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● Bisdom wil dat Drontense transgender zich terugtrekt als penningmeester

Kardinaal doet Rhianna in de ban
Kardinaal Eijk wil
geen transgender
als boekhouder. De
Norbertusparochie
staat als één man
achter Rhianna.
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Rhianna was als Richard
een stoere vent. In juli
2014 werd het geslacht
in zijn/haar paspoort
officieel gewijzigd.

door Guido Kobessen
DRONTEN. Rhianna Gralike (56)
mag van kardinaal Wim Eijk geen
penningmeester meer zijn van de
Norbertusparochie. Het bisdom is
er achter gekomen dat de Drontense in het verleden als man door
het leven ging. De parochie, die geheel Oostelijk Flevoland en de
Noord-Veluwe bestrijkt, staat op
de achterste poten en vindt dat
het bisdom een kardinale fout
maakt.
Officieel heeft ze nog geen ontslagbrief gekregen, maar dat is
slechts een kwestie van tijd. ,,Die
brief komt er zeker”, zegt pastoor
Hans Boogers.
Ook het parochiebestuur bevestigt dat kardinaal Eijk zelf heeft
aangedrongen op het vertrek van
Gralike. Een woordvoerder van
het bisdom bevestigt dat er iets
speelt, maar wil vooruitlopend op
de brief niet inhoudelijk reageren.
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‘Het is nu nog een
interne procedure,
maar die ontslagbrief
zal er zeker komen.’

Geslachtsverandering
Gralike is sinds 1 januari aan de
slag als penningmeester, nadat ze
vorig jaar door het parochiebestuur is gevraagd deze functie te
bekleden. Tot nu toe deed ze haar
werk met verve, zeggen medebestuursleden.
Dat ze verzocht is ontslag te nemen heeft dan ook niets te maken
met haar functioneren. Voor het
bisdom is het niet te verteren dat
Gralike een geslachtsverandering
heeft ondergaan. In het lichaam
dat door God is geschapen hoort
niet te worden gesneden, kreeg ze
te horen.
De Drontense, ook voorzitter
van 50Plus in Flevoland, zou op 10
april voor het eerst kardinaal Eijk
ontmoeten. ,,Dat vond ik heel speciaal. Precies op onze 35-jarige
trouwdag. Helaas werd de afspraak een dag vantevoren afgezegd.”
Later bleek dat een vicaris haar
naam had gegoogeld en zo wist
van haar geslachtsverandering.
Een paar dagen later werd haar
verteld dat er problemen waren
rond haar aanstelling. ,,’We moeten eens praten’, zei pastoor Boo-

Hans Boogers pastoor
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Rhianna Gralike is penningmeester van de grote Norbertusparochie in Dronten, maar kardinaal Eijk wil ze vertrekt.
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gers. Toen ik doorvroeg was de
boodschap al snel duidelijk: je geaardheid is niet gewenst.”

Verkrachting
Gralike voelde zich diep gekrenkt en spreekt zelfs over psychologische verkrachting. ,,Het
gaat niet om mijn functioneren,
maar om wie ik ben. Ik voel me
met een mes in mijn rug gestoken.” Inmiddels is de pastoor vier
keer voor een gesprek bij Gralike
geweest, waarbij haar een keuze is
voorgelegd: of zelf eervol ontslag
nemen, of oneervol ontslagen worden. De opdracht is rechtstreeks
afkomstig van de hoogste baas binnen de Nederlandse katholieke
kerk, die zelf geen contact met
Gralike heeft opgenomen. Ze
neemt de pastoor niets kwalijk:
,,Hij moet alleen maar het vuile
werk van de kardinaal opknappen.” Pastoor Boogers wil zelf niet

inhoudelijk op de situatie reageren. ,,Feitelijk is er nog niets aan
de hand, we zitten nog midden in
een procedure.”
De Norbertusparochie zit behoorlijk met de kwestie in de
maag. Gerard Teuben, voorzitter
van het kerkbestuur in Dronten,
spreekt over ‘een onverkwikkelijke zaak’ waarbij er alleen maar verliezers zijn. ,,Als geloofsgemeenschap zijn we heel erg teleurgesteld in Eijk, die wat mij betreft
de titel ‘kardinaal’ niet langer verdient. Deze tijd vraagt om andere
regels, daar moet ook Eijk zich aan
aanpassen. Hij is al niet onomstreden en ook hier laat hij zich zien
als een egoïstisch mannetje.”
Volgens Teuben is de geaardheid van Gralike al lang geen discussie meer binnen de parochie.
,,Ze heeft de pech dat ze forsgebouwd is en nogal grote handen
heeft, maar verder is ze voor ons

in alles gewoon een vrouw. Mevrouw Gralike heeft lang geworsteld met haar geaardheid. Daarover heeft de kerk lange gesprekken met haar gevoerd. Toen ze
vroeg of ze welkom was bij onze
kerk, hebben we volmondig ‘ja’ gezegd.” Eerst was ze als vrijwilligster actief als hoofdredacteur van
het parochieblad De Oversteek.

Kruistocht
Als de brief daadwerkelijk
komt, zal Gralike alles in het werk
stellen om het ontslag aan te vechten. ,,Ik ga op kruistocht en zal
aangifte doen bij de politie van
discriminatie en een klacht indienen bij het Europese College voor
de Rechten van de Mens. Ook al is
de kans heel klein dat ik overeind
blijf, ik wil in ieder geval de procedure zo lang rekken dat ik mijn
termijn als penningmeester kan afmaken.”

Ook de parochie toont zich
strijdbaar. ,,Wij staan pal achter
mevrouw Gralike en zullen dat de
kardinaal laten weten. Ik denk dat
we duizenden handtekeningen bij
elkaar kunnen krijgen”, zegt Teuben. Daarbij verwacht hij niet dat
Boogers zich bij het verzet aansluit. ,,De pastoor krijgt simpelweg een opdracht. Ongehoorzaamheid is te veel gevraagd, want ik
vrees dat hij dan ook een ontslagbrief kan verwachten. Het is een
kanjer van een vent, dat moeten
we hem niet aandoen.”
Haar geloof staat volgens Gralike niet ter discussie. ,,De kerk zijn
wij, niet een paar mensen hoger
in de boom. Ik zeg altijd dat God
iedereen naar zijn evenbeeld heeft
geschapen. Toen ik aan de beurt
was, was hij even niet scherp en
heeft hij een foutje gemaakt. Maar
ik ben ook gewoon een mens.”

Rhianna voelde zich altijd anders
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Als klein kind, toen ze
nog Richard was, werd
ze door haar moeder
drie jaar lang als
meisje opgevoed.

R

hianna Gralike
ging 54 jaar door
het leven als Richard, tot ze
zichzelf niet langer meer
kon verenigen met haar
lichaam.
Ze kwam in 1959 ter wereld in het Achterhoekse
Lievelde. Moeder had liever een dochter gehad,
waardoor de kleine Richard drie jaar lang als een
meisje werd opgevoed.
,,Achteraf had ze het wel

bij het juiste eind”, zegt
Gralike nu. ,,Ik ben een 47
XXY”, daarmee doelend
op een bovengemiddeld
aantal vrouwelijke chromosomen.
Al van kleins af aan voelde ze dat ze anders was.
Vriendjes waardeerden
hem om zijn organisatietalent, toch werd hij nooit
een van hen. Van zijn vader moest hij op voetbal,
maar daar voelde hij zich
niet thuis. Zijn sport werd

uiteindelijk handbal, waar
hij zelfs opklom tot internationaal scheidsrechter.
Richard kreeg een katholieke opvoeding en
werd gedoopt en gevormd,
was misdienaar en zong
als enige jongen in het
meisjeskoor. Op volwassen
leeftijd trouwde hij met
Mariëtte en samen met
haar kreeg hij drie zonen.
Zijn professionele carrière
verliep succesvol, hij werkte jarenlang in een hoge

functie bij Martinair en later klom hij op tot directeur bij een Indiaas ICT-bedrijf. Maar al die tijd was
er iets in hem dat aan hem
knaagde: zij kon niet zichzelf zijn. ,,Ik bouwde hele
hoge muren om mij
heen.” Zelfs zijn vrouw
wist niet dat hij met deze
gevoelens kampte. ,,Hij
praatte niet over gevoel.”
Toen uiteindelijk de aap
uit de mouw kwam, ging
Richard een lang, pijnlijk

en emotioneel zwaar proces in waar hij uiteindelijk
als een zij uitkwam, compleet met een nieuwe
naam: Rhianna. Als eerste
transgender van Nederland liet ze haar geslacht
in haar paspoort aanpassen. Mariëtte koos ervoor
bij haar te blijven: ,,Die
ogen en dat zieltje erachter zijn dezelfde gebleven
en daar heb ik altijd heel
veel van gehouden. Dat is
niet veranderd.”
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KERST 2015

Ze zal er zijn, met kerst. In haar katholieke Ludgeruskerk in Dronten. Samen met haar vrouw, die voor een keer
meegaat. Rhianna Gralike is verknocht aan de rooms-katholieke kerk. Ook al heeft diezelfde kerk haar het
bestuurswerk onmogelijk gemaakt toen de bisschop ontdekte dat Rhianna ooit man was. Transgenders en
Rome zijn een moeizame combinatie. Maar ze weet: niet de instituten maken de kerk, maar de mensen. Die
steunen Rhianna, ondanks het conflict met de bisschop.

„Mariëtte snapt niet
dat ik nog tot deze
club wil behoren, maar
dat is voor mij geen
keuze geweest.
Natuurlijk is er twijfel,
nooit in mijn geloof,
maar in het instituut”

Mijn kinderen noemen me nog ‘pa’, voor
mijn kleinkinderen
ben ik opa. Dat blijft.
In het begin deed dat
wel pijn, ik had het liever anders. Nu is het
goed. Ik ben blij dat ik ze
nog heb.
Jarenlang heb ik verborgen gehouden wie ik
echt ben, mijn geheim was beter bewaard dan
het goud in Fort Knox. Bang dat ik alles kwijt
zou raken. Mijn vrouw Mariëtte en mijn drie
prachtige kinderen. Ik had de ballen niet om
voor mezelf op te komen. Maar uiteindelijk
zat ik op een dood spoor. Ik zonderde me af.
Liet mijn gevoel niet zien en daardoor kwam
ik helemaal vast te zitten. Mijn huwelijk was
verworden tot een oppervlakkige relatie, waarin we weinig meer deelden.
Toen eenmaal het hoge woord eruit was,
voelde dat als een bevrijding, maar tegelijkertijd was het ook een sprong in het diepe.
Want ik wist dat ik het hier niet bij kon laten.
Wat stond me allemaal nog te wachten? Linksaf gaan, betekende dat ik de transformatie zou
ondergaan zodat ik ook het lichaam van een
vrouw zou krijgen. Rechtsaf betekende stoppen met leven. Het was een heel moeilijke
tijd, niet alleen voor mij, ook voor Mariëtte en
de kinderen.
Ik werd volgestopt met allerlei hormonen
en chemicaliën, mijn emoties vlogen alle kanten op. Soms reed ik in mijn auto en dacht ik
eraan tegen een boom te rijden. Dan was het
in één keer klaar. Maar dat deed ik niet. Ik
hoorde dan het gefoeter van mijn schoonvader
aan de keukentafel. Mensen die zelfmoord
pleegden vond hij zwakkelingen. Hij was een
bouwvakker van het nuchtere soort. Ik was
bang hem te vertellen dat ik me altijd al een
vrouw voelde, al vanaf mijn kleuterjaren.
Maar hij reageerde goed. ,,Onze-Lieve-Heer
heeft wel meer bijzondere apostelen.” In die
duistere periode had ik steun aan mijn geloof.
Meer dan ooit tevoren. Dan luisterde ik naar
Gregoriaanse liederen, sprak tot Onze-LieveHeer of las een stukje in de bijbel. Vaak ook
via christelijke apps op mijn telefoon. Dat
heeft me er doorheen geholpen.
Mariëtte had geen steun aan het geloof. Nadat mijn geheim was ontsluierd, ging ze door
een hel. Een rouwperiode, zegt ze zelf. Ze
moest afscheid nemen van haar man, haar
prins. Maar uiteindelijk heeft ze er een prinses
voor teruggekregen.
Het duurde wel even tot ze tot dat besef
kwam. Nadat ik samen met mijn moeder een
paar dagen wegging om afstand te nemen, realiseerde ze zich dat ze me miste. ‘Kom maar
naar huis’, zei ze. Mariëtte ziet me in eerste instantie als mens. Mijn ogen zijn hetzelfde gebleven, zegt ze. Nu is onze relatie beter dan
ooit. We praten met elkaar, ook over gevoel.
Dat kon ik in mijn vroegere leven niet.

Vrijwilligerswerk
door Guido Kobessen

DRONTEN

Na een hectische periode met het plotseling
overlijden van mijn broer hoopten we op een
rustig jaar, maar dat liep anders. Thuis en op
mijn werk ging het goed en ik was tevreden
met het vrijwilligerswerk dat ik deed voor de

Norbertusparochie. Eerst had ik geholpen met
het parochieblad, later werd ik gevraagd penningmeester te worden. Op 1 januari ging
mijn functie officieel van start. Het voelde als
een warm bad, totdat vicaris Cornelissen
(plaatsvervanger van de bisschop, red.) mij
had gegoogeld en zag dat ik voorheen als man
door het leven ging. Hij stapte naar kardinaal
Eijk, die vervolgens liet weten dat er iets aan
de hand was met mijn aanstelling. Ik had de financiën keurig op orde, daar lag het niet aan.
Maar als transgender een officiële functie binnen de kerk bekleden, dat mocht niet. De rest
van het parochiebestuur was net zo geschokt
als ik. Toen was het nog een gezellig clubje.
Met elkaar hebben we gesnotterd. Zelfs pastoor Boogers zei toen nog: ‘Dit is niet mijn
kerk’.
Onder druk van kardinaal Eijk schreef diezelfde pastoor later een brief waarin hij zei dat
hij een vergissing had gemaakt door mij voor
te dragen. Ik voelde me verraden. De overige
bestuursleden kwamen in een spagaat. De situatie werd onhoudbaar, ik voelde me niet
meer gesteund. Toen ik in de gaten kreeg dat
het bestuur handelde zonder mij in te lichten,
besloot ik de stekker eruit te trekken. Het
team was geen team meer en mijn rugdekking
was weg. Heel jammer, want ik deed mijn
werk als penningmeester graag. Maar niet ten
koste van alles. Van slachtoffer was ik veranderd in een bandiet. Het kan raar lopen. De
boekhouding en de pasjes werden opgehaald
alsof de FIOD aan de deur stond.
Het is jammer dat ik als gevolg van mijn opstappen niet tot aan Rome toe kan knokken
voor de rechten van transgenders. Discriminatie is zo pijnlijk, daar moet een einde aan komen. Ik had er graag met de paus over gesproken. Maar het is ook goed zo. Ik ben nu uitgerust, niet uitgeblust. Gelukkig kan ik me als
voorzitter van Flevolandse afdeling van 50Plus
nog inzetten voor ouderen en hulpbehoevenden. Meer kan ik er zelf niet van maken.

David tegen Goliath
Soms voel ik me wel eens David die het tegen
Goliath moet opnemen. Alleen weet ik niet
wie Goliath is. Een hersenschim? Ik heb er
nooit om gevraagd veroordeeld te worden.
Maar toen dat gebeurde, besloot ik de strijd
aan te gaan. Nog steeds heeft niemand mij verteld wat ik precies heb misdaan. Ik zou niet in
me mogen laten snijden omdat ik door God geschapen ben. Maar hoe veel mensen laten wel
niet in zich snijden? Het doet zo’n pijn veroordeeld te worden om wie je bent.
Dat de paus zich ook negatief over transgenders heeft uitgelaten, is jammer. Toch zie ik
hem nog als een barmhartige paus. Hij doet
die uitlating onder druk van het politieke spel
binnen het Vaticaan. Hij kan de kerk ook niet
in één dag veranderen.
Mariëtte snapt niet dat ik nog tot deze club

wil behoren, maar dat is voor mij geen keuze
geweest. Natuurlijk is er wel eens twijfel.
Nooit in mijn geloof, maar in het instituut.
Maar de kerk is niet de pastoor of de kardinaal,
het zijn de mensen die de gemeenschap vormen. En juist vanuit die gemeenschap heb ik
honderden reacties gekregen. Meestal positief,
soms niet.
Ik heb uitnodigingen gehad over te stappen
naar een andere kerk, bijvoorbeeld de oudkatholieke kerk. Daar zijn transgenders wel
welkom. Maar dat wil ik niet; de rooms-katholieke kerk is mijn kerk. Daar ben ik mee opgegroeid. Ik ben er gedoopt en gevormd, ben
misdienaar geweest, heb in koren gezongen.
Al op jonge leeftijd maakte de kerk diepe indruk op mij. In Lievelde, het dorpje in de Achterhoek waar ik ben grootgebracht, stond Huize Loreto, een Maristenklooster. Honderden
fraters zaten daar in opleiding. Er waren oude
boeken, relikwieën, voorwerpen uit Samoa
meegenomen door missionarissen. Het mystieke, dat trok mij aan. Ook hadden de fraters faciliteiten waar wij in het dorp niet over beschikten. Een mooi voetbal- en volleybalveld.
Zelf ik heb er leren fotograferen.
Maar ook daar leerde ik kennismaken met
de zwarte kant van de kerk. De pater die ons
heeft getrouwd en onze kinderen heeft gedoopt, bleek later 42 kinderen te hebben misbruikt.

Kerkbezoek
Mijn kerkbezoek is door al het gedoe over
mijn persoon de laatste maanden wel afgenomen. Over kerst had ik mijn twijfels. Ben ik
nog wel welkom in mijn kerk in Dronten?
Maar Gerard Teuben, voorzitter van de locatieraad, heeft er bij mij op aangedrongen vooral te komen, dus doe ik dat. Mariëtte heeft gezegd dat ze deze keer met me mee wil, speciaal voor mij. Zelf is ze sinds dat we in Dronten wonen één keer naar de kerk geweest.
Kerstmis is voor mij het feest van het licht.
Het licht valt over de duisternis, het goede
neemt het over van het slechte. Ik ben nu ook
weer gelukkig. Ik ben wie ik ben, hoef me niet
verborgen te houden. Alle operaties zijn achter de rug, alleen mijn stem moet nog iets worden bijgeschaafd. Mijn familie, vrienden, collega’s, buren: iedereen accepteert me zoals ik
ben. Negatieve reacties krijg ik bijna nooit.
Het komt doordat ik zelf ook
open ben. Als mensen me
vragend aankijken, zeg
ik: ‘stel de vraag maar’.
Zelf zie ik anderen ook
in eerste instantie als
mens. Ik wil niemand
veroordelen om wat hij
of zij is. Daar zou de katholieke kerk een voorbeeld aan kunnen
nemen.

Transgender Rhianna Gralike mocht van de
bisschop geen penningmeester meer zijn in
haar parochie. Toch gaat ze naar de kerk. ,,Kerstmis is voor mij het feest van het licht. Het licht
valt over de duisternis, het goede neemt het
over van het slechte.’’ foto Henri van der Beek

䢇

