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korte introductie op het boek Sodoma 
Amsterdam, 29-04-2019 -- Gerard B.Kosse - Ludgerjaargang 62-67 

 

 werd onlangs bij gelegenheid van de grote vierdaagse Vaticaanse vergadering van 

bisschoppen uit de hele wereld gelijktijdig gepubliceerd in acht talen en twintig landen. Het is het 

eye openende resultaat van ruim vier jaar 

sociologisch veldonderzoek in het Vaticaan 

en in 30 landen waarbij o.m. talloze 

kardinalen, bisschoppen, andere prelaten 

en geestelijken werden geïnterviewd en 

fact-checks werden uitgevoerd door 80 

medewerkers onder leiding van de Franse 

onderzoeker-schrijver-journalist Frédéric 

Martel (1967). Het boek sloeg in als een 

bom! In het uiterst seculiere Nederland 

werd er --ten onrechte-- niet zo veel 

aandacht aan besteed. Maar er zijn wel 

enkele zeer goede Nederlandstalige 

samenvattingen en commentaren te 

vinden op het Internet2.  

 

Eindelijk werden de wortels van het 

seksueel misbruik van kinderen en 

jongeren in de kerk bloot gelegd. Het 

tegennatuurlijke CELIBAAT dat de Kerk 

oplegt aan zijn geestelijke en politieke 

leiders resulteerde uiteindelijk in een 

Vaticaan dat als toevluchthaven diende 

voor al dan niet praktiserende homoseksuelen die alleen daar carrière konden maken.  80 à 90% 

van de Vaticaanbevolking is gay. Echter, door het taboe op seksualiteit degenereerden en leven 

die nu oude prelaten in wat paus Franciscus noemt een “existentiële schizofrenie”.  De weelderig 

tierende corruptie, machtsspelletjes, homo-fobie, vrouw-vijandigheid en rigiditeit van de Curie 

                                                           
1 HET GERUCHTMAKENDE BOEK: Fédérick Martel. SODOMA - HET GEHEIM VAN HET VATICAAN. Nederlandse editie: 
Amsterdam:  Balans, 2019. 670 pagina’s. ISBN 978 94 638 2015 8 
 
2 NEDERLANDSTALIGE SAMENVATINGEN EN COMMENTAREN OP INTERNET: Een prima inleiding is de publicatie van 
de KRO-NCRV: <DE BELANGRIJKSTE WET VAN SODOMA>. Je vindt deze hier: 
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/vaticaan/de-belangrijkste-wet-van-sodoma  

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/vaticaan/de-belangrijkste-wet-van-sodoma
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blijken te herleiden tot die gespleten levenshouding. De vrome, pompeuze en rigide 

geloofsfaçades waarachter deze glimlachende, homofobe nichten hun gefrustreerde 

homoseksuele wanpraktijken tot nu toe verborgen konden houden voor hun groeiende (!) kudde 

van ruim 1 1/4 miljard gelovigen werden door het boek Sodoma definitief neergehaald…. 

 
De venijnige, uitermate rigide en homofobe Amerikaanse Kardinaal Burke  opgedoft met zijn pompeuze Magna Cappa mantel -

- zoals altijd omringd door wat andere geestelijken zijn 'bruidmeisjes' noemen- 

WAT TE VOORSCHIJN KWAM TART ELKE VERBEELDING. Ik noem er een paar:  

 Corruptie, diefstal en zelfverrijking op grote schaal -- tot in de honderden miljoenen! 

 Wijd verspreide seksuele uitspattingen en ingesleten hoeren-loperij van hoog tot laag. 

 Kerkelijke carrières die met homoseksuele gunsten en chantage werden afgedwongen. 

 Openlijk samenwonen van hetero priesters met hun concubines -- soms zelfs met hun 

kinderen. En homo-prelaten die een quasi-openlijke relatie hebben met de ‘assistenten’ 

met wie ze hun bed delen.  

 Schijnheiligheid die door seksueel gefrustreerde superieuren wordt opgedrongen aan de 

jonge seminaristen met wie ze seks willen hebben en systematisch ook krijgen. 

 En ga zo maar door….. 

 

De achterflap van het boek Sodoma vat het bondig samen:  

“Sodoma  toont voor het eerst het verborgen gezicht van de Rooms-Katolieke Kerk. Een systeem 

dat vanaf de kleinste seminaries tot de binnenmuren van het Vaticaan is gefundeerd op een 

dubbelleven: van buiten radicaal homofoob, in werkelijkheid homoseksueel. De schizofrenie van 

de Kerk is totaal.” De huidige paus is begonnen met het uitmesten van zijn Vaticaanse Augiasstal. 
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Een uiterst moeilijke klus die op grote weerstand stuit. Maar hij blijkt vol te houden. Drie 

voorbeelden: 

 Grote graaiers en dieven worden uit hun functie ontheven en soms ‘gevangen’ gezet in hun 

luxueuze appartementen of villa’s 

 Oude homofobe prelaten die Franciscus’ geloofshervormingen in de weg staan, worden 

weg gepromoveerd naar pompeuze posten waar ze geen daadwerkelijke macht meer 

hebben (maar wel blijven stoken…). 

 De Vaticaanse banken worden -- zij het nog mondjesmaat -- gemoderniseerd en 

geëquipeerd met competente lieden die niet persé tot de clerus behoren. Dat is een hele 

vooruitgang als je bedenkt dat het Vaticaan de grootste eigenaar is van Onroerend Goed in 

Italië!  

 

EEN MUST-READ -- ZEKER VOOR LUDGERIANEN 

is geen schandaalboek -- verre van dat. De onwezenlijke wereld die Sodoma blootlegt 

is echter wel uitermate schokkend. De smerige schijn-werkelijkheid van het Vaticaan overtreft de 

verbeelding! Maar het dient benadrukt te worden dat het geen sensatieboek is. Het is een vlot 

geschreven sociologische studie waarin individuele situaties en personen het <patroon> en de 

<collectieve psychologie> bloot leggen van de gegeneraliseerde en geperverteerde homo-

seksualiteit van de hoogwaardigheidsbekleders en van veel geestelijken van de katholieke Kerk.  

Het ging er de onderzoeker en zijn team om dat ‘de leugen aan de kaak werd gesteld’, en dat zo 

aan getoond kon worden dat die leugen en de ermee gepaard gaande onrealistische, 

tegennatuurlijke schijnheiligheid en rigiditeit een pervers systeem zijn geworden met desastreuze 

gevolgen, waaronder wijd verspreid kindermisbruik en vrouw-vijandigheid. Dat systeem werd aan 

het licht gebracht vanaf de kleinste seminaries tot in het ‘heilige der heiligen’-- het College van 

Kardinalen. En het blijkt gebouwd te zijn op zowel een homoseksueel dubbelleven als op extreme 

homofobie. De 14 wetmatigheden van dat systeem heb ik in de Bijlage op een rijtje gezet. Tezamen 

vormen zij de dynamiek, de motor, van een denk- en leefwijze die hoogstwaarschijnlijk zijn langste 

tijd heeft gehad.   

 

Wij, voornamelijk seculier levende, Ludgerianen zijn vijf jaar lang opgevoed in het St Ludgerus-

internaat door celibataire geestelijken die deel uitmaakten van een pervers systeem dat nu pas 

aan het licht kwam. Het lijkt me boeiend bij onszelf na te gaan hoe (positief of negatief) die 

pedagogische omgeving op ons heeft ingewerkt.  

 

GK  
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De 14 psycho-sociologische wetmatigheden van het Vaticaan en de R.K. Kerk  
op een rijtje gezet door Gerard B.Kosse -- Amsterdam, april 2019 

 

MARTEL, Frédéric. SODOMA - HET GEHEIM VAN HET VATICAAN. Amsterdam: Balans, 2019 

ISBN 978 94 6382015 8; 663 pagina’s, 7 blz Bronnen, 4 Organisatie-Bestuurschema’s van 4 pontificaten 

 

Bladzijdenummers verwijzen naar de vindplaatsen in bovengenoemde Nederlandse Editie   

De onderwerpsaanduiding achter elk wetsnummer is van de hand van G.B.Kosse 

De wetsteksten zijn citaten; dus de letterlijke verwoording door auteur-onderzoeker F.Martel 

 

WETMATIGHEDEN GEFORMULEERD IN DEEL I 

handelend over de desastreuze rol van onderdrukte (homo)seksualiteit tijdens het Pontificaat van 

Franciscus - sinds 2013  

 
FRANCISCUS VEROORDEELT IN DE KERSTNACHT 2018 HYPOCRISIE 
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0 CODE VAN ‘DE KAST’ - p 23 

Wie in het Vaticaan wil integreren, moet de homoseksualiteit van priesters en bisschoppen tolereren, er 

zelf vreugde aan beleven als hem dat uitkomt, en er in alle gevallen over zwijgen.  

Dus:  tolerantie en discretie t.a.v. homoseksualiteit gaan hand in hand en gaan gepaard met absolute 

loyaliteit jegens de praktikanten.  

 

1 HET PRIESTERSCHAP ALS ENIGE CARRIERE VOOR JONGE HOMOSEKSUELEN  -- p 27 

Het priesterschap vormde jarenlang de ideale ontsnappingsmogelijkheid voor jonge homoseksuelen. Hun 

roeping is deels te verklaren vanuit hun homoseksualiteit.  

 

2 HOE HOGER IN DE VATICAANSE PIKORDE, HOE MEER HOMOSEKSUALITEIT DOMINEERT -- p 29 

Hoe dichter bij het heilige der heiligen, hoe meer homoseksualiteit. Bij het beklimmen van de katholieke 

hiërarchische ladder ontmoet de homopriester steeds meer gelijkgestemden. In het College van Kardinalen 

en het Vaticaan komt de vriendjespolitiek tot volle wasdom: de homoseksualiteit is de regel, 

heteroseksualiteit de uitzondering. 

 

3 HOMOFOBIE & HUICHELARIJ GAAN HAND IN HAND IN HET VATICAAN -- p 55 

Hoe feller een prelaat zich tegen gays keert en hoe sterker zijn homofobe obsessie, hoe groter de kans dat 

hij onoprecht is en iets te verbergen heeft. 

 

4 PRO-GAYS IN HET VATICAAN ZIJN HETEROSEKSUEEL -- p 63 

Hoe sterker een prelaat pro-gay is, hoe onwaarschijnlijker dat hij gay is; hoe homofober een prelaat is, hoe 

waarschijnlijker dat hij homoseksueel is. 

 

5 DE HOMOSEKSUALITEIT VAN EEN PRELAAT WORDT GELEKT OM DE EIGEN CORRUPTIE, 

HOMOSEKSUALITEIT EN ANDERE WANTOESTANDEN TE BESCHERMEN -- p 84/85 

Het Vaticaan is het toneel van vele geruchten, lastercampagnes, afrekeningen, wraaknemingen en 

ongewenste seksuele intimiteiten. De gaykwestie is een van de voornaamste drijfveren voor die intriges. 

 

6 DE DIEPERE OORZAAK VAN SEKSUEEL MISBRUIK  / PEDOFILIE -- p 120   

Noot van GK: Dit is volgens auteur wellicht de belangrijkste wetmatigheid in Sodoma. Franciscus dacht  dat 

de “diepere oorzaak van seksueel misbruik gezocht moest worden in de ‘rigiditeit’ van de façades die 

dubbellevens aan het oog onttrokken en, helaas, misschien ook in het celibaat.” 

Wetmatigheid:  In de meeste gevallen van seksueel misbruik was sprake van priesters en bisschoppen die 

de plegers beschermden vanwege hun eigen homoseksualiteit en uit angst dat die in geval van een 

schandaal aan het licht zou komen. De cultuur van geheimhouding, die de sterke prevalentie van 

homoseksualiteit binnen de Kerk moest verhullen, maakte dat seksuele misbruikpraktijken verborgen 

bleven en de agressor zijn gang kon gaan. 

 

7 TOLERANTIE JEGENS HOMOSEKSUALITEIT VOORAL BIJ HETEROSEKSUELEN TE VINDEN -- p 155 

Gay-friendly kardinalen, bisschoppen en priesters, en geestelijken die weinig over de homokwestie praten, 

zijn in de meeste gevallen heteroseksueel. 

 

8 HET SOCIOLOGISCH PATROON VAN DE VATICAANSE PROSTITUTIE -- p 160 

De prostitutie waarbij priesters en Arabische escorts betrokken zijn, is het kruispunt van twee soorten 

seksueel leed: de bodemloze seksuele nood van katholieke geestelijken en de frustratie van jonge moslims 

omdat de islam heteroseksuele contacten buiten het huwelijk verbiedt. 
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WETMATIGHEDEN GEFORMULEERD IN DEEL II  

handelend over de desastreuze rol van onderdrukte (homo)seksualiteit tijdens het Pontificaat van  

Paulus VI -- 1963-1978  

 

 
Paulus VI regeerde tijdens de studietijd van veel Ludgerianen. Hier ontvangt hij leugenbeest President Nixon 

 

9 INDIVIDUELE HOMOSEKSUELE  ONTWIKKELINGSSTADIA  DOOR DE JAREN HEEN -- p 207 

Homofielen in het Vaticaan evolueren doorgaans van kuisheid naar (praktiserende) homoseksualiteit; 

homoseksuelen zetten echter nooit een stap terug door opnieuw homofiel te worden. 

 

 

10 HET CELIBAAT IS IN WEZEN EEN IDEE VAN HOMOSEKSUELEN EN VAN HEN DIE MET GROTE VRAGEN 

ZITTEN OVDER DE EIGEN SEKSUALITEIT -- p 217   

Homoseksuele priesters en theologen hebben meer de neiging het priestercelibaat op te leggen dan hun 

heteroseksuele geloofsgenoten. Ze zijn erg vastberaden en staan erop dat het gebod van kuisheid wordt 

gerespecteerd, hoewel dat fundamenteel tegennatuurlijk is. 
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WETMATIGHEDEN GEFORMULEERD IN DEEL III  

handelend over de desastreuze rol van onderdrukte (homo)seksualiteit tijdens het Pontificaat van 

Johannes Paulus II  -- 1978-2005 

 

 
Temidden van zijn moraalridders -- Sodoma’s  hoofdstuk 'vreemde bedgenoten' vertelt er meer over 

 

11 SEKSTOERISME & HOMO-SNOEPREISJES VAN DE HOMOFOBE DIPLOMATEN VAN DE PAUS -- p 378  

De meerderheid van de nuntiussen is homoseksueel, maar hun diplomatieke doelen zijn ten diepste 

homofoob. Ze klagen aan wat ze zelf zijn. Voor kardinalen, bisschoppen en priesters geldt dat hoe meer ze 

reizen, hoe verdachter ze worden. 

Noot van GK:  Evenals dit het geval was in het Hoofdstuk <De Ring van Wellust> worden in het onderhavige  

hoofdstuk 14 talloze voorbeelden gegeven van homo-uitspattingen en hypocriete homofobie van prelaten. 

 

12 DE OUTING VAN LIBERAAL DENKENDE PRELATEN IS MEESTAL EEN WRAAKACTIE VAN JALOERSE 

HOMOSEKSUELE HOMOFOBEN -- p 479 

De geruchten over de homoseksualiteit van een kardinaal of prelaat zijn vaak afkomstig van homoseksuelen 

die zelf in de kast zitten, en zo hun liberale opponenten aanvallen. Het zijn cruciale wapens die in het 

Vaticaan worden gebruikt door gays tegen gays. 
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WETMATIGHEDEN GEFORMULEERD IN DEEL IV,  

handelend over de desastreuze rol van onderdrukte (homo)seksualiteit tijdens het Pontificaat van 

Benedictus XVI -- 2005-2013 

 

 
Deze Duitse Paus is de eerste die ooit 'vrijwillig' met pensioen ging --ontmoedigd en moe van de vele schandalen 

 

 

13 EFFECTIEVE CAMOUFLAGE: MET JE ASSISTENT HET HOMO-BED IN DUIKEN -- p 647 

Ga niet op zoek naar de partners van de kardinalen en bisschoppen. Vraag het aan hun secretarissen, 

assistenten en protegés, want door hun reactie komt de waarheid aan het licht. 

 

14 LOVER, HOOKUP, ECHTGENOOT, BOYFRIEND, ETCETERA: HOMO LIAISONS IN ALLE SOORTEN EN 

MATEN --  p 648 

Er bestaan veel misverstanden over het (homo)liefdesleven van priesters en het aantal personen met wie 

ze liaisons hebben ‘doordat vriendschappen ten onrechte als liaisons worden geïnterpreteerd, wat een 

vergissing is uit misrekening’, maar ook omdat men er moeite mee heeft zich vriendschappen als liaisons 

voor te stellen, wat een andere vergissing is; ditmaal door onderschatting. (Cursivering door GK) 

 

 

  

 

 

 


