
Het hebben van tatoeages is geen uitzondering meer. Als ik vrijdag ’s ochtens in het 

zwembad ben dan zie ik bij het douchen veel mannen en vrouwen met tatoeages. Als 

mijn kleinzoon of -dochter een tatoeage zou willen zou ik dat ten stelligste afraden. Maar 

met wat voor argumenten?  

Was het niet zo dat vroeger tatoeages gezet werden bij mensen die zich verveelden in de 

bajes of behoorden tot het publiek van bokswedstrijden. Tatoeages worden gezet dat 

hoorde je vroeger ook niet zo. Het kwam toch voornamelijk voor bij de onderklasse van 

de maatschappij, mensen die niet tot onze soort of ons milieu behoorden.  

Een goed argument lijkt mij dat je het niet of moeilijk kan verwijderen als je er ooit weer 

vanaf zou willen. Het is niet zo zeker dat wat ik nu mooi vind later ook nog mooi vind. 

Een ander argument maar minder sterk zou kunnen zijn de authenticiteit van het eigen 

van de natuur gekregen uiterlijk, wees daar niet ontevreden mee tenzij er evident iets 

mis is of fysieke ongemakken oplevert. Waarom jezelf mooier (en dat is nog maar zeer 

de vraag) te maken dan je al bent, waarom die drang zonodig te willen opvallen? Of het 

gevoel te krijgen zoals bij indianenstammen die zich tatoeëren of met lidtekens versieren 

om een echte man of vrouw te zijn. Zoals bijvoorbeeld de duitsers deden in de vorige 

eeuw door zich in het gezicht te laten verwonden in een duel. Hoe breder het lidteken 

hoe dapperder. Nog heftiger vind ik de tatouages van de maori’s die haast op maskers 

lijken. En misschien is het dat ook wel om de eigenlijke werkelijke identiteit, karkater of 

persoonlijkheid te verbergen achter iets wat men graag zou willen zijn maar niet is. Een 

bloemetje op de pols of schouder om aan tegeven dat men graag vrolijk zou willen zijn, 

een ster op de borst om aan te geven ... ja, om wat aan te geven. In ieder geval iets wat 

men niet is. Een tatoeage is niet zomaar een versiering. Trots zijn op een vers gezette 

tatoeage is een vergissing want waar ben je dan eigenlijk trots op? 

Het zelfvertrouwen laat zich nog het meeste bevestigen door eigen kracht, door te leven 

met, te waarderen en bewust te zijn van “ik ben zoals ik ben” zowel van binnen als van 

buiten.  

Sommige pubers staan eindeloos voor de spiegel. Een goede zaak want daardoor wordt 

je bewuster van jezelf en je eigenbeeld zoals dit door anderen gezien wordt. In plaats 

van tatoeages te zetten zou ik willen voorstellen in de huiskamer van elk gezin een grote 

spiegel te hangen. 


