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zover dat je als openlijk homo niet aan het seminarie terecht kunt en niet 

als priester gewijd wordt. In Nederland is die angst er nu ook, mede naar 

aanleiding van allerlei schandalen in onze kerk waardoor iedere nuance 

wegvalt. Angst laat zich niet regelen via rationele begrippen. Zo doet de 

paradoxale situatie zich voor dat de wetgeving in Nederland alles voor 

homo’s uitstekend geregeld heeft, terwijl de maatschappij veel geslotener en 

agressiever is dan dertig jaar geleden.” Koster benadrukt dat dit niet alleen 

voor de situatie van homo’s in de katholieke kerk geldt: “Onderwijzers 

en docenten zijn veel voorzichtiger geworden, mede door het groeiende 

aantal allochtonen. Ook onder scholieren zelf is homoseks taboe wegens de 

leeftijdsfase waar de jongeren in zitten.”   

Het WKHP wil naast ontmoeting en ondersteuning, vooral actie voeren 

via gedegen studie en het naar voren brengen van standpunten. Daarvoor 

is de site een goed middel. Koster: “Vroeger waren we veelvuldig in het 

nieuws en wisten de mensen ons wel te vinden. Nu is dat niet meer zo. 

Via deze website zijn we veel zichtbaarder, zowel voor Nederlanders als 

buitenlanders. Rond geloof en homoseks komen er wereldwijd voortdurend 

mensen in de problemen, of 

dat nou ouderen of jongeren 

zijn.”

Na een publicatie in het 

dagblad Trouw kreeg het 

WKHP dezelfde dag al vijftig 

reacties die vooral laten zien 

hoe gevoelig de materie ligt. 

Een bewijs voor Koster en 

de zijnen dat de politiek van 

Don’t ask, don’t tell niet werkt.  

Overigens oogt de site voor de 

homopastores nog wel zeer 

houterig. Beetje oppimpen 

zou goed zijn, al was het maar 

als eerbetoon aan David en 

Jonathan (1 Samuël 18 e.v. voor 

minder Bijbelvasten).

i n t r o

Back in the closet

The Dutch Working Association Catholic Gay Pastors, 
WKHP, has recently launched a new website, www.
homopastor.nl. No news, one would say, in a 
time in which homosexuality has gained general 
acceptance? Unfortunately, the reality within the 
Roman catholic church is different. According 
to Theo Koster, student pastor at Nijmegen and 
Dominican, for gays the social situation is “even 
worse than thirty years ago.”
Hasn’t anything changed for the better since Father 
Jan (“Gay sex is a gift of God”) van Kilsdonk? 
Koster: “In the 1970s the climate was much more 
open. There wasn’t such a fuss about it. Now we are 
really back in the closet. Gay men are again seen 
as having ‘something wrong.’ That’s the way they 
are portrayed in the conservative Catholic daily 
newspaper ‘Katholiek Nieuwsblad,’ for example. And 
in Germany it has already reached the stage that as 
an openly gay person you can’t go to a seminary or 
be ordained as a priest. In the Netherlands this fear 
now also exists, also because of all kinds of scandals 
in our church as a result of which all nuances 
disappear. It’s not possible to regulate fear through 
rational notions. And thus there’s the paradoxical 
situation in which statutory everything is perfectly 
regulated for gay people in Holland, while society 

door Martin Maassen

Het Werkverband Katholieke 

Homopastores, WKHP, heeft 

onlangs een nieuwe website 

geopend, www.homopastor.nl. 

Geen nieuws zou je zeggen, in een 

tijd waarin homoseksualiteit toch 

algemeen geaccepteerd is? Helaas 

is de realiteit binnen de Rooms-

katholieke kerk anders. Volgens 

Theo Koster, studentenpastor in 

Nijmegen en dominicaan, is de 

maatschappelijk situatie voor 

homo’s zelfs “weer slechter dan 

dertig jaar geleden.”

Is er dan sinds pater Jan (“Homoseks 

is een gave van God”) van Kilsdonk niets ten goede veranderd? Koster: 

“In de jaren zeventig was het klimaat veel opener. Er werd allemaal niet 

zo moeilijk over gedaan. Nu zijn we echt weer terug in de kast. Homo’s 

worden weer als ‘gemankeerd’ gezien. Zo worden we bijvoorbeeld 

afgeschilderd in het Katholiek Nieuwsblad. En in Duitsland is het al 

has become much more tight-lipped and aggressive 
than thirty years ago.” Koster emphasizes that this 
doesn’t only apply to the situation of gay men in 
the catholic church: “Teachers and instructors have 
become much more careful, also because of the 
growing number of immigrants. And amongst pupils 
themselves gay sex is taboo due to the age period 
these youngsters are in.”  
In addition to meeting and support, the WKHP 
particularly wants to campaign through thorough 
study and putting particular positions forward. 
For that purpose the site is an excellent means. 
Koster: “In the past we were in the news often and 
people knew how to find us. Nowadays that’s not 
so anymore. By means of this website we are much 
more visible, for Dutch people as well as foreigners. 
On grounds of belief and gay sex people all over the 
world run into problems all the time, whether they 
are old or young.”
After a publication in the daily newspaper “Trouw” 
the WKHP received that same day fifty responses 
which primarily show how emotive the subject is. For 
Koster e tutti quanti this proves that the “Don’t ask, 
don’t tell” politics doesn’t work. 
For the rest the gay pastors’ site looks somewhat 
stiff. A little bit of pimping up would be great, if only 
as a tribute to David and Jonathan (1 Samuel 18 et 
seq. for those less well-versed).

Terug in de kasT

‘Homoheilige’ St. Sebastiaan, omstreeks 1626 
geschilderd door  Guido Reni, nu in Musei di Strada 
Nuova, Palazzo Rosso, Genoa

‘Homoheilige’ St. Sebastiaan, omstreeks 
1906 gefotografeerd door de Amerikaan 
Fred Holland Day


