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 EEN ERG GOEDE  
KEUZE.  
JE ZAL DIT ERG 
MOOI VINDEN. 



1. Inleiding 

De kunst van het tatoeëren bestaat al heel lang.  
Een tatoeage is een versiering van het lichaam.  
Bij het tatoeëren wordt onder de opperhuid inkt aangebracht. 
In dit boek lees je meer over tatoeages.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Waar komt het woord tatoeage vandaan? 
 Waar is de kunst van het tatoeëren ontstaan? 
 Waarom dragen mensen tatoeages? 
 Hoe werd er vroeger getatoeëerd? 
 Hoe gaat dat tatoeëren nu? 
 Kun je een tatoeage weer weg laten halen? 

JAAG ME NIET OP!JAAG ME NIET OP!  
LAAT ME RUSTIG EEN VOORBEELD LAAT ME RUSTIG EEN VOORBEELD 
UITZOEKEN.UITZOEKEN.  



2. De naam tatoeage 

Samoa 

Tatau 
De naam tatoeage of  in het Engels tattoo 
komt van het woord tatu of  tattau.  
Het woord tattau komt van de Samoa- 
eilanden. Deze eilanden liggen in de Stille 
Oceaan ten noorden van Nieuw- Zeeland.  
In 1769 beschrijft een westerse zeevaarder 
voor het eerst de wonderlijke manier waarop 
inlanders hun lichaam versierden.  
 
Vlek 
In het hele gebied van de Stille Oceaan en 
delen van Azië is het versieren van het 
lichaam niet ongewoon.  
In Tahiti gebruikt men het woord tatu.  
Dat woord betekent in die taal streep of  vlek. 
 
 

 



3. Hoe werkt tatoeëren? 

Nu 
Wat gebeurt er precies als iemand een 
tatoeage laat aanbrengen?  
Een machine met een naald (1) prikt een 
gaatje en brengt gelijk een kleurstof  of  
pigment (2) onder de huid.  
De naald beweegt vliegensvlug op en 
neer. De naald gaat door de opperhuid 
(3) en het pigment komt in de huid 
daaronder, de lederhuid (4), terecht. 
De lederhuid “schrikt” van de onbekende 
stof.  
Normaal voert de lederhuid vreemde 
stoffen af, maar de pigmentdeeltjes zijn 
daarvoor te groot.  
De lederhuid lost het probleem op door 
de kleurstofdeeltjes in te pakken.  
Zo ontstaan er bolletjes verf  onder de 

huid die geen schade 
meer aan kunnen 
brengen. De tatoeage 
blijft  op die manier voor 
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Zonder verf 
Vroeger bestond het tatoeëerapparaat, dat 
tegenwoordig gebruikt wordt, nog niet. Een 
tatoeage kon op verschillende manieren 
aangebracht worden. De eerste tatoeages waren 
zonder verf.  
Eigenlijk werden er littekens (1) in een patroon op 
de huid aangebracht. 
Krassen 
Een andere techniek was het bekrassen van de 
huid. In de krassen liet men een kleurstof  lopen. 
Naald en draad 
Inuit of  Eskimo’s (2) in het Noordpoolgebied 
staken een naald door de huid. Aan de naald was 
een draad met een kleurstof  verbonden.  
Die draad ging door het wondje heen en liet de 
kleurstof  daar achter. 
Vogelbotjes 

De Maori’s in Nieuw-Zeeland 
maakten van vogel-botjes scherpe 
beiteltjes (3). Net als hun hout 
bewerkten ze ook hun huid ermee. 
Ze brachten daarna kleurstoffen 
aan. Zwart werd gemaakt uit 
verbrand hout. Spiraalvormen en 
ronde vormen waren geliefd. 
Deze Maoripatronen zijn nu onder 

4. Vroege tatoeages 
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5. De geschiedenis 

Mummies 
De geschiedenis van de tatoeage gaat heel 
ver terug. In de prehistorie zijn al voorbeel-
den van tatoeages te vinden. 
Ze zijn te vinden op beelden en mummies.  
Deze mummies ontstonden op een natuur-
lijke wijze, doordat lichamen goed bewaard 
werden in veengrond of  onder een ijslaag. 
IJsman 
Ötzi de ijsman (1) is hiervan een voorbeeld.  
Zijn lichaam bleef  ruim 5000 jaar bewaard 
onder het ijs. Op zijn lichaam werden op zijn 
ruggengraat (2), handen (3) en enkels 
tatoeages gevonden. Het waren punten en 
lijnen met koolstof  onder de huid. Men denkt 
dat hij met naalden behandeld is, omdat hij 
waarschijnlijk aan de ziekte reuma leed. 
Scythen 
Ook vond men een hoofdman van de Scythen, 

een ruitervolk (4) uit Centraal 
Azië.  
Deze 2500 jaar oude mummie 
heeft tatoeages op armen (5) , 
enkel en ruggengraat. De 
tatoeages bestaan uit puntjes, 
vissen en monsters. 
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China 
In China (1) werden tatoeages gebruikt om 
gevangenen en slaven te merken (2).  
De ontdekkingsreiziger Marco Polo (3) 
beschrijft op zijn reizen al dat veel mensen 
hun lichaam laten beschilderen met een 
naald. 
 
 
India en Egypte 
In India (4) en Egypte (5) werden tatoeages 
aangebracht met henna. Henna is een pap 
gemaakt van een poeder (6). Het poeder 
wordt gewonnen uit de hennaplant (7).  
Deze pap van henna wordt in figuren op de 
huid aangebracht (8). De pap trekt deels in de 
huid en brengt een tijdelijke vlek aan. Op de 
huid blijft de pap droog achter. De droge 

delen worden weggehaald.  
De figuren worden na verloop 
van tijd vager en verdwijnen na 
een week of  twee helemaal.  
In India en in het Midden-
Oosten zijn versieringen met 
henna nog steeds 
populair. 
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De Filipijnen (1) 
Filipijnse stammen gebruikten al heel 
vroeg tatoeages om hun rang binnen de 
stam aan te geven. Hoe meer tatoeages 
des te belangrijker de persoon was.  
Ook dacht men dat tatoeages magische 
krachten gaven aan de drager. 
Bij sommige stammen kreeg een krijger 
een tatoeage als hij het hoofd van een 
krijger van een vijandige stam mee baar 
huis wist te brengen.  Bij vrouwen waren 
tatoeages vooral een teken van 
schoonheid. 
 
 
Indonesië en Maleisië  
Vooral stammen op het eiland Borneo (2) 
(deels Indonesië, deels Maleisië) hadden 
al vroeg tatoeages. Zij gebruikten een 
stok met naaldjes erin (3).  

Die stok werd als een 
soort hamertje gebruikt 
om de huid te versieren.  
Men sloeg met een ander 
stokje op het hamertje. 
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6. Het doel van de tatoeage 

Waarom dragen mensen tatoeages? 
A. Rituelen 
Een ritueel is een bepaald gebruik.  
Die gebruiken verschillen vaak per land of  cultuur. 
Het dopen van een kind, een hand geven bij een 
begroeting, het uitblazen van een kaarsje op een 
verjaardagstaart zijn voorbeelden van rituelen. 
Bij sommige stammen kregen jongens en meisjes 
als ze volwassen werden in hun puberteit een 
tatoeage (1). 
Ook als man en vrouw in het huwelijk traden, kon 
daarbij de tatoeage ook een belangrijk ritueel zijn. 
Je zou het kunnen vergelijken met ons ritueel van 
het dragen van trouwringen. 
In India laten bruiden nu nog steeds hun handen 
en voeten met henna versieren (2).  
 

B. Teken van dapperheid 
Heel vroeger lieten krijgers vol 
trots hun littekens zien.  
Deze l i ttekens waren een 
herinnering aan hun dapperheid op 
het slagveld. Littekentatoeages (3) 
werden ook aangebracht na een 
oorlog met een andere stam. Ze 
stralen de kracht en dapperheid 
van de krijger uit. 
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C. Teken van herkenning 
Een tatoeage kan ook laten zien bij welke 
stam of  groep je hoort.  
Leden van jeugdbendes in Amerika laten nu 
ook dezelfde tatoeages aanbrengen.  
Zo maken ze duidelijk bij welke straatgroep 
ze horen. 
 
D. Teken van bescherming 

Tatoeages werden ook gebruikt als teken 
van bescherming tegen gevaren en ziektes. 
Dat kon een heilige (1) zijn maar ook een 
tekst van een gebed.  
Vanaf  1600 nemen de Europese zeelui de 
tatoeages mee naar het westen.  
Westerse matrozen laten vaak op één voet 
een kip en op de andere een varken 
tatoeëren als bescherming tegen 
verdrinking. 

  
E. Teken van liefde 
Sommige mensen brengen 
een tatoeage aan om hun 
liefde voor iemand of  iets te 
laten zien.  
Het gaat dan om de persoon, 
de zanger(es), de rockband 
of  voetbalclub waar je van 

 NEE KIM, KIJK NAAR ME !NEE KIM, KIJK NAAR ME !  
JE KUNT ME NIET VERLATEN !JE KUNT ME NIET VERLATEN !  

11  



F. Make up 
Soms zijn mensen niet tevreden over hun 
uiterlijk. Ze laten door middel van 
tatoeages de vorm van hun wenkbrauwen 
of  lippen blijvend veranderen.  
Deze tatoeages worden cosmetische 
tatoeages genoemd.  
Ze kunnen voor een totaal andere 
gezichtsuitdrukking zorgen. 
 
 
G. Gewoon als versiering 
Er zijn ook mensen die een tatoeage nemen 
voor de versiering.  
Ze vinden het gewoon mooi om hun lichaam 
te versieren. De tatoeage is dan meer een 
sieraad dat bij jou hoort. 
Dat kan soms heel ver gaan.  

Sommige liefhebbers 
kunnen niet meer stoppen 
en  laten hun hele lichaam 
vol tatoeëren. 

 

voor na 

MET DEZE KUNSTARMEN HOEFDE IK MET DEZE KUNSTARMEN HOEFDE IK 
NIET TE STOPPEN MET MIJN HOBBY.NIET TE STOPPEN MET MIJN HOBBY.  



7. Gezondheid 

Het laten aanbrengen van een tatoeage heeft 
bepaalde risico’s.  
Door slechte hygiëne of  gebruik van besmet 
materiaal kan iemand een ernstige 
infectieziekte oplopen, want bij het tatoeëren 
komt ook bloed vrij. 
Dat risico is het grootst bij 
amateurtatoeëerders. Tatoeëerders die een 
goede opleiding gevolgd hebben, zorgen 
over het algemeen voor een goede hygiëne. 

8. Spijt 

Soms krijgt iemand spijt van zijn tatoeage. 
Het is moeilijk en duur om een tatoeage te 
laten weghalen.  
Met een laserstraal (1) worden onder de huid 
de bolletjes pigment kapot geschoten.  

Hierdoor wordt het pigment in 
het bloed opgenomen en 
afgevoerd.  
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9. Filmpjes 

Henna-tatoeage 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/tatoeages-gemaakt-

met-henna-van-plant-tot-huidversiering/
#q=tatoeage  

Tatoeage 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/tatoeage-hoe-komt-die

-op-je-huid/#q=tatoeage  

https://schooltv.nl/video/tatoeages-gemaakt-met-henna-van-plant-tot-huidversiering/#q=tatoeage
https://schooltv.nl/video/tatoeages-gemaakt-met-henna-van-plant-tot-huidversiering/#q=tatoeage
https://schooltv.nl/video/tatoeages-gemaakt-met-henna-van-plant-tot-huidversiering/#q=tatoeage
https://schooltv.nl/video/tatoeage-hoe-komt-die-op-je-huid/#q=tatoeage
https://schooltv.nl/video/tatoeage-hoe-komt-die-op-je-huid/#q=tatoeage






Bronnen 

 http://metal-tiger.com/Wu_Tang_PCA/tattoo.html  

http://metal-tiger.com/Wu_Tang_PCA/tattoo.html  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tatoeage  

http://metal-tiger.com/Wu_Tang_PCA/tattoo.html
http://metal-tiger.com/Wu_Tang_PCA/tattoo.html
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