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Want als er een trans is, een andere zijde (fysieke gender),
dan moet er ook een cis zijn, een deze zijde. Door te bewijzen dat seks/gender een cultureel gedetermineerd fenomeen is, afgeleverd door psychosociale mechanismen,
toont transseksualiteit aan dat fysieke gender en emotionele genderidentiteit niet langer (zogezegd) natuurlijk en
zonder twijfel samengaan bij cisseksuelen, die tot nu toe als
de enige gezonde, normale mensen werden beschouwd.
Maar daarmee raken we aan het hart van de cultuur.
De combinatie van rationalisering, dispersie, deregulering, commercialisering en de dwang om te
diversiﬁëren hebben een nieuwe vorm van seksualiteit
gecreëerd. Het resultaat van de neoseksuele revolutie,
dat het meest conform is aan de sociale objectieven
zou (in referentie aan de post-Fordiaanse strategieën
van lean management en lean production) lean sexuality
genoemd kunnen worden. Aangezien zelfdiscipline en
zelfoptimalisering – in de zin van een relatie met het
zelf, met of zonder partner – fundamentele aspecten
zijn van deze vorm van seksualiteit, zouden we er ook
aan kunnen refereren (alluderend op de heersende tendens van egocentrisme) als self-sex, een woord dat doet
denken aan termen als zelfbediening, zelfcontrole of
zelfhulp. Sinds twee decennia heeft deze vorm van seksualiteit, die het product is van twee eeuwen precultuur,
blijkbaar aan een steeds hoger tempo de ingebeelde,
revolutionaire Eros van het Fordiaanse tijdperk, en dus
ook de tweede seksuele revolutie, als model vervangen.
De neoseksuele zelforganiserende praktijken die nu
zo vanzelfsprekend zijn, zijn in perfecte overeenstemming met de concepten van zelfseks en zelﬂiefde. En
even passend is de discursieve poeha rond de potentiepil
Viagra, die de langverwachte scheiding tussen angst
en seksualiteit belooft en het mogelijk maakt om in
alle rust zelfgecontroleerde designer- of technoseks te
hebben. De resultaten van de meest recente empirische
studies lijken me nochtans nog opzienbarender. Volgens
deze bevindingen coëxisteren zelfbevrediging en heteroseksuele activiteiten openlijk en vredig in vele stabiele
relaties van jonge koppels. Opvallend vooral is het feit
dat zelfbevrediging in seksuele relaties die beschreven
worden als ‘bevredigend’, een vorm van seksualiteit op
zich is geworden. Alles wijst erop dat de tijdloze praktijk van masturbatie zichzelf aan het ontdoen is van zijn
imago als verlossende noodmaatregel en surrogaat voor
seks, en het een evenwaardige positie inneemt naast het
goeie oude geslachtsverkeer. (…)
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Het volledige essay ‘On cultural transformations of sexuality
and gender in recent decades’ is terug te vinden op:
http://www.egms.de/en/gms/2004-2/gms000017.shtml
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