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Om Theo Koster (64)
kun je niet heen. Niet
qua verschijning, niet
qua opvattingen. De
lange, bedachtzame

Dominicaner priester is het boeg-
beeld van een groep van momen-
teel zestig mensen waar de rooms-
katholieke kerk, en zeker de hui-
dige equipebisschoppen,het liefst
het zwijgen toe doet. Homoseksu-
ele mensen die door beroep of roe-
ping een speciale band hebben
met de katholieke kerk hebben
zich verenigd in het Werkverband
van Katholieke Homo-Pastores
(WKHP).

Veelal opereren ze in de luwte,
maar zemaken,net als gewoneho-
moseksuele gelovigen ook deel uit
van het volk van God. Of de bis-
schoppen dat nou leuk vinden of
niet. Het is hen een gruwel dat de
kerk een onderscheid maakt tus-
sen mensen. Dat is toch niet wat
het Evangelie predikt. Het wordt
hoogste tijd daar een einde aan te
maken.

Het is een bede die niet zal wor-
den gehoord. In oktober is er een
speciale synode in Rome over ge-
zin en seksualiteit. Bij de voorbe-
reidingen vorig jaar leek het er
even op dat het Vaticaan van Fran-
ciscus een draai zou maken, maar
inmiddels staan de conservatieve
neuzenweerdezelfde kant op.Het
homohuwelijk is ook de paus een
brug te ver, maar anders dan zijn
voorgangers heeft hij bisschoppen
en priesters wel opgeroepen open
te staan voor andere samenle-
vingsvormen dan het huwelijk
tussen man en vrouw.

Dat hoeft hij Theo Koster niet te
vertellen. Als homoseksueel en
priesterweet hij dat al heel lang en
doordesemt zijn pastorale werk
daar ook mee. Hij verwacht van de
synode geen wonderen. „Deze
paus heeft geen andere opvattin-
gen, maar hij stelt wel de mens
centraal. Homo’s zijn geen geman-
keerde mensen. Ik denk dat als de-
ze paus echt in gesprek gaat met
homo’s en ontdekt dat de kerkelij-
ke houding hun menselijke waar-
digheid aantast, dat hij de leer ver-
andert.”

Homoseksualiteit is niet zondig,
zoals de kerk propageert. Hij
zucht: „Homo’s worden gekwetst
door de kerk. Zewordenbuitenge-
sloten, er is daardoor veel leed.
Mensen hebben een eigen gewe-

ten, een eigen relatie met God,
daarkandekerkniet tussen staan.
De kerk is niet belangrijker dan
God. Ik zou in gewetensnood ko-
men als ik twee mannen, twee
vrouwen op wie de zegen van God
rust de bevestiging hiervan zou
weigeren.”

Theo Koster is geen man die er
de beuk ingooit. Hij is van de dia-
loog en die schuwt hij bepaald niet

met de bisschoppen. „Ik verwijt
de bisschoppen dat ze zo weinig
het gesprek zoeken.” Maar er zijn
uitzonderingen. Hij brengt een
recent gesprek teberdemethulp-
bisschop Rob Mutsaerts van Den
Bosch. „De conclusie was dat we
het hartgrondig oneens zijn,
maar dat er ruimte is voor verschil
in standpunten in de kerk. Allebei
denken we er anders over, maar
beiden vanuit het hart en het ge-
loof.”

Het werkverband begon al in
1980. Bisschop Gijssen had met
zijn uitspraken over homoseksu-
elen een toorts aan kritiek ontsto-
ken. Na een demonstratie in Roer-
mond, met ook homoseksuele
priesters, pastorale werkers en
kloosterlingen ontstond het idee

van een werkverband. „Met het
verband hebben we twee pastora-
le brieven geschrevennaar alle pa-
rochies over geloof enhomoseksu-
aliteit. Tot zegen geroepen en tot
zegen bereid. Verschillende ordes
als bijvoorbeeld de Dominicanen
hebben dat financieel gesteund.
Simonis reageerde indertijd wel-
willend al werd ons natuurlijk wel
verwetendatweeen seksuele rela-
tie loskoppelden van het krijgen
vankinderen.Datwas eenheel an-

Homoseksuele priester Theo Koster gruwelt van onderscheid tussen mense

’GEKWETST DOOR
WEDEROM REURING
OVER SEKSUALITEIT
IN DE ROOMS-KATHO-
LIEKE KERK. Ditmaal
over de transgender
Rhianna Gralike. Ont-
slagen met instem-

ming van kardinaal Wim Eijk als
penningmeester van de Norbertus-
parochie in Flevoland. Dus sprong
het Werkverband van Katholieke
Homo-Pastores (WKHP) voor Grali-
ke in de bres. Herzie de kerkelijke
leer, was de boodschap, ook de
kerk heeft homo’s, lesbiennes en
transgenders als dienaars. Ze ver-
dienen geen afwijzing maar barm-
hartigheid.

door HANS KUITERT

’Je moet juist
uitnodigen
en niet
uitsluiten’

’Ik had meer
last van mijn
lengte gehad’

’Blij met
avontuurtjes
die ik heb
gehad’


