Opdracht 1. Wie is Renate Stoute?

10 min.

Lees de volgende uitspraken van Renate Stoute en plaats ze op de juiste plaats op de
tijdlijn met gebeurtenissen uit haar leven.

A.

Ik ben iemand die zelf wil uitmaken wanneer hij een
broek of een rok wil dragen net als Chevalier d’Eon, een
travestiet aan het Franse hof in de achttiende eeuw,
aan wie ik een hoofdstuk wijd in mijn roman. Aan hem
danken we de term eonist, een term die helaas
verdrongen is door de naam travestiet. Als je leest over
die man, dan zie je hoe ongelukkig hij wordt als hem
eenmaal de keuze is ontnomen. Dat schrijf ik ook in mijn
boek.¹

B.

Ik was altijd een
vrouw, en heb
geen behoefte aan
drag nu ik eenmaal
lichamelijk ook een
vrouw ben. Als
vrouw leg ik mezelf
geen beperkingen
op. Ik hoef niet
heteroseksueel te
zijn, ik hoef geen
tutje achter de
begonia’s te zijn.²

C.

Nu ik sinds zes maanden hormoonpleisters gebruik, (…) voel ik mij
min of meer ‘bevoegd’ om over
mijn transseksualiteit te
schrijven. Ik mag tegenwoordig
eindelijk bestaan van mezelf. Het
keurslijf van de zogenaamde
‘gewone man die het leuk vindt af
en toe een jurk aan te trekken’
heb ik eigenhandig aan repen
gescheurd, mijn maskers heb ik
afgeworpen om als transgendervrouw & neo-lesbo aan de tweede
helft van mijn leven te beginnen.³

Foto: Renate (rechts) en partner Janis (links) in
gelukkige tijden (Van Renate Stoute in de IHLIAcollectie (uit catalogus))

D.

Mijn werk - en omdat ik nog maar relatief kort bezig ben, zal dat
in de loop van mijn leven moeten blijken uit een x-aantal
boeken, die ik dan hopelijk geschreven zal hebben - mijn werk
zal zijn: De Mens Aangaande. (…) Dat leven van die junkie, dat
is maar één vorm, en dat woord “junkie”, dat begrip, zou je
kunnen inwisselen voor welk ander begrip dan ook. Ik
pretendeer dus niet, dat ik een of andere oplossing bij de hand
zou hebben, of dat ik een beeld van de samenleving zou
schetsen, waaraan verder weinig toegevoegd kan worden en
waarbij de verbeelding van de lezer geheel gesmoord zou
worden in een litanie van alle mogelijke ellende.⁴
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