
   Nummer 2 • april 2020 5

Iedereen wil een tattoo.
Dat de lagere klasse tattoos mooi 
vond en de hogere- en midden-
klasse niet, had te maken met 
het idee of je wel of niet controle 
had over je lichaam. De hogere 
en middenklasse vonden het per-
manente karakter van de tatoe-
age een onoverkomelijk iets. De 
moderne tijd met zijn lasertech-
nieken en minder diepgaande ta-
toeagetechniek zorgen er nu voor 
dat ook de middenklasse massaal 
de tattoo omarmt. Met de mo-
derne technieken is de tatoeage 
semipermanent en dus behoudt 
de getatoeëerde de controle over 
het eigen lijf. [01]

De motieven voor een tatoeage.
Laten we de impuls- en deco-
ratietattoo buitenbeschouwing 
laten. Het zijn de tatoeages waar-
van men de meeste spijt krijgt. 
Overigens krijgt tegenwoordig 
zo’n 50% van de mannen spijt 
van de gezette plaatjes, ongeacht 
het motief! Volgens de laserprak-
tijken ligt dat zelfs op 80%. [02] 
Hier wil ik het ook niet hebben 
over de mensen die door tat-
toos en piercings (vaak op bizarre 
plekken bijvoorbeeld de oogbol) 
willen laten zien hoe masculien 
ze wel niet zijn. Tevens laat ik 
buitenbeschouwing de erotische 
beleving die iemand ervaart bij de 
tatoeage. “No other body deco-
ration is as sexual and sensuous 
as the tattoo. The delicate and 
subtle contours of the human 
body can be heightened and exa-
ggerated through the grafting of 
pictorial designs onto the skin. 
It is the only art that incites both 
touching and seeing.”  [03]
Als eerste motief noem ik de 
meest aimabele tattoos, de lief-
des- en de herinneringstattoos. 
De buitenwereld mag (misschien) 
of moet zien dat deze liefde echt 
en voor eeuwig is. Henk Schiff-
macher noemt deze ook wel de 
bruidstatoeage. “ Zelf tatoeëerde 
ik op het huwelijk van rock-‘roll-
legende Herman Brood  op hem 
een pistool en op zijn vrouw een 
schietschijfje.” [04] De herinne-
ringstattoo vertelt het verhaal van 
een transitie in de persoon die de 
tattoo heeft laten zetten. Dat kan 
een sterfgeval zijn of het over-
winnen van een ernstige ziekte. 
De motieven van de getatoeëerde 
zijn duidelijk, zeer persoonlijk en 
integer. Ze passen bij ons huidig 
tijdsgewricht waarin (persoon-
lijke) emoties centraal staan.
Een tweede motief: in zijn Lexi-
con noemt Hanky Panky Schiff-
macher (lemma) ‘Narcisme’ als 
motief, het graag flaneren op ta-
toeageconventies. En hij voegt de 
zin ‘Pride in your Hide’ toe. 
Als derde motief zijn er de ge-

deelde hobby’s van mensen, zoals 
het dancefestival Thunderdome 
[05] of een voetbalclub, of ern-
stiger, de instorting van de Twin 
Towers in Amerika (bankiers, 
politie- en brandweermensen lie-
ten gezamenlijk een tattoo zetten 

ter bevestiging wat zij als groep 
hadden meegemaakt).
Een vierde motief is de tatoeage 
die de ander buiten willen hou-
den, die de ander schrik aan moet 
jagen. Als voorbeeld kunnen hier 
de biker- en de gevangenistattoos 
genoemd worden. De cipier Dan-
zig Baldaev fotografeerde geta-
toeëerde gevangenen en verklaar-
de in zijn boek de betekenis van 
de tatoeages. Had je op de borst 
een Russisch orthodoxe kerk met 
meerdere bolvormige torens, dan 
volstond het tellen van het aantal 
torens om te weten hoeveel men-
sen de drager vermoord had. [06]
Welk motief je ook hebt, ze ver-
trekken allemaal vanuit het idee 
dat je een autonoom subject bent 
en met je lichaam mag doen wat 
je wilt.
 
Het ‘Explosie van het Ik’ Motief.
Polhemus die veel over mode en 
tatoeages heeft geschreven, ziet 
de wending naar het Ik als eerste. 
“Steeds meer mensen vandaag de 
dag creëren een onderscheidend, 
uniek uiterlijk om te ontsnap-
pen aan de uniformiteit van de 
wereldwijde cultuur.” [07] Toch 
voegt Polhemus in eerdere boe-
ken de paradox toe die bij het 
tatoeëren ontstaat, namelijk de 
tijdelijkheid van de mode, om 

De psychologie achter de tatoeage
‘in-te-zijn en er-bij-te-horen’ die 
gepaard gaat met de onveran-
derlijkheid van de tatoeage want 
die is immers niet gemakkelijk te 
verwijderen. [08] Tevens voor-
spelt hij de uniformering van de 
getatoeëerde mens: ze zijn in-
wisselbaar voor elkaar geworden, 
terwijl ze zo opzoek waren naar 
uniciteit, die ze in de tatoeage 
dachten gevonden te hebben. [09]
Margo DeMello ziet juist in het 
mainstream worden van de tat-
toos een poging van de getatoe-
eerde om de ver achter ons lig-
gende idealistische jaren 60- en 70 
en het daarvoor in de plaats geko-

men hyperconsumentisme, de ge-
broken gezinnen en de cynische 
tijdsgeest, positief vorm te geven. 
De huidige middenklasse leent 
de tattoosymboliek uit vervlogen 
tijden als een hang naar eenheid, 
eenvoud en authenticiteit. De tat-
too is dus weer een teken van ver-
zet tegen de heersende klasse. Zij 
noemt de moderne tattooperiode 
vanaf 1980-1990 de ‘decade of the 
story’. [10]  “The body thus acts 
not only as a site of personal cre-
ativity, but also as a touchstone 
of authenticity and truth, ‘the 
last artistic territory resisting co-
optation and commodification’ 
“. [11]
Henri Beunders is niet echt een-
duidig in zijn conclusie waarom 
wij tattoos dragen maar het lijkt 
hem, naar mijn idee, vooral de 
euforie van het Ik in een meer 
negatieve betekenis te zijn. De 
krampachtige behoefte de we-
reld te tonen (door al onze tat-
toos) wie wij denken te zijn en 
daarvoor, hopen we, de goed-
keuring van de ander te krijgen, 
bestempelt hij als negatief. “De 
mens heeft aan zichzelf niet meer 
genoeg. Aandacht vereist echter 
intussen bijna bovenmenselijke 
bijzonderheid. (…) “In onze tijd 
van vrede geldt: ‘Wie niet gezien 
wordt, is verloren’” (…) “Als we 

ons vergrootglas richten op de 
getatoeëerde mens, zien we ook 
dat alles moet verwijzen naar de 
onvermoede, ja, peilloze diepten 
van de ziel.” [12] In de woorden 
van Caplan “but what certainly is 
central to a lot of contemporary 
tattoo and piercing talk is the idea 
of individuation of the tattoo, 
(…) as a declaration of me-ness”. 
De tattoo als ‘private diary’ of ‘a 
montage of my life’.[13]

Minder positieve motivatie.
Zelf wil ik aan het rijtje van re-
denen om een tattoo te nemen 
nog een toevoegen. Natuurlijk 
onderschrijf ik het huidige tijds-
gewricht, de enorme aandacht 
voor het eigen ik en de drang om 
te ‘shinen’. Lees daarover mijn 

eerdere twee artikelen over de 
selfiecultuur en de opkomst van 
het ego. [14] Ik heb respect voor 
tattoos die je passievol opnemen 
in een groep of in een relatie; ik 
bewonder de persoonlijke herin-
neringstattoos; ik begrijp de ero-
tische aspecten van het tatoeëren; 
ik adoreer het persoonlijke ver-
haal op de huid.
Maar ik constateer ook een grote 
(?) groep tattoo zettende per-
sonen die maar wat aan rom-
melen. Voor hen is het slechts 
een ‘fashion statement’, een dom 
erbij willen horen (neem ook de 
vele ouderen die voor de fun of 
voor de angst van het verlies van 
contact, samen met hun klein-
kind een tattoo zetten). Of zoals 
ook Margo DeMello zijdelings 
in haar conclusies opmerkt (en 
zij citeert diverse tatoeërders) “I 
found my self turning 60% of 
the potential customers away be-
cause they just didn’t have a clue 
about what they were doing.” 
[15] Dat wordt bevestigd in de 
laatste tattoo-mode, het laten zet-
ten van een sleeve (= halve, drie-
kwart of hele arm van schouder 
tot pols). Een analyse van sociale 
media (o.a. twitter) openbaart dat 
de meeste ‘sleeve-zetters’ geen 
idee hebben wat er op hun arm 
moet en dus hulp vragen. [16] De 

Engelse krant The Telegraph van 
3 april 2009 beschrijft psycholo-
gische onderzoeken waarin ge-
concludeerd wordt dat personen 
met 3 of meer tattoos waarschijn-
lijk een laag zelfbeeld hebben. 
‘Pride in your hide’, de leegte 
dat is wat deze tattoos laten zien. 
Geen individueel en zwaar over-
dacht verhaal. Beunders tekent 
op dat de meeste tattoodragers na 
ongeveer tien jaar de eigen bete-
kenis van hun tattoos niet meer 
kennen. [17] 
En het meest ernstige: kopiëren 
als je niets weet! Doe mij maar 
deze Maori tatoeage, wijzend 
naar een oude tekening. Maar 
elke Maori tatoeage is uniek, 
daarom wilden ze ook later nooit 
gefotografeerd worden, bang 
voor de kopie! Een tekening van 
een grote Maori tatoeage gold in 
de tijd van James Cook als zijn 
handtekening. 
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Sommige getatoeërden hebben
diepzinnige gedachten

achter hun tattoos. Anderen tonen
met hun plaatjes een diepe leegte.
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