wraak, maar tevergeefs, Laurentius 
door de marteling met het vuur zoekt te vernietigen? 
Wat het epistel 2 Kor. 9,6-10 betreft, wezen wij eerder al op het 
onmiskenbaar parallellisme met de evangelielezing Joh. 12,24-26. De 
Heer spreekt in dit evangeliefragment over zijn passie in het beeld 
van de graankorrel, die uitgezaaid wordt en vrucht draagt door zijn 
dood en zelfs zonder Augustinus' commentaar in S3 OS is dit een dui
delijke martelaarstekst. Welnu, daarmee correspondeert in 2 Kor. 9,6-
10 het tweemaal gebruikte beeld van zaaien en oogsten: in vers 6 
parce seminai, parce metet - seminai in benedictionibus, de benedic-
tionibus metet, in vers 10 qui administrât semen seminanti. . . multi
plicabit semen vestrum et augebit incrementa frugum. Vooral dit 
laatste is als paralleltekst uiterst sterk: het formuleert met andere 
woorden, maar in precies hetzelfde beeld, de uitspraak des Heren 
over de rijk vruchtdragende graankorrel. En zou het te ver gaan, 
wanneer wij het voor zeer wel mogelijk houden, dat in vers 7b van 
de epistelperikope (hilarem enim datorem diligit Deus) niet slechts 
gedacht werd aan de aalmoezenier, maar ook aan de vreugdevolle 
overgave waarmee Laurentius zich aan het vuur uitleverde? Een vreug
de, te vergelijken, zoals Ambrosius doet, met die der drie jongelingen 
in Babyion, die in de vlammen het Benedicite zongen, zoals Lauren
tius lachend zijn assum est, iam versa et manduca sprak. 
Gezichtspunten als de hier ontwikkelde laten zich moeilijk strikt be
wijzen. Zij dwingen echter wel tot grote nauwkeurigheid, wanneer 
men deze liturgische teksten aanmerkt als uitsluitend door het diaken-
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thema bepaald. Wij zeggen dit liever niet van „de teksten" zonder 
meer, maar van de keuze dezer teksten. Dat men ps. 111 en 2 Kor. 
9,6-10 voor de liturgie van Laurentius koos, geschiedde op grond van 
dispersit, dedit pauperibus, werd dus strikt bepaald door het thema 
van de aalmoezenier. Dat zowel ps. 111 als 2 Kor. 9,6-10 hier en daar 
aan de martelaar doen denken, is bijkomstig en ten overvloede, doch 
niet bepalend voor hun keuze als liturgische Laurentiustekst. 

Alleluiavers van 10 augustus. 

Levita Laurentius bonum opus operatus est: qui per signum crucis 
caecos illuminavit. 
De herkomst van dit vers bleek de passie van Laurentius, waarin 
meermalen gesproken wordt over door hem verrichte genezingen van 
blinden. De eerste maal in cap. 16, waar Laurentius tijdens zijn laatste 
aalmoezeniersrondgang door Rome de blinde Crescentio geneest door 
„het teken van Christus" op diens ogen te maken. Het tweede geval, 
verhaald in cap.20, speelt zich af als Laurentius in de gevangenis 
een ongedoopte blinde aantreft en aan deze, op voorwaarde dat hij 
gelooft en zich laat dopen, de genezing van zijn blindheid belooft. 
Nadat Laurentius de blinde gedoopt heeft, worden diens ogen ge
opend en prijst de dopeling Christus, die mij verlichtte (illuminavit) 
door de zalige Laurentius. Op het bericht van deze genezing kwamen 
vele blinden naar Laurentius, die in de gevangenis de handen legde 
op de ogen der blinden en zij werden verlicht. In tegenstelling tot het 
Grieks17) kent het Latijn het gebruik van illuminare als technische 
term voor „dopen" niet. Ook in het verhaal van de blinde dopeling is 
illuminare niet meer dan een zinspeling op het doopsel, waarmee de 
term slechts terloops in verband wordt gebracht. De betekenis van 
„verlichten" is ook in het verhaal van de dopeling: het licht der ogen 
geven of ontvangen, zoals in het geval Crescentio en in dat van de 
„vele blinden". Deze vele blinden genas Laurentius door hun ogen 
„de handen op te leggen", een ongebruikelijke zegswijze, gebruikt on
der invloed van Nieuwe Testament, waar de handoplegging het ge
nezingsgebaar bij uitstek is18). De betekenis van het opleggen der 
handen is in feite datgene wat in het geval Crescentio meer zakelijk 
wordt beschreven als het maken „van Christus' teken", het teken des 
kruises. 
Het alleluiavers herinnert dus aan de genezing der blinden, die Lau
rentius verrichtte met aanwending van het kruisteken als genezings
gebaar. De herinnering aan Laurentius als wonderdoener sluit niet 
rechtstreeks aan op het cultisch Laurentiusportret, zoals wij dat leer
den kennen. Wel indirect, want vooreerst is ook deze tekening een 
verheerlijking van de weldaden, die Laurentius aan ongelukkigen 
bewees en ligt dus in de lijn van zijn aalmoezeniersfunctie. Daar komt 
nog bij, dat de genezing van Crescentio tijdens de aalmoezeniersrond
gang door Laurentius verricht werd. Hiermee stemt overeen, dat de 
langere versie van dit vers de genezing der blinden en het uitdelen 
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van de schatten der kerk aan de armen in één adem noemt als „goede 
werken": 

Levita Laurentius bonum opus operatus est 
qui per signum crucis caecos illuminavit 
et thesauros ecclesiae dedit pauperibus. 

De tekst van het missaal hoort dan ook thuis in de context van het 
thema van de aalmoezenier en is duidelijk een exclusieve diakentekst. 

3. D e o v e r i g e t e k s t e n v a n L a u r e n t i u s ' l i t u r g i e 

De nog niet besproken teksten van Laurentius' liturgie wekken alle 
min of meer de indruk van door martelaars- en diakenthema samen 
bepaald te zijn. In wat volgt wordt getracht om te bepalen in hoe
verre die indruk juist is. 

De evangelielezingen van 9 en 10 augustus en de communio van 10 
augustus. 

De evangelielezingen der Laurentiusliturgie worden tezamen bespro
ken, daar zij, gelijk reeds vroeger werd opgemerkt, door hun opvallend 
parallellisme een samenhangend geheel vormen. Van dit geheel maakte 
oorspronkelijk ook Matth. 10,37-42 deel uit, wat door het verdwijnen 
der missa prima in het huidige missaal niet meer te zien is. Voor de 
bepaling van het thema (de thema's?), die de keuze van de perikopen 
inspireerde(n), blijft Mathh. 10.37-42, hoewel thans buiten gebruik, 
mede van belang. 

De drie perikopen zijn vooreerst zeer duidelijk martelaarsteksten: 

9 augustus: Matth. 16,24 Si quls vult post me venire, abneget 
semetipsum, et tollat с г и с e m suam, et sequatur me. 25 Qui 
enim voluerit animam suam salvam faceré, perdei earn: qui autem 
perdiderit animam suam propter me, inveniet earn. 
Missa prima: Matth. 10, (37 Qui amat patrem aut matrem plus quam 
me, non est me dignus: aut qui amat filium aut filiam super me, non 
est me dignus.) 38 Et qui non ace i ρ it er и с e m suam e t s e-
q uit и r me, non est me dignus. 39 Qui invenit animam suam, per
dei Ulam: et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet 
earn. 
10 Augustus. Joh. 12,26 Si quis mihi ministrai, me sequatur... 
(parallel met Matth. 16,24 en 10,38 over het opnemen van het kruis:) 
24 Amen, amen, dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram, 
mortuum fuerit, 25 ipsum solum manet: si autem mortuum 
fuerit, multum fructum offert. Qui amat animam suam, perdei 
earn: et qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam 
custodii earn. 
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Alleen in Matth. 16 volgt een verdere uitwerking van de passus 
over het verliezen en winnen der ziel; parallelteksten in de andere 
twee perikopen ontbreken. Matth. 16,26 Quid enim prodest ho-
mini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimen-
tum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima 
sua? 

Dan komen de drie perikopen weer parallel door toezegging van de 
beloning: 
9 augustus: Matth. 16,27 Fillus enim hominis venturus est in gloria 
Patris sui cum Angelis suis: et tune reddet unicuique secundum opera 
eius. 
Missa prima. Matth. 10,40-42 Qui recipit vos, me recipit: et qui me 
recipit, recipit eum qui me misit. 41 Qui recipit prophetam in nomine 
prophetae, mercedem prophetae accipiet: et qui recipit iustum in 
nomine iusti, mercedem iusti accipiet. 42 Et quicumque potum dederit 
uni ex minimis istis calicem aquae frigidae tantum in nomine discipuli: 
amen dico vobis, non perdei mercedem suam. 
10 Augustus. Joh. 12,26 ...et ubi sum ego, illic et minister meus 
erit. Si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater meus. 

Het martelaarsthema in deze perikopen is zonder meer duidelijk. 
Maar even duidelijk is, dat op grond van Joh. 12,26 si quis mihi 
ministrai, me sequatur: et ubi sum ego, illic et minister 
meus erit. Si quis mihi ministraverit... de perikope Joh. 
12,24-26 in de oudste Romeinse documenten de rol van een commune 
van diakens speelt. Is hierdoor eenmaal de opmerkzaamheid gewekt, 
dan vraagt men zich af, of de Mattheustekst der missa prima over het 
glas water aan een dezer minsten der mijnen (Matth. 10,42) en de 
opera van Matth. 16,27 ook niet willen zinspelen op de diaken-
aalmoezienier. Is de indruk juist, dat dit samenhangend geheel van 
Laurentiusevangelies, zowel vanuit het martelaars- als vanuit het 
diakenthema, bepaald is? 
Wij zouden in de „opera" van het evangelie der vigiliemis nooit de 
mogelijkheid van het diakenthema vermoed hebben, als er het paral
lellisme met Joh. 12,26 niet was geweest. Of hetzelfde vermoeden 
spontaan, zonder hetzelfde parallellisme, aangaande Matth. 10,42 zou 
zijn gerezen, blijve in het midden. Joh. 12,26 is echter blijkens de 
liturgische documenten pertinent als diakentekst opgevat: het is de 
lezing voor de diakens Laurentius, Vincentius en Caesarius en voor 
de diakenwijding. Niettemin lijkt het hoogst onwaarschijnlijk, dat de 
keuze van Joh. 12,24-26 als Laurentiusevangelie vanuit het diaken
thema is bepaald. Ernstige twijfel aan deze bepaling vindt zijn grond 
in het onderzoek van het martelaarsthema. Daar ontmoet men immers 
Joh. 12,24 e.v. als een duidelijk exclusieve martelaarstekst. Augustinus' 
commentaar op deze perikopen — nog wel in S 305, een Laurentius-
preek — legt het stuk uitsluitend als martelaarstekst uit. Men las in 
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Augustinus' dagen Joh. 12,24 e.v. wel op de jaardag van Cyprianus, 
martelaar en geen diaken. Cyprianus zelf gebruikt Joh. 12,25 met 
betrekking tot het martelaarschap. Eenzelfde gebruik maken de Ro
meinse belijders in hun brief aan Cyprianus van Matth. 10,38, terwijl 
Orígenes de parallelplaats Matth. 16,24-25 als martelaarstekst in de 
Exhortatio gebruikt. En steeds dienen de referenties aan genoemde 
evangeliewoorden om het martelaarschap te tekenen als de deelname 
aan de passie des Heren19). Reeds in de derde eeuw fundeert men 
het motief der deelname aan de passie des Heren op Matth. 10, 
Matth. 16 en Joh. 12,24 e.V., op de evangeliepassages dus, die later 
de Laurentiusevangelies blijken te zijn. Wij menen daarom, dat de 
keuze van deze perikopen ligt in de lijn van de in de derde eeuw te 
constateren voorkeur voor Matth. 10, Matth. 16 en Joh. 12 als basis 
voor het motief der deelname aan de passie des Heren door de mar
telaar. Wij beschouwen dus de keuze der Laurentiusevangelies als 
minstens primair, hoogstwaarschijnlijk in oorsprong zelfs exclusief, 
door het martelaarsthema, d.i. door het motief van de deelname aan 
de passie des Heren, bepaald. 
Nu blijft het staan, dat in de oudste documenten der evangelielezingen 
Joh. 12,24-26 een diakencommune is. Dit lijkt ons echter een achteraf 
alsnog opgelegde zingeving. Een gemakkelijke en oppervlakkige ac
commodatie, toevallig mogelijk vanwege de woorden ministrat-minis-
ter-ministraverit. In het evangelie van de vigilie is er deze kans niet 
en wij houden deze perikope dan ook zonder meer voor een exclu
sieve martelaarstekst. 

Communio van 10 augustus. Joh. 12,26. 

Qui mihi ministrai, me sequatur: et ubi ego sum, illic et minister 
meus erit. 
De communio van 10 augustus is aan de evangelielezing Joh. 12 ont
leend op dezelfde wijze als de communio van 9 augustus aan de evan
gelielezing Matth. 16. Uit parallelperikopen (Matth. 16,24-27 en 
Joh. 12,24-26) zijn op de parallelplaatsen in de misliturgie (telkens 
als communie-antifoon) de parallelverzen (Joh. 12,26 en Matth. 16,24) 
benut. In jongere zingeving-achteraf is de communio van 10 augustus 
een diakentekst: precies dit vers maakte Joh. 12,24-26 tot diaken-
commune. Maar weer wijst het parallellisme tussen Joh. 12,26 en 
Matth. 16,24 erop, dat deze communio primair een martelaarstekst is. 
Zoals de keuze van de communio der vigiliemis, is ook die voor 
10 augustus gemotiveerd door de deelname van de martelaar aan de 
passie des Heren. Want de zojuist geconstateerde perfecte overeen
stemming in de keuze der beide communie-antifonen maakt aanne
melijk, dat bij de keuze van deze stukken het ene stuk model stond 
voor het andere. In beide gevallen heeft men dan in Joh. 12,26 
de Johannes-versie gezien van wat Matth. 16,24 zegt over het kruis 
opnemen en de Heer volgen: het motief van de deelname aan de 
passie des Heren. 
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Introïtus en offertorium van 10 augustus. Ps. 95,6. 

Confessio en pulchritudo in conspectu eius: sanctitas et magnificentia 
in sanctificatione eius. 
De psalmist zegt dit van God, introïtus en offertorium van 10 augus
tus passen het toe op Laurentius. Een dergelijke tekstkeuze moge naar 
huidige opvatting geen voorbeeld zijn van zorgvuldig Schriftgebruik 
in letterlijke zin, als Laurentiusteksten zijn deze stukken weergaloos. 
In zeer kort bestek tekenen zij Laurentius ten voeten uit. In één kort 
vers viermaal een karakteristieke trek: confessio — pulchritudo in con
spectu eius — sanctitas — magnificentia. 
Het minst markant is sanctitas, dat weinig houvast biedt om het 
karakter van de tekst te bepalen. Sanctus is immers zowel de marte
laar, ofschoon aanvankelijk dit epitheton bij de martelaarsnaam zeld
zaam en niet cultisch is20), als de „nieuwe martelaar" van na de 
kerkvrede. Daarentegen zijn confessio en magnificentia in sterke mate 
bepalend voor de aard van de tekst. Confessio blijkt in de tijd van 
Cyprianus een technische term voor in Christus geloven, voor Hem 
partij kiezen en deze geloofskeuze tot uitdrukking brengen door (de 
bereidheid) het martelaarschap (te ondergaan). Vaak is confessio in 
Cyprianus' tijd een synoniem, hoewel niet noodzakelijk een equiva
lent, van martelaarschap-marteldood. Deze technische betekenis kwam 
voort uit de feitelijke vervolgingen van het midden der derde eeuw, 
maar vervlakt weer zodra het martelaarschap niet actueel meer is21). 
Men kan dit onder meer constateren in het afwezig-zijn van de term 
confessio in de na-Constantijnse Laurentiusteksten. Overigens blijft 
confessio ook na de kerkvrede het martelaarschap evoceren22) en 
doet dat met name ook in de hier behandelde liturgische tekst. In 
confessio, van Laurentius gezegd, presenteert zich het martelaarsthema, 
wordt Laurentius als martelaar getypeerd. Magnificentia d.i. ver
maarde mildheid, edelmoedigheid, typeert Laurentius als de aalmoe
zenier en brengt het diakenthema in de tekst. Pulchritudo in conspectu 
eius zegt iets van diaken en martelaar samen. Wij verwezen reeds naar 
dit woord, toen gesproken werd over het jeugdig elan als karakteris
tiek van de martelaar Laurentius23). maar berustend op het gegeven, 
dat deze martelaar diaken was. Als diaken is hij de jonge man, be
geesterd en vol enthousiaste edelmoedigheid, die met een stralend 
gezicht vervolgers en foltering tegemoet treedt en weerstaat. Lauren
tius met zijn stralend schoon gelaat lijkt op die andere diaken-
protomartyr Stephanus, wiens gelaat men in de raad zag als dat van 
een engel. Pulchritudo in conspectu eius evoceert Laurentius als de 
Romeinse Stephanus, jeugdige diaken en daarom onvervaarde mar
telaar, die zijn leven geeft non ex tristitia aut ex necessitate, maar 
als de blijde gever, die door God wordt bemind. 
Introïtus en offertorium van 10 augustus zijn dus tegelijk martelaars-
en diakentekst. Beide grote Laurentiusthema's zijn in pregnante vorm 
aanwezig en maken deze tekst tot een bijzonder levendige en ge
slaagde evocatie van de grote heilige Laurentius. Geen wonder, dat 



men dit stuk opnieuw gebruikte voor de statio in Panispema op don
derdag van de eerste vastenweek en dat een stralende melodie dit 
introïtus kwam onderstrepen: zo'n tekst vraagt daarom. 

Offertorium van 9 augustus. Job 16,20. 

Oratio mea munda est: et ideo peto, ut detur locus voci meae in cáelo: 
quia ibi est iudex meus, et conscius meus in excelsis: ascendat ad 
Dominum deprecatio mea. 
De nadruk waarmee deze tekst insisteert op „gebed" (oratio — voci 
meae — deprecatio) is in een offertorium niet onverwacht. Het is op
merkelijk, hoe gaarne offertoria de offerande, die zij begeleiden, 
karakteriseren als gebed. Het offer van de, aanstonds te consacreren, 
aardse gaven is, als inzet der Kerk van Christus' offer van lofprijzing, 
een akt van devotio, een huldigend en smekend gebed tot de Aller
hoogste: hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus. Het offer
torium van 9 augustus is dan ook een typische offerande-tekst, waar
van de keuze bepaald is door het moment van de eucharistische litur
gie, waarvoor het moet dienen; door het doel van een offertorium om 
de gebedssfeer der offerande op te roepen. 
Hiermee is echter de zeggingskracht van dit stuk niet uitgeput. Het 
is tevens een Laurentiustekst, een gebed dat Laurentius in de mond 
wordt gelegd en juist om die reden naar onze mening een martelaars
tekst. In de Laurentiusteksten van vierde en vijfde eeuw vindt men 
het bidden van Laurentius weliswaar slechts éénmaal — in SIV van 
Maximus, 2, 5 en 3,1-2 — uitdrukkelijk genoemd, maar de passie 
van Laurentius vermeldt het tot vijfmaal toe en steeds (zoals Maxi
mus) tijdens de folteringen: 
Passio Polochronii, cap.24. Decius Caesar dixit: „Fustibus augete, 
et date ad latera eius lamminas ferreos ardentes." Beatus Laurentius 
dixit in illa hora: „Domine lesu Christe, Deus de Deo, miserere mihi 
servo tuo, quia accusatus non negavi, interrogatus te dominum con-
fessus sum"2i). 
Cap.24-25.Decius, nimio furore arreptus, iussit ut plumbatis diutis-
sime caederetur. 25 Beatus Laurentius dixit: „Domine lesu Christe, 
qui pro nostra salute dignatus es formam servi accipere, ut nos a 
Servitute daemonum liberares, accipe spiritum теит"2Ъ). 
Cap.25. Beatus Laurentius prostratus in catasta, subridens et gratias 
agens dicebat: „Benedictus es, domine Deus, pater domini nostri 
lesu Christi, qui nobis donasti misericordiam quam meriti non sumus. 
Sed tu, domine, propter tuam pietatem, da nobis gratiam ut cognos-
cant omnes circum astantes, quia tu consolaris servos tuos"25). 
Cap.27. Tunc iussit (Decius Caesar) ut os eius (Laurentii) cum la-
pidibus tunderetur; Ule autem ridens confortabatur et dicebat: „Gra
tias tibi ago, domine Deus, quia tu es Deus omnium rerum"29). 
Cap.28. Tunc (na het gezegde: keer maar om, eet maar op) gratias 
agens Deo cum gloria dixit: „Gratias tibi ago, domine lesu Christe, 
quia merui ianuas tuas ingredi." Et statim emisit spiritum2'1). 
Het valt niet met volstrekte zekerheid uit te maken of het offer-
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torium door de weergegeven teksten van de Laurentiuspassie is geïn
spireerd. Wij achten dit wel zeer aannemelijk, omdat ook elders de 
passie van invloed blijkt op de keuze der zangstukken van Laurentius' 
liturgie (het alleluiavers van 10 augustus) en omdat de invloed van 
de passie op de zangstukken van het officie op Laurentiusdag in ieder 
geval zonder meer duidelijk is: de teksten van enkele antifonen zijn 
woordelijk de gebeden uit de passie. En zelfs wanneer de passie niet 
de bron van het offertorium zou zijn, dan nog is de verbinding tussen 
martelaarschap en gebed traditioneel. Men leest immers in de oude 
martelaarsakten en -passies voortdurend van het gebed der martelaren 
vlak voor en tijdens hun marteling28). Zinspeling op het bidden van 
Laurentius, ingegeven door de functie van het zangstuk om de offe
rande te begeleiden, is in feite evocatie van het martelaarschap. Vanuit 
het martelaarsthema is de keuze van deze markante offerande-tekst 
bepaald. 
Ook vanuit het diakenthema? Wij menen dit niet geheel te mogen uit
sluiten, omdat de gemartelde zijn gebed munda verklaart: oratio mea 
munda est. Dit kan (gelezen zijn als te) slaan op de kwaliteit van het 
levensoffer, dat de martelaar brengt (en op dat van de offerande der 
mis), zodat hierin geen ander dan het martelaarsthema gezocht hoeft 
te worden. Anderzijds is het ons opgevallen, dat paus Leo in verband 
met Laurentius' diaconaat termen gebruikt die, zoals het munda van 
dit offertorium, op ongereptheid duiden. In Leo's S 85 wordt Lauren
tius achtereenvolgens immaculatus sacrarü praesul en levita castissi-
mus genoemd. En deze verbinding van ongereptheid en diaconaat 
staat allerminst alleen, want in een hele reeks teksten vindt men deze: 
in I Timoth. 3,8-10, in het wijdingsformulier voor de diaken van 
Hippolytus' Apostolische Overlevering en in dat der Apostolische 
Constituties29). Voorts in Ambrosius' De officiis ministrorum (met 
uitdrukkelijke verwijzing naar I Timoth. 3,8-1030)) en in de Romeinse 
benedictio super diáconos, tot op heden het gebed waarmee de Ro
meinse ritus de diakens wijdt31). Een taalkundig onderzoek naar de 
precieze betekenis der gebruikte termen valt buiten ons bestek en 
onze competentie. Wij volstaan met de verbinding van ongereptheid 
met diaconaat als een constant en traditioneel gegeven te signaleren, 
een taalkundige uit te nodigen dit gegeven vakkundig te onderzoeken 
en met het opperen van de mogelijkheid, dat het offertorium van 
9 augustus op grond van oratio mea munda est mede als diaken
tekst moet worden geïnterpreteerd. 

Ill OORSPRONKELIJKHEID, PLAATS VAN HERKOMST EN DATERING 
DER LAURENTIUSLITURGIE 

1. O o r s p r o n k e l i j k h e i d 

Noch voor noch tegen de originaliteit van oratie, secreta en post
communio van 9 augustus viel in het eerste hoofdstuk iets te zeggen. 
Nu aannemelijk is gemaakt, dat deze gebeden — voorzover zij iets 
over Laurentius zeggen — hun inspiratie uitsluitend uit het marte-
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laarsthema hebben, is dat een reden om de mogelijkheid, dat zij origi
nele Laurentiusteksten kunnen zijn, tenminste enigszins positief te 
erkennen. 
Van meer belang is de thans mogelijke aanvulling betreffende de 
oorspronkelijkheid van het evangelie Joh. 12,24-26 op L-aurentius' 
feestdag. Dat Laurentius deze perikope niet ontleende aan Vincentius 
en Caesarius, was reeds in het eerste hoofdstuk vast te stellen. Maar 
de vraag bleef daar onoplosbaar of Joh. 12,24-26 door Laurentius aan 
de diakenwijding ontleend werd of andersom. Nu is intussen duidelijk 
geworden, dat de keuze der Laurentiusevangelies minstens primair 
en hoogstwaarschijnlijk in oorsprong zelfs exclusief door het marte
laarsthema is bepaald. De perikope Joh. 12,24-26 is oorspronkelijk 
een martelaarstekst en de toepasselijkheid op de diaken(s) is een 
handig waargenomen, maar bijkomstige, accomodatie-kans. Op grond 
hiervan menen wij thans te kunnen besluiten tot de originaliteit van 
Joh. 12,24-26 als Laurentiustekst, die door de diakenwijding ontleend 
is aan Laurentius. 
Van de zekerheid waarmee Joh. 12,24-26 als originele Laurentiustekst 
kan worden beschouwd, was ook de originaliteit van de communio 
van 10 augustus afhankelijk. Uit de originaliteit van de evangelie-
perikope als Laurentiustekst, volgt dan tevens, dat ook de communio 
als zodanig moet worden aangemerkt. 

2. P l a a t s v a n h e r k o m s t 

De plaats van herkomst der lezing Eccli. 51,1-8, 12 bleef in het 
eerste hoofdstuk een moeilijkheid. Verder dan een hypothese van 
romaniteit komen de jongste onderzoekers van WR-Wep niet. Mis
schien biedt ons onderzoek tenslotte toch iets meer houvast voor deze 
hypothese. Het bleek immers, dat de keuze van de lezing bepaald 
werd door de affirmatie van Laurentius' meesterschap over het vuur, 
dat hij overleefde (in medio ignis non sum aestuatus). Uit de bestu
dering van het martelaarsthema werd duidelijk, dat dit een zeer ka
rakteristiek motief van het martelaarsthema der vierde- en vijfde-
eeuwse Laurentiusteksten vormt. Bovendien is de voorliefde der oude 
Kerk voor het boek Ecclesiasticus een bekend feit»2). Dit alles in 
aanmerking genomen, blijft de romaniteit van onze lezing onvermin
derd hypothetisch, maar stijgt toch de waarschijnlijkheidsgraad van 
de romaniteit der keuze: de keuze van deze perikope past, wat de 
inhoud betreft, volkomen in het Romeinse kader van — laat ons 
zeggen — de vierde tot zesde eeuw. 

3. D a t e r i n g 

Ook aan de datering der Laurentiusliturgie levert het onderzoek van 
de inhoud der teksten een belangrijke bijdrage, al blijft het staan, dat 
wij van geen gebedstekst, lezing of zangstuk precies de datum van 
formulering of keuze kunnen aangeven. Maar wel kennen wij thans 
van die formuleringen en keuzen de motieven; en van die motieven 
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is onderzocht sinds wanneer zij als cultische motieven aanwezig blij
ken. Door toepassing van deze wetenschap kan dus thans van elke 
tekst der Laurentiusliturgie de „leeftijd" van de inhoud bepaald worden. 

Op het vóór-christelijke Jodendom gaat terug het motief van de over
winning op het vuur en de verwijzing naar de drie jongelingen in 
de vuuroven als toonbeelden van deze overwinning en, algemener, 
van martelaarschap. In de lijn van dit Oudtestamentische motief lig
gen in de Laurentiusliturgie de lezing van 9 augustus en oratie en 
graduale van 10 augustus. 
Het bidden der martelaren is zo oud als het martelaarschap, dus al 
vóór-christelijk. In de Laurentiusliturgie voegt zich het offertorium 
van 9 augustus in deze traditie. 
Op het Nieuwe Testament gaat terug het motief van martelaarschap 
als deelname aan de passie des Heren, als cultisch motief reeds begin 
tweede eeuw te constateren. In de lijn van dit motief liggen in de 
Laurentiusliturgie de evangelies en communiezangen van 9 en 10 
augustus. 
Vanaf het midden der tweede eeuw blijkt de gedachtenisviering van 
martelaren aanwezig, die misschien al in het Jodendom van Jezus' 
dagen bestond en in ieder geval in de Grieks-Romeinse wereld een 
zeer ver teruggaande voorgeschiedenis heeft. In deze lijn ligt de „ge
dachtenis" van Laurentius, waarvan de postcommunio van 9 augustus 
spreekt. Vanaf het begin der derde eeuw constateert men de praktijk 
van het aanroepen der martelaren, die als motief der Laurentius
liturgie optreedt in oratie en secreta van 9 augustus en op 10 augustus 
in secreta en postcommunio. 
De traditie omtrent Laurentius' vuurdood is te plaatsen in het kader 
van de historisch vaststaande praktijk om christenen te verbranden, 
die in het Westen sinds begin derde eeuw is na te wijzen. Deze his
torische basis ligt onder de liturgische teksten, die als motief Lauren
tius' overwinning op het vuur hebben en die in ander verband reeds 
opgesomd werden aan het begin van dit resumé. 
Confessio als technische term voor martelaarschap blijkt ontstaan te 
zijn rond het midden van de derde eeuwSS). In de Laurentiusliturgie 
vindt men die term terug als (mede) de keuze van het introïtus voor 
10 augustus motiverend. 
De vierde eeuw ziet het diaken-thema cultisch woren; het diaconaat, 
meer speciaal de aalmoezeniers-functie, wordt „gecanoniseerd." In 
de Laurentiusliturgie motiveert het aalmoezeniers- (of soms breder: 
diaken-)thema introïtus en graduale van 9 augustus, en introïtus, 
epistel en alleluiavers van 10 augustus. Wat hun inhoud betreft, gaan 
deze teksten dus terug op de vierde eeuw. 

Deze dateringen betreffen de inhoud der teksten. Zij wijzen de leeftijd 
aan van de cultische motieven, die formulering of keuze der stukken 
inspireerden. Over het feitelijke tijdstip van formulering of keuze 
zeggen zij niets: dit is en blijft onbekend. Naar tijd genomen valt de 
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keuze vanuit martelaars- en diakenthema soms eenvoudig samen: in 
introïtus en offertorium van 10 augustus motiveerden de beide thema's 
tezamen de keuze. 
Een diakentekst zou ook heel goed op een vroeger tijdstip gekozen 
kunnen zijn dan een martelaarstekst: zou bijvoorbeeld het epistel van 
10 augustus geen goede kans maken om al vroeger gekozen te zijn 
als het offertorium van 9 augustus? Maar steeds blijft het martelaars
thema als inspiratiebron voor formulering of keuze der teksten van 
Laurentius' liturgie veel ouder dan het diakenthema in dezelfde rol. 
En zo blijft in de liturgie van Laurentius de gelaagdheid zichtbaar 
van het aloude martelaarsthema en het jongere thema van de diaken
aalmoezenier. 
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SAMENVATTING 

De liturgie van St. Laurentius in het Romeins missaal omvat de mis
formulieren van 9 en 10 augustus, vigilie en jaarfeest. Vergelijkende 
studie der liturgische documenten die aan deze misformulieren ten 
grondslag liggen resulteert reeds in een aantal gegevens betreffende 
de datering, de plaats van herkomst en de oorspronkelijke bestem
ming der missaalteksten van 9 en 10 augustus. Maar tot de eigenlijke 
bronnen van Laurentius' liturgie leidt het onderzoek der liturgische 
documenten nog niet en over thema's en motieven der teksten wordt 
evenmin iets duidelijk. 
De inhoud van de (latere) liturgische boeken is een rest van de in 
een vroeger ontwikkelingsstadium geïmproviseerde liturgie, waarin 
men, binnen het kader van de gangbare zienswijze op het te vieren 
mysterie of de te herdenken heilige, de bijbelteksten koos en de gebe;· 
den formuleerde. Kennis van dit kader, voorzover daarin de litur
gische traditie van de Laurentiusviering vorm vond, zou de resultaten 
van de studie der liturgische documenten belangrijk kunnen aanvullen 
en ophelderen. De mogelijkheid om dit kader te leren kennen is in
derdaad aanwezig, want uit teksten der vierde en vijfde eeuw (Dama-
sus, Ambrosius, Prudentius, Maximus van Turijn, Augustinus, Leo 
de Grote en een Ambrosiaanse Laurentiushymne) valt af te lezen, 
hoe in de vierde en vijfde eeuw Laurentius vereerd werd, hoe in die 
tijd Laurentius' cultisch portret eruit zag. 
Twee thema's blijken dit portret te bepalen. Als eerste het martelaars-
thema, waarin als motieven vallen te onderscheiden, de overwinnaar 
van het vuur, de deelname aan de passie des Heren en het in dit 
onderzoek ecclesiaal genoemde motief. Als aspecten van de overwin
ning op het vuur komen naar voren: het feit van de vuurdood als 
zodanig, de nadruk op de bijzondere wreedheid van deze dood, Lau
rentius' meesterschap over het vuur, de regenererende werking van 
het vuur en een associatie tussen Laurentius en de drie jongelingen 
in de vuuroven. Aspecten van het ecclesiaal motief blijken de gedach
tenis, aanroeping, voorbeeldigheid, plaatselijke of universele cultus 
van de martelaar en diens apostelgelijkheid. Al deze motieven van 
het martelaarsthema blijken als cultische motieven aanwezig te zijn 
in de derde eeuw, de meeste zelfs aanzienlijk vroeger, tot in het vóór-
christelijke Jodendom toe. In zijn geheel is het martelaarsthema de 
trek van Laurentius' portret, die als cultisch gegeven tot in het zeer 
vroege christendom teruggaat. 
Het tweede thema, dat het cultisch Laurentiusportret bepaalt, is dat 
van de diaken. Nauwkeurige analyse van dit thema toont aan, dat het 
geheel geconcentreerd is rond de functie van de diaken als uitdeler 
van ondersteuning aan de armen, rond de „aalmoezenicrs"-functie 
van de diaken. Als cultisch thema is dit een nieuwe verschijning der 
vierde eeuw. Dit ligt in de lijn der liturgische ontwikkeling van die 
periode, want juist na de kerkvrede krijgt in de liturgie de overtuiging 

172 



gestalte, dat men ook op andere dan bloedige manieren zichzelf ver
loochenen en Christus' kruis dragen kan. Binnen dit wijder bestek 
van de nieuwe ontplooiing der sanctorale liturgie blijkt, wat Lauren-
tius betreft, het thema van de aalmoezenier op heel bijzondere wijze 
tijdgebonden: in de aalmoezenier Laurentius wordt de armenzorg der 
Kerk van de vierde en vijfde eeuw gecanoniseerd, die uiterst actueel 
was in een tijd van zeer grote sociale en economische nood. 
Als cultische thema's verschillen martelaars- en diakenthema dus 
aanzienlijk in leeftijd. In feite vallen zij samen als inspiratiebron voor 
de liturgie van Laurentius. Deze is dus wat de inhoud betreft gelaagd; 
wat het historisch tijdstip van formulering of keuze der teksten be
treft, kan men niets met nauwkeurigheid zeggen, ofschoon duidelijk is 
dat in dit opzicht beide thema's gelijktijdig als bepalend optreden. 
De resultaten der bestudering van het kader, waarbinnen zich de 
liturgische traditie der Laurentiusviering vormde, maken het mogelijk 
de inhoud van de Laurentiusliturgie nauwkeurig aan te geven. Met 
deze inhoud is dan tevens de datering van de liturgische teksten der 
Laurentiusliturgie gegeven in deze zin, dat aan te geven valt boe ver 
de motieven teruggaan, die de formulering of keuze der teksten inspi
reren. Uit de aldus gewonnen inzichten volgen op hun beurt een 
aantal aanvullingen op de resultaten, waartoe het onderzoek der litur
gische documenten reeds leidde: aanvullingen betreffende de originele 
bestemming en de plaats van herkomst der liturgische teksten van 9 
en 10 augustus. Het volledige resultaat van dit onderzoek is als volgt 
samen te vatten: 

9 AUGUSTUS; VIGILIE VAN LAURENTIUS 

Introïtus DISPERSIT 

Viert de diaken-aalmoezenier; tekstkeuze bepaald door het diaken
thema, dat cultisch thema werd in de vierde eeuw; behoort wat inhoud 
betreft tot de jongere laag der Laurentiusliturgie. Vroegst mogelijke 
datering tussen 625-638. Plaats van herkomst Rome. Originele Lau-
rentiustekst. 

Oratio ADESTO 

Bevat het aspect aanroeping van het ecclesiaal motief; tekstformu
lering hoogstwaarschijnlijk bepaald door het martelaarsthema; als 
cultisch gegeven is de aanroeping van de martelaar minstens sinds 
begin derde eeuw bekend; de oratie behoort dus was inhoud betreft 
tot de oudere laag der Laurentiusliturgie. Vroegst mogelijke datering 
± 560. Plaats van herkomst Rome. Voor originaliteit als Laurentius-
tekst geldt wat daaromtrent gezegd wordt bij de secreta van deze mis. 

Lezing ECCLI. 5,1-8 en 12 

Tekstkeuze bepaald door het motief van de overwinning op het vuur, 
cultisch motief dat teruggaat tot in het vóór-christelijke Jodendom; 
naar inhoud behoort dus deze tekst tot de oudste laag der Laurentius-
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liturgie. Vroegst mogelijke zekere datering ± 730. Romeinse herkomst 
door sommigen betwijfeld; wellicht minder twijfelachtig, wanneer in 
aanmerking wordt genomen hoe volkomen deze keuze naar inhoud in 
de oudchristelijke traditie van de martelaarscultus past. Als originele 
Laurentiustekst zeer twijfelachtig. 

Graduale DISPERSIT 

Hiervan geldt in alle opzichten hetzelfde als van de introïtus dezer mis. 

Evangelie MATTH. 16,24-27 

Tekstkeuze bepaald door het motief van martelaarschap als deelname 
aan de passie des Heren, als cultisch motief einde eerste- begin tweede 
eeuw te constateren; naar inhoud behoort de tekst dus tot de oudste 
laag der Laurentiusliturgie. Vroegst mogelijke datering tussen 625-
638. Plaats van herkomst Rome. Originele Laurentiustekst. 

Offertorium ORATIO 

Tekstkeuze primair bepaald door de combinatie van offerande-idee 
en het gegeven van bidden door martelaren tijdens hun lijden. Dit 
gegeven vindt men reeds in de bijbelse martelaarsverhalen, is zou oud 
als het martelaarschap zelf en als cultisch motief van de martelaars
vieringen te constateren sinds het midden der tweede eeuw, zodat deze 
tekst wat inhoud betreft tot de oudste laag van de Laurentiusliturgie 
behoort. De mogelijkheid bestaat, dat tegelijk het diakenthema van 
invloed is geweest op de tekstkeuze, dus dat ook invloed van de jon
gere laag der Laurentiusliturgie tot uitdrukking komt: munda doet 
namelijk denken aan het traditioneel verband tussen diaconaat en on
gereptheid. Vroegst mogelijke datering tussen 700-740. Plaats van 
herkomst Rome. Originele Laurentiustekst. 

Secreta HOSTIAS 

Van deze tekst geldt hetzelfde als van de oratie dezer mis, met uit
zondering van de vroegst mogelijke datering — die hier minstens ligt 
tussen 625-638 — en van de originele bestemming. Een stellige affir
matie van de originaliteit als Laurentiustekst is niet mogelijk; wij gaan 
niet verder dan enigszins positief de mogelijkheid der originaliteit toe 
te laten. 

Communio QUI VULT VENIRE 

In alle opzichten geldt van deze tekst woordelijk hetzelfde als van 
het evangelie dezer mis. 

Postcommunio DA QUAESUMUS 

Bevat het aspect gedachtenis van het ecclesiaal motief; tekstformu
lering hoogtswaarschijnlijk bepaald door het martelaarsthema; als cul
tisch gegeven is de gedachtenis van de martelaar minstens sinds de 
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zestiger jaren van de tweede eeuw bekend, gaat wellicht echter verder 
terug, zeker de aanzet van het burgerlijk gebruik van dodenherden
king; de tekst behoort dus wat inhoud betreft tot de oudste laag der 
Laurentiusliturgie. Vroegst mogelijke datering ± 560. Plaats van her
komst Rome. Wat de originele bestemming betreft geldt hetzelfde als 
van de secreta dezer mis. 

10 AUGUSTUS; LAURENTIUSDAG 

Introïtus CONFESSIO 

Confessio is technische term voor martedood en(of) martelaarschap 
sinds midden der derde eeuw, behoort als cultisch motief tot het 
martelaarsthema sinds dezelfde tijd en in de Laurentiusliturgie tot de 
oudere laag. Pulchritudo in conspectu eius en magnificentia vieren 
de diaken en behoren tot de jongere laag in de Laurentiuscultus. 
Tekstkeuze dus door martelaars- en diakenthema gelijktijdig bepaald; 
beide lagen der Laurentiusliturgie zijn in combinatie aanwezig. Vroegst 
mogelijk datering tussen 625-638. Plaats van herkomst Rome. Origi
nele Laurentiustekst. 

Oratie DA NOBIS 

Formulering gemotiveerd door de overwinning op het vuur en wel
licht tevens door de associatie tussen Laurentius en de drie jongelingen; 
de cultische motieven van deze oratie gaan dus terug tot in het voor
christelijke Jodendom en de inhoud van de oratie behoort tot de 
oudste laag der Laurentiusliturgie. Vroegst mogelijke datering min
stens tussen 625-638. Plaats van herkomst Rome. Originele Lauren
tiustekst. 

Epistel 2 KOR. 9,6-10 

Viert de diaken-aalmoezenier, tekstkeuze door het diakenthema be
paald, hoewel de tekst als geheel hier en daar aan het martelaarsthema 
doet denken; behoort wat inhoud betreft primair tot de jongere laag 
van de Laurentiusliturgie. Vroegst mogelijke datering: vóór 546. Plaats 
van herkomst Rome. Originele Laurentiustekst. 

Graduale PROSASTI 

Motief der tekstkeuze is de overwinning op het vuur, zodat de inhoud 
van de tekst tot de oudste laag der Laurentiusliturgie behoort. Vroegst 
mogelijke zekere datering tussen 625-638, wellicht te vervroegen tot 
± 560. Plaats van herkomst Rome. Originele Laurentiustekst. 

Alleluia LEVITA LAURENTIUS 

Exclusieve diakentekst, naar inhoud behorend tot de jongere laag der 
Laurentiusliturgie. Vroegst mogelijke datering der tekstformulering 
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negende eeuw. Basis der tekstformulering is de Laurentiuspassie, die 
rond 500 geredigeerd werd. Plaats van herkomst zeker Italië, wellicht 
Rome. Originele Laurentiustekst. 

Evangelie JOH. 12,24-26 

Motief der tekstkeuze zeker primair, hoogstwaarschijnlijk oorspron
kelijk ook exclusief de deelname door de martelaar aan de passie des 
Heren. De inhoud van de tekst behoort dienovereenkomstig tot de 
oudste laag van de Laurentiusliturgie, daar het motief van de tekst
keuze in de cultus aanwezig blijkt vanaf de wisseling van eerste- naar 
tweede eeuw. Vroegst mogelijke datering: waarschijnlijk vóór 546. 
Plaats van herkomst Rome. Originele Laurentiustekst (overgenomen 
door Vincentius en Caesarius, voorts door de diakenwijding in de 
oudste documenten der Romeinse evangelietraditie op grond van de 
toepasselijkheid van vers 26 op het diaconaat). 

Offertorium CONFESSIO 

Hiervan geldt in alle opzichten volkomen hetzelfde als voor de in
troïtus dezer mis. 

Secreta ACCIPE 

Voor de inhoud van deze tekst geldt wat over de inhoud van oratie 
en secreta van 9 augustus is gezegd. Vroegst mogelijke datering ± 560. 
Plaats van herkomst Rome. Mogelijk originele Laurentiustekst. 

Communio QUI MIHI MINISTRAT 

Van deze tekst geldt hetzelfde als van het evangelie dezer mis, met 
uitzondering van wat daar aan het slot tussen haken werd toegevoegd 
en van de vroegst mogelijke datering. Voor de communio ligt deze 
tussen 625-638. 

Postcommunio SACRO MIJNERE 

Voor de inhoud van deze tekst geldt wat over de inhoud van oratie 
en secreta van 9 augustus is gezegd. Vroegst mogelijke datering ± 560. 
Plaats van herkomst Rome. Originaliteit als Laurentiustekst is niet 
onwaarschijnlijk. 
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SUMMARY 

The liturgy of St. Laurence in the Roman Missal contains the formu
laries of the masses of August 9 and 10, vigil and anniversary. A com
parative studie of the liturgical documents, underlying these formu
laries, results in a number of data concerning the place of origin, the 
dating and the original destination of the missal texst of August 
9 and 10. 
But the examination of those liturgical documents does not yet lead 
tot the real sources of Laurence's liturgy so that we leam nothing 
of the themes and motives of the text. 
The contents of later liturgical books are a remnant of the liturgy 
improvised in an earlier phase of development, when the bible texts 
were chosen and the prayers were formulated, within the frame of the 
current view on the mystery to be celebrated or the saint to be comme
morated. Knowledge of this frame, in so far as the liturgical tradi
tion of the celebration of St. Laurence was moulded in it, might com
plete and elucidate the results of the study of the liturgical documents 
considerably. 
The possibility of obtaining knowledge of this frame certainly exists, 
for from texts of the fourth and fifth centuries, (Damasus, Ambrosius, 
Prudentius, Maximus Taurinensis, Augustinus, Leo Magnus and an 
Ambrosian Laurence hymn) can be gathered how Laurence was wor
shipped during the fourth and fifth centuries and what his portrait 
in the cult of those days looked like. 
Two themes turn out to fix this portrait. First the martyr's theme, in 
which as motives can be distinguished : the victory over the fire, the 
participation of the Lord's passion and the motive which in this study 
is called ecclesiastical. As aspects of the victory over the fire come to 
the foreground: the fact of the death by fire as such, the emphasis on 
the particular cruelty of this death, Laurence's mastery over the fire, the 
regenerating effect of the fire and an association between Laurence 
and the three youths in the burning furnace. 
The commemoration, the invocation, the exemplariness, the local or 
universal cult of the martyr and his apostle-likeness appear to be 
aspects of the ecclesiastical motive. 
All these motives of the martyr's theme appear to be present as cult 
motives in the third century, most of them even considerably earlier, 
dating back as far as pre-christian Judaism. 
In its entirety the martyr's theme is the trait of Laurence's portrait 
dating as a matter of cult from the very early days of Christianity. 
The second theme fixing Laurence's cultical portrait is the deacon theme. 
A detailed analysis of this theme proves that it is wholly concentrated 
round the function of the deacon as a distributor of relief to the poor, 
round the „almoner's" function of the deacon. As a theme of cult it 
is a new phenomenon of the fourth century. This is in line with the 
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liturgical development of that period, for just after the persecutions have 
come to an end the conviction is formed in liturgy, that also in other 
than bloody ways one can deny oneself and bear Christ's cross. 
Within this wider plan of the new development of the sanctorale liturgy 
the theme of the almoner, as far as Laurence is concerned, appears to 
be connected with the time in a very special way : in the almoner 
Laurence the Church's system of poor relief in the fourth and fifth 
centuries, being extremely current in these times of great social and 
economical distress, is canonized. 
So as themes of cult the martyr's and the deacon's theme differ consi
derably in age. As sources of inspiration for the liturgy of Laurence 
they synchronise in fact. So this liturgy is layered in so far as it con
cerns the contents ; as to the historical point of time in which the texts 
were formulated or chosen, nothing can be said with precision, though 
it is clear that in this respect both themes together appear as deter
mining. 
The results of the study of the frame in which the liturgical tradition 
of the celebration of St. Laurence got its form, make it possible 
to give a detailed statement of the contents of the Laurence liturgy. 
Together with these contents the dating of the liturgical texts of 
the Laurence liturgy also becomes known, in this sense, that it can 
be stated how far the motives, inspiring the formulation or the choice 
of the texts, date back. 
From the views thus obtained a number of complements follow in 
their turn to the results to which the examination of the liturgical 
documents have already led : complements concerning the original 
destination and the place of origin of the liturgical texts of August 9 
and 10. The complete result of this examination may be summed up 
as follows : 

AUGUST 9: VIGIL OF ST. LAURENCE 

Introit DISPERSIT 

Celebrates the deacon-almoner : choice of the text is determined by the 
deacon theme, which became theme of cult in the fourth century: as 
far as the contents are concerned is belongs to the younger layer of 
the Laurence liturgy. Earliest possible date between 625-638. Place 
of origin Rome. Original Laurence text. 

Oratio ADESTO 

Contains the „invocation" aspect of the ecclesiastical motive: textfor-
mulating most probably dertermined by the martyr's theme : as a cult 
practice the invocation of the martyr is at least known since the be
ginning of the third century : so the oratio belongs to the older layer 
of the Laurence liturgy as far as the contents are concerned. Earliest 
possible date about 560. Place of origin Rome. As to the originality 
as Laurence text holds good what is said of the secret of this mass. 



Lesson ECCLI 5, 1-8 AND 12 

Choice of text determined by the motive of the victory over the fire, 
motive of cult dating back into pre-christian Judaism: as far as the 
contents are concerned, this text therefore belongs to the oldest layer 
of the Laurence liturgy. Earliest possible certain date about 730. Roman 
origin is doubted by some: perhaps it may appear less doubtful, if 
we consider how fully this choice fits into the old-cbristian traditian 
of the martyr's cult. As original Laurence text very doubtful. 

Graduale DISPERSIT 

To this text the same data apply in all respects as to the Introït of 
this mass. 

Gospel MATTH. 16,24-27 

Choice of text determined by the motive of martyrdom as participation 
of the Lord's passion, as a motive of cult to be certified at the end of 
the first or the beginning of the second century ; as to the contents 
the text therefore belongs to the oldest layer of the Laurence liturgy. 
Earliest possible date between 625-638. Place of origin Rome. Original 
Laurence text. 

Offertory ORATIO 

Choice of the text primarily determined by the sacrifice-idea combined 
with the fact that martyrs pray during their sufferings. This fact, al-
reary to be found in the biblical martyr's stories, is as old as martyrdom 
itself and as a motive of the celebration of martyrs it can be ascer
tained since the middle of the second century, so that the text, as 
far as its contents at least, belongs to the oldest layer of the Lau
rence liturgy. There is a possibility that at the same time the deacon 
theme has influenced the choice of the text ; that means that some 
influence of the younger layer of the Laurence liturgy is also expressed : 
for „munda" reminds of the traditional connection between diaconate 
and purity. Earliest possible date between 700-740. Place of origin 
Rome. Original Laurence text. 

Secret HOSTIAS 

Literally the same data apply to this text as to the oratio of this mass, 
with the exception of the earliest possible date, which is here at least 
between 625-638, and the original destination of the text. A positive 
affirmation of its originality as a Laurence text is not possible : we do 
not go further than admit, somewhat positively, that it may be an 
original Laurence text. 

Communion antiphon QUI VULT VENIRE 

In all respects literally the same data apply to this text as to the gospel 
of this mass. 
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Postcotnmunion prayer DA QUAESUMUS 
Contains the „commemoration" aspect of the ecclesiastical motive: for
mulating of the text most probably determined by the martyr's theme: 
as a motive of cult the commemoration of the martyr is at least known 
since the sixties of the second century : may date back to an earlier 
date, certainly so the beginning of the civic custom of the commemo
ration of the dead. So the text, as far as the contents are concerned, 
belongs to the oldest layer of the Laurence liturgy. Earliest possible 
date about 560. Place of origin Rome. As to the original destination 
of the text the same data hold good as tot the secret of this mass. 

AUGUST 10, LAURENCE DAY 

Introit CONFESSIO 

Confessio is the technical term for a martyr's death or martyrdom since 
the middle of the third century : since the same time it has belonged 
as a motive of cult to the martyr's theme and is part of the older layer 
of the Laurence liturgy. Pulchritudo in conspectu eius and magnificentia 
celebrate the deacon and belong to the younger layer in the Laurence 
cult. So choice of the text determined both by the martyr's and the 
deacon's theme : both layers of the Laurence liturgy are present in 
combination. Earliest possible date between 625-638. Place of origin 
Rome. Original Laurence text 

Oratio DA NOBIS 

The formulating is accounted for by the victory over the fire and maybe 
at the same time by the association between Laurence and the three 
youths. So the motives of cult in this oratio date back to pre-christian 
Judaism and the contents of the oratio belong to the oldest layer of the 
Laurence liturgy. Earliest possible date at least between 625-638. Place 
of origin Rome. Original Laurence text. 

Lesson 2 KOR. 9,6-10 

Celebrates the deacon-almoner, choice of the text determined by the 
deacon theme, though the text as a whole occasionally reminds one of the 
martyr's theme : as far as the contents are concerned it belongs prima
rily to the younger layer of the Laurence liturgy. Earliest possible date : 
before 546. Place of origin Rome. Original Laurence text. 

Graduale PROBASTI 

Motive of the choice of the text is the victory over the fire, so that the 
contents of the text belong to the oldest layer of the Laurence liturgy. 
Earliest posible certain date between 625-638, perhaps to be fixed at 
an earlier time as far back as about 560. Place of origin Rome. Original 
Laurence text. 
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Alleluia verse LEVITA LAURENTIUS 
Exclusive deacon text, as to the contents belonging to the younger 
layer of the Laurence liturgy. Earliest possible date of the formulating 
of the text ninth century, on the older basis of the Laurence passion, 
however, which was drawn up at about 500. Place of origin certainly 
Italy, maybe Rome. Original Laurence text. 

Gospel John 12,24-26 

Motive of the text-choice is primarily beyond any doubt the participa
tion of the Lord's passion by the martyr. Most probably this was also 
the exclusive motive. Accordingly the contents of the text belong to 
the oldest layer of the Laurence liturgy, the motive of the text-choice, 
appearing to be present in the cult from the turn of the first into the 
second century. Farliest possible date : probably before 546. Place of 
origin Rome. Original Laurence text (taken over by Vincentius and 
Caesarius, further by the deacon ordination in the oldest locuments 
of the Roman Gospel tradition, because of the applicability of verse 
26 to the diaconale). 

Offertory CONFESSIO 

In all respects the same data apply to this text as well as to the Introit 
of this Mass. 

Secret ACCIPE 

What has been said about the contents of oratio and secret of August 9, 
also applies to this text. Earliest possible date about 560. Place of origin 
Rome. Maybe original Laurence text. 

Communion antiphon QUI MIHI MINISTRAT 

The same data apply to this text as well as to the gospel of this mass, 
with the exception of what was added there in brackets and of the 
earliest possible date, here between 625-638. 

Postcommunio SACRO MUÑERE 

What has been said about the contents of oratio and secret of August 9 
also applies to the contents of this text. Earliest possible date about 
560. Place of origin Rome. Originality as a Laurence text is not 
improbable. 
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REGISTER 

OP D E LITURGISCHE TEKSTEN D E R MISSEN 

V A N 9 E N 10 A U G U S T U S 

N.B. D e twee misformulieren worden het een na het ander als aaneen
gesloten geheel gegeven. D e afzonderlijke teksten der formulieren 
staan in de gebruikelijke volgorde van hun opeenvolging in het 
verloop der liturgie. D e cijfers verwijzen naar de bladzijden. 

9 A U G U S T U S ; 

VIGILIEMIS DISPERSIT 

Introïtus Dispersit, 

— tekst 22, 160; 

— datering 24, 33, 170, 173; 

— plaats van herkomst 24, 25, 33, 173; 

— originaliteit als Laurentiustekst 25, 
33, 173; 

— thema 160-162, 173; 

— achtergrond van het thema : diaken 
als aalmoezenier 47-54; Laurentius' 
trouw aan zijn aalmoezeniersfunctie 
56-57; uitdeling aan de armen door 
Laurentius 58, 59-61; de milddadige 
aalmoezenier Laurentius 62, 70-71; 
tijdgebondenheid der verheerlijking 
van Laurentius als aalmoezenier 71-
77; diakenthema als cultisch thema 
144. 

Oratie Adesto, 

— tekst 1. 159; 

— datering 2, 5, 9, 170, 173; 

— plaats van herkomst 2, 5, 9, 173; 

— originaliteit als Laurentiustekst 168-
169, 173; 

— thema 159-160, 173; 

— achtergrond van het thema : Lau
rentius als voorspreker 86, 95, 110, 
114; traditie van martelaren als 
voorspreker: 119-120, 121 voor
spraak der martelaren als cultisch 
motief : 155. 

Lezing Confitebor, 

— tekst 11, 158; 

— datering 20, 21, 170, 174; 

— plaats van herkomst 18-19, 21, 169, 
174; 

— originaliteit als Laurentiustekst 20, 
21, 174; 

— thema 158, 173; 

— achtergrond van het thema : de 
overwinning van Laurentius op het 
vuur 85, 88, 89-90, 91-93, 96-97, 98, 
99, 101, 103, 107, 110, 112-113, 114; 
traditie van het motief der overwin
ning op het vuur 125-134; overwin
ning op het vuur door de martelaren 
als cultisch motief 155. 

Graduale Dispersit, 

Zie onder introïtus Dispersit van deze 
mis. 

Evangelie Si quis vult, 

— tekst 11, 163-164; 

— datering 21, 170, 174; 

— plaats van herkomst 17-18, 21, 174; 

— originaliteit als Laurentiustekst 19, 
21, 174; 

— thema 164-165, 174; 

— achtergrond van het thema : als 
martelaar deelt Laurentius de passie 
des Heren 87, 93-94, 102, 103, 104-
105, 108-109, 113, 114; traditie van 
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het motief der deelname door de 
martelaar aan de passie des Heren 
134-137; deelname der martelaren 
aan de passie des Heren als cultisch 
motief 155. 

Offertorium Oratio, 
— tekst 22, 167; 

— datering 32, 33, 170, 174; 

— plaats van herkomst 32, 33, 174; 

— originaliteit als Laurentiustekst 32, 
33, 174; 

— thema 167-168, 174; 

— achtergrond van het thema 167-168. 

Secreta Hostias, 

— tekst 1, 159; 

— datering 2, 8, 9, 170, 174; 

— plaats van herkomst 2, 9, 174; 

— originaliteit als Laurentiustekst 5, 
168-169, 174; 

— thema 159-160, 174; 

— achtergrond van het thema : Lau-
rentius als voorspreker. Zie onder 
oratie Adesto van deze mis. 

Communio Qui vult venire, 

— tekst 22, 158; 

— datering 24, 33, 170, 174; 

— plaats van herkomst 24, 25, 33, 174; 

— originaliteit als Laurentiustekst 25-
26, 33, 174; 

— thema 158, 174; 

— achtergrond van het thema : Lau-
rentius' deelname aan de passie des 
Heren. Zie onder evangelie Si quis 
vult van deze mis. 

Postcommunio D a quaesumus, 

— tekst 1, 159; 

— datering 2, 5, 9, 170, 175; 

— plaats van herkomst 2, 5, 9, 170, 
175; 

— originaliteit als Laurentiustekst 9, 
168-169, 175; 

— thema 159-160, 174; 

— achtergrond van het thema: gedach
tenis van Laurentius 86, 96, 102, 
106, 109; traditie van de gedachte
nis der martelaren 118-119; gedach
tenis der martelaren als cultisch 
motief 155. 

10 A U G U S T U S ; 

MIS CONFESSIO 

Introïtus Confessio, 

— tekst 22-23, 166; 

— datering 24, 33, 170, 175; 

— plaats van herkomst 24, 26, 33, 175; 

— originaliteit als Laurentiustekst 26, 
33, 175; 

— thema 166, 175; 

— achtergrond van het thema 166; de 
milddadige aalmoezenier 55-58, 62, 
70-77; pulchritudo in conspectu eius 
als diakenthema 65-70; martelaars
thema 175. 

Oratie D a nobis, 

— tekst 2, 157; 

— datering 2, 5, 9, 170, 175; 

— plaats van herkomst 2, 9, 175; 

— originaliteit als Laurentiustekst 5, 9, 
175; 

— thema 157, 175; 

— achtergrond van het thema : Lau
rentius als voorbeeld 96, 99-100, 
101, 102, 106, 108-109, 114; traditie 
van de martelaar als voorbeeldig 
120; voorbeeldigheid der martelaren 
als cultisch motief 155. De overwin
ning van Laurentius op het vuur. 
Zie onder lezing Confitebor van de 
vigiliemis op 9 augustus. Verwant
schap tussen Laurentius en de drie 
jongelingen in de vuuroven 89-90, 
97, 113; traditie van het motief der 
drie jongelingen 128-134; de drie 
jongelingen als cultisch motief 155. 

Epistel Qui parce, 

— tekst 11-12, 160-161; 

— datering 20, 21, 170, 175; 
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— plaats van herkomst 17, 21, 175; 

— originaliteit ab Laurentiustekst 20, 
21, 175; 

— thema 161-162, 175; 

— achtergrond van het thema : de 
milddadige aalmoezenier. Zie onder 
introïtus Dispersit van de vigiliemis 
op 9 augustus. 

Graduale Probasti, 
— tekst 23, 158; 

— datering 24, 28-29, 33, 175; 

— plaats van herkomst 24, 27-29, 33, 
175; 

— originaliteit als Laurentiustekst 29, 
33, 175; 

— thema 158-159, 175; 

— achtergrond van het thema: de over
winning op het vuur. Zie onder le
zing Confitebor van de vigiliemis 
op 9 augustus. 

Alleluia Levita Laurentius, 
— tekst 23, 162; 

— datering 31, 33, 170, 175-176; 

— plaats van herkomst 31, 33, 176; 

— originaliteit als Laurentiustekst 33, 
176; 

— thema 162-163, 175-176; 

— achtergrond van het thema 162-163; 
zie verder onder introïtus Dispersit 
van de vigiliemis op 9 augustus. 

Evangelie Nisi granum fromenti, 
— tekst 12, 163-164; 

— datering 21, 170, 176; 

— plaats van herkomst 16-18, 21, 176; 

— originaliteit als Laurentiustekst 19-
20, 21, 26, 169, 176; 

— thema 164-165, 176; 

— achtergrond van het thema: Lau
rentius' deelname aan de passie des 
Heren. Zie onder evangelie Si quis 
vult van de vigiliemis op 9 augustus. 
Diakenthema (minister) 45, 46-47, 
164-165. 

Offertorium Confessio, 

— tekst 23, 166; 

— datering 24, 33, 170, 176; 

— plaats van herkomst 24, 26, 33, 176; 

— originaliteit als Laurentiustekst 26, 
33, 176; 

— thema 166, 176; 

— achtergrond van het thema : zie on
der introïtus Coniessio der mis op 
10 augustus. 

Secreta Accipe quaesumus, 

— tekst 2, 159; 

— datering 2, 5, 9, 170, 176; 

— plaats van herkomst 2, 5, 9, 176; 

— originaliteit als Laurentiustekst 8, 
9, 176; 

— thema 159-160, 176; 

— achtergrond van het thema : Lau
rentius als voorspreker. Zie onder 
oratie Adesto van de vigiliemis op 
9 augustus. 

Communio Qui mihi, 

— tekst 23, 165; 

— datering 24, 33, 170, 176; 

— plaats van herkomst 24, 31, 33, 176; 

— originaliteit als Laurentiustekst 31, 
33, 169, 176; 

— thema 165, 176; 

— achtergrond van het thema : zie on
der evangelie Nisi granum frumenti 
der mis op 10 augustus. 

Postcommunio Sacro muñere, 
— tekst 2, 159; 

— datering 2, 5, 9, 170, 176; 

— plaats van herkomst 2, 5, 9, 176; 

— originaliteit als Laurentiustekst 6-7, 
9, 176; 

— thema 159-160, 176; 

— achtergrond van het thema : Lau
rentius als voorspreker. Zie onder 
oratie Adesto van de vigiliemis op 
9 augustus. 
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STELLINGEN 

I 

De documenten der liturgische teksten van de Laurentiusviering zijn 
op zichzelf ontoereikend om tot volledig begrip van deze teksten te 
geraken. 

II 

Het traditionele verhaal der patristische teksten over Laurentius' werk
zaamheid als „aalmoezenier" is onbruikbaar als argument voor de 
functie van de oudchristelijke diaken als armenzorger. 

III 

Het verdient aanbeveling de diakenfunctie in de bisschopsmis te doen 
vervullen door een nog niet tot priester gewijde diaken of, zo dit 
onmogelijk is, door de jongste der beschikbare priesters. 

IV 

Het had in de lijn gelegen van de patristische traditie inzake het on
verbrekelijke samengaan van apostelambt en martelaarschap om de 
afschaffing van het feest van 6 mei (S.Joannis Apost. ante Portant 
Latinam) op enigerlei wijze te compenseren door een gedachtenis van 
Johannes' martyrium. 

V 

De kruisdragende figuur op het goudglas-fragment van het Vaticaan 
(DACL VIII, col. 1947, afb. 6985) is een Christusafbeelding en wordt, 
hoewel vrijwel algemeen, ten onrechte voor een afbeelding van Lau
rentius gehouden. 

VI 

De theologische waardering van de offerande der Mis als act van 
waarachtig sacrificiële aard vindt steun in de formulering c.q. tekst
keuzen der offerande-teksten (secretae en offertoria) volgens de oud
ste documenten van de Romeinse liturgische traditie. 



VII 

Tegen de uitdrukking „actieve deelname der gelovigen aan de Mis" 
geldt het bezwaar, dat zij er aanleiding toe kan geven, de functie van 
de celebrerende priester onvoldoende te zien als liggend binnen het 
geheel der eucharistie-vierende gemeenschap. 

VIII 

Dat het Pinkstermysterie als heilsfeit zijn plaats heeft binnen het 
mysterium paschale komt in de verkondiging, beleving en feitelijke 
vormgeving der Pinksterviering te weinig tot recht. 

IX 

Oplegging van getijdengebed door de kerkelijke overheid laat dit ge
bed naar zijn aard ongewijzigd, doch voegt daaraan slechts als bij
komend een verplichtend karakter toe. (K. RAHNER, Schriften zur 
Theologie, V. Einsiedeln-Zürich-Köln 1962, p. 490). 

X 

Ter bepaling van de aard der verplichting van liturgische rubrieken 
moet er rekening mee worden gehouden of een rubriek de vorm
geving is van al dan niet belangrijke liturgische structuren. In de 
traditionele behandeling door de moralisten is dit aspect ernstig ver
waarloosd. 

XI 

Van de jaren, voorgesteld als geboortejaar van Ambrosius van Müaan 
is 333 (RAUSCHEN) het minst overtuigend; het ontbreekt echter aan 
doorslaggevende argumenten om met zekerheid 339 (PALANQUE, 
ALTANER, HOMES-DUDDEN) of 340 (FRANSES) te kunnen aanwijzen. 

XII 

Een optreden van Hippolytus van Rome als bisschop van een schis
matieke Romeinse fractie („tegenpaus") is niet uit de historische do
cumenten aan te tonen (J. HANSSENS s.j., La Liturgie d'Hippolyte. 
Roma 1959, p. 313-316). 

XIII 

De schijnbare tegenstrijdigheden in de houding dsr Zuiditaliaanse 
vorsten van eind 1 Ie en begin 12e eeuw ten opzichte van Byzantijnse 
monniken en clerus zijn verklaarbaar als consequente bevolkingspoli
tiek. (L. MÉNAGER, ,,Byzantinisation" Religieuse de l'Italie Méridio
nale. RHE 54, 1959, p. 21-37). 



XIV 

In de oratie „DEUS QUI PECCATI VETERIS" van Goede Vrijdag 
verdient de lezing sicut imaginem terreni de voorkeur boven de lezing 
sicut imaginem terrenae volgens de editio typica van de ORDO HEB-
DOMADAE SANCTAE RESTAURATUS van 1955. 

XV 

De continuïteit tussen het oudchristelijk en romaans repertoire van 
heilige voorstellingen (F. v. d. MEER, Keerpunt der Middeleeuwen. 
Utrecht-Brussel 1950, passim) is, wat de afbeelding van de apostel 
Petrus betreft, evident in de absisschildering te Berzé-la-Ville (Saône-
et-Loire) en in de sculptuur van de middelste boogronding in de kerk
gevel te Foussais-en-Vendée (Vendée). 
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