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Zo veranderde de tatoeage in 
mode voor de massa

Tijd van de 

Vroeger zag je tatoeages vooral bij prostituees, zeelui en criminelen, of 
juist bij een kleine elite. Nu hebben mensen in alle soorten en maten ze. 

Hoe brak de tattoo door bij het grote publiek?

 7 TEKST: CARLIJN SIMONS
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Met een vlinder op je enkel liet je zien: ik ben 
geen benepen burgerman met een saaie baan

 ‘Heb je een tatoeage?’, vroeg de 
Amerikaanse talkshowhost Dick 
 Cavett in 1970 aan zangeres Janis 
Joplin. ‘Ja, een paar’, antwoordde 

de zangeres, en ze liet haar pols zien. Daarop 
stond een slingerplantje. Vervolgens wees ze 
naar het hartje bij haar linkerborst. Terwijl 
publiek en presentator lichtelijk naar adem 
hapten na deze voor toen nogal intieme  
mededeling, verklaarde Joplin: ‘Ik wilde wat 
versieringen, snap je. Deze op mijn pols is 
voor iedereen. Die op mijn tiet is voor me-
zelf en mijn vrienden. Gewoon een kleine 
traktatie voor de jongens, de slagroom op de 
taart.’ 
Joplins tats waren gezet door Lyle Tuttle, 
ook wel de ‘vader van de moderne tatoeage’ 
genoemd. In het San Francisco van de jaren 
zestig begon hij onder meer studenten en 
 artiesten van huidversieringen te voorzien. 
Maar na de coming-out van Joplin ging het 
balletje volgens Tuttle pas echt rollen. ‘Daar 

kwam enorm veel publiciteit uit voort’, zei 
hij later over Joplins optreden bij Cavett. 
 ‘Tattoos werden opeens een ding.’ En het 
balletje is sindsdien ook niet meer gestopt 
met rollen. Hoeveel mensen nu exact tattoos 
hebben, is niet bekend. Maar dat hun aantal 
groeit en groeit, dat staat vast. Een tekenend 
statistiekje: het aantal tattooshops in Neder-
land is tussen 2014 en 2020 meer dan ver-
dubbeld (zie het kader ‘Inkt in opmars’). Zo 
veranderden tatoeages in versiering voor de 
massa.

Lang geleden
Priesters en prostituees
Tatoeages waren ook in 1970 allesbehalve 
nieuw natuurlijk. Ötzi, Europa’s oudste na-
tuurlijke mummie, had er bijvoorbeeld maar 
liefst 61. Tussen de mummies die zijn opge-
graven in Egypte, zitten heel wat priesteres-
sen en andere hoge figuren met tatoeages. 

En voor christelijke kruisvaarders was een 
kruisje het bewijs dat ze in Jeruzalem waren. 
Maar gemeengoed was de tattoo zeker niet. 
‘Lang was het vooral óf de elite, óf de onder-
kant van de samenleving’, zegt Henri Beun-
ders, emeritus hoogleraar ontwikkelingen in 
de publieke opinie (Erasmus Universiteit 
Rotterdam). Hij deed onderzoek naar de 
opmars van de tatoeage in onze tijd, en 
schreef daar een boek over. Hoeren, crimi-
nelen en ander ruig volk hadden volgens 
hem tattoos omdat ze buiten de ‘normale’ 
gemeenschap vielen. Met bepaalde afbeel-
dingen wisten ze onderling toch een gevoel 
te creëren ergens bij te horen. ‘De elite ge-
bruikte ze juist om zich af te zetten. In het 
bijzonder tussen 1850 en 1930 wilde die zich 
onderscheiden van de brave burgers. Met 
bijvoorbeeld een dolfijntje, netjes onder een 
armband, of een vlinder op de enkel liet  

je zien: ik ben geen benepen 
burgerman of -vrouw, geen 
suffe jurist, leraar, dominee 
of  zakenman met bekrom-
pen normen en waarden.’

De jaren 70
Op de barricaden 
Maar in 1970 zag de wereld 
er inmiddels anders uit. Ar-
beiders hadden een plek in 
de maatschappij verworven, 
en met de welvaartsstijging 
na de Tweede Wereldoorlog 
voelde ook de gewone man 
zich serieus genomen. Beun-
ders: ‘Die zag zichzelf als au-
tonoom individu, als iemand 
die met zijn leven kon doen 
wat hij wilde, zonder te wor-
den gehinderd door een van 
bovenaf opgelegde gedrags-
norm.’ Gewone mensen voer-
den een emancipatiestrijd, 
aldus Beunders. ‘Daarbij 
kwam de tatoeage heel goed 
van pas om anti-autoritaire 
ideeën uit te dragen. Een 

hartje nemen zoals de hoeren, of een 
anker à la de zeemannen betekende dat 
je tegen het establishment was.’ En met 
een Chinees teken of tribal liet je volgens de 
Rotterdamse historicus zien dat je je ver-
bonden voelde met de oermens. En niet met 
de westerse consumptiemaatschappij. 
Rebelse popmuzikanten waren voortrekkers 
in deze ontwikkeling. In eigen land hadden 

Inkt in opmars 
Een warme dag met veel onbedek-

te ledematen laat er geen twijfel 
over bestaan dat het aantal tattoos is 
toegenomen. Toch bestaan er weinig 
statistieken die dat keihard bevestigen. 
Hooguit bleek uit cijfers van de Kamer 
van Koophandel dat het aantal tattoo- 
shops sinds 2013 meer dan verdub-
beld is, van 958 toen tot 2041 in 2020. 
In het onderzoek ‘Ongevallen en Bewe- 
gen in Nederland’ (in opdracht van het 
ministerie van Volksgezondheid, Wel- 
zijn en Sport) werden tussen 2010 en 
2014 ook vragen opgenomen over 
tatoeages. Daaruit bleek dat zo’n een 
op de negen Nederlanders er eentje 
had (dat aantal is sindsdien vrijwel 
zeker verder toegenomen). De helft 
van die mensen had er zelfs meer-
dere. Zestig procent van de tattoo-
dragers was vrouw. Tatoeages 
kwamen het meest voor in de 
leeftijdsgroep veertig tot 49 jaar. 

we bijvoorbeeld Golden Earring. Van die 
band had gitarist George Kooymans een 
vlinder op zijn rechterbil en zanger Barry 
Hay op zijn bovenarm een dolfijn die door 

Waar Janis Joplin 
(links) haar tattoos 
bescheiden en privé 
hield, daar waren  
die van Amy Wine- 
house groot en 
opzichtig. Andere 
generatie, andere 
motieven.

Het verhandelen  
van betatoeëerde  

Maori-hoofden was  
eind negentiende eeuw  

een Nieuw-Zeelandse hobby  

Lyle Tuttle geldt  
als vader van de 
moderne tattoo.

Dit ben ik 
Historicus Henri 

Beunders sprak 
een groot aantal 
‘tattoomensen’ over 
het waarom van  
hun plaatjes. Zoals: 
Lisa (29) over de bloe-
men, onder meer op 
haar hiel: ‘Ze zijn de 
sieraden van mijn 
lichaam, stempels, 
mooie markeringen 
van mijn leven.’

Alex (41) over het 
copyrightteken op  
de binnenkant van 
zijn pols: ‘Ik wilde iets 
bijzonders, dat me er 
steeds aan herinnert 
dat ik creatief en 
origineel moet zijn, 
zoals anderen iets 
aanmoedigends op 
hun ijskast plakken.’
Joris (45) over het 
zwart-witpatroon dat 

een groot deel van 
zijn lijf bedekt en de 
Japanse draken op 
zijn schouders: ‘Ik 
vind me nu mooier  
en aantrekkelijker.  
Het haalde een stukje 
onzekerheid weg.’
Anne (25) over haar 
tientallen tatoeages: 
‘Herkenning en 
acceptatie, daar  
gaat het om.’
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Janis Joplins pols- 
slingerplantje.
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Zonder de media had de tattoo de laatste 
 decennia niet zo’n opmars kunnen maken

Optocht der tattoos, Henri Beunders, De 
Geus (2020): een duik in de maatschappe-
lijke en culturele ontwikkelingen die de 
huidige tattoorage verklaren. 

M EER IN FO RMATIE

een hoepel duikt. In het kielzog van Joplin 
besloot ook een relatief groot aantal ‘nor-
male’ vrouwen een tattoo te nemen. Volgens 
Beunders onderschreven ze daarmee hun 
persoonlijke emancipatie, als vrouw. Moes-
ten ze vroeger braaf hun rol in het huishou-
den vervullen, nu trokken steeds meer vrou-
wen hun eigen plan. En daar hoorde een 
tatoeage bij. 

De jaren 90
De grote doorbraak
Rebels of niet: de tattoos waren in die 
tijd meestal nog weinig uitgesproken. 
Ze waren vaak klein en gingen bedekt 
onder een korte mouw, of waren goed 
verborgen in de bikinilijn. Beunders: 
‘De echte verandering kwam pas rond 
1990, toen het fenomeen body modifi-
cation zijn intrede deed.’ Het lichaam 
werd een bouwpakket dat met face-
lifts, borstvergrotingen, piercings en 
tatoeages naar hartenlust kon worden 
aangepast en geperfectioneerd. ‘Men-
sen vonden steeds vaker dat ze alle-
maal recht hadden op aandacht. Niet 
alleen de beroemdheden, rijken of suc-
cesvollen mochten opvallen, maar ook 
de bijstandtrekker of vakkenvuller.’ De-
tail: of iedereen die zich liet versieren 

diep van binnen écht geloofde dat hij mocht 
opvallen, is nog de vraag. Beunders: ‘In een  
onderzoek van de Britse Liverpool Hope 
University kwam in 2009 naar voren dat 
mensen met drie of meer tattoos last hadden 
van een laag zelfbeeld.’
Hoe dan ook: steeds meer gewone mensen 
zetten tattoos, en niet meer alleen een  
lieflijk bloemetje dat schuilgaat onder de 
kleding. Want met de wens om op te vallen, 
werden de plaatjes groter, extremer en beter 
zichtbaar. Zoals die van Amy Winehouse. 
De zangeres zette haar eerste in 2004 en 
kwam tot haar dood in 2011 tot een totaal 
van veertien stuks, waaronder het cartoon-
figuur Betty Boop op haar onderrug, een 
Egyptisch kruis tussen haar schouderbladen 
en de naam van haar toenmalige vriendje 
Blake boven haar borst.

Jaren 2000
Met een boodschap 
Er was nog een ontwikkeling die een rol 
speelde, aldus Beunders. De samenleving 

was verbrokkeld geraakt, en gaf mensen 
steeds minder houvast. In de tijd van de ver-
zuiling was het nog lekker overzichtelijk: je 
hoorde bij een bepaalde groep mensen, en 
dat bepaalde voor een groot deel je identi-
teit. Maar die tijd was niet meer.
De consumentengedragonderzoeker Anne 
Velliquette (University of Arkansas, VS)  
interviewde in 1998 tattoodragers over hun 
redenen om tatoeages te nemen. Beunders: 
‘Haar conclusie was toen dat die mensen in 
de kern wisten wie ze waren. Maar toen ze 
het onderzoek in 2005 herhaalde, bleken de 
tattoodragers ook een bewijs nodig te heb-
ben dat ze überhaupt ‘een zelf’ hadden. Ze 
misten ‘persoonlijke ankers’ die je nodig 
hebt voor je identiteit. Een tattoo kan daar-
voor zorgen.’ Een aarsgewei op je rug of een 
spreuk in Sanskriet op je arm is een toe-
gangsbewijs tot de ‘club der tattoomensen’. 
Het schept een onderlinge band, en geeft je 
zo een identiteit. 
Toch vormen zaken als ‘jezelf willen afzet-
ten’ of ‘ergens bij willen horen’ niet het hele 
verhaal. Beunders merkte in ontmoetingen 
met getatoeëerde mensen ook een behoefte 
aan communicatie, aan een gesprek over wie 
hij of zij is. Een tattoo met een persoonlijk 
verhaal is daar een mooie aanleiding voor. 
Ook dient een huidversiering regelmatig als 
manier om traumatische herinneringen of 
bepaalde gebeurtenissen een plek te geven. 
De gigantische leeuw op de rug van voetbal-
ler Memphis Depay staat bijvoorbeeld sym-
bool voor de ‘jungle’ waarin hij opgroeide 
en de moeilijke jeugd die hij overwon.  

Nu
Kijken en bekeken worden

Zonder de media had de tattoo de 
laatste decennia niet zo’n grote 
opmars kunnen maken, denkt 
Beunders. Zelfs al had de elite 
van vroeger met tatoeages te 
koop willen lopen: dat kon he-
lemaal niet. De rijken der 
aarde kwamen elkaar alleen 
op feestjes tegen waar ze 
strak in het pak zaten. Hoe-
ren, criminelen en zeelui 
aan de andere kant hiel-
den zich op in buurten 
waar ‘beschaafd’ volk 
zich vrijwel niet ver-
toonde. En de fans van 
de muzikale rebellen uit 
de jaren zeventig en 
tachtig zagen hun idolen 
eigenlijk alleen tijdens 
concerten, of een enkele 
keer op een fotootje in 

Bij wet geregeld 
In 2014 liet Nel Bolten uit Den Haag 

‘Niet reanimeren, ik ben 91+’ op haar 
borst tatoeëren. Na onduidelijkheid 
over de rechtsgeldigheid ervan, liet de 
minister van Volksgezondheid weten 
dat je een wens tot niet behandelen op 
alle manieren mag aangeven. En dat 
hulpverleners de tattoo dus moesten 
respecteren. Sowieso is bij de wet 
geregeld dat iedereen boven de zestien 
jaar zelf mag beslissen over een tattoo. 
Dat is gebaseerd op artikel elf van de 
Grondwet, dat het recht op onaantast-
baarheid van het lichaam vastlegt. Dat 
betekent dat je zelf mag beslissen wat  
je met je lijf doet. Iets soortgelijks staat 
ook in Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. De mensen-
rechten en tattoos komen samen in  
de Human Rights Tattoo Foundation. 
Die club is sinds 2012 bezig om alle  
6773 letters uit de verklaring op mensen 
te tatoeëren, een letter per persoon. 
Heb je nog een stukje lege huid? Ze 
zoeken nog vrijwilligers:  
humanrightstattoo.org

Van top tot teen 
Kunstenaar Jan Hoek biedt zijn lichaam 

aan als canvas aan tatoeëerders. Zij 
mogen hun zelfportret op zijn huid zetten. 
Inmiddels sieren al tientallen koppen zijn 
lichaam. In de Volkskrant zei Hoek in 2019: 
‘Ik zie geen tatoeages meer, ik zie de lege 
plekken.’ Hij is niet de enige die er geen 
genoeg van krijgt. 
7 Alleen de binnenkant van de handen  
en voetzolen van Matt Gone zijn nog 
‘schoon’. Daar houdt de inkt namelijk  
niet. Maar verder bedekken tattoos 98 
procent van het lichaam van de Amerikaan. 
Met als finishing touch een ‘Fuck off ’ op de 
binnenkant van zijn lip. 
7 Een kakelbonte verzameling bedekt 
negentig procent van het lijf van Matthew 
Whelan. De Brit heeft zijn naam dan ook 
officieel laten veranderen in King Of Ink 
Land King Body Art The Extreme Ink - Ite. 
7 De Amerikaan Bill Gibby stelde zijn 
gezicht en kale hoofd beschikbaar als 
reclamezuil. Tegen betaling liet hij er 
webadressen van pornosites op zetten. 
Daar heeft hij inmiddels wel spijt van.  
Dus zamelt hij nu geld in om ze te laten 
weglaseren.

een tijdschrift of krant. Dat veranderde toen 
het aantal televisiezenders explodeerde, en 
helemaal toen het internet doorbrak. Beun-
ders: ‘We zijn veranderd in Homo videns, de 
kijkende mens. Tegelijk zijn we ook de be-
keken mens geworden. En de exhibitionisti-
sche mens, die zijn eigen identiteit in beeld 
wil brengen.’ Sociale media en YouTube 
 gaven daarbij het beslissende zetje, meent 
hij. ‘Dat werd de belangrijkste aanjager voor 
de populariteit van de tatoeage. Want hoe 
vaker we iets zien, hoe meer we eraan ge-
wend raken en hoe positiever we erover gaan 
denken.’
Inmiddels winnen volgetatoeëerde zangers 
talentenjachten op televisie, zitten de popu-
lairste sporters onder de plaatjes, en loven 
modewinkels tatoeages uit als prijs om klan-
ten te lokken. Kortom: ‘Wat begon als rebel-
lie is nu geaccepteerde mode geworden,’ 
concludeert Beunders. Maar mode blijft 
mode. En hoewel die van de tattoo alweer 
een paar decennia meegaat, en voor de eige-
naars vrijwel onuitwisbaar is, bestaat er  
altijd een kans dat het ook weer een keertje 
voorbij zal zijn. Gelukkig hebben we dan  
altijd de plaatjes nog. 7

redactie@quest.nl

Naar klassiek 
voorbeeld
Het leidde tot een ware  

rage: de ontdekking van 
Egyptische mummies eind 
negentiende, begin twintigste 
eeuw. Priesteressen en andere 
hoge dames in de graven zaten 
onder de tatoeages. Dat zorgde 
vooral na de Eerste Wereldoorlog 
voor een tattoo mode onder de 
westerse elite. Geïnspireerd door 
de vrouwen uit de Oudheid lieten 
zij onder meer vogels, vlinders 
en rozen op hun lichaam 
aanbrengen. Om daar later 
toch enigszins spijt van te 
krijgen. Volgens de auteurs 
van het boek Art, sex and 
symbol – The mystery of 
tattooing (R.W.B. Scutt en 
Christopher Gotch, 1974)  
was de uitvinding van de 
telelens daar de oorzaak  
van. Die legde de gegoede 
vrouwen vast inclusief hun tattoos, liggend 
op de stranden van mondaine badplaatsen. 
Dat leverde spannende foto’s op voor in de 
bladen. Alleen kon dat de bedoeling niet 
zijn. Want de chic wilde dan wel beroemd 
zijn, maar verder toch vooral niet 
bekeken worden. 

Een tatoeage kan 
een persoonlijk 
relaas vertel- 
len. Bij voet- 
baller Memphis 
Depay is dat 
nogal een 
verhaal.
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