
Pater Frans van der Lugt gedood in Syrië 
 
De Nederlandse pater-jezuïet Frans van der Lugt (75) is maandag 7 april 2014 om 

12.09 uur  omgekomen in de Syrische stad Homs waar hij al tientallen jaren 

werkzaam was. 

 

Deze mededeling ontving Herman Evers per 
mail van Jan Stuyt, secretaris van de 
Nederlandse Orde van de Jezuïet. In de mail 
stond verder … 
 
… dat pater van der Lugt al zeker vijftig jaar 
werkzaam in Homs was. Gewapende mannen 
ontvoerden hem maandagochtend uit zijn 
woning en schoten hem met twee kogels door 
het hoofd. 
 
Strijders van het extremistische al-Nusrafront 
hebben Van der Lugt vermoord. Dat zei de 
gouverneur van de provincie Homs, Talal al-
Barazi. Het Nusrafront is een vertakking van 
al-Qaeda. Het motief van de daders is 
onduidelijk.  
 
Barazi zei dat de Syrische Halve Maan (Rode 
Kruis) probeert het stoffelijk overschot te 
bergen. De volgens Barazi gewaardeerde pater 
weigerde na het uitbreken van de burgeroorlog 
in 2011 de stad te verlaten. 

Gedicht (haiku)  
 
Homs Syrië 06-04-14 
Pater Frans van der Lugt s.j. 
 
symbool van gerechtig- 
heid en vrede in be- 
legerde wijken 
 
ark van behoud, boven  
de afgrond van dood en  
verderf, ja de hel 
 
voor velen is de hoop  
al vervlogen, de dood  
waart rond reeds    
 
doen wat moet gedaan om-  
dat het niet anders kan 
logica voorbij 
 
ach dood mij al rakend  
de honger wurgt mij, maar  



 
Noodoproep 
 
In januari 2014 deed Van der Lugt per video 
een noodoproep vanuit de Syrische stad, 
vanwege de hongersnood die daar heerst.  
 

"Wij houden van het leven, we willen 
niet verdrinken in de zee van pijn en 
dood", zei hij in het Arabisch. 

 
Hij weigerde Homs te verlaten, terwijl delen 
van de stad door troepen van president Bashar 
al-Assad volledig waren afgesloten van de 
buitenwereld.  
 

"Ik blijf bij mijn mensen. Ik ben de 
herder van mijn schapen",  

 
was zijn antwoord, zo zei Stuyt enkele 
maanden geleden. 
 
Van der Lugt werd op 10 april 1938 geboren in 
Den Haag. Hij vertrok bijna vijftig jaar geleden 
naar Syrië.  
 
In Homs werkte hij met jongeren met een 
beperking en zorgde hij voor de zwakken die 
door het geweld hun buurt niet konden 
ontvluchten. 

geef de hoop niet op  
 
ik ben er nog steeds, als  
een beeld van een lijden-  
de god zonder macht 
 
beeld van vervlogen da- 
gen, van vrede en het 
onzegbaar geheim  
 
hij in de rampspoed als 
onmogelijk beeld van 
de goedheid van god  
 
als een beeld van de hoop 
in de harten bijna 
vervlogen voorgoed  
 
hij als een bliksemin- 
slag even lichtend in  
het verduisterd hart  
 
waar het leven dage- 
lijks dreigt te bezwijken 
een sprankje van hoop 
 
hoelang nog god dit duis- 
ter dreigen dat leven 
onmogelijk maakt  
 
zondag 6 april 2014 

 


