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Voorwoord

Aan de vooravond van een Europese 
norm voor tatoeëren kijken we terug 

naar hoe het allemaal begon. In de jaren 
’80 van de vorige eeuw werden we 
wakker geschud. Ineens kreeg tatoeëren 
een extra dimensie, namelijk een manier 
om infectieziektes over te dragen. Door 
onwetendheid gebeurde dat volop. 
Hepatitis B was al bekend en hiv deed 
zijn intrede. Al snel werd duidelijk dat we 
hier met een dodelijke ziekte te maken 
hadden.

De vrije jongens, de tatoeagekunste-
naars, werden ineens geconfronteerd met 
regeltjes. Regeltjes waar ze helemaal niet 
op zaten te wachten. De tatoeëerders en 
de GGD in Amsterdam sloegen echter 
de handen ineen en vonden oplossingen 
om de naalden eenmalig te gebruiken. Er 
kwamen richtlijnen om hygiënisch te wer-
ken en aan de Gezondheidsverordening 
van Amsterdam is een aantal paragrafen 
toegevoegd. 

Tatoeëren is inmiddels uitgegroeid tot 
lichaamskunst voor het grote publiek. 
Het beperkt zich niet meer tot afbeeldin-
gen voor het leven op het lichaam, maar 
er wordt een geheel nieuwe klantenkring 
ontdekt binnen de schoonheidssalons 
met permanente make-up. Piercen, in 
de jaren ’80 nog beperkt tot een zeer 
selectieve klantenkring, groeit in de jaren 
’90 uit tot een ware rage, vooral navel-
piercings zijn erg populair. Ook hiervoor 
komt een hygiënerichtlijn in Amsterdam.
Het duurt precies 20 jaar voordat de 

Gezondheidsverordening in Amsterdam 
wordt ingeruild voor een wettelijk besluit. 
Vanaf 1 juni 2007 zijn er niet alleen wet-
telijke regels voor tatoeëren en piercen 
in Amsterdam, maar ook in de rest van 
Nederland. Ook gelden er vanaf dat mo-
ment leeftijdsgrenzen en moet inkt aan 
kwaliteitseisen voldoen. Vergunningen 
worden door de GGD verleend en in  
een enkel geval ook weer ingetrokken. 

Voor de Amsterdammers is de nieuwe 
wet een makkie, zij voldeden immers 
al jaren aan deze regels. Amsterdamse 
tatoeëerders zijn de grondleggers voor 
de Nederlandse wetgeving. 

Infectieziekten blijven bestaan, maar 
worden bijna nooit meer gerelateerd aan 
onhygiënisch tatoeëren en piercen. Ruim 
tien jaar na de Nederlandse wetgeving 
staan er nu Europese regels voor de deur. 
Ook dit leidt weer tot veel commotie. 
Europa wil namelijk dat tatoeëerders wor-
den opgeleid. Hoe dat in de toekomst 
gaat uitpakken, weten we nog niet. Het is  
misschien een mooie aanleiding voor een 
vervolg op dit boekje.

Amsterdam
Joan Worp
Hoofd Hygiëne & Inspectie, 
GGD Amsterdam

Een typisch Amsterdamse tatoeage. 

Tattoo door Bas Kimmel, ontwerp door Fabian Hahne. 

Foto: Nuff Said Amsterdam
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Acht soldaten zijn na een bezoek aan 
Amsterdam teruggekomen met een 
Hepatitis B besmetting, schrijft hij. 
Hoewel Amsterdam in die tijd bekend 
staat als een wilde stad vol bordelen en 
duistere kroegjes, had de achtvoudige 
besmetting hem toch opmerkelijk 
geleken. De legerarts was op onderzoek 
gegaan. In zijn brief waarschuwt hij zijn 
Amsterdamse collega’s voor de ver- 
moedelijke besmettingsbron. De acht 
soldaten blijken allemaal in de rosse 
buurt geweest te zijn, om precies te zijn: 
in een bekende tatoeagestudio van die 
tijd, die van Tattoo Peter. 

Coutinho: ‘Tatoeagestudio’s waren toen 
nog niet bij ons in beeld als een poten- 
tiële bron van infectieziekteverspreiding. 
Het was een kleine niche markt met 
eigenlijk alleen vaste klanten. En om het 
in de tijdgeest te plaatsen van begin 
jaren ‘80: de tandarts werkte in die jaren 
ook nog gewoon zonder handschoenen 
en mondkapje.’

In een artikel in het GGD personeelsblad 
uit die tijd staat beschreven hoe het zelfs 
in de medische wereld een hoop moeite 
kost om overdracht van het Hepatitis B 
virus te voorkomen:

Nog herhaaldelijk bereiken ons klachten 
over onzorgvuldig verpakte gebruikte 
naalden en zelfs in de operatiekamer is 
de Hepatitis B preventie niet altijd 
optimaal.

‘Een naald werd wekenlang bij
elke klant gebruikt’

Als het zelfs in een ziekenhuis al lastig is 
om mensen hygiënisch te laten werken, 
hoe zou het er dan aan toe gaan in een 
tatoeagestudio ergens op de wallen? 
Coutinho besluit hoofdverpleegkundige 
Leen Stoutjesdijk op pad te sturen om 
eens een kijkje te nemen bij Tattoo Peter. 
Daar, in de Nieuwebrugsteeg, schrikt 
Stoutjesdijk zich rot. Hij vertelt: ‘Er stond 
een emmertje bloederig water op de 
grond met een spons erin. Daarmee 
werden alle klanten schoongeboend.  
De naald werd niet vervangen, die ging 
gewoon van de ene tatoeage naar de 
volgende, soms wekenlang. Af en toe 
prikte de tatoeagekunstenaar even in  
zijn hand om te voelen of de naald nog 
scherp genoeg was.’

Coutinho: ‘Het was hygiënisch gezien 
een ramp. Er was geen kennis aanwezig 
over een steriele werkwijze, apparatuur 

kon überhaupt niet gesteriliseerd wor- 
den. Ook inkten werden door elkaar 
gebruikt.’

De GGD begrijpt direct hoe de acht- 
voudige Hepatitis B besmetting had 
kunnen gebeuren. Coutinho: ‘We konden 
niet met zekerheid vaststellen dat het 
hetzelfde type virus betrof omdat we 
geen bloed hadden van de Amerikaanse 
soldaten. Maar het was duidelijk dat er 

richtlijnen nodig waren ter preventie van 
infectieziekten.’

Hepatitis B is niet de enige zorg van de 
GGD. Eind ’81 is een man opgenomen  
in het AMC met vreemde klachten waar 
de artsen geen raad mee weten. Hij blijkt 
het eerste aidsslachtoffer van Amsterdam 
te zijn. Ook het hiv-virus dat aids veroor-
zaakt, wordt door bloed overgedragen.

Een emmertje met een spons  

Het is een frisse voorjaarsmorgen in 1982 als aan de Nieuwe Achtergracht 100 – al 
ruim een eeuw de zetel van de Amsterdamse GGD – een envelop vol buitenlandse 
postzegels wordt bezorgd. De brief is gericht aan Roel Coutinho, hoofd van de 
toenmalige afdeling Volksgezondheid waaronder ook Infectieziektebestrijding valt. 
De afzender: een Amerikaanse legerarts.

Vroeger nam de 

tatoeëerder het  

niet zo nauw met  

de hygiëne. 

Foto: maker en 

datum onbekend
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Pier de Haan (1925-1984), alias Tattoo 
Peter, heeft een vader die zeeman is  
op de grote vaart. Een vader met een 
tatoeage. De jonge Pier wil aanvankelijk 
bij de Marine, maar tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verliest hij een been door 
een landmijn. De Marine gaat ‘m niet 
meer worden maar het zeemansleven 
trekt. Met een tatoeëerset zwerft hij  
op krukken door heel Europa. 

Tattoo Peter kent elke havenstad waar  
hij in schimmige kroegjes afgezwaaide 
soldaten of stoere zeebonken voorziet 
van een passende tatoeage. Klassiekers 
als een anker of wulpse dame. Een haan 
op de rechtervoet beschermt de zeeman 
tegen de verdrinkingsdood. Veel Ameri-
kaanse ex-militairen laten de tekst ‘Never 
again’ op hun huid zetten.

Als de vraag naar zijn versieringen te 
groot wordt voor het reizend bestaan, 
besluit Tattoo Peter in 1955 zijn eigen 
studio te openen in hartje Amsterdam. 
Omdat matrozen elkaar tippen over de 
juiste adresjes in havensteden – van 
Kopenhagen tot Hong Kong – bereikt 
Tattoo Peter, net als Painless Jeff (Enge-
land) en Tattoo Willy (Rotterdam) in die 
tijd wereldfaam. De hand van de vakman 
wordt herkenbaar door het krulletje met 
een P erin waarmee hij elke tatoeage 
signeert.

In 1973 verhuist Tattoo Peter naar de 
Nieuwebrugsteeg. De plek waar GGD 
verpleegkundige Leen Stoutjesdijk zich 
later in 1982 rot zou schrikken.

‘Die moet gewoon nog  
eventjes uitzweren’

De tatoeage-kunstenaar mag zijn vak dan 
wel beheersen, van hygiëne heeft Peter 
geen kaas gegeten. De infecties komen 
niet door zijn noeste arbeid, daar man- 
keert niets aan. Het gaat mis doordat 
‘die dronkenlappen met een open wond 
zo de gracht inspringen’. Als een klant 
zich na drie maanden zorgen maakt om 
een wond met een dikke korst waar nog 
steeds pus uitkomt, luidt het standaard 
antwoord van Tattoo Peter: ‘Die moet ge-
woon nog eventjes uitzweren.’ En anders 

kwam het scheermes eraan te pas om 
‘het hele zooitje’ eruit te snijden, aldus 
zijn latere collega Henk Schiffmacher  
die als jonge vent bij Tattoo Peter het  
geheim van de smid afkijkt. Die gehei-
men verbergt Tattoo Peter angstvallig 
voor de concurrentie die voortdurend  
op de loer ligt. 

Schiffmacher: ‘Peter bouwde zijn eigen 
machine, de onderdelen kwamen overal 
vandaan. Een knopje uit Purmerend,  
een boutje uit Haarlem.’
 
Tattoo Peter koopt op aandringen van  
de GGD een autoclaaf om naalden te 
kunnen steriliseren. Of het apparaat 
hiervoor wordt gebruikt, vertelt het 
verhaal niet. De saucijzenbroodjes zijn  
in ieder geval heerlijk warm tussen de 
middag.

Voordat de GGD met alle regeltjes zijn 
wereld helemaal op z’n kop kan zetten, 
knijpt Tattoo Peter er tussenuit.  

De ‘aartsvader’ van de Amsterdamse 
tatoeage-scene overlijdt op 17 maart 
1984 aan een hersentumor. Zijn stiefzoon 
Eddy Wertwijn zet de zaak voort. Ruim 
zestig jaar na opening bestaat Tattoo 
Peter nog steeds. De studio voldoet  
al jarenlang aan alle vergunningseisen. 
Behalve Wertwijn werken nog drie vaste 
tatoeëerders in ‘de oudste tattooshop 
van Nederland’.

Tattoo Peter

De nieuwe zaak van Tattoo Peter in de 

Nieuwebrugsteeg. Foto: Martin Alberts/

Stadsarchief Amsterdam, 1994

Er is geen discussie over de allereerste tatoeagestudio in Amsterdam. Dat is die van 
Tattoo Peter die in 1955 een studio opent in de Sint Olofssteeg.  

Tattoo Peter aan het 

werk in zijn zaak in 

de Sint Olofssteeg. 

Foto: Koen Wessing/

Stadsarchief 

Amsterdam, 1972

Een tatoeagemachine van Tattoo Peter.   

Foto: Edwin Butter, 2018
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Affiche van Tattoo Peter. Foto: Edwin Butter, 2018
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In de jaren ’70 brengt de jonge Henk 
Schiffmacher (1952), etaleur bij de 
Bijenkorf, graag zijn pauzes door bij 
Tattoo Peter in de Nieuwe Brugsteeg. 
De slagerszoon uit Harderwijk voelt zich 
aangetrokken tot het tattoo-wereldje. 
Hij vergaapt zich aan de afbeeldingen en 
kijkt geduldig de kunst af. In 1974 maakt 
Tattoo Peter een reis door Engeland 
langs collega-tatoeëerders. Schiffmacher 

mag mee. In dat jaar laat hij in Hamburg 
zijn eerste tatoeage zetten.

In 1978 zegt Schiffmacher zijn baan op  
en gaat hij reizen, deels als fotograaf 
voor het blad Nieuwe Revu. Hij beleeft 
avonturen bij de Yakuza, de Japanse 
maffia, in Thailand en op de Filipijnen. 
Terug in Amsterdam worden leden  
van de Hells Angels zijn eerste tatoe- 

ageklanten. Een logisch gevolg is dat 
Schiffmacher in 1979 de kelder onder de 
stamkroeg van de Hells Angels inricht als 
zijn tatoeagestudio Hanky Panky. Twintig 
jaar later volgt een breuk met de Hells 
Angels. 

Schiffmacher gaat schilderen en schrijven. 
In zijn boeken Heet van de naald (1991) 
en Onderhuids (2010) neemt Schiff- 
macher de lezer mee in een rollercoaster 
vol seks, drugs en rock ’n roll. Zijn 
Lexicon der Tatoeages (2008) geeft een 
kunsthistorisch overzicht van de geschie-
denis van tatoeages. 

‘Het werd een soort
bedevaartsoord’

Schiffmacher is een verzamelaar. De 
kranten staan er in 1988 vol van: Schiff-
macher opent Tatoeagemuseum. Eerst 
nog in zijn studio aan de Oudezijds 
Voorburgwal, maar eind 2011 in een 
groot pand aan de Plantage Middenlaan. 
Het ‘Taticaan’ trekt bezoekers uit de hele 
wereld. Schiffmacher: ‘Het werd een 
soort bedevaartsoord.’

Na een jaar gaat het museum dicht.  
Schiffmacher: ‘Dat museum is ten onder 
gegaan aan een combinatie van dingen. 
We hadden ook te maken met de reces-
sie, de subsidiepot voor herintreders die 
bij ons werkten ging op slot, het feest 
was over. Ik heb er pijn in mijn hart van 
gekregen. Ik ben altijd een verzamelaar 
gebleven. Er ligt een gerenommeerde 
collectie in kartonnen dozen opgeslagen.’

Schiffmacher wint in 2018 een prijs in  
de loterij. ‘Ze kwamen aan de deur en  
’s avonds was het al bij DWDD. Alsof  
ik daarmee een nieuw museum ging 
openen. Je kunt er niks mee. Ik heb mijn 
schulden afbetaald, daar ben ik blij mee 
en ik koop wat leuke stukken voor mijn 
verzameling.’

Hij wacht de ontwikkelingen rond een 
nieuw museum rustig af. ‘Er zijn mensen 
die ook vinden dat dit cultureel erfgoed 
bewaard moet blijven.’  

Dochter Morrison Schiffmacher opent in 
2007 een studio aan de Ceintuurbaan, 
samen met Tycho Veldhoen. Schiffma-
cher: ‘Een school voor jonge honden.  
Ik zit er voor spek en bonen bij, als een 
amulet. Af en toe doe ik nog een 
tattootje als iemand uit het buitenland 
daarom vraagt.’ Lady Gaga, Red Hot  
Chili Peppers’ voorman Anthony Kiedis, 
Robbie Williams, rockzanger Willy 
DeVille, Barry Hay en schrijver John Irving 
zijn ooit door Schiffmacher getatoeëerd.

Hanky Panky 

Henk Schiffmacher, alias Hanky Panky, is misschien wel de bekendste tatoeëerder 
van Nederland. Hij begint in 1979 ‘the most famous tattooshop in the world’ aan de 
Oudezijds Voorburgwal. 

De Amerikaanse singersongwriter Willy DeVille wordt getatoeëerd door Henk Schiffmacher. 

Foto: Patricia Steur, circa 1990

Tattoo Museum, Oudezijds Achterburgwal 

130. Foto: Ton van Rijn/Stadsarchief Amster-

dam, augustus 1999
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Pier de Haan (Tattoo Peter), Henk Schiff- 
macher en Tattoo Cor zijn enkele mannen 
die in de jaren ’80 de tatoeage-scene 
bepalen. Aardig volk, herinnert Stoutjes-
dijk zich. ‘Maar je moest niet de slimme 
jongen uithangen of denken dat jij even 
kon vertellen wat er allemaal fout was  
in de tent. Amsterdammers blijven 
Amsterdammers, nooit te beroerd om  
je een dreun voor je porum te geven  
als je daarom vraagt.’

Hij besluit bij Henk Schiffmacher te 
beginnen. Dat blijkt een goede keuze. 
Tot zijn verbazing wordt hij hartelijk 
welkom geheten. ‘Ik stapte op een 
ochtend zijn studio binnen en Henk zegt: 
De GGD, wat leuk, ik was net van plan 
om zelf eens naar de GGD te gaan.  
Hij wilde graag leren hoe het tatoeëren 
hygiënisch gezien naar een hoger niveau 
kon worden getild,’ vertelt Stoutjesdijk.

Schiffmacher zegt een iets ander motief 
te hebben gehad. ‘Ik wilde niet dat de 
overheid de boel op slot zou gooien. 
Dictators verboden het in die tijd al, 
behalve op zeelui. Ik werkte toen al  
met nieuwe naalden en had allang een 
sterilisator. Ik droeg alleen nog geen 
handschoentjes. Maar ik keek om me 
heen en wist dat er iets moest gebeuren.’ 
Er staat Stoutjesdijk een grote klus te 

wachten. Eens in de vier weken maakt hij 
een rondje langs de vijf tatoeagestudio’s 
die de stad dan telt. Stoutjesdijk: ‘Even 
een praatje maken. Ik wilde alles leren 
over vaktermen, het materiaal, de klanten 
en de tatoeagekunstenaars. Ondertussen 
gaf ik tips voor een hygiënischer werk- 
wijze. Als ik iemand zover kon krijgen  
dat ie een autoclaaf kocht, belde ik de 
fabriek om een korting te regelen.’

‘Verbluffend wat er is bereikt’

Af en toe botst het. ‘Stoutjesdijk heeft in 
de Volkskrant een hoogdravend verhaal 
gehouden over hygiëne bij tatoeage en 
de bemoeienis van de GGD. Daar heb ik 

hem voor op z’n flikker gegeven. Ik ben 
niet de makkelijkste’, aldus Schiffmacher. 
Maar de haat-liefdeverhouding tussen  
de Amsterdamse GGD en de tatoeage-  
scène leidt tot klinkende resultaten. Een 
jaar later maakt Stoutjesdijk in het GGD 
blad tevreden de balans op. Hij schrijft:

Het is verbluffend wat er is bereikt. De 
apparatuur is zodanig aangepast dat de 
delen die besmet kunnen worden met 
het virus, afgekoppeld kunnen worden. 
Er staat een autoclaaf waarin die onder-
delen worden gesteriliseerd vóór ze weer 
voor een andere klant worden gebruikt. 

De kleurvloeistoffen die in de huid 
worden aangebracht, worden in minus-
cuul kleine plastic cupjes afgemeten en 
na elke behandeling weggegooid. (…)
Dat het toch gelukt is, is niet in de eerste 
plaats te danken aan onze bemoeienis, 
maar aan de tatoeëerders zelf die bereid 
waren zichzelf om te scholen. Het is hen 
gelukt zó te werken dat een maximale 
veiligheid met betrekking tot de over-
dracht van het Hepatitis B virus is bereikt. 

De GGD gaat op pad 

GGD hoofdverpleegkundige Leen Stoutjesdijk gaat in 1982 pad om het handjevol 
tatoeagestudio’s die de stad op dat moment heeft voor te lichten over hygiëne en 
het voorkomen van infectieziektes. 

Een autoclaaf. De tatoeageapparatuur 

wordt in de zakjes verpakt en vervolgens 

gesteriliseerd. Tattoo Hans, Hans Dijkstra, 

2006

Tattoo Cor in zijn shop, Tweede van Swindenstraat 74. Foto: Marco de Nood/Stadsarchief 

Amsterdam, 1988
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Moeder en dochter zaten samen twaalf 
uur in de auto, van Frankrijk naar Amster-
dam. ‘Al pratend kwamen we erachter 
dat wij eigenlijk wel heel erg op elkaar 
lijken’, vertellen ze.
 
Gudule: ‘Wij zijn niet van het wikken en 
wegen. Als iets goed is, doen we het 
gewoon.’ 

Lidewij: ‘Wij volgen heel erg ons hart.’

Samen komen ze tot de formulering: 
overtuigd impulsief kunnen handelen.
Gudule verkocht ‘zomaar’ haar huis.
Lidewij vertrok ‘zomaar’ naar Australië.
En nu nemen ze ‘zomaar’ een tatoeage. 
Allebei dezelfde, op dezelfde plek.  
Een matching tattoo. Het is een tekstje 
geworden, want Gudule vond alle 
plaatjes die ze bekeken ‘afgezaagd’  
en Lidewij vond het beter passen bij de 
andere tatoeages die ze al heeft. Dit is 
haar achtste. Lidewij: ‘Elke tatoeage past 
bij een bepaald moment in mijn leven.’

Ze liet haar eerste tatoeage vijf jaar 
geleden zetten, op Bali. ‘Het was 
waarschijnlijk niet veilig, maar daar heb  
ik me toen geen zorgen over gemaakt. 
Hier in Amsterdam wordt de hele ruimte 

met alcohol schoongemaakt en gebrui-
ken ze voor elke tatoeage een nieuwe 
naald. We zijn bij The Blue Blood Studios 
geweest en komen er net vandaan. Er zit 
nu nog een brandwondenpleister op.’

‘Het past heel erg bij ons’

Voor Gudule is het haar eerste tatoeage. 
Ze lacht: ‘En de laatste. Ik vermink mijn 
lijf niet, heb ik altijd gezegd. Ik heb niet 
eens gaatjes in mijn oren. Maar nu leek 
het me ineens een goed idee.’

De tekst op beide enkels luidt: 
DUS ZE DEED

Gudule, van beroep vertaler, is gechar-
meerd van het woordgrapje. ‘Het is 
steenkolen-Nederlands, een letterlijke 
vertaling van So She Did. En het past 
heel erg bij ons.’

Voor Lidewij komt deze tatoeage weer 
op een bijzonder moment in haar leven. 
‘Ik ga emigreren. Mijn vriend is Australiër, 
we gaan volgende week in Sydney 
wonen. Deze matching tattoo geeft me 
een verbonden gevoel met mijn moeder, 
al zitten we ieder aan een andere kant 
van de wereld.’ Lidewij Frantzen en Gudule Geelen. Foto: Trudy Admiraal, 2018

Gudule Geelen (56) 
en Lidewij Frantzen (24)

Tattooshow
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‘Hanky Panky’, de studio van Henk 
Schiffmacher, zit onder de stamkroeg  
van de Hells Angels. Boonstra grinnikt:  
‘Ik had al op de afdeling gezegd: als ik 
over een uur niet terug ben, drijf ik 
waarschijnlijk in de Oudezijds Achter-
burgwal. Toen ik me voorstelde, vloekte 
Schiffmacher me de grond in. Hoe ik als 
ambtenaartje van de GGD binnen durfde 
te komen terwijl hij met een klant bezig 
was! Na verloop van tijd ging het beter. 
Henk is het type ruwe bolster, blanke pit, 
je moet hem eerst leren kennen.’

Er ontstaat een wederzijds respect, aldus 
Boonstra. ‘Ik ben bij Henk thuis geweest 
om samen de tien gouden regels op te 
stellen voor hygiënisch werken in een 
tatoeagestudio.’

Henk Schiffmacher: ‘Die tien gouden 
regels zorgen ervoor dat je een cirkeltje 
maakt van hygiëne. Wisselen van naal- 
den, gebruik van cups etcetera. Een 
simpele werkmanier dus. Maar het is  
net als de tien geboden. Niet iedereen 
houdt zich er op dezelfde manier aan.’
Hij slaat de spijker op zijn kop: de 
adviezen van de GGD kunnen zonder 
pardon aan de laars gelapt worden.  
Dat is de reden waarom de GGD pleit 
voor een gemeentelijke verordening.  
Die komt er uiteindelijk in 1987.

Boonstra zou een kwart eeuw bij de  
GGD werken. Al die tijd wordt hij in het 
tatoeage-wereldje aangesproken met 
‘meneer Boonstra’. Opmerkelijk, vindt  
hij zelf. ‘De GGD was in die tijd een heel 
informele instelling. Als Roel Coutinho  
op bezoek ging bij de wethouder deed 
hij op de stoep van het stadhuis pas een 
stropdas om. Ik stelde me altijd voor met 
voor- en achternaam maar het is meneer 
Boonstra gebleven.’

Als Boonstra in 2009 met pensioen gaat, 
krijgt hij van Schiffmacher diens Lexicon 
der Tatoeages cadeau. Trots laat hij het 

voorblad zien waarop de kunstenaar  
een opdracht heeft geschreven:  
Voor Dr. Tattoo, with respect on a 
Vriendschap – H. Panky.

Boonstra wordt in 2009 opgevolgd door 
Marty Jacobs die er nog steeds werkt. 
Inmiddels telt de stad zo’n 190 studio’s –
tatoeage, piercing en permanente 
make-up – met een vergunning en zijn er 
meerdere inspecteurs van de GGD actief.   

De tien gouden regels   

Als Leen Stoutjesdijk in 1984 met pensioen gaat, wordt hij opgevolgd door Albert 
Boonstra. Ook die weet de juiste toon te vinden in het tatoeage-wereldje, hoewel 
zijn eerste ontmoeting met Henk Schiffmacher niet vlekkeloos verloopt. 

Een moderne tatoeagemachine.  

Foto: Edwin Butter, 2017

Een tatoeëerder volgens de regels aan het werk tijdens een tattooconventie in de RAI.   

Foto: Edwin Butter, 2014

Door het hiv-virus schrikt de  
tatoeage-wereld wakker

1984 is ook het jaar waarin het virus 
wordt gevonden dat aids veroorzaakt.  
Nu duidelijk is dat niet alleen homosek- 
suelen, junkies, prostituees en hemofilie- 
patiënten vatbaar zijn voor de ziekte 
maar dat het hiv-virus via bloed wordt 
overgedragen, schrikt de tatoeage- 
wereld wakker. Niemand wil zichzelf of 
zijn klanten besmetten met een dodelijk 
virus. Het dragen van handschoenen en 
het gebruik van de autoclaaf wordt vanaf 
dat moment serieus genomen. Ook het 
testen in de hand van de scherpte van  
de naald wordt folklore. 

De angst voor aids zorgt tegelijk voor 
een drastische vermindering van de 
verspreiding van Hepatitis B en andere 
infecties bij tatoeages.
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Albert Boonstra is nog maar net aange-
steld bij de GGD en neemt een kijkje. 
‘Wij waren toen nog maar net met 
hygiënerichtlijnen begonnen, de branche 
moest daar nog aan wennen. Maar 
tijdens die eerste tattooconventie zag het 
er al goed uit.’

In maart 1987 is Boonstra betrokken bij 
de tweede tattooconventie. De GGD ziet 
erop toe dat op elke tatoeageplek een 
wastafel is, handdesinfectiemiddel en een 
goedgekeurde tatoeageset. De tattoo-
conventie duurt twee dagen en verloopt 
vlekkeloos. Boonstra schrijft er enthou- 
siast over in het blad van de GGD:
Zelf was ik twee middagen in Paradiso. 
(…) De twintig aanwezige tatoeëerders 
op de bovengalerij hadden niet te klagen 
over hun klandizie. (…) Door de grote 
publiciteit via radio, televisie en kranten 
zijn nogal wat reacties binnengekomen 
bij de GGD. Met name ook vragen over 
mogelijk besmet raken met het Aids- 
virus, zowel via tatoeëren, pedicures, 
acupuncturisten als oorgaatjes laten 
prikken. Laten we hopen dat hierdoor  
de politiek geprikkeld wordt en er haast 
gezet wordt achter de behandeling van 
de Gezondheidsverordening. 

Terugkijkend zegt hij: ‘Of er zich onder 
tafel geen ongure zaakjes afspeelden, 

tattooconventie willen organiseren in de 
Rai. Albert Boonstra wordt door hun 
leider Big Willem van Boxtel uitgenodigd 
op Angel Place. Hij vertelt: ‘Ik kom daar 
binnen en een roedel wild blaffende 
pitbulls stormt op me af. Big Willem 
brult: Ennnnn af! en ze veranderen in 
schoothondjes. Er zitten vijf Hells Angels 
in clubtenue om een grote tafel. Eén van 
de mannen steekt van wal: Kijk, wij willen 
dus die tattooconventie en we willen ‘ns 
kijken wat wij daar allemaal voor moeten 
doen. Er valt vast wel iets te regelen.’ 
Boonstra begrijpt dat ze hem willen 
omkopen. Hij draait zich naar Big Willem 
en zegt: ‘Willem, moet je eens goed 
luisteren. Jullie staan als Hells Angels niet 
zo best bekend. Iedereen denkt altijd: 
die Hells Angels zijn alleen maar geboef-
te. Als we het nou eens zo doen: jullie 
houden je precies aan de regels. Je stelt 
een eigen ordegroep samen. Daarin zet 
je jongens die niet direct op hun teentjes 
getrapt zijn. Jullie houden je netjes aan 
de regels en dat ventileer je ook naar  
de buitenlanders die komen. Dan kun je 

scoren, dan kun je je club in een goed 
daglicht zetten.’

‘Wee degene die het anders  
denkt te doen!’

Na al die jaren weet Boonstra het nog 
precies. ‘Het was even stil, iedereen keek 
naar Big Willem. Tot die bulderde: Ennnn 
godverdomme, we gaan het precies zo 
doen als meneer Boonstra zegt, en wee 
degene die het anders denkt te doen!  
En daarmee was het besloten.’

Tegenwoordig worden er door het hele 
land tattoo conventies gehouden. Het 
zijn evenementen met shows, muziek  
en verschillende stands. Uiteraard zijn er 
tatoeëerders uit binnen- en buitenland 
actief. Op www.tattooplatform.nl wordt 
een agenda bijgehouden. 
Om te mogen tatoeëren buiten de studio 
moet acht weken vóór het evenement 
een vrijstelling van de vergunningsplicht 
worden aangevraagd bij de GGD. De 
eisen zijn niet mals.

Tattooconventies   

Ondertussen is in 1984 ook de tatoeage-wereld in beweging gekomen.  
Henk Schiffmacher heeft een plan bekokstoofd: hij wil dat jaar voor het eerst een 
tattooconventie organiseren in Paradiso. 

Een vrouw wordt 

getatoeëerd tijdens 

de tattooconventie 

in Paradiso.   

Foto: ANP Foto/Ruud 

Hoff, 3 maart 1987.

Poster van de Amsterdam Tattoo 

Convention 2018. 

durf ik niet met zekerheid te zeggen. 
Maar goed, dat is een taak voor de 
politie, niet voor de GGD.’

In 1996 organiseert Schiffmacher zijn 
laatste tattooconventie. Daarna blijven 
de Amsterdamse conventies jarenlang 
uit, tot verdriet van de fans. Tot in 2004 
de Amsterdamse Hells Angels een 
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Een tatoeëerder modern 

en steriel aan het werk. 

Foto: Edwin Butter, 2017
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Tijdens een periodiek geneeskundig 
onderzoek in 1974 op een LTS (Lagere 
Technische School) in Den Haag valt op 
dat veel jongens een tatoeage hebben 
op de hand. Wat het meest voorkomt, 
zijn drie puntjes op het driehoekje tussen 
duim en wijsvinger. De puntjes staan 
doorgaans voor ‘geloof, hoop en liefde’ 
en zijn zelf aangebracht met Oost-Indi-
sche inkt. 

De Haagse GGD besluit tot een groter 
onderzoek onder totaal 1066 leerlingen. 
Bij 74 jongens (7%) worden in dat jaar 
tatoeages gevonden. Nadat de Rolling 
Stones in 1981 de elpee ‘Tattoo You’ 
uitbrengen, worden ook in ’81, ’85 en ’88 
metingen verricht. In 1981 is het percen-
tage jongens met een amateurtatoeage 
verdubbeld ten opzichte van 1974.
Daarna dalen de cijfers. Het omslagpunt 
ligt in 1982 als de eerste aidsslachtoffers 
in Nederland vallen. Overigens zijn uit 
die tijd geen Hepatitis B besmettingen 
bekend onder de scholieren. Zij gebrui-
ken de naald alleen voor zichzelf. 

Tatoeëren is een vrij beroep. Iedereen 
kan zich inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel, een prachtige studio 
inrichten en de GGD bellen om langs te 
komen voor een vergunning die drie jaar 
geldt. Sinds een jaar of vier, vijf ziet de 

Amsterdamse GGD een enorme toe- 
name. Maar de helft van de starters is  
na drie jaar alweer gestopt. Het is een 
creatief beroep, mensen denken te 
weinig aan het zakelijke. 

Ook al ben je niet medisch geschoold,  
je moet weten wat je doet. Want bloed  
is een efficiënt middel om virusbesmet-
tingen over te dragen. En bacteriën  
die via handen worden overgedragen, 
kunnen tot gevaarlijke infecties leiden.  
Bij een studio die een vergunning heeft, 
mag je verwachten dat het wel goed zit 
met hygiëne. Maar een vergunning van 
de GGD is geen kwaliteitsvergunning; 
het zegt niets over het vakmanschap van 
de tatoeëerder.

Tatoeëren tijdens een bruiloft  
of personeelsfeestje

Gerenommeerde studio’s maken zich 
zorgen over beunhazen mét vergunning. 
Vanuit de farmaceutische industrie wor-
den apparatuur en pigmenten aange-
boden aan starters plus een training van 
een paar dagen door één van de verko-
pers. De enorme toename van het aantal 
tattooshops wordt als een plaag gezien. 
‘Het kaf zal zich van het koren moeten 
scheiden. We zijn uit een stigma geko-
men en zijn nu weer terug bij af.’

De GGD ziet ook meer aanvragen voor 
een tijdelijke vrijstelling om buiten de 
studio te mogen tatoeëren. Geïnspireerd 
door tv shows als Ink Masters wordt  
op een personeelsfeestje of bruiloft  
een hoekje ingericht waar gasten zich 
impulsief – en onder druk van de groep- 
laten tatoeëren. 

Gevaarlijk zijn op dit moment tatoeage-
setjes die op Markplaats worden aan- 
geboden. Henk Schiffmacher: ‘Internet 
heeft ons vak de nek om gedraaid. 
Mensen kopen online rotzooi. Vandaag of 
morgen gaat het mis. Dan vindt een kind 
zo’n setje in de keukenla en gaat ie leuk 
tatoeëerdertje spelen op het gezicht van 
zijn broertje.’

Thuistatoeëerders en beunhazen 

Het veranderen van de huid door niet-medici kan een hachelijke zaak zijn.  
Beunhazen en amateurs kunnen iemand letterlijk verminken of opzadelen met een 
gevaarlijke ziekte. 

Een vorm van thuistatoeëeren: tatoeagemachine met deurbelmechaniek, gemaakt in de 

gevangenis. Foto: Edwin Butter, 2014 
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In de jaren ’60 en ’70 groeit de Amster-
damse GGD onbekommerd; terwijl er 
minder werkzaamheden zijn, wordt de 
organisatie steeds groter. Dat is in die tijd 
niet ongebruikelijk bij overheidsinstellin-
gen. De economie floreert, de welvaart 
stijgt in een ongekend tempo. Er is geld 
genoeg, dus is er geen dwang om 
rendabel te werken. Bovendien gaat het 
in grote lijnen best goed met de volks- 
gezondheid. In het boek Aan de Achter-

gracht, 100 jaar GG&GD Amsterdam 
(2001) van Han Israëls en Annet Mooij 
vertellen voormalige GGD medewerkers 
hoe ze eigenlijk de hele dag niets zaten 
te doen.

‘Er was voor ongeveer twee uur per dag 
werk, de rest van de dag zaten we in het 
zonnetje of waren we bezig met brom- 
fietsonderdelen.’

‘De werkdruk is alleszins prettig: (...) op 
het laboratorium kun je wollen truien 
bestellen; binnen twee dagen gebreid en 
afgeleverd. Een handgeknoopt tapijt is 
ook leverbaar. (...) De werktijden zijn ook 
aangepast: de internist (met een halftime 
aanstelling) werkt dinsdagochtend van 
tien tot twaalf.’

Het kan niet uitblijven: de jaren ’80 luiden 
enorme reorganisaties en bezuinigingen 
in bij de GGD. De Amsterdamse ge-
meenteraad heeft er jarenlang zijn 
handen vol aan. En uitgerekend dan 
klopt de GGD aan om de Gezondheids-
verordening te wijzigen voor zoiets 
marginaals als tatoeëren en piercen. 

Toch is dat de route in die tijd. De 
rijksoverheid vindt dan nog dat gemeen-
ten op dit gebied zelf voor een wettelijke 
basis moeten zorgen via de gemeente-
wet. Amsterdam kent de Gezondheids-
verordening. Hierin staan regels die 
betrekking hebben op handelingen die 
de gezondheid van de Amsterdammer 
kunnen beïnvloeden. Dat is heel breed: 
van begrafenissen tot het bewaren van 
visafval. 

Onder vasthoudende leiding van Roel 
Coutinho lukt het uiteindelijk pas na vijf 
jaar om de Gezondheidsverordening aan 
te passen. Op 13 mei 1987 neemt de 
gemeenteraad het nieuwe artikel 27 aan:
‘Huidpenetrerende handelingen die door 
niet medici of niet onder medische 
verantwoordelijkheid worden verricht.’

Artikel 27 telt vier alinea’s. Het komt erop 
neer dat de regels gelden voor iedereen 
die bij een ander de huid penetreert, dus 
ook de juwelier op de hoek die gaatjes 
prikt in oorlellen. De exploitant moet 
ervoor zorgen dat het verspreiden van 
ziektekiemen wordt voorkomen. Hij is 
verplicht de GGD binnen te laten en de 
aanwijzingen op te volgen.

Regels gelden ook voor de juwelier
die gaatjes prikt

Amsterdam is de eerste stad in Neder-
land met wettelijke regels voor tatoeëren 
en piercen. Nu kan de GGD zonder 
pardon studio’s sluiten die zich niet aan 
de regels houden. Dat gebeurt een 
enkele keer bij studio’s die eigenlijk een 
dekmantel blijken te zijn voor criminele 
activiteiten. De rest houdt zich keurig aan 
de regels.

Na Amsterdam neemt alleen Middelburg 
regels over ‘huidpenetrerende handelin-
gen’ op in een gemeentelijke verorde-
ning. Pas in 2007 wordt landelijke 
wetgeving van kracht zodat de gemeen-
telijke verordening niet meer van 
toepassing is.

De eerste stad met wettelijke regels

Sinds de eerste bezoeken in 1982 aan tatoeagestudio’s in de stad pleit de GGD voor 
wettelijke regels voor hygiëne. Het pleidooi zou vijf jaar duren. 

Het nieuwe artikel 27 in de Amsterdamse gezondheidsverordening. 

Gemeenteblad afdeling 1, 14 april 1987
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Zijn vrienden noemden hem al ‘de 
Amsterdammer’ toen hij nog in Eind- 
hoven woonde. Want Marty Jacobs ging 
regelmatig uit in Amsterdam en kende 
elke club in de gay-scene. Daar zag hij  
de mooiste tatoeages op de dansvloer. 
Dat leek hem ook wel wat, een tatoeage. 
Hij lacht: ‘Van mijn spierbundels moet ik 
het niet hebben.’

Toch duurde het nog ruim tien jaar voor 
Marty zijn eerste tatoeage liet zetten. 
‘Dat was in Berlijn, ik was 33. Een zwarte 
tribal cirkel tussen mijn schouderbladen. 
Ik vond ‘m gewoon mooi en tribals waren 
eind jaren ‘90 in.’

Hij koos voor Berlijn omdat hij de studio 
al kende. ‘Ik had er vijf jaar eerder al een 
tepelpiercing laten zetten. Piercings zijn 
simpeler: je haalt hem eruit en het groeit 
weer dicht. Ik was toen al verpleegkun- 
dige dus ik lette uiteraard op hygiëne.’  
In zijn linker oorlel heeft hij een tunnel. 
‘Een houten. Die is bacterieremmend.’

Na de eerste tatoeage volgden er meer. 
‘Eerst een band op mijn bovenarm. Dat 

was toen ook een grote trend, nu zou  
ik dat niet meer doen maar het past bij 
een bepaalde periode in mijn leven. 
Daarom haal ik hem niet weg, spijt is 
weinig productief. Ik laat hem nu inte- 
greren met andere tatoeages.’

‘Spijt is weinig productief’

Op zijn rechter onderbeen heeft Marty 
een traditionele Maori tatoeage laten 
zetten. ‘Dat was op een Tattooconventie, 
ik wilde zelf ervaren hoe dat ging. De 
kunstenaar werkte met een naald in  
een bamboestok en sloeg daar met  
een hamertje op. Dat ging razendsnel.’ 
Als Marty Jacobs een jasje aantrekt, zie  
je niets van zijn tatoeages. ‘Dat is ook  
de bedoeling. Ik ben afdelingshoofd 
geweest van een ziekenhuisafdeling  
en ook jarenlang directeur van een  
verpleeghuis. Nu werk ik als inspecteur 
bij de GGD. Hoewel tatoeages steeds 
populairder worden, zijn er toch ook  
nog veel mensen die ervan schrikken. 
Mijn tatoeages zitten op plekken die ik 
kan bedekken: armen, benen, billen,  
rug en borst. Ik kies voor mijn werk.’ Marty Jacobs. Foto: Edwin Butter, 2018

Marty Jacobs (56)

Tattooshow



30 31Tatoeage en toezicht in Amsterdam

De tatoeagewereld is altijd een wirwar 
van creatieve vrijheid, persoonlijke vetes 
en grote ego’s geweest. Kortom, een 
mengsel dat zich niet makkelijk glad laat 
strijken. Toch gaat Henk Schiffmacher 
samen met tien andere tatoeëerders de 
uitdaging aan.

Op maandagavond 6 juni 1988 weten  
zij de tattoo-wereld van de Lage Landen 
bijeen te trommelen in het Amersfoortse 
bikercafé De Flame. In het café zit ook 
een verslaggever van het Deventer 
Dagblad. De volgende dag luidt de  
kop boven zijn artikel: ‘Bij onhygiënisch 
werken lazeren we je uit de Bond’.  
De toon is gezet.

Ook het huishoudelijk reglement van  
de Nederlandse Bond van Tatoeëerders 
(NBT) liegt er niet om. Het komt erop 
neer dat leden ‘bescherming’ genieten 
en dat leveranciers maar beter lid kunnen 
worden om te voorkomen dat ze worden 
geboycot. Maar de belangrijkste bepa-
ling is dat alleen tatoeëerders die zich 
aan de hygiëneregels houden lid kunnen 
worden van de bond.

Artikel 1: 
Het lid werkt exact volgens de bonds- 
regels voor de hygiëne. (…) Dit is onze 
garantie, ons erewoord, ons ponum naar 

buiten en dit is een dreigement. Wij 
royeren iedereen die zich hier niet aan 
houdt met zoveel tam tam dat de 
desbetreffende viespeuk uit ellende zijn 
shop of wat daar voor door moet gaan  
in de hens steekt en zelf met het schaam-
rood op zijn kaken een veilig heenkomen 
zoekt aan de andere kant van de wereld 
en zelfs daar heeft men dan van hem 
gehoord zodat plastische chirurgie als 
enige oplossing overblijft. U IS GEWAAR-
SCHUWD.

‘De nacht van Amersfoort’ wordt een 
succes: de prille bond telt direct 35 
leden. In het verslag in het Deventer 
Dagblad van 7 juni 1988 wordt voorzitter 
Schiffmacher geciteerd als hij de aan- 
wezigen in De Flame toespreekt:
‘Een advocaat bekijkt of tatoeëren als 
kunst kan worden erkend. Dan betalen 
we zes in plaats van twintig procent btw. 
(…) En wat apparatuur betreft hebben we 
ook iets gevonden. Chanteren heet dat. 
Als een fabrikant goedkoop levert, kopen 
we allemaal. Zo niet, dan gaan we naar 
een ander.’ 

De bond geeft een blad uit waarin  
Albert Boonstra van de GGD in april 
1989 een stukje schrijft. Hij geeft de  
NBT een pluim:

‘De oprichting van de Bond van Tatoe-
eerders heeft in niet geringe mate 
bijgedragen tot vooral grote verbeterin-
gen op het gebied van de inrichting  
van de shops en uitrusting. Henk Schiff-
macher heeft met dit initiatief midden  
in de roos geschoten.’
 
De ‘inkoopcombinatie’ is echter nooit van 
de grond gekomen en ook het 6% btw 
tarief is niet gelukt. Voorzitters komen  
en gaan. Schiffmacher wordt opgevolgd 
door achtereenvolgens Rinus Souisa, 
Hans Dijkstra en Hugh Stoffers. In de 
‘Hygiënerichtlijn voor tatoeëren’ van het 
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
(Ministerie van Volksgezondheid, juni 
2014) wordt de NBT nog genoemd. 
Daarna wordt het stil. De website staat 
op ‘permanent gesloten’.

Bond van Tatoeëerders    

Nu de overheid zich is gaan bemoeien met hygiëne in de tatoeagestudio, wordt de 
branche ook zelf actief op dat gebied. In de zomer van 1988 wordt de Nederlandse 
Bond van Tatoeëerders opgericht.

Ontwerpen voor het 

zetten van een tatoeage. 

Foto: Edwin Butter, 2018

Leden van de Nederlandse Bond van 

Tatoeëerders ontvingen een certificaat.  

Foto: Hans Dijkstra
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‘Ik ging met een GGD-inspecteur mee 
naar een tatoeagestudio en was gigan-
tisch verbaasd wat ik daar aantrof’, 
vertelt Van Buuren. Hij vroeg aan de 
tatoeëerder welke inkt hij gebruikte.  
‘Dat bleek de toner uit het kopieerappa-
raat te zijn. Want dat zwart bleef zo mooi 
zwart. Ik kon zijn redenatie op zich wel 
begrijpen. Maar in drukinkt zitten 
kankerverwekkende stoffen, die kun je 
beter niet in de huid aanbrengen.’

De NVWA besluit er verder in te duiken. 
Van Buuren: ‘Ik ben in 2001 een pilot 
onderzoek gestart en heb 63 verschillen-
de inktmonsters genomen. Die zijn in ons 
laboratorium onderzocht op microbio- 

logische- en chemische eigenschappen. 
De uitslag was heel bijzonder. Bij één  
op de vijf kleurstoffen zaten gevaarlijke 
bacteriën en hoge concentraties stoffen 
die in cosmetica verboden waren.’ 

Een jaar later breidt Van Buuren zijn 
onderzoek uit naar inktproducenten en 
studio’s voor permanente make-up. Bij 
vrijwel alle inktmonsters is iets niet in 
orde. Vaak klopt het etiket niet: er zitten 
andere stoffen in de inkt dan de produ-
cent aangeeft. ‘Dat kan problemen geven 
als je ergens allergisch voor bent.’

Minister Els Borst van Volksgezondheid 
vindt de uitslag van het NVWA onder-
zoek ‘onacceptabel’ en geeft opdracht 
tot landelijke wetgeving. Dat leidt in 
2003 tot het Warenwetbesluit Tatoeage-
kleurstoffen, in de tatoeagewereld ook 
wel bekend als het Pigmentbesluit. In  
die wet staat dat kleurstoffen kiemvrij 
moeten zijn, steriel dus. En er kwam een 
lijst met verboden stoffen.

Amsterdamse regels 
vormen basis van de wet

De bemoeienis van de overheid is even 
wennen voor de branche. ‘We zijn wel 

eens de tent uitgezet bij een controle.’ 
Hoewel Amsterdam al sinds 1987 toe- 
zicht houdt op hygiëne in de tatoeage-
studio, hebben andere gemeenten  
– behalve Middelburg- geen wettelijke 
regels op dit gebied. In 2003 zijn er nog 
steeds tatoeëerders in Nederland die 
naalden in een snelkookpan ‘steriliseren’. 
Daarom wordt in 2007 de wet uitgebreid 
met hygiëneregels: het Warenwetbesluit 
Tatoeëren en Piercen. De basis van die 
wet is artikel 27 van de Amsterdamse 
Gezondheidsverordening uit 1987. 

Van Buuren: ‘Die Amsterdamse regels 
hebben we naast de hygiëneregels 
gelegd die we bij andere bedrijfstakken 

gebruiken. In de nieuwe wet kwam pier-
cing erbij en de bepaling dat de GGD’s 
de controle op hygiëne moesten doen.’

Er komt ook een wettelijke leeftijdsgrens: 
bij kinderen onder de 12 jaar is tatoeage 
of piercing verboden. Een gaatje in de 
oorlel mag wel. Kinderen van 12 tot 16 
jaar mogen alleen een tatoeage of 
piercing als de ouders toestemming 
geven en meegaan naar de studio. 

De NVWA werkt samen met de GGD’s en 
controleert de kleurstoffen. Van Buuren: 
‘We hebben meer inspecteurs die 
tatoeagestudio’s bezoeken dan speel- 
tuinen.’

Nederlandse wetgeving    

Eind jaren ’90 krijgt Richard van Buuren, inspecteur bij de Nederlandse Voedsel-  
en Warenautoriteit (NVWA) een uitnodiging van de Amsterdamse GGD om eens  
te komen praten over inkt in de tatoeagestudio’s. In die tijd vallen tatoeagekleur-
stoffen nog niet onder de warenwet en de GGD maakt zich zorgen. Van Buuren 
begrijpt direct waarom.

Ouderwetse tatoeage kleurstoffen en 

pigmentpoeder. Foto: Edwin Butter, 2017

De steriele inkt wordt uit de flesjes in kleine cupjes gegoten. Na het tatoeëren worden de 

cupjes weggegooid. Foto: Edwin Butter, 2017
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De Nederlandse naam voor Hepatitis is: 
leverontsteking. Het woord komt uit het 
Grieks (hèpar = lever) en Latijn (-itis = 
ontsteking). Vroeger sprak men van 
geelzucht omdat de huid en het oogwit 
gelig verkleuren. Soms kan het lichaam 
een leverontsteking zonder medicijnen 
zelf oplossen, vergelijkbaar met het 
herstellen van een zware griep. Dan  
heb je geluk. Doorgaans wordt het een 
chronische aandoening.

De bekendste virussen die de leveront-
steking veroorzaken zijn Hepatitis A, B  
en C. De A-variant wordt via ontlasting 
overgedragen en speelt bij het zetten 
van een tatoeage of piercing geen rol. 
Dat is bij de andere varianten wel anders: 
Hepatitis B en C zijn door bloed over-
draagbaar.

Tegen Hepatitis B kun je sinds een jaar  
of vijftien worden ingeënt. Vrijwel alle 
tatoeagekunstenaars en PMU-specialis-
ten doen dat. Voor Hepatitis C bestaat 
nog geen vaccin. Dat maakt dit type 
extra gevaarlijk, net zoals het hiv-virus 
dat ook door bloed overdraagbaar is  
en waarvoor geen vaccin bestaat. 

De enige manier om besmetting te 
voorkomen, is hygiënisch werken. Dat 
begint met een werkruimte die goed 

schoon te houden is en het dragen van 
eenmalige handschoenen. Apparatuur 
die in aanraking komt met de beschadig-
de huid moet gesteriliseerd worden, 
hoewel sommige tatoeëerders dit 
overdreven vinden. Henk Schiffmacher: 
‘Een nieuwe naald is genoeg. Het is 
absoluut een blessing dat de GGD op 
hygiëne let, maar steriliseren is bullshit. 
Een mens kan best wat hebben, de straat 
is ook niet steriel.’ De GGD deelt deze 
mening niet.

Voor Hepatitis C en hiv 
bestaat nog geen vaccin

Een autoclaaf is een sterilisator. Het 
apparaat steriliseert voorwerpen die 
bijvoorbeeld met bloed in aanraking zijn 
gekomen. Bij de tandarts zijn dat de 
tangetjes en spiegeltjes die voor elke 
behandeling op een rijtje klaarliggen. 

Ook in de tatoeagestudio wordt de 
autoclaaf gebruikt. Niet voor de naald: 
die wordt sinds 2007 éénmalig gebruikt 
en na elke klant direct weggegooid. Het 
gaat om de naaldhouder – de ‘tip’– en 
het deel dat de tatoeëerder vasthoudt, 
de ‘grip’. Hier zit de naaldhouder in.  
De grip wordt in de tatoeëermachine 
vastgezet. De stalen grip is voorzien  
van ribbeltjes. Daartussen blijft inkt 

vermengd met bloed zitten. De vuile grip 
wordt allereerst in een ultrasoon bad 
gelegd. Geluidsgolven trillen het vuil los. 
Ook de opticien gebruikt een ultrasoon 
bad om vuile brillen in te leggen en zelfs 
in het garagebedrijf staat er één om 
bougies schoon te krijgen. 

Na het ultrasoon bad wordt de grip 
schoongeboend en gedroogd. Daarna 
worden tip en grip – samen de tube 

genoemd – verpakt gesteriliseerd in  
de autoclaaf. Dat gebeurt in speciale 
laminaatzakjes. De gesteriliseerde 
onderdelen worden pas uitgepakt zodra 
de klant klaar zit voor de tatoeage.
In feite werkt een tatoeëerder hygiëni-
scher dan een tandarts die zijn tangetjes 
en spiegeltjes onverpakt steriliseert en 
met zijn handschoentjes al aan nog iets 
op de computer tikt.

Hygiënischer dan de tandarts

Bij de controle op tatoeagestudio’s let de inspecteur van de GGD maar op één 
ding: hygiëne. Alle regels vanuit de overheid zijn erop gericht om verspreiding  
van infectieziektes als Hepatitis B en C en hiv via bloed te voorkomen.

Grips van tatoeagemachines. Na gebruik wordt de grip direct gesteriliseerd.  

Foto: Edwin Butter, 2017
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Cafébezoekers van café ‘De Kruyter’ in de 

Czaar Peterstraat laten elkaar hun tatoeages 

zien. Foto: J. Peters, 1949.
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Deze oude gebruiken uit de hele wereld 
hebben zich vermengd met persoonlijke 
ideeën over spiritualiteit, herinnering, 
schoonheid, kunst of individualisme.  
Dat geldt niet alleen voor tatoeages 
maar ook voor piercings, brandmerken, 
littekensversieringen, implantaten, 
permanente make-up en andere vormen 
van lichaamsverandering. 

Tatoeage is nog ouder dan de weg naar 
Rome. Al in het Stenen Tijdperk brachten 
mensen tatoeages aan. De westerse 
wereld komt er in de 18e eeuw voor  
het eerst mee in aanraking als de Britse 
zeevaarder James Cook ontdekkings-
tochten maakt over de Stille Oceaan.  
In 1769 schrijft hij na zijn eerste reis naar 
Polynesië: Beide seksen beschilderen  
het lichaam. Zij noemen deze methode 
‘tattow’. Hierbij wordt donker pigment 
op zo’n manier onder de huid aange-
bracht, dat dit niet meer verdwijnt.

Het Engelse woord tattoo is afkomstig 
van het Tahitiaanse woord ‘tatu’ dat 
‘merken’ betekent.

Een merkteken impliceert een betekenis; 
de huid wordt communicatiemiddel.  
De betekenis van tatoeages verschilt  
net zoveel als de betekenis van woorden. 

Spiritueel
Symbolen – vaak uit de natuur - bieden 
bescherming tegen het kwaad en geven 
de drager levenskracht. Goddelijke 
tekens effenen het pad naar het hierna-
maals; van een getatoeëerd kruis tot 
scarificatie van een oer-krokodillenhuid. 

Cultuur
Tatoeages om te laten zien bij wie je 
hoort. In de westerse wereld begint dat 
bij zeebonken. Het breidt zich uit naar 
studentenverenigingen, artiesten en 
voetballers. Ook in de moderne tijd 
gebruiken jonge mensen oude culturele 
symbolen om hun roots te laten zien.

Imponeren
Bij soldaten, gevangenen, leden van 
motorclubs en gangsters van bijvoor-
beeld de Japanse Yakuza hebben de 
symbolen op hun lichaam een afschrik-
wekkende intentie. Maar ook rijke 
mensen willen imponeren met sieraden  

in oren, lippen en neuzen. Eind 19e eeuw 
worden tatoeages populair bij de 
westerse elite.   

Schoonheid
Veel mensen willen hun lichaam simpel-
weg mooier maken met tatoeages.  
Vaak met een enkele tekst of afbeelding 
die een speciale herinnering bewaart.  
Bij bodyart wordt iemand een levend 
kunstwerk. Rond 1900 is de ‘volledig 
getatoeëerde vrouw’ een topattractie in 
een reizend circus.

Rebellie
Het veranderen van je eigen lichaam  
kan een daad van individueel verzet zijn. 
Je laat zien wie je bent zonder je druk  
te maken om sociale acceptatie. Vroeger 
was een tatoeage of neuspiercing al heel 
wat. Tegenwoordig baar je opzien met 
implantaten onder de huid of een 
gespleten tong. 

Soms spreken tatoeages nare taal. In de 
tijd van het Romeinse Rijk maar ook 
eeuwen daarna worden slaven gebrand-
merkt. Tijdens de Holocaust krijgen 
gevangenen een kampnummer op de 
onderarm getatoeëerd. 

Tot in de jaren ’60 worden in Myanmar 
(Birma) jonge Chin-meisjes in het gezicht 
getatoeëerd om ze onaantrekkelijk te 
maken voor vijandige soldaten. Ook de 
mooie Apatani-vrouwen in India worden 
in die tijd tegen kidnapping ‘beschermd’ 
met tatoeages en neuspluggen. 

De huid als communicatiemiddel

Van oudsher brengen mensen tekens aan op hun lichaam om uiting te geven aan 
hun identiteit. Culturele symbolen en lichaamsveranderingen worden gecombi-
neerd met motieven die iets zeggen over de familie, status, eigenschappen of 
ervaringen van de getatoeëerde man of vrouw.

Tatoeage op de rechterarm van een stam-

hoofd uit de Pazyryk Vallei die in de vijfde 

eeuw voor Christus leefde. Alle mannen van 

deze stam waren getatoeëerd.  

Foto: Vladimir Terebenin, © The State 

Hermitage Museum, St. Petersburg

Portret van een Maori. Gemaakt door Sydney 

Parkinson, de botanisch tekenaar tijdens  

de eerste reis van James Cook naar Nieuw- 

Zeeland in 1769. 



Hij is wel wat pijn gewend als voormalig 
skateboarder. Corad Mank heeft in zijn 
jonge jaren de nodige botbreuken 
opgelopen maar dat vond hij niet erg.  
‘Ik kan goed tegen pijn. Ik krijg een kick 
van de adrenaline. Dat gebeurt ook als  
je een grote tatoeage laat zetten.’

Een grote tatoeage gebeurt in meerdere 
sessies van drie, vier uur. Corad: ‘Als de 
tatoeëerder begint is het heel pijnlijk. Na 
een uur gaat het wel, je moet accepteren 
dat het zeer doet.’

Zijn eerste tatoeage – een kleintje nog – 
liet hij zetten toen hij een jaar of 20 was. 
Corad: ‘Een zwarte tribal op mijn 
schouder. Gewoon omdat ik hem mooi 
vond, tribals waren toen in, vooral bij de 
bandjes waar ik rondhing. Ik ging naar 
Hanky Panky; plaatje uitzoeken, zitten, 
klaar. Het was daar lopende band werk.’ 

Een jaar later volgde een tribal op zijn 
enkel bij een andere studio. Corad had 
de smaak te pakken. ‘Mijn derde tatoe- 
age kwam op mijn onderrug. Een 
lotusbloem met een tekst in Japanse 
karakters. Het betekent vriendschap.  
Ja, dat heb ik eerst gecontroleerd.’ 

De tatoeëerder zelf controleerde hij niet, 
geeft hij toe. ‘Het was bij iemand thuis. 
Zo illegaal als de pest. En hygiëne zat 
helemáál niet in mijn hoofd, daar las je  
in die tijd nooit wat over.’

‘Hygiëne zat helemáál niet in mijn hoofd’

Ook Japan smaakte naar meer. Corads 
eerste grote tatoeage werd een koi 
karper die over zijn rechter bovenbeen 
zwemt. ‘Hij is mooi getekend en door  
de schaduwlijnen in de achtergrond komt 
de vis naar voren. Heel tof. Hij is gemaakt 
door Rob Admiraal die later ook mijn 
schouder tribal heeft weggewerkt in een 
rode bloem. Ik houd niet van agressieve 
tatoeages, draken en slangen zijn niks 
voor mij. Bloemen komen lieflijk over.’
Vijf jaar geleden ‘breide’ de tatoeagekun-
stenaar er een stuk aan. Corad: ‘Het was 
een verjaardagscadeau van mijn vrouw. 
De schoudertatoeage loopt nu door over 
mijn borst. De vier bloemen symboliseren 
mijn gezin.’

Ook dit keer leed hij urenlang pijn. ‘Het 
stuk rond de tepel was echt niet prettig. 
Maar de kick is verslavend. Het begint 
alweer te kriebelen, dat gaat nooit meer 
over.’ 

Corad Mank (43)
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Corad Mank. Foto: Edwin Butter, 2018.

Tattooshow
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Het duurt een eeuwigheid om elk gaatje 
met de hand te prikken. Rond 1880 
wordt in Amerika de eerste tatoeage- 
machine ontwikkeld. Het idee is gejat van 
de elektrische stencil pen uit 1876 van 
Thomas Edison; met deze stencil pen 
maakt de ‘schrijver’ razendsnel gaatjes in 
een vel waspapier. Over het ‘beschreven’ 
waspapier wordt een inktroller over de 
gaatjes gehaald. Op het lege vel eronder 
verschijnt in inkt de geschreven tekst.  
Zo kan deze eenvoudig worden gedu- 
pliceerd. 

Na enige aanpassingen door Samuel 
O’Reilly wordt de stencil pen geschikt 
voor het zetten van een tatoeage. Hij 
noemt zijn machine de tattaugraph.

van de GGD. Daar wordt een aantal 
aanpassingen gedaan zodat de naald  
na gebruik eenvoudig verwisseld kan 
worden. Vanaf dat moment kan voor elke 
klant een nieuwe naald worden gebruikt.

Omdat de markt nog klein is, kopen 
tatoeëerders vanaf de jaren ‘70 hun 
fijnere naalden vaak bij Biopraxis in 
Leiden. Het bedrijf is gespecialiseerd in 
‘prikkertjes’ voor entomologen die er hun 
muggen, vliegen en andere insecten mee 
vastzetten. In het boek ‘Schiffmacher’ van 
Corrie Verkerk vertelt Henk Schiffmacher 
hoe Biopraxis soms een mega-order 
kreeg van een professor voor tweedui-
zend naalden. ‘Wij bestelden er niet 

zelden dertigduizend. Ze dachten daar 
dat we gek waren en vroegen ons: Wat 
verzamelt u eigenlijk?’  

Tegenwoordig zijn alleen nog maar 
wegwerpnaalden voor éénmalig gebruik 
gangbaar. Steeds meer tatoeëerders 
gebruiken nu een kunststof tip en -grip 
die ook na éénmalig gebruik worden 
weggegooid. De autoclaaf wordt 
hierdoor overbodig. Hier en daar worden 
bamboenaalden gebruikt.

Met naald en machine    

Deze tattaugraph verschilt niet zo gek 
veel van de machine waarmee tatoeëer-
ders nu werken. In de traditionele coil 
machine wordt de naald op en neer 
bewogen door een elektromagnetisch 
circuit. De twee of drie spoelen in de 
machine zorgen voor weerstand en 
reguleren de snelheid en kracht. Daar-
door raakt de huid minder snel geïrri-
teerd en geneest de wond sneller. Een 
coil machine maakt een zoemend geluid. 
Hij kan wat uiterlijk betreft worden 
aangepast aan de persoonlijke wensen 
van de kunstenaar.

Een nieuwer type is de rotary machine. 
Hier zorgt een elektrisch motortje voor 
het op- en neergaan van de naald. Deze 
machine weegt minder en is vrijwel 
geluidloos.

Voor elke klant 
een nieuwe naald

Het eerste probleem dat Stoutjesdijk in 
1982 wil oplossen, is het herhaaldelijk 
gebruik van de vuile naald. Bijkomstig 
probleem is dat de tatoeëerder in die tijd 
de naald op de machine soldeert. Dat 
maakt afdoende schoonmaken onmoge-
lijk. Stoutjesdijk neemt een machine mee 
naar de toenmalige instrumentmakerij 

Voor het zetten van een tatoeage heb je feitelijk niets anders nodig dan een naald 
en inkt. De naald doorboort de opperhuid – de epidermis - en prikt de inkt vervol-
gens in de tweede huidlaag daar vlak onder, de dermis. De inkt wordt in de dermis 
ingekapseld en blijft daar doorgaans een mensenleven lang zitten.

Een compleet Amerikaans tatoeageset van een zeeman, gedateerd eind negentiende eeuw.

Foto: Edwin Butter, 2017

De stencil pen ontworpen door  

Thomas Edison. Met enige aanpassingen 

werd dit de ‘tattaugraph’. 
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Een chirurg ziet aan de lymfeklieren of  
de patiënt ooit een tatoeage heeft laten 
zetten. Alle kleuren van de regenboog 
zijn zichtbaar. Want een tatoeage lekt 
altijd. Hoe kleiner de pigmenten, hoe 
gemakkelijker ze door het lichaam reizen. 
Het is voor de gezondheid dus belangrijk 
dat de stoffen in de tatoeage-inkt veilig 
zijn.

Inkt is een chemische samenstelling van 
pigmenten en een vloeistof. Alleen 
pigment kan een natuurlijk ingrediënt 
zijn. Toevoegingen kunnen problemen 
geven. Want niet alleen organische 
pigmenten maar ook bijproducten en 
zware metalen lekken vanuit de huid in 
het lymfestelsel. Soms worden inkten 
gemengd, daar is de GGD geen voor-
stander van. Verdunnen met water is 
geen probleem. 

Er komen steeds nieuwe inkten
op de markt

Inkt komt uit de hele wereld. Er zijn 
landen die met lijsten werken: welke inkt 
mag wel, welke niet. Maar zo’n lijst is 
nooit volledig, er komen steeds nieuwe 
inkten op de markt. De Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
controleert de groothandels in ons land 
steekproefsgewijs. Inkten worden onder 

heid zeggen dat een inkt veilig is. Want 
de NVWA keurt geen producten goed, 
ze kan alleen afkeuren. Het gaat net als 
bij levensmiddelen: in principe vertrou-
wen we erop dat de producent het goed 
doet. Daarom is het belangrijk dat de 
tatoeëerder weet wat hij waar bestelt.  
Als er online inkt wordt gekocht in 
bijvoorbeeld Amerika of Japan, is de 
tatoeëerder zelf aansprakelijk als het mis 
gaat. Bij een Nederlandse leverancier ligt 
de aansprakelijkheid bij de leverancier.

In het Amsterdam UMC (voorheen VUmc) 
is vorig jaar een speciale Tattoopoli 
geopend voor mensen die last krijgen 
van complicaties. Met name bij rode 

inkten kan een allergische reactie op-  
treden. Als iemand ziek wordt, kan 
de NVWA via het badgenummer de inkt 
terughalen en andere tatoeëerders 
waarschuwen.

Dat ging in de jaren ’80 heel anders.  
Er werden pigmenten gekocht bij firma’s 
die niet wisten dat het voor een tatoeage 
was. Elke tatoeëerder gebruikte zijn 
eigen been als broddellapje. Het verhaal 
gaat dat Tattoo Peter eens een vat groen 
pigment had waar hij niks mee kon.  
Die heeft hij op een nacht in de gracht 
gekieperd. De hele Oudezijds zag twee 
dagen lang gifgroen, tot ze gingen 
spuien.

Inkt in je lijf

meer bemonsterd op zware metalen.  
Die kunnen kankerverwekkend zijn, 
vooral als je de tatoeage laat weghalen 
met een laser. De pigmenten worden 
door de hoge energie van de laser 
verpulverd. Doordat ze zo klein worden, 
is de tatoeage niet meer zichtbaar maar 
de pigmenten zitten nog wel in de huid.  

Vanzelfsprekend moet de inkt bacterievrij 
zijn om infecties te voorkomen. Besmet-
ting met bacteriën kan op twee momen-
ten gebeuren: bij de productie en in  
de studio. Uit recent onderzoek van de 
NVWA blijkt dat 5% van de tatoeage- 
inkten besmet is met bacteriën, ondanks 
de wet- en regelgeving.  

Eigenlijk kun je nooit met 100% zeker-

De huid beschermt het lichaam tegen ziektekiemen. Bij tatoeëren worden duizen-
den kleine openingen in die beschermlaag gemaakt waarin ook nog eens inkt wordt 
aangebracht. Is dat wel veilig?

Amsterdamse huisjes door tattooartiest  

Joey de Boer. Foto: Lotte Bronsveld, 2018

Het weghalen van een tatoeage door middel van lasertechniek. Foto: James Mutter, 2015
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PMU is handig voor wie geen zin of tijd 
heeft om zichzelf elke keer op te maken. 
En een uitkomst voor mensen die 
vanwege ziekte hun haar kwijtraken. 
Eyeliner, lipliner, mascara en wenkbrau-
wen worden met precisie getatoeëerd. 
Omdat er rond de ogen minder vet zit, is 
de huid er dunner. Daarom gaat de naald 
bij PMU minder diep dan bij een door-
snee tatoeage. Bovendien wordt minder 
inkt gebruikt. 

Adrie Griffioen van Studio New Life aan 
de Witte de Withstraat: ‘Daardoor 
vervaagt het. Eén keer per jaar, ander- 
half jaar moet je het weer even laten 
verfrissen. Je ziet wel eens dames lopen 
in de stad die dat niet doen. Een bruine 
wenkbrauw wordt dan oranje.’

Adrie Griffioen begon in 1986 als kapster 
en schoonheidsspecialiste. In 2000 
maakte ze een grote ommezwaai. Ze 
hing schaar en föhn aan de wilgen en 
nam afscheid van haar personeel. ‘Ik 
deed de deur op slot en doe sindsdien 
alleen PMU, op afspraak dus lekker 
rustig.’

Ze was een pionier, er waren toen nog 
niet veel PMU-studio’s in de stad. ‘De 
techniek is inmiddels enorm verbeterd. 
Vroeger kon de eyeliner onderhuids 

belangrijk. Ik ben zelf ingeënt tegen 
hepatitis B. Je maakt toch een soort 
schaafwond. Ik draag handschoenen, de 
kraan heeft een sensor dus die hoef ik 
niet aan te raken en ik werk heel netjes. 
Dat doet niet iedereen hoor, er wordt 
best wel wat afgeknoeid. Ik hoorde dat 
ze ergens PMU zitten te doen in een 
kapsalon! Dat is toch onhygiënisch?’

De laatste jaren zijn getatoeëerde 
wenkbrauwen populair geworden door 
beautybloggers en stijliconen als Cara 
Delevingne en Kylie Jenner. Microbla-
ding, ook wel hairstrokes genoemd, is 
een techniek waarbij de haartjes stuk 
voor stuk worden getekend. Dat vraagt 
om een vaste hand. Op dit moment is  
de ombre-techniek on fleek (hip): de 

wenkbrauwen worden ingeschaduwd 
zodat ze er vol en gepoederd uitzien. 
Ombre wordt ook gecombineerd met 
microblading.

Een wenkbrauwbehandeling duurt 
ongeveer twee uur. Dat is twee uur 
pijnlijk, maar wie mooi wil zijn…

Bij PMU worden micropigmenten 
gebruikt. De moleculen in de kleurstof 
zijn kleiner gemaakt. Hierdoor kan er 
fijner worden gewerkt maar tegelijk 
betekent dit dat de kleurstof gemakke- 
lijker weg kan lekken in het lichaam.

Permanente make-up

uitlopen. Alsof je altijd net in de regen 
had gelopen. In 2007 zijn de richtlijnen 
strenger geworden en dat is maar goed 
ook. Als je onder de 16 bent, moet één 
van je ouders meekomen en tekenen. 
Daar ben ik streng in. Soms proberen die 
meiden het toch, maar je bent gewoon 
strafbaar. Dat vind ik logisch.’

‘Er wordt best wel wat
afgeknoeid’

Bij de PMU-studio komt de complete 
naaldmodule - naald mét naaldhouder - 
steriel uit de verpakking voor éénmalig 
gebruik. Een membraan voorkomt dat 
bloed zich met inkt kan vermengen in  
de houder. Griffioen: ‘Hygiëne is heel 

De wet Warenwetbesluit Tatoeëren en Piercen uit 2007 geldt ook voor studio’s  
die permanente make-up (PMU) aanbrengen. Ook zij moeten elke drie jaar een 
vergunning aanvragen bij de GGD. 

Het aanbrengen van permanente make-up in studio Beauty by Iresh. Foto: Suzanne Blom, 2018

Klaar om te tatoeëren. 

Foto: Suzanne Blom, 2018
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Tot 1992 gebeurt piercing in besloten 
kring zonder al teveel problemen. Maar 
met de komst van de eerste piercingstu-
dio Body Manipulations op de Stromarkt 
heeft de GGD er een klus bij. Sinds 1992 
controleert de GGD ook het hygiënisch 
werken bij piercen. De gemeentelijke 
Gezondheidsverordening uit 1987 geeft 
voldoende armslag om toezicht te 
houden op piercingstudio’s. Dat geldt 
alleen voor Amsterdam. Bijna tien jaar 
later is piercing ook buiten de hoofdstad 
een trend en verschijnen er alarmerende 
berichten in de media over infecties en 
andere complicaties na een piercing. 

Bij piercing wordt niet alleen de huid 

Piercing valt vanaf dat moment onder het 
Warenwetbesluit Tatoeëren en Piercen. 
Ook de juwelier die gaatjes prikt, heeft 
een vergunning van de GGD nodig.

Vrijwillig amputeren 
van je kleine teen

Ze noemen zichzelf modern savages. 
Mensen die zich vrijwillig verminken. 
Bijvoorbeeld door een vingerkootje of 
kleine teen te amputeren. Het werd een 
jaar of twintig geleden een trend in 
bepaalde kringen. In het artikel ‘Kootjes 
amputeren, gewoon voor de fun’ (Het 
Parool, 1996) vertelt een jongeman:
‘Een vriendin loopt al een tijdje met  
het idee rond haar kleine tenen te 
amputeren. Ze heeft aan mij gevraagd 

die vervolgens in een salade te verwer-
ken. Dat lijkt me wel leuk. (…) Die 
hypocriete mensen zeuren over alles. Ik 
vind incest en moord veel erger dan het 
vrijwillig opeten van tenen. Wij doen 
tenminste niemand pijn of verdriet.’

Een andere bezigheid van de modern 
savages is brandmerken, ook wel 
branding genoemd. Een gloeiend heet 
staafje wordt op de huid gedrukt. De 
derdegraads brandwonden – die lelijk 
kunnen ontsteken - laten na verloop van 
tijd witte littekens achter. Bij scarification 
wordt de huid met een scalpel ingesne-
den. Ook hier ontstaat bindweefsel op de 
huid tijdens het genezingsproces, ofwel 
een litteken. Branding en scarification 
gebeurt over het algemeen zonder 
verdoving. 

Sommige modern savages kiezen voor 
onderhuidse implantaten. Er ‘groeien’ 
dan bijvoorbeeld hoorntjes op hun 
voorhoofd.

In tegenstelling tot tatoeage en piercing 
zijn al deze technieken niet gereguleerd 
in Nederland en speelt het zich af in  
de underground scene. Het plaatst de 
GGD voor een dilemma: aan de ene  
kant hebben mensen de beschikking over 
hun eigen lichaam. Aan de andere kant 
heeft de overheid de taak mensen te 
beschermen. Het beleid van de GGD is 
er dan ook op gericht om bij deze trends 
waar mogelijk voorlichting te geven over 
hygiëne en de gevaren.

Piercing en modern savages

beschadigd maar kunnen ook dieper 
gelegen bloedvaten en zenuwen worden 
geraakt. Behalve weke delen wordt soms 
ook kraakbeen doorboord. Om dit 
verantwoord te kunnen doen, moet 
anatomische kennis aanwezig zijn. 

In 2003 ontwikkelt de Vereniging van 
Professionele Piercers Nederland een 
hygiënecode. Maar vanwege de populari-
teit wordt piercing steeds vaker aange-
bracht door mensen die maar wat doen. 
De wet biedt uitkomst. Voor het door- 
boren van tepels, navels, wenkbrauwen, 
geslachtsdelen en alle andere plekken op 
het lichaam gelden sinds 2007 dezelfde 
hygiëneregels als voor tatoeage.  

Net wanneer de GGD grip krijgt op hygiëne in Amsterdamse tatoeagestudio’s dient 
zich in 1992 een nieuw zorgenkindje aan. De eerste ‘inloop’ piercingstudio wordt 
geopend waardoor de populariteit van piercing razendsnel stijgt.

Een voorbeeld van 

scarification. 

Foto: Edwin Butter, 

2017

Een combinatie van piercen, tatoeëren,  

branding en onderhuidse implantaten. 

Foto: Edwin Butter, 2014
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Als je docent kunstvakken bent, kijk je 
met tekenogen. Barbara Mouissie wilde 
al heel lang een tatoeage maar dan wel 
een mooie. ‘Ik ben artistiek en heel 
kieskeurig’, vertelt ze. ’95 procent van 
wat ik zie, vind ik niet mooi. Of niet mooi 
gezet. Ik houd ook niet zo van plakplaat-
jes. Een goede tatoeage is een kunstwerk 
op je huid.’

En dus ging Barbara op zoek naar een 
kunstenaar. ‘Ik heb heel veel tattooarties-
ten opgezocht en portfolio’s bekeken.  
De Nederlands-Japanse tatoeages van 
Rob Admiraal sprongen er voor mij uit. 
Hij is eigen in kleurgebruik en gelaagd-
heid, alsof er diepte in zit.’

Ze hakte de knoop door tijdens een 
zwemles van haar kinderen. ‘Ik zat op de 
tribune naast het zwembad toen ik een 
vader zag met een prachtige tatoeage  
op zijn arm. Ik herkende direct de stijl,  
en ja, het bleek er een van Rob te zijn.’

‘Het deed pijn, maar bevallen is erger’

In samenspraak met de tatoeëerder 
kreeg Barbara op haar rechter schouder 
vier Japanse chrysanten. ‘Ze symbolise-
ren mijn gezin. De kinderen wijzen vaak 

op hun bloem: kijk, dat ben ik! Het water 
ertussen verbindt ons, water staat voor 
het leven.’ Ze moest er meerdere keren 
voor langskomen voor sessies van een 
uur of vier. Barbara: ‘Ja, het deed pijn, 
maar bevallen is erger. Als je wordt 
getatoeëerd lijkt het alsof iemand de 
hele tijd met scherpe nagels in je huid 
krabt. Je moet de pijn accepteren, dan  
is het goed vol te houden.’

Een jaar later liet ze de namen van haar 
kinderen op haar linker onderarm zetten. 
‘In dezelfde studio maar dan door Jan 
Paul die graficus is geweest. Jayden en 
Roan vormen samen een hart.’

Barbara is vol bewondering voor het 
tatoeage vak. ‘Het lijkt me mooi om zelf 
te tatoeëren. Ik kan al goed tekenen. 
Maar het is heel moeilijk om ertussen te 
komen en dan moet je jaren meedraaien 
in een studio, zonder inkomsten. Als er in 
Nederland een opleiding komt, ga ik me 
misschien wel inschrijven.’

Nu haar rechter schouder sinds een jaar 
of vijf een kunstwerk is, denkt ze langza-
merhand aan haar linker schouder. ‘Daar 
zou ik wel een pauw op willen. Om te 
laten zien dat je mag zijn wie je bent.’ Barbara Mouissie. Foto: Edwin Butter, 2018.

Barbara Mouissie (38)

Tattooshow
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Eva en Jeffrey begonnen drie jaar 
geleden hun studio Ink District. Er 
werken inmiddels acht tatoeëerders en 
een shopmanager die ook voorlichting 
geeft over wondverzorging. De zeven 
stoelen zitten bijna altijd vol. Eva is de 
kunstenaar, zij volgde de Kunstacademie 
en leerde tatoeëren in een studio in 

précair. Wat raakt ze daarmee aan?’
Eva: ‘Ik werk altijd heel voorzichtig. 
Eigenlijk doe ik alsof elke klant aids 
heeft.’ Maarten, de jongeman die 
vandaag en kleine tatoeage laat zetten, 
grijnst.

‘Die vieze naald moet 
zo snel mogelijk weg’

Als de tatoeage is gezet, plakt Eva de 
wond af met een doorzichtige pleister. 
Dan maakt ze de werkplek schoon. Er 
ontgaat Suzanne niets. Onderin de la 
staat een gele afvalcontainer speciaal 
voor naalden. Suzanne vraagt waarom 
die niet gewoon op de grond staat.
Eva: ‘Ik vind die gele bak niet mooi 
staan.’

Suzanne: ‘Maar het is wel veiliger. Die 
vieze naald moet zo snel mogelijk weg. 

Nu leg je hem eerst neer, je moet de la 
opentrekken, de container openmaken. 
Dat zijn eigenlijk teveel handelingen. 
Zelfs in ziekenhuizen gebeuren op die 
manier veel prikincidenten. Een hiv- 
infectie kan in een fractie van een 
seconde gebeuren, je vergeeft het jezelf 
nooit.’ Eva belooft een esthetische 
oplossing te zoeken.

Suzanne is tevreden. ‘Je doet het op zich 
hartstikke goed. Eigenlijk moet je iets 
natter schoonmaken en daarna goed 
drogen, dan neem je de meeste bacte- 
riën mee.’

De checklist van ruim vier pagina’s is 
ingevuld. Er is nog één verbeterpunt:  
een gesloten houder kopen voor het 
plasticfolie. Dan klinkt het verlossende 
‘Tot over drie jaar.’

Op pad met de GGD

Hoofddorp. Jeffrey houdt zich bezig met 
de zakelijke kant. ‘Ik ben ondernemer. Ik 
zie hier elke dag de mooiste dingen voor-
bij komen maar ik heb zelf geen tatoea-
ges. Daar is mijn smaak te grillig voor. 
Een tatoeage is voor altijd en ik vind na 
een half jaar weer iets anders mooi.’

Terwijl Eva de spullen klaarzet voor een 
klant, kijkt GGD-inspecteur Suzanne Blom 
naar de EN nummers op de onderkant 
van een doos handschoenen en vraagt  
en passant welke alcohol wordt gebruikt 
voor de oppervakken. Ze wijst op allerlei 
flessen. ‘Wat zit hier in? Waar gebruik je 
dat voor? Welke datum staat er op die 
pigmenten?’ 

Bij Ink District wordt niet alleen de naald 
na gebruik weggegooid; ook de grip is 
van wegwerpmateriaal. Daarom zijn een 
autoclaaf en ultrasoon bad hier niet 
nodig, legt Suzanne uit.

Eva spuit wat inkt in een klein plastic 
cupje waar ze straks de naald in zal 
dopen. Ook dit cupje wordt na gebruik 
weggegooid. Als de klant gaat zitten en 
zijn arm uitstrekt op het tafeltje voor Eva, 
volgt Suzanne nauwgezet al haar hande-
lingen. ‘Ik kijk naar het besmettingsge-
vaar. Zodra Eva begint te tatoeëren en er 
een wond ontstaat, zijn de handschoenen 

Een vergunning van de GGD is drie jaar geldig. Voor het afgeven van een nieuwe 
vergunning komt de GGD de studio en werkwijze inspecteren. Suzanne Blom 
bezoekt vandaag Ink District aan de Nieuwezijds Voorburgwal.

GGD-inspecteur Suzanne Blom tijdens het 

bezoek aan Ink District. Foto: Edwin Butter, 

2018

Suzanne kijkt toe terwijl Eva aan het werk is. Foto: Edwin Butter, 2018



54 55Tatoeage en toezicht in Amsterdam

In ons land begint het proces in 2015  
bij het Landelijk Centrum Hygiëne en 
Veiligheid (LCHV), een kenniscentrum van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). Thijs Veenstra van het 
LCHV is voorzitter van de Nederlandse 
normcommissie ‘Veilig tatoeëren en 
PMU’. In deze normcommissie zitten zo’n 
twintig afgevaardigden uit de studio’s, 
leveranciers en de publieke gezondheids-
zorg. Veenstra: ‘In Nederland werken we 
al lang met een hygiënerichtlijn. Die is 
ook een basis geweest voor de norm. 
Onze eerste gesprekken waren met 
Engeland en Duitsland die ook al 
kwalitatief goede richtlijnen hadden. 
Samen legden we de basis voor één 
Europese norm.’

De normcommissie vroeg om commen-
taar vanuit de branche. Veenstra: ‘Dat 
deden we via social media, op bijeen-
komsten en een Tattooconventie. We 
hebben ongeveer 100 reacties uit het 
hele land gekregen. De oudere generatie 
vond bepaalde afspraken jammer. Van 
een aantal, vooral jonge tatoeëerders 
mocht het zelfs nog strenger.’

Het consensusmodel dat nu op tafel  
ligt verschilt op sommige punten met  
de Nederlandse wetgeving. Er komt 

zal op een aantal punten veranderen.’

Op het punt ‘opleiding en training’ zal 
Nederland voorlopig niet kunnen 
voldoen aan de Europese norm. Veen-
stra: ‘In sommige landen is het al zo dat 
niet alleen de studio een vergunning 
heeft maar dat ook elke tatoeëerder een 
persoonlijk certificaat veilig en hygiënisch 
werken moet halen. Het ministerie heeft 
al een onderzoeksbureau opdracht 
gegeven hoe wij dat in Nederland 
zouden kunnen organiseren. Er komt 
eerst een advies. Vervolgens moeten  
we lesstof ontwikkelen en docenten 
opleiden. Ik verwacht dat het nog jaren 
zal duren.’

De Europese norm is er voor tatoeëer-
ders, niet voor producenten. Daarom zijn 
er geen duidelijke criteria voor inkt 

opgenomen maar ligt het accent op 
hygiënisch werken. Ook piercing valt niet 
onder de Europese norm. 

‘De minister bepaalt 
wat wij gaan overnemen’

Veel tatoeëerders werken internationaal, 
er zijn veel buitenlandse tatoeëerders in 
Nederland actief. En veel Nederlanders 
besluiten tijdens hun vakantie over de 
grens een tatoeage te laten zetten. 
Straks werken de tatoeëerders in Europa 
volgens dezelfde norm. Dat is voor de 
klant een veilig idee, mits hun vakan-
tieland de Europese norm heeft onderte-
kend. Halverwege 2019 kunnen Europese 
landen de norm overnemen. Veenstra: 
‘Op onze website www.veiligtatoee-
renenpiercen.nl zullen we vermelden 
welke landen dat doen.’

De Europese norm

bijvoorbeeld een toestemmingsformulier 
dat door zowel de tatoeëerder als de 
klant moet worden ondertekend voordat 
de naald de huid ingaat. Er moeten straks 
steriele inktcupjes worden gebuikt, dus 
per stuk verpakt. En de leeftijdsgrens 
schuift omhoog: bij kinderen van 16 en 
17 moeten de ouders toestemming 
geven en meekomen naar de studio.  
Dat is nu nog van 12 tot 16. Onder 16  
is tatoeëren straks verboden. Ook in 
Nederland? Veenstra: ‘Zodra de Europe-
se norm er ligt, zal de minister bepalen 
wat wij precies gaan overnemen. De 
Nederlandse wet blijft van kracht maar 

De volgende stap in het reguleren van tatoeëren is een Europese afspraak. In de 
eerste helft van 2019 wordt de ‘Europese norm voor tatoeage en permanente 
make-up’ verwacht. Het is geen Europese wet maar een gezamenlijke afspraak van 
landen die de norm ondertekenen.

Voor inkt zijn geen 

duidelijke criteria 

opgenomen in de 

Europese norm. 

Foto: Edwin Butter, 

2018.
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Een tatoeage met een knipoog. 

Foto: Trudy Admiraal.
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