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 Thomas Merton (Prades 1915 – Bangkok 1968) haalde een gezegde van de moslimsoefi’s aan: 

 “Een kip legt geen eieren op het marktplein.” Dit is hetzelfde als vragen waarom een laborant 

 in een laboratorium werkt, of waarom een zeiler naar zijn boot gaat, of waarom een eend in 

 het water zwemt. Waarom gaat iemand naar zijn slaapkamer en waarom gaat hij in bed liggen 

 als hij wil slapen? Waarom gaat hij niet midden op straat liggen? Een monnik zoekt stilte en 

 eenzaamheid omdat zijn geest en zijn hart daar tot rust komen en hem nieuwe perspectieven 

 aanreiken. Daar kan hij mediteren zonder gestoord te worden door nutteloze en abstracte 

 bespiegelingen. 

 Een heemkundige zoekt sociaal contact in het lokaal van De Drie Rozen omdat daar zijn geest 

 en zijn hart tot rust komen. Daar worden hem nieuwe perspectieven aangereikt. 

 

 In de vorige Heemtijdingen (nr.449) schreven we over de patroonheilige van de 

 heemkundigen. Naast de profeet Jesaja kunnen de heemkundigen hun noden ook voorleggen 

 aan de Heilige Laurentius
1
. De martelaar Laurentius leefde in de derde eeuw in Rome,  tijdens 

 de christenvervolgingen. De voornaam Laurentius betekent 'de gelauwerde', ofwel 'iemand die 

 afkomstig is uit Laurentum' 
2
. Hij werd omstreeks het jaar 225 geboren in Huesca (Spanje) en 

 was diaken in Rome onder paus Sixtus II. Over het leven van Laurentius is weinig bekend. 

 Teksten of gegevens uit die tijd ontbreken als historisch feitenmateriaal, maar uit de 

 geschriften van Prudentius, een Spaanse dichter uit de vierde eeuw, en die van de HH. 

 Ambrosius van Milaan en Augustinus van Hippo weten we dat zij toen al vertrouwd waren 

 met een, zij het legendarische, uitbreiding van zijn passio
3
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  2 Laurentum was in de Romeinse oudheid een stad in Latium, gelegen tussen Ostia en Lavinium. 

 Volgens Vergilius (in zang VII van zijn epos Aeneis) was Laurentum gesticht door koning Latinus, die 

 zijn nieuwe stad en haar inwoners (de Latijnen) noemde naar de aan Apollo gewijde laurierboom die hij 

 op die plek aantrof. Ook andere Romeinse schrijvers beschouwden Laurentum als de oorspronkelijke 

 hoofdstad van de Latijnen. 

  3 Passio of passie: van passus, voltooid deelwoord van patior, betekent 'lijden'. 


