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FORUM
25 JAAR NA `AFSCHEID VAN DE SEKSUALITEIT'.
Hoe het anders ging en hoe anders het ging°

Paul Schnabel*

Van eng-seksueel tot totaal-menselijk

Seksuele theorieen zijn vaak ook seksuele autobiografieen. In Jos van Ussel's 'Afscheid van
de seksualiteit' (1970) is de vervlechting van de eigen seksuele geschiedenis en de eigen
seksuele problemen met een algemene visie op de seksualiteit zelfs benauwend hecht. Het
maakte, het boek destijds al bijna onverdraaglijk, afgaand althans op mijn vele glossen vol
verzet en tegenwerping, en het verklaart de onleesbaarheid nu. Het is een to persoonlijk
boek, dat de eigen worsteling met de seksualiteit verheft tot een filosofisch-antropologische
strijd tegen het valse bewustzijn, dat met de bevrijding van de genitale en op het orgasme
gerichte seksualiteit zelf tevreden is.

De bevrijde seksualiteit mag in de visie van Van Ussel echter geen doel op zich zijn, maar
kan hoogstens betekenis krijgen als een misschien onvermijdelijke 'eng-seksuele' fase in de
ontwikkeling naar een meer `totaal-menselijke' visie, een 'emancipatie van mens en maat-
schappij' waarin de eenzaamheid van het individu en het maatschappelijk primaat van de
economie is opgeheven. Een utopie, die Van Ussel toen al door de hippies van de flower
power beweging en zelfs in het drugsgebruik van zijn tijd verwerkelijkt zag, maar vanuit het
heden gezien toch meer een evocatie is van zijn eigen verlangen Vlaming zonder Vlaanderen
to kunnen zijn: een genieter van het leven, omringd door vrienden, bevrijd van de druk van
kerk, partij en moraal.

Op 'Afscheid van de seksualiteit' werd destijds met spanning gewacht. Ik werkte toen als
stagiaire op het Wetenschappelijk Bureau van de NVSH aan de Prinses Beatrixlaan in Den
Haag. In een souterrainkamer naast de bibliotheek legde Van Ussel de laatste hand aan dit
nieuwe boek, dat mede richtinggevend zou zijn voor de toekomst van de NVSH. Met de 'Ge-
schiedenis van het seksuele probleem' (1968), zijn bij Presser in Amsterdam verdedigde proef-
schrift, had Van Ussel het streven naar seksuele hervorming zowel een historische basis als
een moreel gelijk verschaft. In nauwelijks meer dan een jaar was de onbekende Belg een
Nederlandse beroemdheid geworden, een succesvol auteur, een gevierd spreker en een in-
vloedrijk, lid van het hoofdbestuur van de toen nog grote NVSH. Drip uitgevers (Bert Bakker,
Boom en NVSH) zouden de eer van zijn nieuwe publikatie delen, maar toen de tekst eenmaal
gereed was, was dat in ieder geval voor de NVSH een teleurstelling. "Vooruit dan, eerst een
orgasme, maar daarna toch een goed gesprek", zo luidde de oneerbiedige samenvatting van
Van Ussel's betoog door de jonge Turken van het Wetenschappelijk Bureau. Het nieuwe boek
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was echt een afscheid van de seksualiteit geworden en dat op een moment, dat de seksuali-
teit net openlijk welkom mocht worden geheten.

'Afscheid van de seksualiteit' verscheen in een onooglijk paars kaftje en word in een
onmogelijk klein lettertje op slecht papier gedrukt. Van Ussel's dagen binnen het hoofdbe-
stuur van de NVSH waren geteld, al zullen de leden van het hoofdbestuur toen nog niet
hebben vermoed dat het de seksualiteit zou zijn, die binnen enkele jaren afscheid van hen
zou nemen. Eenmaal seksueel bevrijd hadden de meer dan 200.000 leden geen behoefte
meer aan de NVSH.

In de paar jaar die Van Ussel nog restten tot zijn dood op 59-jarige leeftijd in 1976 zou hij
zich steeds verder verwijderen van de zich steeds meer'eng-seksueel' presenterende NVSH.
Zijn aandacht ging voortaan uit naar alternatieve leefvormen, resulterend in een niet meer
door hemzelf voltooid onderzoek en in een mislukt persoonlijk experiment met een commune
in Amsterdam. Kees Trimbos, de seksuele hervormer van katholiek Nederland, gaf hem op
het Instituut voor Preventieve en Sociale Psychiatric van de nieuwe Erasmus Universiteit in
Rotterdam alle ruimte en vrijheid voor zijn wetenschappelijk werk. De ideeen uit 'Afscheid van
de seksualiteit' werkte hij daar verder uit in 'Intimiteit'(1975), opnieuw een strijd tussen wens
en werkelijkheid, waarin belezenheid en gedrevenheid een niet helemaal gelukkig verbond
met elkaar zijn aangegaan.

Vals bewustzijn en emancipatie

25 jaar na 'Afscheid van de seksualiteit' is Jos van Ussel al bijna vergeten. Hij wordt ook
nauwelijks meer gelezen. Zijn room was gebonden aan zijn proefschrift, dat toen actueel en
belangrijk was, maar nu in de dubbele zin van het woord alleen nog als historische studie
interessant is, zijn faam stork verbonden met zijn bijzondere persoonlijkheid en zeker ook met
zijn talent als spreker om van een academisch thema een spannend verhaal to maken. Zijn
lange ziekte en vroege dood hebben zeker remmend op de invloed van zijn ideeen gewerkt:
hij is to kort beroemd geweest om blijvend invloedrijk to kunnen zijn.

Van Ussel geloofde in de toekomst, maar heeft als ideoloog zijn wensen'te gernakkelijk tot
de norm voor de toekomst gemaakt en tegelijkertijd veel van de feitelijke ontwikkelingen op
het gebied van de seksualiteit niet voorzien. Hot meest opvallend is echter toch wel, dat hij
zoveel - teveel moeten we nu vaststellen - in de seksualiteit zag. Seksualiteit stond voor hem
voor iets antlers, niet zozeer als uitdrukking van een bepaald gevoel (liefde, angst, agressie)
of een bepaalde sociale verhouding (eer, macht, geld), maar veeleer - en veel letterlijker - als
een 'scherm of een deur, dat aan het oog onttrok waar het eigenlijk om ging. De 'bevrijde'
seksualiteit was voor hem de to openen deur naar de nog ongeziene en to weinig vermoede
"emancipatie van de mens en de maatschappij" . Dat en dat alleen maakte de seksualiteit en
de oplossing van het seksuele probleem tot een belangrijke zaak, maar nooit tot een doel op
zichzelf.

Op zich is die visie niet zo vreemd en ook hiet alleen bij Van Ussel, in zijn denken stork
historisch-mate rialistisch beinvloed, aan to treffen. Als veranderingen in de maatschappelijke
en economische machtsverhoudingen de onderdrukking en de beperking van de seksualiteit
historisch gesproken ooit nodig hadden gemaakt, dan is de mogelijkheid van een bevrijding
van de seksualiteit ook het begin van een overwinning op doze inmiddels traditioneel gewor-
den verhoudingen. Voor de heel andere en veel, minder politieke gedachte dat de ontwikkeling



25 jaar na Afscheid van de Seksualiteit' 273

in de sociale en economische verhoudingen inmiddels zo ver is voortgeschreden, dat een
grotere seksuele vrijheid daarvoor geen bedreiging meer betekent, kon in het denken van Van
Ussel alleen plaats worden ingeruimd in de vorm van een tot een consumptie-artikel vervallen
seksualiteit, die eigenlijk zelfs eerder nog meer dan minder afhankelijk is geworden van het
politieke, economische en sociale systeem. Bij Herbert Marcuse vinden we een vergetijkbare
opvatting terug in het algemene concept van de repressieve tolerantie, bij Michel Foucault
neemt wat vrijheid lijkt de gedaante aan van een toenemende disciplinering, bij Jos van Ussel
is het de kleinheid van het eng-seksuele hedonisme.

Het afscheid dat Van Ussel wil nemen van de seksualiteit, komt voort uit een overschatting
van de betekenis van de seksualiteit als maatschappelijke kracht in de moderne samenleving.
Weliswaar vindt Van Ussel dat aan de seksualiteit als zodanig - vroeger de verboden seksua-
liteit en nu de orgastische en lustgerichte seksualiteit - teveel betekenis wordt toegekend,
maar dat belet hem toch niet om in de veranderingen op het gebied van de seksualiteit zowel
een indicator als misschien zelfs een breekijzer to zien voor grote maatschappelijke en eco-
nomische veranderingen.

Echt duidelijk is hij daar overigens niet over, omdat hij tegelijkertijd ook zegt dat er eigenlijk
nog helemaal niet zulke grote veranderingen zijn en dat er dus ook nog niet van een seksuele
revolutie kan worden gesproken. "Alleen de wijzigingen die het systeem niet bedreigden,
waren mogelijk" (blz. 107) en even verderop in plaats van to beweren dat er veel verandert,
zouden we liever zeggen dat er veel in gisting is. Er is een groot verlangen naar verandering.
Het seksuele is maar een onderdeel van een grote beweging, naast de pop-art, de drugs, de
protestbewegingen en de revoltes". Uiteindelijk draait hij dan het Principe van het maatschap-
pelijk gedetermineerd zijn van de seksualiteit om; wezenlijk is immers "niet de mens aan de
maatschappij, maar de maatschappij aan de mens ...aan(te)passen"(blz. 122). Dan zou er
pas echt sprake zijn van een proces, dat je revolutionair zou kunnen noemen. Op de laatste
bladzijde van zijn boek volgt dan de hoopvolle conclusie: " Hoe belangrijk we de verandering
van de maatschappij ook vinden, toch mogen we niet uit het cog verliezen dat de omvorming
van het individu en van de mentaliteit van de bevolking een voorbereiding is op een waarborg
voor een betere samenleving' (blz. 147).

Ik ben het met deze opvatting nooit eens geweest en meer dan vroeger vatt me nu ook het
typische maakbaarheidsoptimisme van die tijd op en het naieve gemak, waarmee over 'om-
vorming' wordt gesproken. Op veel plaatsen in het boek wordt in soortgelijke termen gespro-
ken en lijkt er sprake van een niet nader gedefinieerde maatschappelijke en politieke kracht,
die in staat is het denken en het handelen van mensen to veranderen zonder dat er enige
weerstand wordt geboden. Tegelijkertijd blijken ook mensen zelf in staat zich zonder spoor
van intern conflict vrij to maken van de ballast van een traditioneel verleden en in denken en
doen een nieuwe houding aan to nemen, die strijdig is met alles wat ze ooit geleerd hebben.

Het idee van gemakkelijke maakbaarheid van mens en maatschappij is inmiddels echt
geschiedenis geworden, maar anders dan Van Usset denk ik dat er we[ alle aanleiding is to
spreken van een seksuele revolutie in de jaren rond 1970, omdat er toen in zeer korte tijd juist
op het gebied van de seksualiteit in alle opzichten zeer veel veranderd is. Daar is niet een
iemand, een instantie of een kracht voor verantwoordelijk geweest, maar het was wel de
uitdrukking van een verlangen, dat algemeen herkend werd toen het maatschappelijk als
incident zichtbaar werd. Duidelijk was toen overigens al wel, dat het toegeven aan het (seksu-
ele) verlangen niet meer gevaarlijk was. De komst van goede geboortenregelingsmogelijkheden
(de pil, het spiraaltje, sterilisatie en abortus - alles binnen minder dan tien jaar voor de hele
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bevolking beschikbaar gekomen en bereikbaar geworden!) is daar een belangrijke, bijna auto-
noom-technische factor in geweest. Dat de seksualiteit in het individuele leven van de burger
in positieve zin zo belangrijk kon worden, is naar mijn mening toch vooral een gevolg van het
feit dat in de moderne samenleving de maatschappelijke betekenis van de seksualiteit in het
algemeen zo gering is geworden. Ooit ging het er vooral om de biologische reproduktie van
de soort en de economische produktie voor de samenleving in blijvend geordende banen to
leiden, maar noch voor het een noch voor het ander is nog een regeling van de seksualiteit
nodig. Het krijgen van kinderen is nauwelijks nog een 'seksueel' thema en de economische
produktie (en consumptie) is niet meer afhankelijk van familie-en gezinsverbanden. Aan de
individuele leden van de samenleving kan zonder gevaar voor de maatschappelijke structuur
een grote mate van vrijheid worden gelaten in de wijze waarop aan de seksualiteit wordt vorm
gegeven. Zelfs Aids - een nog onvoorziene complicatie in 1970! - heeft daar maatschappelijk
niets aan kunnen veranderen. Zeker in het Westen is seksualiteit maatschappelijk zo onbe-
langrijk geworden, dat het zijn betekenis voor het individu en zijn persoonlijke leven ten volle
heeft kunnen krijgen.

Geen afscheid van de seksualiteit

Natuurlijk kan men afscheid nemen van de seksualiteit, niet op weg naar een hogere Ease
van totale menselijkheid, maar eenvoudigweg door of to zien van seksueel gedrag, een af-
scheid dus van wat Van Ussel als `eng-seksueel' aanduidde. Dat afscheid kan voor iets an-
ders staan - zoals bijvoorbeeld bij priesters -, maar dat hoeft niet, het kan gewoon een gebrek
aan lust, tijd of energie zijn: de lust weegt dan niet meer op tegen de last van het seksuele
`werk'. Het interessante aan,het debat over het priestercelibaat is niet de onthouding op zich,
maar de generate verplichting tot onthouding. Maatschappelijk wordt het steeds moeilijker om
de zin van een verplichting tot 'afscheid' op dit gebied nog to kunnen waarnemen en waarde-
ren. De positieve waardering van seksualiteit is inmiddels zo groot, dat het niet meer aangaat
iemand dit genoegen to ontzeggen, behalve dan ter bescherming van de -rechten van ande-
ren. Maatschappelijk gesproken heeft ook de kerk de legitimatie verloren zo in het persoon-
lijke leven in to grijpen. leder moet maar voor zich bepalen welke plaats hij aan de seksualiteit
wil geven. Dat kan ook onthouding betekenen.

Van Ussel kon na de bevrijding van de seksualiteit niet meer verder denken over de ont-
wikkelingen op het gebied van de seksualiteit zelf. Hij zag en signaleerde veel, maar had
moeite om de verschillende ontwikkelingen op hun eigen merites en op zichzelf to beoorde-
len. l-let opheffen van een reeks taboes en verbodsbepalingen was ook niet het einde van een
ontwikkeling, maar juist het begin. De verbodsmoraal veranderde in een vormgevingsmoraal,
die hele nieuwe problemen met zich meebracht en ook de behoefte aan een heel nieuw soort
seksuele hulpverlening deed, ontstaan. Met het opheffen van de taboes werden achter de
Chinese muur van het maatschappelijke zwijgen over de seksualiteit nieuwe feiten, leuke en
minder leuke, zichtbaar en daar moest over gesproken worden. Daar kon nu ook over gespro-
ken worden, en dat ook steeds duidelijker en onverbloemder:

Onverwachts bleek dat er niet alleen toe to leiden, dat mensen hun seksuele verlangens
openlijker tot uitdrukking brachten, maar ook hun seksuele leed (incest, seksueel geweld).
Ook hipr heeft de komst van Aids niet tot een nieuwe stilts, een nieuwe taboeisering geleid,
maar;juist tot een nog veel.explicietere'wijze van spreken over seksualiteit: Een begrip als
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'eng-seksueel' lijkt nu ook meet van toepassing op oude praktijken als seksueel geweld en
seksueel misbruik dan op de nieuwe praktijk van consensuele seksuele vrijheid. Zoals overi-
gens niemand van de seksuele hervormers heeft ook Van Ussel net voorzien wat het pro-
grammatische karakter van de seksuele vrijheid zou zijn. Het verlangen naarde 'emancipatie
van mens en maatschappij' benam hem zo ook het zicht op de emancipatie van de vrouw.

Van de seksualiteit is geen afscheid genomen in de kwart eeuw sinds Van Ussel zijn boek
publiceerde. Het liep alfemaal anders en veer meet langs de lijnen van een 'eng-seksuele'
geleidelijkheid dan Van Ussel prettigzou hebben gevonden. Het heeft ook veel meet de trek-
ken van een volkscultuur dan van een cultuur van de avant-garde aangenomen, maar het
aardige is misschien toch wel dat er in de banaliteit van het eng-seksuele toch trekken to
bespeuren zijn van de totaal-menselijke visie waar Van Ussel zijn hoop zo op gevestigd had.
De vraag 'hoe anders het ging en hoe het antlers ging' wil ik beantwoorden door de bespre-
king van zeven met elkaar samenhangende tendenties ('-ismen') die er in 'seks in Nederland'
in de jaren negentig to zien zijn. Het is een simpele heuristiek, die ik toepas en er komt geen
percentage of correlatie aan to pas, maar ik hoop dat het tegelijk herkenbare en verrassende
inzichten zal opleveren.

Seksueel egalitarisme

Er is sprake van een sterk toegenomen geiijkheid in` de relatie tussen man en vrouw.
Nergens wordt dat mooier gesymboliseerd dan in de datingshows. De opzet is volstrekt symme=
trisch, man en vrouw zijn in alle opzichten volledig aan elkaar gelijk ( al worden juist de uiter=
lijke verschillen weer sterk benadrukt!) en zijn ook zonder enige terughoudendheid lustobjec-
ten voor elkaar., Men beoordeelt elkaar over en weer op aantrekkelijkheid, maar let ook op de
eigen aantrekkelijkheid en wijze waarop men het voor de ander aantrekkelijk kan maken. Van
een traditionele rolverdeling is geen sprake meet em ten dele is men zich zelfs al niet meet
bewust van de elementen die daarin een-rol spelen. Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn in de
gelijkheidscultus niet verdwenen, maar veranderd in esthetische categorieen. Het zijn de ve-
hikels van de aantrekkelijkheid geworden en.hebben daarbuiten geen functie_

Egalitarisme is overigens niet noodzakelijk ook smaakvol: de ranzigheid van het seksuele
innuendo is niet langer een prerogatief van mannen en traditioneel typisch mannelijk sek-
sueel vermaak (strippers, porno, 'stag nights') kent nu ook zijn vrouwelijke varianten. In de zin
van Van Ussel gaat het hier om bij uitstekeng-seksuele' verschijnselen,maar er zit misschieri
toch meet in van.zijn 'totaal-menselijke' visie dan op het eerste gezicht lijkt. In het seksueel
egalitarisme klinkt heel sterk de grote gevoeligheid van de moderne samenleving door ten
opzichte van ongelijkheid, vooral waar die ongelijkheid een beperking van de autonomie en
de vrijheid van een van beide partijen inhoudt. Seks mag voor geld gekocht worden - als een
vrije transactie op een markt van aanbieders en consumenten -, maar een relatie niet: relaties
horen gebaseerd to zijn op wederzijds gevoel.

Het gebruik van status, macht, overwicht of geweld wordt ten aanzien van seks en relaties
meet veroordeeld dan ooit en in dat licht is ook de seksuele relatie tussen een meerder- en
een minderjarige steeds meet een probleem geworcen. De erkenning van gelijkheid als prak-
tijk is de voorwaarde voor individuele vrijheid en de basis van persoonlijke autonomie. In het
seksuele verlangen en het seksuele contact kan daarop teruggekomen worden, zoals bij SM,
maar dat is dan toch een spel dat alleen in de wereld van de seksualiteit ernst mag zijn.
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Seksueel egocentrisme

Naast de 'anderbehaging' als onderdeel van het seksueel egalitarisme is ook de 'zelf-
behaging' een algemeen verschijnsel geworden. De seksuele presentatie van de eigen per-
soon is daar voor beide geslachten de meest duidelijke sociale uitdrukking van. Keuze van
kleding, mate van ontkleding, wijze van beweging en versiering van het lichaam, het onder-
streept welbewust het seksuele karakter van de eigen identiteit en verraadt in veel gevallen
ook in codevorm de specificiteit ervan. Vaak maar tijdelijk overigens. Zo is de homoseksuele
subcultuur er bijvoorbeeld wel in 'geslaagd' de attributen van de mannelijkheid sterk to
seksualiseren, maar ze heeft ze niet exclusief kunnen maken. Integendeel, ze zijn in de nieuwe
vorm weer deel uit gaan maken van de gewone heteroseksuele cultuur.

Hoe uitdagend de seksuele presentatie ook is, een seksuele uitnodiging is het nooit op
zichzelf, tenzij in een context die ook zelf als expliciet seksueel bedoeld is (wel de 'darkroom'
of de disco, niet het zwembad of het zonneterras). In dezelfde steer past het ook dat het
publiek worden of maken van wat vroeger als uiterst intiem en zelfs als 'geheim' werd gezien
(seksueel contact, geboorte, naaktheid), het particuliere en private karakter van de seksu-
aliteit toch niet opheft. De private steer blijft ook in de openbaarheid bestaan.

Kenmerkend voor het seksueel egocentrisme is ook het streven naar extreme ervaringen
en intense gevoelens. Muziek, drank, drugs, hulpmiddelen worden daarvoor ingezet op een
tot nu toe ongekende schaal. Telefoonseks, pornografie en sexvideo's accentueren het 'zelf-
zuchtige' en masturbatoire karakter van de geindividualiseerde seksbeleving: de fantasie wordt
bewust opgezet en aangezet, niet als voorspel tot handelen, maar als bron van fysieke gevoe-
lens.

Een heel bijzondere vorm krijgt het seksueel egocentrisme in zulke verschijnselen als
transseksualiteit, kosmetische chirurgie, travestie, body building en allerlei vormen van tatoeage,
piercing en lichaamsverandering ('modification'). Het lichaam krijgt door deze soms zeer dras-
tische en irreversibele ingrepen meer en meer het karakter van een seksuele totem, een
nieuw verschijnsel, dat juist het tegenovergestelde inhoudt van de traditionele seksuele fetisj.
De fetisj vervangt de relatie met de ander, de totem is een sacralisering van het eigen lichaam.

Het seksueel egocentrisme kan gezieh worden als een nieuwe vorm van dandyisme, ge-
democratiseerd uiteraard en zonder enig snob appeal. Naar zijn aard staat het ver of van de
idealen van Van Ussel, maar het is niet strijdig met het seksuele egalitarisme. De gelijkheid in
de relatie op basis van de erkenning van een fundamentele gelijkheid van de mens staat een
groeiende aandacht voor de eigen bijzonderheid en het bijzondere karakter van de eigen
wensen en verlangens niet in de weg.

Seksueel indifferentisme

In eigenlijk iedere cultuur bestaan regels ter beheersing, beteugeling en ordening van de
seksualiteit. In relatief eenvoudige samenlevingen die economisch nog sterk afhankelijk zijn
van familiaire produktie en waar vererving van groot belang is, is de controle op de seksuali-
teit meestal zeer rigide. In hoger ontwikkelde samenlevingen wordt de regeling steeds meer
onderdeel van een algemener ethos, dat in het teken staat van orde en beheersing. Pas in de
moderne samenleving is het mogelijk de seksualiteit in zoverre vrij to latent dat het de betrok-
kenen zelf zijn die met elkaar bepalen hoe en in welke mate zij daar vorm aan willen geven.
Met nog maar weinig uitzonderingerr is seksualiteit een voor de maatschappelijke structuur
irrelevant gegeven geworden en blijft seksueel gedrag maatschappelijk ook zonder gevolgen.
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Indifferentisme houdt niet in, dat men niet nieuwsgierig is naar andermans seksualiteit, inte-
gendeel zelfs, de openheid op dit gebied, heeft ook een nieuw soort openbaarheid met zich
meegebracht. De seksuele nieuwsgierigheid: kan meer dan ooit.bevredigd worden, maar is
tegelijkertijd ook steeds meer een exhibitionistisch gewenst voyeurisme en. steeds minder
zedenmeesterij.

Van indifferentisme is in Nederland, meer nog dan in de meeste andere landen, ook opval-
lend sprake ten aanzien van de seksuele preferentie. De acceptatie en integratie van homosek-
sualiteit is in Nederland om nooit helemaal opgehejderde redenen duidelijk verder voortge-
schreden dan waar ook. De norm voor aJle seksueel gedrag is verantwoordelijkheid, consensua-
liteit en wederzijds respect, veilig yrijen en vrije wil, maar de vorm is geen. zaak van algemeen
belang meer. De persoonlijke vrijheid om seksualiteit naar eigen smaak vorm to geven gaat
hier op een aardige manier over in Van Ussel's waardering voor een meer `natuurlijke', meer
lustvolle en minder expliciet seksuele omgang tussen de seksen.

Seksueel essentialisme

De overtuiging dat seks voor het individu niet alleen-belangrijk is, maar dat het individu
ook in essentie seksueel is leeft sterk. Het seksuele bekennen is dan een weten is wie je
wezenlijk bent en 'het seksuele' kennen is ook een. weten is met wie je van doen hebt. Het
gaat daarbij niet in eerste instantie om gedrag, maar om gevoel, om wat innerlijk seksueel
beleefd wordt. Dat wordt ook in hoge mate als bepalend voor de eigen identiteit gezien. De
geschiedenis van de seksualiteit is tot voor kort een geschiedenis van gedrag geweest, de
toekomst lijkt toch meer aan de seksuele fantasie, de beleving van de richting van de seks.u-
ele, aantrekking, de aard van de gender- identiteit.

In de seksualiteit ligt, zo lijkt het in de moderne samenleving, de ware persoonlijke identi-
teit opgesloten. Langzamerhand is dat concept gedifferentieerd geraakt, in de negentiende
eeuw al naar object en richting, in onze tijd ook steeds meer,naar sterkte, aard en sekse-
gevoel. De gevoelde identiteit wijst de weg naar de ware vorm en die bepaalt weer mede de
sociale en persoonlijke identiteit. Omdat gedrag sneller en gemaKkelijker kan veranderen dan
een identiteit,, kan that voor.de betrokkene zelf. - meer dan voor zijn omgeving (precies omge-
keerd ten opzichte van een eeuw geleden dus) - een conflict opleveren. De keuze is in prin-
cipe vrij, maar men wordt wel geacht een.keuze to maken en daar bij to blijven. De differentia-
tie tussen homo- en heteroseksualiteit is scherper geworden. Van een keuze is in die zin dan
ook Been sprake,..het is vooral een kiezen voor de van nature gegeven identiteit.

In de jaren dat Van Ussel schreef, was de verwachting eerder - ook bij hemzelf - dat de
seksuele identiteit juist minder belangrijK en minder duidelijk omlijnd zou worden. Een vage
biseksuele optie ('niet bang voor homoseksuele gevoelens') leek de toekomst to hebben. De
'uniseks'gedachte van toen suggereerde het ontstaan van een soort androgynie. Misschien
kan de ontwikkeling sindsdien het beste omschreven worden als een sociale deseksualisering
van de androgynie enerzijds (een vermenging van traditionele mannen-en vrouwenrollen) en
als een toenemende psychologische d'ifferentiatie van de seksuele identiteit'bnderzijds.

Seksueel consumentisme

Er is een uitgebreide seksmarkt ontstaan, bevolkt door een groot aantal consumenten en
producenten. - Op die markt is van alles to koop: seks zelf, maar ook kleding, hulpmiddelen,
video's en tijdschriften. Er zijn bars en disco's met een onverbloemd seksueel karakter, reis-
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bureaus met een 'avontuurlijk' aanbod, 06-lijnen, contactadvertenties en relatiebureaus. Seks
is niet alleen zelf een artikel geworden, maar wordt ook weer gebruikt om de verkoop van
andere artikelen to bevorderen. Van Ussel doelde heel duidelijk ook op deze praktijken, als hij
het had over'de eng-seksuele revolutie'. Hij was absoluut niet gelukkig met de opbloei van de
seksmarkt, die ten tijde van 'afscheid van de seksualiteit' voor het eerst de contouren kreeg,
waar we nu al weer zo lang aan gewend zijn. Zijn opvattingen over seksuele lust en over
erotiek stonden nog sterk in het teken van een soort natuurlijkheidsideaal, dat geen behoefte
zou hebben aan lustverhogende produkten.

Tegen het seksueel consumentisme is zowel uit ethische als puur esthetische overwegin-
gen geageerd, maar niet ontkend kan worden dat het in ieder geval ook de uitdrukking is van
een positievere houding ten opzichte van de seksualiteit en het vermogen zonder al to veel
schuld of schaamte ruimte to geven aan de eigen wensen en fantasieen.

Seksueel vulgarisme

Dit sluit uiteraard nauw aan bij het vorige punt, maar wordt hier toch nog apart genoemd,
omdat de verwachtingen ook hier zo anders waren. In de hoogtijdagen van de seksuele revo-
lutie werd door velen toch verwacht dat met de bevrijding van de seksualiteit ook eeri hogere
kwaliteit in de beleving en in de uitdrukkingsmogelijkheden bereikt zou kunnen worden. De
pornografie zou plaats maken voor echte erotische kunst, de prulligheid van erotische kleding
voor een echte seksuele mode. De variatie is ontegenzeggelijk groter geworden en er is ook
meer kwaliteit, maar er lijkt weinig reden to verwachten dat een niet onderdrukte seksualiteit
als vanzelf tot een bepaalde verfijning zou leiden. De eerlijkheid gebiedt veeleer to zeggen
dat esthetisering ook onvermijdelijk een zekere ontseksualisering inhoudt en dat zogenaamde
erotische kunst meestal niet erg opwindend is. Seks heeft en houdt iets ordinairs en dat heeft
to maken met het primaire en sterk zintuiglijke karakter van de seksualiteit. De seksuele prik-
kel die gezocht wordt, kan heel specifiek zijn, maar dat betekent zeker niet dat ze ook heel
verfijnd of sophisticated zou moeten zijn. Eerder is het tegendeel het geval. Hoe seksueler de
prikkel moet zijn, hoe explicieter, directer en rauwer. Goede smaak hoort thuis in de wereld
van het sociale contact, in relaties tussen'mensen. Van beschaafde seks raakt niemand-opge-
wonden.

Van seksueel vulgarisme is ook nog in een heel andere zin sprake. Er kan directer over
seksualiteit worden gesproken en dus wordt er ook openlijker seksueel gesproken. Er 'kan
meer seksueel explicieter materiaal worden vertoond en dus wordt er ook op ander gebied
explicieter met seksueel materiaal gewerkt. De algemene seksualisering van de alledaagse
cultuur heeft meer tot een vulgarisering van de cultuur dan tot een beschaving van de seksua-
liteit geleid. Dat is misschien jammer, maar is het ook erg?

Seksueel biologisme

In de jaren van de seksuele revolutie heerste de ideologie van de maakbaarheid, van het
geloof in de sociale bepaaldheid en daarmee ook van de mogelijkheid tot sociale verandering
en tot vrije keuze. Er valt "niets objectiefs to zeggen omtrent het wezen van de seksualiteit,
het `wezen' van de vrouw, van de man.... Wanneer we zeggen dat de mens alle richtingen uit
kan, en dat alle mensbeelden op keuzen gebaseerd zijn, dan geldt dit ook voor het seksuele",
aldus Van Ussel (blz. 26). Inroiddels is de pendel weer wat de andere kant uitgezwaaid en
daarmee is ook de aandacht voor de biologische en gedetermineerde aspecten van de sek-
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sualiteit weer toegenomen. De rnan/vrouw-verschillen zijn weer interessant, voorzover ze
constitutioneel bepaald zijn. Dat zijn ze meer dan in het verleden gedacht werd, maar op veel
gebieden hoeft dat' minder conaequenties to hebben dan wordt gemeend. Dat is echter nog
niet hetzelfde als vrijheid van keuze of van de onmogelijkheid iets over het wezen of het
wezenlijke to zeggen. Meer en meer zien mensen zichzelf ook als onderdeel van the great
chain of being' voortgedreven worden door het zelfzuchtige gem, dat opzijn eigen reproduktie
uit is. Tussen mensen, meer darn-simpelweg'tussen man en vrouw,- Iijken grote verschillen to
bestaan in seksuele drift en behoefte'aan seksualiteit.

In het persoonlijke leven is er, ten dele door ervaring wijs geworden, weer meer beset van
een zekere gedetermineerdheid, een geworpenheid in een dat maar tot op be-
perkte hoogte to be*fnvloeden is door eigen keuzes. De ruimte die er is, is beperkt, maar het
lijkt er wel op dat er steeds meer mee gedaan wordt.

Afscheid an Van Ussel

Zeven tendenties die samen een beeld van de, seksualiteit.. in it decennium opleveren, dat
duidelijk, maar niet totaal afwijkt van de toekomst die Van Ussel als pleidooi en als utopie in
`afscheid van de seksualiteit' verwoordde. Het belangrijkste verschil - wat mij betreft een ver-
schil van mening, maar misschien toch ook in de histQrische ontwikkeling rinds 1970 - zie ik
toch in de overwaardering door Van de maatschappelijke betekenis van de seksua-
liteit en.de onderwaardering van de betekenis van seksualiteit in het persoonlijk [even. De
liberalisering van. de seksualiteit paste in een trend naar individualisering en heeft ook zelf, de
individualisering weer versterkt. De seksualiteit is een eigen levensterrein geworden en wat
mensen daar wel en niet doen, is .grotendeels hun eigen zaak. Als er van maakbaarheid
sprake is, is dat de maakbaarheid van eigen leven en de daarmee onvermijdelijk verbon-
den beperkingen.


