
“Voor veel mensen ligt seksuele
vrijheid in het durven tonen van
jezelf en zeggen wat je voelt en
wilt. Voor wie zich juist beschaamd
voelt over zijn seksualiteit is dit
niet vanzelfsprekend. 

Om werkelijk vrij te zijn moeten zij
niet alleen de externe, maar ook de
interne ketenen afwerpen die
seksuele (zelf)acceptatie in de weg
staan. 

Daarom is het belangrijk om de
seksuele taboes die er (nog steeds)
heersen in onze maatschappij,
zoveel mogelijk weg te nemen.”



LOSBANDIG VS PREUTS

We leven in een wereld en
beeldcultuur waarin seksualisering
aan de orde van de dag is en
seksueel genot binnen handbereik
ligt. Advertenties en videoclips
schotelen ons suggestieve beelden
voor waar de seks van afdruipt. We
kijken online porno, hebben
cyberseks, doen aan sexting en
gluren naar ‘bekende’ Nederlanders
op Only Fans, waar sex sells het
motto is. Realityseries vol expliciete
seks zijn razend populair en fetisj-
evenementen als Wasteland
verkopen binnen no-time uit.

Aan de ene kant tamelijk onschuldig,
zolang we er anderen geen kwaad
mee doen en er wederzijdse
instemming is (met dank aan
#metoo!). Anderzijds lijken we door
te slaan in losbandigheid en de
liefdeloze verheerlijking van
(lust)objecten.

Tegelijkertijd is er een bepaalde
voorzichtigheid, een nieuwe preuts-
heid, ontstaan. Om te voorkomen dat
een camera ons imperfecte lijf
snappt terwijl we topless liggen te
zonnen of na het sporten aan het
douchen zijn. Of om te voorkomen
dat we op straat worden belaagd
vanwege (vermeende) homoseksu-
aliteit of een andere niet cisgender
geaardheid.

WAAROM TRASH LAKE?

En laten we niet vergeten, dat er
ook een grote groep mensen is, die
seks liever privé en louter als ’n daad
van liefde wil beleven. Vanuit
persoonlijke, culturele of religieuze
overtuiging (en soms juist als
tegenreactie op al die seksuele
ongeremdheid).

DOORBREKEN VAN TABOES

Ondanks het groeiende bewustzijn
en de maatschappelijke openheid
over seksualiteit, blijft het voor veel
mensen ongemakkelijk, of zelfs een
taboe, om over te praten. Vooral als
hun verlangens - of die van de ander
- afwijken van de (hetero)norm die
thuis, op school of bij vrienden
heerst. 

Daarom vinden wij het belangrijk om
het (ook) met TRASH LAKE over
seksuele diversiteit te hebben: hoe
kunnen we elkaars behoeftes en
grenzen accepteren, zonder elkaar
af te keuren of als preuts, losbandig
of abnormaal gezien te worden? 

Want zoveel mensen, zoveel smaken
aan seksualiteit. Met TRASH LAKE
leggen we hier een vergrootglas op.
We laten overeenkomsten tussen
verschillende seksuele identiteiten
zien en willen stereotypen en
vooroordelen ontkrachten. 


