
Opdracht 2. Het  grimmig  genieten                   30 min.

HET GRIMMIG GENIETEN

In 1991 bracht Stoute de roman Het grimmig

genieten uit. Daarin leren we de hoofdpersoon

Clemens Piers kennen die voor onbepaalde tijd

intrekt in een groezelig hotel. Piers heeft een

koffer mee met dameskleren en probeert te

achterhalen wat voor een rol de travestie heeft

in zijn leven. Één zin  blijft dan ook voortdurend

door zijn hoofd spoken: 'Morgen zal een man

ontdekken wie hij is'. Ook  Margot, de begripvolle

vrouw van Piers, speelt een belangrijke rol in het

verhaal. Vormelijk is het werk geen

chronologisch  opgebouwde  vertelling met een

sluitend einde. Het boek bestaat uit allerlei

fragmenten en losse stukken,  zoals rituele

verkleedpartijen, anekdotes  uit het leven van

Clemens Piers, krantenknipsels of verhalen over

beroemde travestieten zoals dat van de Franse

Chevalier d'Eon.

Wat is 'travestie' volgens jou?

Is 'travestie' hetzelfde als

'transgender'? Wat is het

verschil?

Ken je bekende personen die

aan travestie doen?

...

a) Denk met je medestudenten

even na over de volgende vragen.

Hoe zou je de schrijfstijl omschrijven? Waarom zou Stoute voor die stijl gekozen hebben?

Wat betekent 'eonist'? Weet je ook waar het woord vandaan komt?

b) Lees het vijfde hoofdstuk 'Limbo!' uit Het grimmig 

genieten

(https://www.dbnl.org/tekst/_maa003199101_01/_maa003199101_01_0004.php). 

 Beantwoord de volgende vragen.
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Waarom verblijft Piers in het hotel? Wat wordt er bedoeld met "ontwikkelingswerk" (p. 18)?

Hoe voelt Piers zich bij zijn travestie? Waaruit leid je dat af?

Sluiten de fragmenten aan bij je ideeën over travestie? Waarin zijn ze gelijk/verschillen ze?
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c) Over travestie wordt tegenwoordig niet zoveel meer gesproken. Wat is jouw

mening over de volgende stellingen? Bespreek ze met je buur.

Alleen mannen doen aan

travestie.

Iemand die aan travestie

doet, zal nooit voor

hormonen of operaties

kiezen.

Travestie kan een

onderdeel vormen van

seksualiteitsbeleving,

maar dat is niet altijd zo.

Travestie is iets anders

dan 'transgender' of

'transseksueel'. 

Er rust nog steeds een

groot taboe op

travestie.

Wie aan travestie doet,

is altijd homoseksueel.


