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Sinds de jaren
tachtig is fotograaf
Ralf Mitsch
gefasci neerd door
mensen die onder
de tattoo’s zitten.
‘Wat doen die
mensen, wat voor
leven hebben ze?’ 
Zijn portretserie
Why I LoveTattoos
gaat over de
tatoeage als kunst
en als levensver -
haal. Schrijver
Henk van Straten
zette zijn verhaal
op papier, en liet
zich op verzoek
ook door Mitsch
fotograferen.

Identiteit
in
inkt

Sylvie, 29
Activiteitenbegeleider in een

psychiatrische kliniek:

‘Mijn eerste tatoeage liet ik
zetten op mijn 14de. Eerst
mocht het absoluut niet van
mijn moeder, maar ik heb
haar op gewiekste wijze
overgehaald: als ik nu eens
met goede rapportcijfers
zou thuiskomen, mocht het
dan wel? Ja, zei ze, want het
ging hartstikke slecht op
school. Ik liet haar een con-
tract tekenen. Toen kwam
ik thuis met een hele trits
goede cijfers. De tatoe-
age – het Japanse symbool
voor vriendschap – liet ik
zetten samen met mijn
beste vriendin. Iedere tattoo
moet betekenis voor me
hebben. Iets met betrekking
tot mijn familie of een be-
langrijke gebeurtenis. De
pauwenveren op mijn buik
staan voor mijn vader en
moeder. Het oog op een
pauwenveer beschermt de
ziel en dat is wat mijn vader
en moeder altijd hebben ge-
daan. Toen mijn oma over-
leed, liet ik op mijn arm een
potje jam tatoeëren. Ik vind
het leuk dat je je lichaam
kunt veranderen. Traditio-
nele schoonheid vind ik ge-
woon niet zo mooi.’

Holger, 39
Hovenier:

‘De jongste van mijn drie
kinderen wil ook al tatoe-
ages. Hij eet kauwgums
waar je zo’n plakplaatje bij
krijgt. Mijn eerste twee tat-
toos nam ik rond mijn
20ste, een alien en een Bio-
hazard-logo. Biohazard is
een punkband. Ik hou nog
steeds van punk. De Indi-
aan op mijn borst liet ik ta-
toeëren omdat ik zelf ook
lang een hanenkam heb ge-
dragen. Tattoos zijn een
leeoek. Of hoe noem je
dat? Sorry, ik ben Duits,
mijn Nederlands is niet zo
goed. Ik bedoel een life
story. Van iedere tatoeage
weet ik nog met wie ik was
en waar en waarom. Dan
kijk ik in de spiegel, en dan
denk ik: toen was ik Jorda-
nië, toen in Marokko. Het
is een lifestyle. Op mijn
buik staat ‘fuckuall’. Ik heb
het op die manier geschre-
ven zodat mensen eerst
even goed moeten kijken
voordat ze zien dat er ‘fuck
you all’ staat. Ik stop nooit
met tatoeages. Ik ben een
boek met een open einde.’ 
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Remco, 43 
Eigenaar hondenuitlaatser-

vice en freelancer digitale

marketing:

‘Mijn eerste tatoeage liet ik
zetten op mijn 16de. Uit re-
bellie tegen mijn vader. Hij
zei: je wacht tot je 16 bent
en dan doe je maar wat je
niet laten kan. Inmiddels is
rebellie allang de motivatie
niet meer. Nu is het vooral
een concept voor wat ik met
mijn lijf doe. Puur esthe-
tisch. Al zit er soms toch
ook nog wel een bepaalde
gedachte achter. Mijn lin-
kerzijde is mijn souvenir-
kant: kleine frutsels die ik
laat tatoeëren op bijzondere
momenten of locaties. Het
zijn herinneringen. De
rechterzijde is mijn karpers-
en-drakenkant. In Azië
staan die symbool voor be-
scherming en kracht. Ook
mijn rug staat al vol en op
het moment ben ik bezig
met mijn billen. Het houdt
nooit op, maar de grens trek
ik bij mijn handen, nek en
gezicht. Je weet nooit wat je
later nog wilt doen en daar-
bij vind ik dat je je tattoos
ook een beetje voor jezelf
moet houden.’ 

Lonneke, 38
Manager kledingwinkel:

‘Een kleine heks op mijn
enkel, dat was de eerste. Ik
was 20 en vond heksen wel
grappige vrouwtjes. Nu ben
ik gek van muziek. Johnny
Cash en Chris Isaak. Ook ga
ik veel naar rockabillycon-
certen. Na die eerste tatoe-
age bleef het kriebelen. Het
gaat me niet zozeer om de
pijn, maar om de spanning
van het laten zetten.
Waarom ik steeds meer ta-
toeages wil, vraag ik mezelf
ook vaak af. Ik word blij als
ik mezelf in de spiegel zie,
maar het is niet dat ik me
zonder tatoeages niet fijn
zou voelen. Ik stop pas wan-
neer ik helemaal volzit. Of
nou ja, niet mijn gezicht. En
aan mijn handen begin ik
ook nog even niet, omdat ik
in een winkel werk. Dat vind
ik niet netjes. Ik voel me
daar zelf niet prettig bij. De
huidige trend vind ik prima.
Het is goed voor de kunst-
vorm. Eindelijk komen ta-
toeages uit de negatieve
hoek. Wel adviseer ik men-
sen om naar een goede ta-
toeëerder te gaan en niet
naar een vriend in een
schuurtje.’
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Linda (rechts), 22
Grafisch vormgever en dans-

lerares (en haar zus Claudia,

25): ‘Op de foto sta ik naast
mijn drie jaar oudere zus
Claudia. Zij begon al veel
eerder met tatoeages dan
ik. Mijn eerste liet ik zetten
toen ik 19 was. Een tekst
op de binnenkant van m’n
rechterbovenarm: Child of
God. Ik ben gelovig. De
meeste tatoeages hebben
een betekenis. Het schip op
mijn bovenarm vond ik ge-
woon mooi, maar later heb
ik er toch ook nog een be-
tekenis aan gegeven: ieder-
een vaart z’n eigen koers.
Op mijn hand zie je een
kompas. Dat staat voor de
Heilige Geest die mij leidt.
Ik schets mijn tatoeages
zelf, en mijn vriend maakt
ze netjes. Hij is ook degene
die ze op me tatoeëert.
Sinds kort hee hij zijn
eigen shop. Ik hou van ta-
toeages omdat ik van kunst
houd. En vanwege zelf -
expressie. Veel mensen in
mijn omgeving hebben tat-
toos, dus dan ga je het al
snel normaal vinden. Ik
stop pas als ik bijna hele-
maal volzit. Mijn gezicht
laat ik vrij. Maar ja, dat zei
ik eerst ook over mijn on-
derarmen.’  

René, 44
Manager telecomwinkel: 

‘Ik ben gelukkig getrouwd
en vader van twee prachtige
dochters. In mijn vrije tijd
ben ik vaak met de kids op
stap. Of ik ga met mijn
vrouw uit eten en naar een
musical. Mijn eerste tattoo
− het paardje op mijn linker
bovenarm − liet ik op mijn
20ste zetten door Dean
Saunders Sr. Ik reed veel
paard in die tijd, vandaar.
Als je eenmaal bent begon-
nen dan wil je er nog één.
Volgend jaar hoop ik hele-
maal klaar te zijn. Wel ben
ik een beetje bang dat het
nu een hype is. Kijk maar
naar al die voetballers. Aan
de andere kant helpt de po-
pulariteit om de tatoeage uit
het grimmige circuit te krij-
gen. Nadat ze me hadden
gevolgd in het tv-pro-
gramma Je Zal Het Maar
Zijn kreeg ik ineens veel
aandacht van de media. Dat
is prima want op die manier
kan ik tattoos op de werk-
vloer promoten. Ik vond het
leuk om te zien dat een ge-
tatoeëerde politieagent An-
ders Breivik bewaakte. En
dat iemand als ik gewoon
klanten te woord kan staan
in een telecomwinkel, op
een heel voorname plaats op
Schiphol, dat is toch prach-
tig? Als een buitenlander
ons vrije land bezoekt, ben
ik zo’n beetje het eerste wat
hij ziet!’ 
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Het
verhaal
van
mijn
tatoeages
begint
met

Geen flauw idee wie ik
was. Door me tegen de

massa af te zetten wist ik in
elk geval nog íéts van een

kader om mezelf heen  
te trekken

Henk van Straten

(33), schrijver,

journalist en colum-

nist. Hij schreef

dit verhaal over

zijn tatoeages. 

Tattoos
waren

voor
mensen

van wie je
wist: die
krijgen

nooit een
fatsoen-

lijke baan 

Axl Rose, de zanger van Guns n’
Roses. Ik moet een jaar of 12 zijn ge-
weest toen mijn broer me in de huis-
kamer betrapte, op mijn knieën, ogen
dicht en handen stevig om een Pritt-
sti-microfoon, tijdens de laatste uit-
haal van ink About You. 
Axl Rose, man, wat een ruige vent was
dat. Dat sluike, rode haar. Die grote
Wayfairer op zijn neus. En dan dat
vrouwelijke heupdansje. Gevaarlijk
balancerend op de grens tussen punk
en glamrock. Die kerel had dus ge-
woon keihard het logo van zijn band −
een crucifix versierd met de schedels
van zijn bandmaatjes − pontificaal bo-
venop zijn onderarm laten tatoeëren.

En let op: een tatoeage op je onderarm
stelde toen nog heel wat voor. Dit was
nog jaren voordat David Beckham en
Robbie Williams de trend inzetten die
zou leiden tot de situatie van vandaag:
plaatjes op de onderarmen van iedere
voetballer en iedere popartiest.
Het is moeilijk voor te stellen, maar
slechts vijien jaar geleden leefden we

nog in een compleet andere wereld.
Had je destijds een sleeve (een lange
mouw van tatoeages) dan werd je na-
gestaard en aangegaapt. Onderarmtat-
toos waren voor tuig, punkers en truc-
kers. Mensen van wie je wist: die zullen
nooit een fatsoenlijke baan krijgen. Het
is bizar hoe snel onze houding jegens ta-
toeages van afschuw en dedain naar ac-
ceptatie en onverschilligheid is gegaan.
Voor mij was die shockfactor juist een
essentieel onderdeel van de allure. Ge-
vaar. Verzet. Zelfdestructie. Ik
droomde over tatoeages (bijvoorbeeld
dat ik in bad zat, mijn armen boven
het schuim uittilde en constateerde dat
ze op miraculeuze wijze helemaal vol
waren getatoeëerd). In de brugklas
begon ik mezelf toe te takelen. Eerst
nog met een balpen, toen al snel met
een passer. Ik kraste een figuur in mijn
arm en keek tevreden toe terwijl een
reeks rode druppeltjes het logo van een
metalband aekende. Een paar uur
later had ik dan een mooi korstje in de
vorm van het pentagram van Slayer. 
De eerste echte tatoeage liet ik zetten
op mijn 16de. Mijn broers en ik lieten
alledrie hetzelfde symbool zetten: een
samenklontering van de voorletters
van onze voornamen. (Zie mijn linker-
schouder, dat zwarte teken dat bijna
verzuipt tussen al die andere troep.)
Mijn broers hielden het bij die ene, of
misschien nog een bescheiden tweede,
maar ik was nog maar net begonnen.
Het zoemen van de naald en de geur
van ontsmettingsmiddel kregen een
bijna ceremoniële status.  
Mijn idolatrie was inmiddels verscho-
ven van Guns n’ Roses naar allerhande
ruige punkbands. Ook had ik zelf een
punkbandje opgericht waarin ik de
daaropvolgende tien jaar zou zingen.
Mijn nieuwe helden waren getatoeëerd
op handen, nek, armen, borst, alles. Ze
waren undergrounder dan under-

ground en traden op in kleine, sto-
mende zaaltjes voor hooguit tweehon-
derd man publiek. Voor de gemid-
delde Nederlander zagen ze eruit als
kermisattracties en ze speelden in
bands met namen als Social Distor-
tion, Rancid en Sick Of It All. In dat
soort weltschmertz-termen kon ik me
uitstekend vinden. Ik was nergens echt
goed in, rookte dagelijks wiet, maakte
zelden mijn huiswerk en spuugde op
alles wat naar commercie en burger-
lijkheid rook. Geen flauw idee wie ik
was. Door me tegen de massa af te zet-
ten wist ik in elk geval nog íéts van een
kader om mezelf heen te trekken.
Enfin, het klassieke verhaaltje dus. 
Mijn band en mijn tatoeages waren
alles voor me. In de woorden van
punkrocker Toby Morse: My crew, tat-
toos, my only salvation. Met elke
nieuwe prent groeide het gevoel deel
uit te maken van een hechte groep en
nam de afstand toe tot alles waar ik
tegen dacht te zijn. Een duidelijke lijn
in wat ik liet zetten was er niet. Slechts
in het geval van mijn linkerarm ben ik
met betrekking tot de stijl enigszins
consequent: Japans. Tatoeage voor ta-
toeage naderde mijn identiteit voltooi-
ing. Maar helemaal waterdicht was mijn
tactiek niet. Want hoezeer ik het ook
overschreeuwde en overdronk, hoeveel
tatoeages ik er ook overheen liet zetten,
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Ze zagen een desperado. 
Een intelligente, knappe jongen

die voor het leven aan de 
zelant had gekozen

de radeloze onzekerheid bleef. 
Fatalisme. Ook daarom liet ik tatoe-
ages zetten. Zeker na mijn puberteit,
zo vanaf mijn 18de, werd dat een fac-
tor. Met moeite had ik de havo afge-
rond. Ik begon aan meerdere hbo-op-
leidingen, maar brak ze allemaal nog
voor de herfstvakantie van het eerste
jaar af. Ik zag het somber in, had geen
idee wat er van me terecht moest
komen. De sprankelende levens van
mijn ogenschijnlijk trefzekere en ge-
lukkige leeijdgenoten begonnen
steeds pijnlijker af te steken tegen het
mijne. In die tijd kwamen de eerste
onderarmtatoeages. Ik dacht: als ik niet
in de gewone wereld kan meedraaien,
dan zet ik me er wel keihard tegen af.
Symbolen van zelfgekozen buitenslui-
ting. Ik hoor niet meer bij jullie en kan
nu ook nooit meer naar jullie terug.
En het werkte. Ik zag de blikken in de
ogen van winkelende moeders en stu-
dentes. Ik zag hoe snel ze wegkeken
wanneer we oogcontact maakten. Ze
zagen een desperado. Een intelligente,
knappe jongen die om mysterieuze re-
denen voor het leven aan de zelant
van de maatschappij had gekozen. Al-
thans, zo stelde ik het me graag voor. 
Gaf me het de bevrediging die ik
zocht? Ergens wel. Want ik wás nu
tenminste iemand. Of beter: ik was nu
tenminste íéts. Ik was dan misschien
wel een twintiger zonder toekomstper-
spectief, maar ik stond mooi wel voor
hardcore en underground en ik was
wars van hypocriet en burgerlijk
gedoe. ‘Reminder’ liet ik op mijn borst
om de toekomstige Henk te blijven
herinneren aan de valkuilen van het
volwassen bestaan. 
Ergens was het heel lekker als die ‘nor-
malo’s’ zo naar me keken, maar even-
goed maakte mijn zelfgekozen uitslui-
ting me neerslachtig en angstig. Want
ik was natuurlijk niet helemáál de mi-
santropische fuck-the-world-jongen
die ik pretendeerde en dacht te zijn.
Misschien zijn daarom de aeeldin-
gen an sich ook niet zo heig (een
roos, een schets van Michelangelo, een
heilig hart, een dolk, et cetera) In mij
zat blijkbaar nog steeds een goed-
lachse en beleefde jongen die geaccep-
teerd wilde worden en snakte naar
warmte en aandacht. Het voornemen
om de volksstam van de gewone mens

de rug toe te keren was lang niet zo
sterk als ik mezelf had wijsgemaakt. 
Ter illustratie: een tijdje werkte ik in
een kroeg waar ook een leuk meisje
achter de bar stond. Een beetje een
hockey-type, maar niet hautain, en
met een heerlijk gevoel voor humor.
We werden samen dronken en stuur-
den elkaar berichtjes. Ongegeneerd
fantaseerde ik over een gedeelde toe-
komst. Ze vond me leuk, dat weet ik
zeker. En toen verscheen ik op een dag
in die kroeg met de eerste echt grote
plaat op m’n onderarm. Een dikke Ja-
panse karper; die zwemt ergens op
mijn linkerarm. De blik in haar ogen
kan ik me nog steeds haarscherp voor
de geest halen. Niet per se aeurend,
maar eerder teleurgesteld. Het was
niet dat ze dacht: nu wil ik niet meer
met je gezien worden, maar wel dat ze
op dat moment voelde − en ik ook −
dat we te verschillend waren, dat onze
levens te verschillende richtingen in
gingen. Vaarwel mijn liefste. Wat ik
me ook nog haarscherp voor de geest
kan halen, is hoe op een dag haar
nieuwe vriendje de kroeg binnen-
stapte. Een mooie, zelfverzekerde jon-
gen. Type Johnny de Mol. Wedden dat
hij − o, wrede ironie − nu óók met een
plaatje op zijn onderarm rondloopt? 
Er waren nachten dat ik benauwd
wakker werd. Ineens de angst: was ik
mezelf onomkeerbaar tot iets aan het
maken wat ik niet was? Het was alsof
ik mezelf had klemgezet. Maar die
momenten waren er minder en min-
der naar gelang ik ouder werd en ont-
dekte dat ik misschien toch wel ergens
goed in was, en dat het misschien toch
wel oké was om gewoon een aardig en
vriendelijk mens te zijn, en dat ik ook
mét al die plaatjes op de nodige affec-
tie en avances kon rekenen. En, mis-
schien wel het belangrijkst, dat ik mijn
tattoos gewoon heel erg gaaf vond. 

Goed, tot zover mijn vormingsjaren.
Ik werd vader en schrijver en een soort
van volwassen. Dus hoe verhoud ik
mij heden ten dage tot de tatoeage?
Ach, ook na mijn debuutroman − die
het einde inluidde van mijn misantro-
pische fatalisme − bleef ik de tattoo -
shop bezoeken. Wel hadden de nieuwe
ontwerpen een ander karakter. Zo liet
ik een portret van de Amerikaanse
schrijver John Fante op mijn rechter
bovenarm zetten. En op mijn rechter-
hand een fles drank naast een typema-
chine. En natúúrlijk nam ik − heel sen-
timenteel − een tatoeage nadat mijn
eerste zoon was geboren, en nog eentje
na de tweede: zie de twee diamanten
op respectievelijk mijn rechterschou-
der en linkerhand. Mijn laatste prent,
het Tibetaanse symbool op m’n strot, is
amper een half jaar oud. 
Blijkbaar is de behoee er nog steeds.
Zijn de nieuwe plaatjes meer dan de
onuitwisbare sporen van mijn welt -
schmerz en een koortsige zoektocht
naar identiteit? Geen idee. Als ik ze in-
derdaad nodig heb om mij iets of ie-
mand te voelen, dan is dat maar zo. Ik
schaam me niet voor mijn radeloos-
heid en dus in het verlengde daarvan
misschien ook niet voor mijn tatoe-
ages. Of misschien zoek ik er nu veel te
veel achter. Misschien was ik gewoon
heel erg fan van Axl Rose en leidde dat
van het één naar het ander. Hoe dan
ook, mijn lijf kan ik me niet meer
voorstellen zonder inkt. Het hoort bij
wie ik ben, of denk te zijn. 
Maar − en dit is een big ass maar − zou
ik anno nu niet één tatoeage hebben,
dan zou ik er ook absoluut geen laten
zetten. Dat meen ik. Niet getatoeëerd
zijn is het nieuwe getatoeëerd zijn. Een
schoon lijf, dát is pas stoer. Wake up
and smell the coffee. Het is gedaan met
de pret. We houden ermee op. Johnny
de Mol, Ruud de Wild, die ene van de
drie J’s, je buurman, je buurvrouw, je
hele verdomde voetbalteam. Zelfs de
zanger van Bløf hee zich inmiddels
een tribaal-achtige versiering laten
aanmeten. Nou, kijk, dan kun je dus
wel concluderen dat het nu echt ge-
daan is met de tatoeage. Je kan het de
tatoeëerder van laatstgenoemde bijna
horen zeggen: ‘Zo, hè hè, nu hebben
we ze echt allemaal gehad.’ 
Het is klaar, afgelopen, uit. →
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