
.Vroeger was het vooral iets voor ruwe zeebonken, voor 
mensen uit de onderklasse. Of iets waar subklassen mee 
konden pronken. Nu laat jan en alleman zich tatoeëren.
Annemarie Eversdijk beeld Jaap Meijer
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Tattoos en de Bijbel

‘Als jullie over tattoos gaan schrijven, 
betrek je daar dan wel de Bijbelteksten 
in die tatoeages verbieden?’ Diverse 
lezers reageerden op de oproep in 
NDMeedenken en verwezen naar 
Bijbelteksten die over tatoeages gaan, 
zoals Leviticus 21 vers 28. Daar staat dat 
het zetten van tatoeages niet mag als je 
een dode herdenkt. Tatoeëren is een 
heidens gebruik. Mag je het daarom als 
christen wel doen? 
Meindert Leerling uit Bergambacht ziet 
tatoeëren als een vorm van modern 
heidendom. Maaike Tams: ‘Als je over 
tatoeages in de Bijbel leest, hangt er 
altijd een heidense rouwsfeer omheen. 
Je leest hierover in Leviticus 21, 
Deuteronomium 14 en Ezechiël 44. Wat 
zegt ons dat gebod in deze tijd, als wij 
priesters zijn, gewijd aan de Here God?’
Voor ds. Mirjam Kollenstaart was het 
geen vraag of ze als christen een tattoo 
mocht. ‘De teksten die hierover in de 
Bijbel staan, zijn oudtestamentisch. 
Volgens mij mag je die lezen tegen de 
achtergrond van die tijd en die cultuur. 
Ik heb geen tattoo om een dode te ver-
eren of vanwege een of andere afgod. 
Ik heb juist een tattoo om uit te druk-
ken dat ik van God ben!’ 
Ook Jacco de Boer denkt dat de oudtes-
tamentische teksten niet meer gelden. 
‘Als je vindt dat Leviticus 19 vers 28 nog 
steeds geldt, dan moet je ook vers 27 
serieus nemen. Daarin staat dat een 
man verplicht een baard moet hebben. 
Daar houden we ons toch ook niet 
aan?’
Nadat Gert Jan Ezinga een tattoo had 
laten zetten, viel zijn oog op een tekst 
in Jesaja 49. ‘Daarin staat dat God ons 
in zijn beide handpalmen heeft gegra-
veerd. Ik vond dat heel mooi. Het was 
voor mij een soort bevestiging dat het 
niet verkeerd is. Ik was ontroerd dat ik 
mijn tatoeage op een plek heb laten 
zetten die bijna niemand ziet, maar dat 
God ze in zijn handpalmen heeft.’
Op Refoweb.nl, een onlineforum, 
schrijft ds. A. Goedvree, PKN-predikant 
in Uddel, dat de Bijbel er niet duidelijk 
over is. ‘Echter, het is wel een Bijbelse 
zaak dat God ons lichaam geschapen 
heeft en dat niet uitgerust heeft met 
een tattoo’.
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De laatste tatoeage van Jacco de Boer is een eeuwenoud stuk, een bekend werk voor tatoeëerders. Het heet ‘Rock of Ages’en het beeldt uit dat we allemaal ver-
gaan, dat we ons vertrouwen niet moeten stellen op werelds licht en dat er maar één ding is dat je kan redden uit de zee van zonden: het kruis. In deze afbeel-
ding wordt binnenkort nog de tekst ‘Rotssteen der Eeuwen’ getatoeëerd. 

Tatoeages als liefhebberij

Verslavend wil hij het niet noemen, dat 
is een negatief woord. Jacco de Boer 
(39) uit Leeuwarden ziet het laten zet-
ten van tatoeages vooral als liefhebbe-
rij. Op z’n zeventiende kreeg hij zijn 
eerste tattoo: het logo van een punk-
band. Later kwam er een draak op zijn 
rechterschouder. Nu hij wat ouder is 
geworden, vindt hij het leuk om steeds 
nieuwe tatoeages te bedenken. De 
afbeeldingen moeten bij elkaar passen;
het moet een geheel zijn. 
De Boer heeft een ruig leven achter de 
rug; hij kwam tot geloof na een 
Alphacursus. Zijn laatste tatoeages 
hebben daarom allemaal een religieuze
betekenis. Zo heeft hij op zijn linkeron-
derarm de afbeelding ‘A Man’s Ruin’. 
Daarop staat afgebeeld wat de onder-
gang van een man kan zijn: een vrouw 
(seks) in een wijnglas (drank), dobbel-
stenen en speelkaarten (gokken), een 
computer. ‘Door deze afbeelding is er 
geen dag dat ik niet word gewaar-
schuwd voor verkeerde dingen.’ 
Boven deze tattoo staat een afbeelding 
van een zwangere Maria. De Boer heeft 
op zijn rechterarm ruimte over, waar hij
de zwangere Elizabeth wil laten tatoeë-
ren, zodat de twee afbeeldingen samen
het bezoek van Maria aan Elizabeth 
voorstellen. ‘Toen mijn vrouw zwanger 
was van mijn zoontje, ging het erg 
slecht met haar. Ze lag ze bijna op ster-
ven. Ik bad in die tijd veel of ze het zou 
mogen overleven. Gelukkig is het goed 
gekomen. Ik vond het een mooie 
gedachten dat ik mijn zoontje tussen 
de twee zwangere vrouwen in mijn 
armen kon houden.’
De Boer heeft iets met Johannes de 
Doper. Hij heeft de levensloop van 
Johannes in diverse afbeeldingen ver-
werkt. ‘Als kind vond ik hem al een bij-
zondere persoon. Hij droeg kameelhaar
en at sprinkhanen. Bovendien kende 
hij Jezus als eerste.’ Op zijn kuit staat 
de afbeelding van Salomé met het 
hoofd van Johannes de Doper op een 
schaal. ‘Op de andere kuit staat een 
afbeelding van de Heiland. Ook staat 
Johannes in een pistool afgebeeld, 
waarin hij aan het werk is met Matteüs 
3 vers 2: zijn oproep om tot inkeer te 
komen. Het pistool is een teken van de 
geestelijke strijd.’
Op zijn polsen staat de tekst ‘Sola Fide’ 
(alleen door geloof) en aan de onder-
kant van zijn polsen staan de naam en 
geboortedatum van zijn zoontje.
Nu het zomer is, vindt hij het leuk om 
in een korte broek en shirt achter de 
kinderwagen te lopen, omdat de tat-
toos dan zichtbaar zijn. ‘Er zit wel een 
vorm van exhibitionisme in. Maar ik pas
me aan in verschillende situaties. 
Iedere zondag ga ik naar de evangeli-
satiepost van de Gereformeerde 
Gemeente. Ik trek daar lange mouwen 
aan, omdat het netjes is. Inmiddels 
weten ze van mijn tatoeages, maar ik 
ben er volledig geaccepteerd.’
Kan De Boer zich voorstellen dat men-
sen moeite hebben met zo veel tatoea-
ges op zijn lichaam? ‘Ja, ik begrijp dat 
wel. Toch komt het vaker voor dat ik 
met deze tattoos met een vreemde in 
gesprek raak en kan getuigen, dan dat 
christenen mij erop aanspreken.’
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