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Bent u altijd gelovig geweest?
„Als student ben ik van mijn geloof

gevallen. Ik was vijfdejaarsstudent
theologie. Ineens: hoeps, weg! Ik was
met een groep mensen actief binnen
het COC. En een van ons maakte een
eind aan zijn leven. Een jaar eerder
had hij al een poging gedaan. We hiel-
den hem goed in de gaten en vroegen
regelmatig hoe het ging. Goed, zei hij
dan. Hij zag er ook goed uit. Als hij ge-
weten had hoe betrokken wij echt bij
hem waren, was dit nooit gebeurd. Als
wij geweten hadden hoe eenzaam hij
was, ook niet. Wat heeft leven voor
zin als, op het moment dat je elkaar
het hardst nodig hebt, je finaal langs
elkaar heen fietst? Nu zeg ik: het is de
tragiek van het leven. Toen viel mijn
geloof weg.”

Wat deed u toen?
„Ik heb me gewend tot de dominica-

nen, die in Nijmegen woonden. Zij na-
men ook vrije vogels op, mensen die
meeleefden maar die niet de pretentie
hadden dominicaan te worden. Ik wil-
de weten of gemeenschapsleven moge-
lijk was. En: ik was van mijn geloof ge-
vallen. Ik had vaag het gevoel dat er
meer is. Maar als ik leraar levensbe-
schouwing werd en leerlingen zouden
me vragen ‘wat gelooft u?’, dan zat ik
met de mond vol tanden.”

En? Kwam uw geloof snel terug?
„Achteraf moet je zeggen dat het

godsbeeld niet gestopt is. Maar ik er-
voer dat als van mijn geloof gevallen.
In deze crisis had ik het gevoel dat ik
door de grond zakte en eindeloos viel.
En dat ik niet op nieuwe grond viel,
maar ben opgevangen. Vandaar dat dat
beeld van die hand mij zo dierbaar is.”

Hoe ziet u het hiernamaals voor u?
„Ik ben ervan overtuigd: de dood is

voor mij het einde. Maar met mij
houdt het niet op. Ik heb een hekel
aan het beeld van Jezus die is opge-
staan. Nee, hij is dezelfde dood gestor-
ven als ik moet sterven. Hij op een
gruwzame manier, ik hoop dat me dat

bespaard blijft. Al kan je dat met kan-
ker ook zomaar overkomen. Het leven
hier houdt op. Maar God haalt ons
daar doorheen. Hoe dat zal zijn? Ik
heb geen idee. Dat je herkenbaar bent,
zit in de katholieke leer. Hoe dat vorm
krijgt, weet ik niet. En het interesseert
me ook niet, moet ik zeggen. Dat zal
me verder een zorg wezen. Ik vind het
leven hier en nu wezenlijk. Je daar-
voor inzetten en dan zien we wel.”

Wat is de toekomst van de kerk in Neder-
land?

„De katholieke kerk heeft een ge-
weldige toekomst als ze is zoals Fran-
ciscus het ziet. De sociale leer van de
Rooms-Katholieke Kerk spreekt me
zeer aan. De kerk moet opkomen voor
armen, die kun je niet verwerpen. Het
zijn kinderen van God, daar moet je
voor opkomen. Jij draagt daar medever-
antwoordelijkheid voor. Dat wij het
zo rijk hebben hier, komt doordat we
op zitten te maken wat we elders ge-
stolen hebben.

„Toen aids om zich heen greep, zag
je in de homowereld solidariteit opko-
men. Ze ontwikkelden het buddy-
systeem. Homo’s ontfermden zich in-
eens over andere homo’s. Dat is nou
een sociale leer, in de praktijk. Daar
ontbreekt het in de huidige samenle-
ving aan. De samenleving is erg geïn-
dividualiseerd. De kerk heeft een gou-
den toekomst als ze zich hierop richt.”

Wat is de toekomst van de kerk als de
koers van de Nederlandse bisschoppen
wordt voortgezet?

„De dood. Als het beleid wordt
voortgezet zoals kardinaal Eijk voor
ogen staat, is dat de dood in de pot. Al-
lerlei mensen worden buitengezet, ho-
mo’s zullen niet de communie mogen
ontvangen. Mensen zullen dat niet ac-
cepteren.”

En u? Als dat zo gaat, wilt u dan toch in
de kerk blijven?

„Ik zal er nooit uit treden. Ik heb
een even moeilijke verhouding met de
kerk als met het COC.”

Theo Koster uit Huissen is al meer dan

veertig jaar pastor en homoseksueel. Al

die tijd strijdt hij van binnenuit tegen de

afwijzing van homo’s. Met mager

resultaat, de kerk verandert niet. Koster

wil van geen opgeven weten. „De leer

moet veranderen.”

� Theodorus Willibrordus,
Hyacinthus Koster werd
geboren in Groenlo.

� Hij is 64 jaar oud.
� Koster is Dominicaan en

woont in het Dominica-
nenklooster in Huissen.

� Hij was parochiepastor
(1978-1981), jongeren-
pastor (1981-1992) en is
nu studentenpastor in
Nijmegen.

� Koster is woordvoerder
van het Werkverband
van Katholieke Homo
Pastores.
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