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This thesis is written in the context of the bachelor Cultural Inheritage at the Reinwardt Academy Amsterdam. 

The main question within this research is: Which aspects are important for museums when collecting donated 

tattooed skin from a deceased person?

The study describes aspects in the field of history, laws and regulations, ethics, assessing significance and 

conservation. These elements constitute a basis reconnaissance around the aspects that are involved in 

collecting contemporary human residues, in the form of tattooed skins. The relevance of this research lies 

with the fact that not much is written about this sucject and that people have showed their interest.

The role of the museum is of interest in this research. Museums are institutions that keep changing and 

developing. These days, an important focus of museums is social inclusion. That means the participation 

of stakeholders to improve the accessibility of museums for a greater public. In the context of collecting 

human remains for a museum’s collection, social inclusion is a focus a museum should have.  Social inclusion 

could help with the interpretation of objects and assessing the significance of collections. Within the 

case of collecting human remains, and this being a controversial subject, it’s advisable to look at it from 

different angles and contexts. By doing that a museum creates multiple visions that could expose the ethical 

disagreements and practical disputes. To recognize the different values that people could have regarding 

this subject, could be significant to secure the respect for all kinds of cultures. Within this part the long 

history of the tattoos is important. The meanings, symbolic en social aspects of the tattoo are an interesting 

element for museums. Next to that, it’s important to think about the selection criteria the museum is going 

to communicate. What kind of tattooed skin is allowed in the collection en which ones will be refused? 

An important aspect of this research is the study of laws and regulations. The museum codes of ethics 

could be consulted by museums when it comes to ethical issues and difficult subjects within a collection 

policy. Within the relative laws in the Netherlands, this study contains information about the acts on 

organ procurement and transplantation (‘de Wet op de orgaandonatie’) and about the restrictions of the 

destination of the human remains (‘de Wet op de lijkbezorging’). These are important in this research to see 

if the law has certain rules on collecting human remains as cultural inheritage. The conclusion of this aspect 

is that there are no connections between the medical world and the world of cultural inheritage when it 

comes to these two laws.

To consider the best ways of preserving tattooed skin, a museum should look at the benefits and 

disadvantages of conserving skin ‘dry’ or ‘wet’. The benefits of dry conserving a skin is the possibility to 

dry it in 3-d form. In that way the ‘death’ skin takes the form of a ‘life’ skin, which makes it closer to the 

person the tattoo was from. Also conserving in a wet solution could detract the colors of the object and is 

therefore not the best preservation method for tattoos in the long-term.

It is advisable to take in the aspects that this thesis describes if the museum wants to collect tattooed skin. 

Because there is little written about this subject, it is advisable to have conversations with multiple parties.
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Dit onderzoek is geschreven in het kader van de bachelor Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie 

Amsterdam. De onderzoeksvraag is: Welke aspecten zijn van belang bij het opnemen van menselijke huid met 

een tatoeage, na overlijden van de drager, in een museumcollectie in Nederland? 

Het onderzoek beschrijft aspecten op het gebied van geschiedenis, wet-en regelgeving, ethiek, 

waardebepaling en conservering. Deze elementen vormen een basisverkenning rondom de aspecten die 

betrokken zijn bij het verzamelen van hedendaagse menselijke resten, in de vorm van getatoeëerde huiden. 

De relevantie van dit onderwerp ligt bij het feit dat er dat er weinig over geschreven is, en daarnaast wel 

interesse voor is.

In dit onderzoek komt de rol van het museum naar voren. Musea zijn instellingen die continue blijven 

ontwikkelen. Tegenwoordig erkennen musea het belang van sociale cohesie; het betrekken van 

belanghebbenden bij het museum. Bij een controversieel onderwerp als het hedendaags verzamelen van 

menselijke resten voor musea, is het van belang meerdere partijen te betrekken bij dat proces. Bijvoorbeeld 

bij het interpreteren en waarderen van de getatoeëerde huid als collectiestuk (en als menselijk materiaal) 

is het raadzaam dit vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Hiermee bereikt het museum een visie 

vanuit meerdere contexten waarbij rekening gehouden kan worden met ethische en praktische geschillen 

die kunnen ontstaan. Daarbij is het ook van belang de brede geschiedenis van de tatoeage te beschrijven, 

waarbij de maatschappelijke en symbolische betekenissen voor een museum belangrijk kunnen zijn. 

Hierbij moet een museum ook rekening houden met het opstellen van duidelijke selectiecriteria binnen het 

verzamelbeleid. Welke tatoeages worden wel opgenomen in de collectie, en welke niet?

Naast de waardebepaling is ook gekeken naar de wet- en regelgeving betreffende dit onderwerp. Een 

museum kan de ethische codes voor musea raadplegen en hanteren als het gaat om ethische kwesties en 

moeilijke onderwerpen binnen een verzamelbeleid. Daarnaast is gekeken naar de Wet op de orgaandonatie 

en de Wet op de lijkbezorging. Dit is gedaan om te onderzoeken of de wet bepaalde regels voorschrijft wat 

betreft het verzamelen van menselijke resten ten behoeve van cultureel erfgoed. Er kan geconcludeerd 

worden dat er geen directe verbanden zijn tussen de medische wereld en de erfgoedwereld. 

Qua conservering van de getatoeëerde huiden is er een vergelijking gemaakt van ‘nat’ prepareren en ‘droog’ 

prepareren. De voordelen van droog prepareren zijn de mogelijkheid een huid in 3d-vorm te drogen. Natte 

preparatie wordt tegenwoordig gedaan in een alcoholoplossing wat na verloop van tijd kleurstoffen aan 

het object onttrekt. In dit onderzoek kwam ook naar voren dat er bij conservering van de huiden gekeken 

moet worden naar de presentatie methode van de huid. Wil het museum de huid plat presenteren, of in zijn 

oorspronkelijke vorm? 

Het is raadzaam om als culturele instelling de aspecten uit dit onderzoek in acht te nemen bij het 

opzetten van een verzamelbeleid rondom menselijke resten. Omdat er weinig over geschreven is, is het 

aanbevelenswaardig in gesprek te gaan met meerdere partijen.
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Voor u ligt een scriptie welke het resultaat is van een onderzoek naar de belangen en aspecten rondom 

het verzamelen van getatoeëerde huiden ten behoeve van een museumcollectie in Nederland. Met deze 

scriptie rond ik de bachelor Cultureel Erfgoed af aan de Reinwardt Academie in Amsterdam.

Het schrijven van dit onderzoek heb ik als zeer leerzaam en plezierig ervaren. Door het creëren van een eigen 

visie op de erfgoedwereld en de ethiek binnen dit onderwerp heb ik veel kwaliteiten kunnen ontwikkelen die 

mij steeds dichterbij het zijn van een erfgoedprofessional hebben gebracht. Dit onderzoek heeft mijn visie 

verbreed op het gebied van de tatoeage, de rol van een museum, controversiële onderwerpen binnen musea 

en de maatschappij, menselijke resten in musea en wetgeving. Ik heb dit alles als zeer boeiend ervaren en 

zal mij dan ook blijven inlezen op nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Graag wil ik mijn scriptiebegeleider vanuit de Reinwardt Academie, Marieke van der Duin, bedanken voor de 

ondersteuning, feedback en inspirerende gesprekken. Daarnaast ben ik de mensen die mij te woord wilden 

staan naar aanleiding van dit onderzoek ook zeer dankbaar voor de inspiratie die mij daarbij gegeven is. Ook 

bedank ik mijn ouders, vrienden en Ferdi voor de ondersteuning van afgelopen maanden. 

Veel plezier toegewenst bij het lezen van deze scriptie!

Judith van Bezu, juni 2013
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1. Inleiding
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Deze eindscriptie is geschreven in het kader van de bachelor Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt 

Academie in Amsterdam. In deze eindscriptie staat de tatoeage centraal, samen met het 

verzamelen van menselijke resten in musea. Dit eerste hoofdstuk biedt een overzicht op het 

onderwerp van dit onderzoek en de aanleiding, motivatie, hoofd- en deelvragen, doel en relevantie.

1.1 Aanleiding

De inspiratie voor het onderwerp van dit afstudeerproject is ontstaan tijdens een vierdejaarsstage bij het 

Amsterdam Tattoo Museum, waar ik stage heb gelopen van september 2012 tot januari 2013. In die omgeving 

ben ik in contact gekomen met de wereld van de tatoeage en heb ik mensen gesproken die na overlijden hun 

huid met tatoeages aan een museum willen schenken. De stage bij het Amsterdam Tattoo Museum heeft mij 

geïnspireerd over dat onderwerp te gaan schrijven door de wens vanuit het museum om getatoeëerde huid 

te gaan verzamelen, en de aangetoonde wens die tatoeage dragers lieten zien om hun tatoeage na overlijden 

te schenken aan een museum. Ik ben gaan nadenken over deze wensen, en de aspecten die hierbij belangrijk 

zijn voor een museale instelling. Ik ben mijn kennis gaan verbreden wat betreft orgaan- en weefseldonatie, 

wet- en regelgeving, huid, tatoeages en het verzamelen van hedendaagse menselijke resten. 

De passie die mensen kunnen hebben voor lichaamsversiering, waaronder de tatoeage, is hetgeen dat mij 

intrigeert. De tatoeage is een vorm van versiering, identiteitsversterking en het voelen van een bepaald 

beschikkingsrecht over eigen lichaam. Het laten zetten van een tatoeage is een pijnlijk proces waarbij 

mensen de keuze maken een afbeelding permanent op hun lichaam te plaatsen. Daarnaast kent de tatoeage 

vele verhalen en geschiedenissen waarbij zowel positieve als negatieve elementen van toepassing zijn. Mijn 

fascinatie naar deze kunstvorm is gaan groeien en het daarbij horende feit dat er mensen bestaan die veel 

belang hechten aan het doneren van hun getatoeëerde huid aan musea als laatste wens. De controverses 

en ethische elementen van dit onderzoek zijn daarnaast ook erg belangrijk en interessant om te benoemen.  

Het is mooi personen te helpen met laatste wensen, maar het afhalen en verzamelen van menselijke huiden 

kan ingewikkeld zijn op verschillende gebieden. Dit controversiële onderwerp heeft mij gegrepen en boeit 

mij, vooral omdat weinig musea deze manier van verzamelen ten uitvoer brengen. Dit onderwerp heeft mij 

de mogelijkheid gegeven verschillende aspecten met elkaar te verbinden en te onderzoeken. 
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1.2 Probleem- en vraagstelling

Met dit onderzoek wil ik de aspecten bekijken van het verwerven van menselijke resten in de vorm 

van getatoeëerde huiden voor museale collecties in Nederland. De oplossing die ik kan geven aan het 

probleem zijn het aanreiken van handvatten bij het in werking stellen van het werven, verzamelen, 

prepareren en beheren van de menselijke huiden. Dit kan heel breed lijken, maar in mijn optiek zijn dit de 

kernactiviteiten die handvatten kunnen bieden bij het opzetten van een verzamelbeleid rondom menselijke 

huiden. Als er op dit moment een donor overlijdt, dan is er nog niets opgezet dat het realiseren van de 

huid in een museumcollectie mogelijk kan maken. Deze elementen vormen de kern van mijn hoofdvraag:

Welke aspecten zijn van belang bij het opnemen van menselijke huid met een tatoeage, na overlijden van de 

drager, in een museumcollectie in Nederland?

Hierbij zijn de onderstaande deelvragen gevormd:

1. Welke organisatie voeren een vergelijkbaar verzamelingproces uit?

2. Welke juridische documenten zijn essentieel voor het legaal verzamelen van menselijke resten?

3. Om welke redenen verkiezen musea authentieke objecten tegenover een kopie?

4. Welke ethische codes hebben betrekking op het actief verzamelen van menselijke resten?

5. Welke keuzes kunnen er gemaakt worden in het selectieproces van de tatoeages?

6. Welke samenwerkingsverbanden kunnen van toepassing zijn bij het prepareren van getatoeëerde  

 huiden?

7. Welke conserveringsaspecten zijn van belang bij het beheren van menselijke huiden? 

1.3 Doel en relevantie

Het doel van dit onderzoek is het vormen van handvatten voor het opzetten van een verzamelbeleid rondom 

menselijke resten in de vorm van getatoeëerde huiden. Aangezien er weinig instellingen zijn die zich hier 

actief mee bezig houden heb ik grenzen gesteld aan hetgeen ik uit deze scriptie voortbreng en kan brengen. 

Het doel is niet het verzamelbeleid opzetten, maar wel het aanreiken van informatie waaruit zo’n beleid 

eventueel kan putten. Deze scriptie beschrijft aspecten die een museum in acht kan nemen, en over na 

kan denken, als het getatoeëerde huiden wilt verzamelen. Mijn doel is geweest vorm te geven aan de 

componenten die belangrijk kunnen zijn voor de culturele instelling.
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1.4 Kort literatuuroverzicht

De literatuur die ik heb gebruikt heeft mij vooral veel kennis gebracht op het gebied van geschiedenis en de 

terreinverkenning van dit onderwerp. Om een goed beeld te kunnen vormen heb ik mij verdiept in literatuur 

over de geschiedenis van de tatoeage, geschiedenis van musea en het verzamelen van menselijke resten en 

wet- en regelgeving. Om mij meer in te lezen over de status van het verzamelen van menselijke resten in 

musea vandaag de dag, heb ik mij verdiept in artikelen, kranten en tijdschriften. Ook heb ik gebruik gemaakt 

van aangereikte literatuur via mijn studie Cultureel Erfgoed. Ik heb Nederlandse en Engelse literatuur 

gebruikt. Voor een meer gedetailleerd literatuuroverzicht verwijs ik naar de bronnenlijst. In de tekst wordt 

gebruikte literatuur geannoteerd. Dit gebeurd aan het einde van een stuk door middel van het plaatsen 

van een verwijzing tussen haakjes. Deze verwijzingen zijn ook in de bronnenlijst terug te vinden met een 

gedetailleerdere annotatie. 

1.5 Methode van onderzoek

In mijn methode van onderzoek maak ik onderscheid tussen deskresearch en fieldresearch. Ik heb binnen het 

deskresearch gekozen voor literatuuronderzoek door boeken, artikelen, websites en tijdschriften te lezen. 

Daar heb ik voor gekozen, omdat ik daarmee een aantal deelvragen het best kon beantwoorden. Tijdens mijn 

vooronderzoek werd het duidelijk dat het verzamelen van getatoeëerde huiden nog erg in de kinderschoenen 

staat. Het hedendaags verzamelen van menselijke resten ten behoeve van museum collecties wordt weinig 

gedaan. Om die reden heb ik onderzocht via geschreven bronnen wat er al wel bestond en hoe ik dat zou 

kunnen gebruiken binnen mijn onderzoek. Hiermee heb ik een theoretische basis kunnen creëren; een 

terreinverkenning kunnen maken, en heb ik een overzicht kunnen maken van de al bestaande initiatieven 

op het gebied van mijn onderzoek. Binnen het fieldresearch heb ik met een aantal mensen gesproken. Aan 

de hand van interviews ben ik elke keer verder gaan kijken naar de informatie die hier uit voortkwam. De 

interviews hebben mij geholpen een beter beeld te kunnen schetsen rondom de mogelijkheden en hebben 

mij gewezen op richtlijnen, literatuur en elementen die nog van belang konden zijn binnen mijn onderzoek.

Binnen dit onderzoek zijn veel internetbronnen gebruikt. Het internet is binnen dit onderzoek de plaats 

geweest om uitspraken, laatste ontwikkelingen en visies te vinden. De websites zijn geselecteerd op 

betrouwbaarheid en de informatie is vergeleken met andere bronnen, om zo een goed beeld te krijgen van 

de kennis die aangeboden wordt op internet.

Naast het lezen van literatuur en het spreken van proffesionals heb ik gebruikt gemaakt van audiovisuele 

bronnen. Een documentaire van The History Channel, Ancient Ink, is bij dit onderzoek betrokken. Aangezien 

de geschiedenis van de tatoeage erg breed is heeft deze documentaire mij geholpen een beeld te vormen 

van de speerpunten uit deze geschiedenis. Daarnaast is gekeken naar een nieuws-item van Een vandaag en 

is een radio item van de VPRO beluisterd. Overal zijn puzzelstukken vandaan gehaald om een geheel beeld 

te vormen van de bestaande literatuur, uitspraken, geschiedenissen en initiatieven.



10

1.7 Opbouw scriptie

Het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is gewijd aan de tatoeage. Om een goede introductie te maken van 

de kern van dit onderzoek achtte ik het belangrijk de tatoeage een inleiding te geven. In dit hoofdstuk ga ik 

in op de geschiedenis, betekenis, vooroordelen en trends van de tatoeage. Ook beschrijf ik menselijke resten 

die in het verleden gevonden zijn waarbij tatoeages een rol hebben gespeeld, om zo aan te tonen hoe lang 

de geschiedenis van de tatoeage ongeveer is. 

Het tweede hoofdstuk vormt een terreinverkenning rondom musea en menselijke resten in 

museumcollecties. De doelstellingen van musea worden hier in betrokken en de redenen waarom menselijke 

resten in het verleden zijn verzameld. Hierbij betrek ik ook de organisatie van Body Worlds van de anatoom 

Gunther von Hagens, om zo een voorbeeld te geven van menselijke resten die tegenwoordig tentoongesteld 

worden en de controverses daar om heen. Aangezien getatoeëerde huiden hiermee raakvlakken kunnen 

hebben ga ik kort in op die exposities. Het derde hoofdstuk vormt een feitelijk hoofdstuk op Nederlandse 

wet-en regelgeving die connecties kunnen hebben met het verzamelbeleid uit dit onderzoek. Dit zijn de 

Wet op de orgaandonatie en de Wet op de lijkbezorging. Aan de hand van theorie en vragen gesteld aan 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vorm ik een beeld van deze wetgeving. De laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk geeft een introductie aan de ethische codes voor musea die iets zeggen over het 

verzamelen en presenteren van menselijke resten voor musea. 

Het daar op volgende hoofdstuk stelt de vraag: Tatoeages in musea? Hierbij voeg ik elementen uit de 

eerdere hoofdstukken toe aan de visies en praktijken van tegenwoordig. Ik beschrijf in dit hoofdstuk 

praktijkvoorbeelden van getatoeëerde huiden die tegenwoordig in musea te vinden zijn en betrek 

hierin mensen en voorbeelden waarbij dat eventueel in de toekomst kan gebeuren. Hiermee vorm 

ik een beeld van de status van dit onderwerp anno nu. Ook ga ik in dit hoofdstuk in op de ethiek van het 

verzamelen van getatoeëerde huiden, en de keuzes die een museum kan maken in het selectieproces 

binnen het verzamelbeleid. Als laatste schrijf ik over de preparatie en conservering van de getatoeëerde 

huiden. Tenslotte, in de laatste hoofdstukken, beantwoord ik de hoofd-en deelvragen aan de hand van de 

voorgaande beschrijvingen. Na deze conclusie volgen de aanbevelingen die ik aan de hand van de resultaten 

gevormd heb.
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In dit hoofdstuk wordt de tatoeage nader beschreven. Hierbij is vooral gekeken naar de geschiedenis van de 

tatoeage en worden enkele belangrijke vondsten van menselijke resten met tatoeages aangehaald om deze 

brede geschiedenis vorm te geven. In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op de symboliek die tatoeages met 

zich meebrengen; verklaard wordt met welke redenen mensen deze vroeger hebben laten zetten en met 

welke motieven dat vandaag de dag gedaan wordt. De tatoeage vormt een kernbegrip in dit onderzoek, 

vandaar dat dit hoofdstuk gewijd is aan de historie en gelaagdheid van deze veelvoorkomende manier om 

het menselijk lichaam te versieren. Als een culturele instelling zich zou interesseren voor het verzamelen 

van getatoeëerde huiden, is het belangrijk de achtergrond van de tatoeages te kennen, om zo op een 

verantwoorde en betrouwbare manier de tatoeage te collectioneren. Want wat is een tatoeage nu precies, 

en waar komt deze vandaan? Welke redenen, gevoelens en wereldbeelden schuilen achter de tekeningen 

op de huid van de mens? Waarom zou het interessant kunnen zijn voor musea om deze te verzamelen? Dit 

hoofdstuk creëert duidelijkheid rondom de diepere betekenis van de tatoeage en de belangrijke rol die deze 

spelen binnen veel culturen en maatschappijen.
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2.1  Geschiedenis: Tatoeage

De tatoeage is een begrip dat eeuwen teruggaat in de geschiedenis. Het woord ‘tattoo’ stamt waarschijnlijk 

af van het Tahitiaanse woord tatau, dat ‘iets markeren in de huid’ betekent en gebruikt werd op het eiland 

Tahiti in de Stille Zuidzee. Dat woord werd ontdekt en omgevormd tot ‘tattoo’ door de Britse zeevaarder 

James Cook (1728-1779) tijdens zijn ontdekkingsreis naar Polynesië en het daarbij behorende eiland Tahiti in 

1769, waar hij voor het eerst in contact kwam met tatoeëren en de getatoeëerde mens. Zijn bevindingen van 

de Tahitiaanse cultuur werden later door hem geïntroduceerd in Europa (Franklin-Barbajosa). 

Er zijn ook bronnen die aangeven dat het eerste deel van het woord ‘tatau’ een geluid of ritme aangeeft dat 

afkomstig is van trommels. The Free Dictionary beschrijft het woord als: ‘A continuous, even drumming or 

rapping’, dat terugverwijst naar de trommels. Het trommelen zou gedaan worden tijdens een tatoeagesessie 

in Tahiti om degene die getatoeëerd werd in trance te brengen, zodat de pijn van het tatoeëren niet meer 

dominant was. De Franse ontdekkingsreiziger Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811) beschreef het 

woord ‘tata-ou’ ook na zijn bezoek aan Tahiti. ‘Ta’ zou een veelgebruikt woord in Tahiti zijn voor ‘tikken’ en 

‘slaan’ (Erp et al. 20).

Het woord tatau is in Europa terechtgekomen als het woord tattoo, waarbij in Nederland ook het 

woord tatoeage wordt gebruikt. De introductie van tatoeages in Europa is grotendeels afkomstig van 

ontdekkingsreizigers die bij terugkomst hun verhaal deden aan de mensen thuis. De geschiedenis van de 

tatoeage gaat echter veel verder terug dan de ontdekkingsreizen. De tatoeage komt in bijna alle delen van 

de wereld voor. Een precieze datering van de oorsprong van de allereerste tatoeages is niet mogelijk. Er zijn 

vanuit verschillende culturen en uit verschillende tijden menselijke resten met tatoeages gevonden.

Veel tatoeages die gevonden zijn op menselijk materiaal zijn met ongeveer dezelfde techniek toegepast 

(het zetten van patronen met punten en lijnen), maar kunnen toch afstammen vanuit veel verschillende 

landen zoals Egypte, Indonesië en Japan. Net zoals de Egyptenaren schatten meegaven in de graven, met 

de gedachte dat deze nuttig konden zijn voor de overledene in het hiernamaals, kunnen tatoeages ook 

gezet zijn voor diverse doeleinden met betrekking tot het leven na de dood. Daarnaast konden tatoeages 

functioneren als bescherming tegen het kwaad of ziektes, of hadden cosmetische redenen (Cohen 25).

In de hierna volgende paragrafen  worden diverse culturen, stammen, landen en vondsten toegelicht die 

onderdeel zijn van de geschiedenis van de tatoeage. Deze verhalen laten zien hoe lang tatoeages ongeveer 

bestaan en op welke manieren en met welke redenen deze gezet werden. Omdat deze geschiedenis 

ontzettend breed is en de tatoeage in veel landen en werelddelen voorkwam (en nog steeds voorkomt), 

komen aantal speerpunten aan bod. Aan het einde worden de tatoeages van nu beschreven en welke trends 

er op dit moment te zien zijn in Nederland. In vergelijking met de lange geschiedenis van de tatoeages 

wordt daarmee aangetoond hoe de ontwikkeling zich voortzet en met wat voor redenen vandaag de dag 

een tatoeage gezet kan worden. 
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Ötzi

In 1991 ontdekten wandelaars een lichaam in een gletsjer in Tirol, vlak bij 

de Italiaanse grens. Dit lichaam bleek ongeveer 5000 jaar oud en staat 

tegenwoordig bekend onder de naam Ötzi. Na onderzoek op deze ijsmummie 

kwamen wetenschappers tot de ontdekking dat op de huid van Ötzi ongeveer 

59 tatoeages zaten (zie afb. 3). Zij vroegen zich af wat deze tatoeages 

betekenden en na nader onderzoek met het gebruik van röntgenapparaten 

kwamen zij tot de ontdekking dat Ötzi op sommige plekken van zijn lichaam 

artrose (reuma) zou moeten hebben gehad. De tatoeages kwamen op sommige 

plekken overeen met de plekken waar de artrose zich bevond en waar hij pijn 

zou moeten hebben gehad. Een logische verklaring zou dus kunnen zijn dat de tatoeages symbool stonden 

voor genezing of een therapeutische werking hebben gehad (Ancient Ink).

Egypte

In de 19e en 20e eeuw werden mummies met tatoeages ontdekt in Egypte. Eén vondst dateert uit 4500 

v.Chr. De tatoeages werden in 1891 ontdekt in Deir el-Bahari door de Franse Egyptoloog Eugène Grébaut op 

een mummie genaamd Amunet. Amunet was priesteres van de god Hathor. Haar tatoeages zijn te vinden op 

haar hele lichaam en bestaan uit stippen en lijnen (Cohen et al. 31). Uit het Oude Egypte zijn er ook bewijzen 

dat er tatoeages bestonden door de beeldjes van mensen die gevonden zijn, en versierd waren met dezelfde 

lijnpatronen als op de gevonden mummies. Deze figuurtjes waren allemaal vrouw, waaruit opgemaakt wordt 

dat de Egyptische tatoeages voor langere tijd alleen aan vrouwen besteed waren. Naast het graf van Amunet 

werden nog twee vrouwelijke mummies aangetroffen die dezelfde soort tatoeages hadden. Deze tatoeages 

bestonden uit een opvallende serie strepen op de onderbuiken (zie afb. 4). De tekens op de onderbuiken gaven 

waarschijnlijk vruchtbaarheid aan, of werden gezet zodra de vrouwen zwanger waren, zodat deze konden 

uitrekken of krimpen met de vorm van de buik, wat de patronen nog interessanter maakte. De precieze 

redenen van tatoeëren in Egypte zijn niet duidelijk. Naast de tatoeages zijn er ook littekens ontdekt die 

kunnen duiden op scarificatie. Deze kunnen gezet zijn vanwege geneeskundige redenen of vanuit religieuze 

overwegingen (Angel: "Tattooing in Ancient Egypt Part").

Afb.3  Ötzi

Afb. 4 Egypte
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Maori

De Maori’s zijn het oorspronkelijke volk van Nieuw-Zeeland. Voordat de Maori’s Nieuw-Zeeland ontdekten 

en het gingen bewonen, woonde het volk in Polynesië. Waarschijnlijk waren zij op zoek naar vruchtbaar 

land, dus gingen ze de oceaan op om dat te vinden en kwamen zo terecht in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland 

werd in 1642 ook ontdekt door de Nederlandse kapitein Abel Tasman. Nieuw-Zeeland wordt door de Maori’s 

Aotearoa genoemd, dat ‘het land van de lange, witte wolk’ betekent (Aotearoa). Tasman was er lange tijd 

van overtuigd dat zijn ontdekte land deel uitmaakte van Australië en noemde de kustlijn ‘Staete Landt’. 

Toen deze theorie niet waar bleek te zijn werd Tasman’s kustlijn hernoemt tot Zeeland, naar de Nederlandse 

provincie. Waarschijnlijk was een Amsterdams cartograaf hiervoor verantwoordelijk. Deze cartograaf was 

de eerste die Nieuw-Zeeland tekende als een land los van Australië met de vermelding ‘Zeelandia Nova’ . 

De Hollanders noemden het Nieuw-Zeeland en ontdekten de cultuur van de Maori en de daarbij behorende 

tatoeages (Museum Volkenkunde).

De Maori zetten tatoeages op hun lichaam en in het bijzonder op het gezicht, en geven dat de benaming moko 

(zie afb. 6). De tatoeages van de Maori zijn ongeveer 2000 jaar geleden ontstaan. De tatoeages bestaan uit 

vormen, strepen, punten en andere patronen. Al deze patronen vertellen een verhaal dat betrekking heeft 

op het leven van de drager van de tatoeage. De kenmerkende gezichtstatoeages geven voor de mannen 

bijvoorbeeld een bepaalde strijd of overwinning aan, voor de vrouwen wegen de esthetische motieven 

zwaarder. De verhalen op hun lichamen kunnen staan voor familie, kinderen, gebeurtenissen binnen 

de stam of overwonnen ziektes. Deze verhalen hebben ook betrekking op legendes en mythes binnen 

de Maori cultuur. Iemand die niet tot de Maori behoort, of een afstammeling is, mag geen kenmerkende 

Maoritatoeages dragen. Als diegene besluit dat wel te doen, dan is dat volgens de Maori zeer respectloos 

tegenover hun cultuur (Ancient Ink).

Nieuw Zeeland werd door de Britse zeevaarder James Cook (1728-1779) opgeëist en gekoloniseerd in de 18e 

eeuw. Door de ontdekking, en kolonisatie van Nieuw-Zeeland door de Engelsen groeide de belangstelling en 

nieuwsgierigheid naar deze ‘getatoeëerde mens’. Er werden Maori’s meegenomen naar Engeland om daar 

de getatoeëerde mens tentoon te stellen (Franklin-Barbajosa). 

Afb. 6 Moko Afb. 7 Schedel Maori Afb. 8 Techniek Maori tattooAfb. 5 Maori
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Doordat westerlingen daardoor geen handel meer konden voeren in de Maorihoofden werden veel Maori’s 

vermoord of gevangen genomen. In gevangenschap werden zij dan toch getatoeëerd. Door deze heftige 

praktijken werd in 1820 door Groot-Brittannië een wet ingediend die het importeren van menselijke hoofden 

illegaal maakte (Franklin-Barbajosa). Tegenwoordig doen de Maori op Nieuw-Zeeland hun best de traditie 

van de Maoritatoeages in leven te houden. Er worden tegenwoordig weer stamleden op de traditionele wijze 

getatoeëerd (Ancient Ink). 

De Maori zijn ooit vanaf Polynesië naar Nieuw-Zeeland vertrokken, vandaar dat overeenkomsten te vinden 

zijn met tatoeages op Hawaï. Op Hawaï werden de tatoeages ook met de hand gezet, en staan daar bekend 

als kakau (Foster). De mensen op Hawaï vertelden ook hun levensverhalen met tatoeages. De tatoeages 

die zij lieten zetten hadden te maken met volwassenwording, hun rol in de maatschappij, gevechten die 

gewonnen waren of bepaalde fases in hun leven. Ook geloofden zij beschermd te worden tegen ziektes en 

zouden de tatoeages de strijders binnen de stam kracht geven. De tatoeages werden gezet met botten en 

stokken, afkomstig van vissenstaarten of vogelsnavels (zie afb. 8). Ook op Hawaï zijn de tradities langzaam 

doodgebloed door de komst van de westerlingen en de kolonisatie van de eilanden. Ook hier proberen 

geïnteresseerden en afstammelingen van de oude stammen de tatoeagetradities te doen herleven door 

onderzoek en praktisering van de tattookunsten (Ancient Ink).

Japan

Ook in Japan spelen tatoeages een grote rol binnen de maatschappij. De tatoeage is lange tijd illegaal 

geweest in Japan. Het was alleen legaal als het ging om tatoeages op criminelen, dat begon rond 1600. Het 

zetten van inkt werd gezien als een straf en werd dan ook 

op zichtbare plaatsen gezet als het voorhoofd en de armen. 

Hierdoor konden criminelen op straat herkend worden en 

werden zij vanzelf het uitschot van de maatschappij. Deze 

criminelen begonnen zich te vormen binnen allerlei bendes 

omdat ze alleen binnen die bendes een kans van succes 

hadden. Tegenwoordig krijgen deze bendes de benaming 

Yakuza of De Japanse Maffia. Deze maffia is ingedeeld in 

verschillende rivaliserende groepen (kumi’s). Deze bendes rebelleerde sterk in de Japanse maatschappij. 

De leden van de Yakuza gingen naast de tatoeages van de veroordeling hun lichamen verder tatoeëren, 

zodat de tatoeages die hen markeerden als criminelen minder opvielen. Hierdoor ontwikkelde de tattoo 

zich steeds sterker in Japan en kwam er een stijl naar boven van tatoeages met karpers, bloemen, draken en 

tijgers. Een bekende tatoeage in Japan is de 'body suit'. Hierbij bevat het hele lichaam tatoeages op hoofd, 

handen en voeten na (zie afb. 9). Na de Tweede Wereldoorlog werd de tatoeage legaal gemaakt. Doordat 

het legaal maken van tatoeages pas zo’n 50 jaar bestaat komt het nog wel voor dat getatoeëerde mensen 

geweigerd worden in zwembaden of niet aangenomen worden voor bepaalde banen. Tatoeages in Japan 

zijn op dit moment een taboe, omdat deze nog steeds geassocieerd worden met de Yakuza en staan voor 

geweld en angst (Ancient Ink).

Afb. 9 Japanse 'Body suit'
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Amerika

In 1891 werd in Amerika voor het eerst getatoeëerd met een tatoeagemachine zoals we die nu ook kennen. 

De machine is ontstaan vanuit een uitvinding van Thomas Edison (1847-1931), de stencil pen. De stencil pen 

was uitgevonden om het kopiëren van documenten makkelijker te maken. De uitvinding is een pen met 

een naald die op en neer beweegt op papier. Samuel O’Reilly heeft deze uitvinding als basis genomen en 

daaraan een reservoir voor inkt en scherpere naalden toegevoegd. In 1891 vroeg O’Reilly patent aan op zijn 

tatoeëermachine en begon deze te gebruiken. Voor die tijd was hij al een bekend tatoeëerder in New York, 

waar hij vanuit Ierland in 1875 naartoe verhuisde. Rond 1898 waren het vooral veel zeelieden die door O’Reilly 

werden getatoeëerd. In 1908 overleed O’Reilly en werd zijn tattooshop overgenomen door Charley Wagner. 

Wagner hield zich, naast het tatoeëren van zeelieden en mariniers, ook bezig met het tatoeëren van mensen 

voor circusacts (Eldridge).

Aan het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw werden 

mensen met tatoeages in Amerika veelvuldig tentoongesteld 

in het circus. Tattooartiesten reisden in die tijden ook met 

het circus mee om zo geld te verdienen en werk te hebben. 

In de 19e eeuw hadden de meeste artiesten in het circus 

(goochelaars, trapezeartiesten, tijgertemmers, dansers) 

tatoeages. Om te concurreren met andere circussen werden 

deze tatoeages ook steeds beter, groter en mooier. Al langere 

tijd werden getatoeëerde mensen tentoongesteld aan publiek, 

maar dit betrof meegenomen leden van diverse stammen uit 

de wereld, maar nu ging het ook om Amerikanen die zich vol 

lieten tatoeëren om daarna zichzelf te laten exposeren in het 

circus (“Tattoos in the circus.”).

In Amerika staat de reiziger James F. O’Connel bekend als eerste Amerikaan die tentoongesteld werd in de 

Verenigde Staten in 1842. Hij vermaakte hierbij het publiek door verhalen te vertellen over zijn reizen en 

avonturen en vertelde dat hij gevangen werd gehouden door stammen die hem de tatoeages opdrongen. In 

Engeland was het John Rutherford die een gelijknamig verhaal ophield en claimde gevangen te zijn geweest 

door de Maori op Nieuw-Zeeland. In die tijd verschenen de getatoeëerde mensen in circussen en freakshows, 

omdat de tatoeage voor velen nog een onbekend fenomeen was. Velen hadden nog nooit tatoeages gezien 

en waren vaak diep onder de indruk van de lichaamsversieringen (“Tattoos in the circus.”).

Afb. 10 Getatoeëerde dame en zebra
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Kenmerkend voor Amerikaanse tatoeages zijn de sailor-tatoeages, ook wel de maritieme tatoeages 

genoemd. De zeelieden speelden een grote rol in de verspreiding van de tatoeages en kregen hierbij ook een 

eigen stijl. De tatoeages die de zeelieden droegen moesten geluk brengen op zee en zorgen voor een veilige 

thuiskomst. Een belangrijk persoon die invloed heeft op deze geschiedenis is Norman Keith Collins, oftewel: 

Sailor Jerry. Sailor Jerry tatoeëerde al van jongs af aan met eigengemaakt gereedschap, maar stopte daar een 

tijd mee omdat hij marinier werd. Hij bezocht vele landen en vestigde zich op een gegeven moment in Hawaï 

met een tattooshop. De tatoeages die hij maakte staan tegenwoordig bekend als 'old school'. Hij maakte 

zwaluwen, harten, ankers, dobbelstenen, wapens en vogels zoals adelaars. Zijn tatoeages waren herkenbaar 

aan de dikke omlijning en felle kleuren (zie afb. 11). Hij had erg veel succes en na zijn dood werden al zijn 

ontwerpen van tatoeages en tekeningen ondergebracht in een stichting waar het nu nog goed bewaard 

wordt (Kempees). 

De populariteit van tatoeages in Amerika kwam door de uitwisseling van verhalen, ontwerpen van tattoo’s 

en ideeën. Deze uitwisseling vond plaats tussen staten, omdat er veel gereisd werd, en onderling tussen 

tattooartiesten, die ontwerpen met elkaar deelden. Tatoeages werden normaler en ook rocksterren gingen 

ze dragen. In Amerika zijn tatoeages tegenwoordig erg populair en geaccepteerd. In sommige milieus in de 

maatschappij hebben de tatoeages een hoge esthetische waarde bereikt waarbij de tatoeage als kunstvorm 

wordt gezien. Door recente tentoonstellingen in Amerikaanse galeries en musea vind de tatoeage een 

steeds meer artistieke status. Er zijn ook culturele antropologen in Amerika die de tatoeage interpreteren 

in het grote fenomeen van lichaamversiering waar piercings, scarificatie en brandmerken ook deel van zijn 

(“Tattoos in the USA”).

Afb. 11 Tattoo ontwerp Sailor Jerry
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2.2 De verspreiding van de tatoeage Nederland

In de 17e en 18e eeuw werd er vanaf Nederland veel gereisd naar andere delen van de wereld. De zeevaarders 

lieten om te laten zien dat zij in verre landen geweest waren tatoeages zetten, bijvoorbeeld in Japan. Het 

stond symbool voor de verre reis, en dat zij de gevaren van de oceaan overleefd hadden. De zeelieden 

zorgden ervoor dat de tatoeage in veel westerse landen werd verspreid, ook in Nederland. De zeelieden 

leerden van andere culturen en landen hoe tatoeëren in zijn werk ging en rond 1900 werd het ook in eigen 

land gedaan (Erp et al. 21).

Het zetten van tatoeages begon vooral in Groot-Brittannië. Rond 1900 stonden daar twee mannen 

geregistreerd als tatoeëerders, Sutherland MacDonald en Tom Riley. Deze twee zetten in het begin vooral 

tatoeages bij mariniers en soldaten. Deze tatoeages werden soms een vereiste, omdat de getatoeëerden in 

de oorlog herkend konden worden, als zij gesneuveld waren, aan het embleem met hun naam dat zij lieten 

tatoeëren (Ancient Ink).

De tatoeageactiviteiten in Groot-Brittannië zijn overgewaaid naar Nederland. Belangrijke namen uit de 

geschiedenis van tatoeëren in Nederland zijn Tattoo Peter en Henk Schiffmacher. Tattoo Peter is de bijnaam 

van Pier de Haan. Tattoo Peter (1925-1984) groeide op in IJmuiden. Na de Tweede Wereldoorlog kwam 

hij in contact met Albert Cornelissen, die toentertijd tatoeëerde in Rotterdam. Hij leerde van hem wat 

trucjes rondom het tatoeëren en bouwde in de jaren 50 een eigen klantenkring op. Hij tatoeëerde vooral in 

havencafe’s. In 1955 opende Tattoo Peter zijn eigen tattooshop in Amsterdam. Een tijd lang was dat de enige 

tattooshop in de hoofdstad. De tattooshop verhuisde in 1977 naar de Nieuwe Brugsteeg in Amsterdam, waar 

de shop zich nog steeds bevindt (Tattoo Peter).

Henk Schiffmacher is naast tatoeëerder ook verzamelaar, bekende Nederlander, reiziger, kunstschilder 

en tentoonstellingsmaker. Hij werd geboren in 1952 in Harderwijk, maar woont en werkt al langere tijd 

in Amsterdam. Vanaf jongs af aan is hij geïnteresseerd geweest in tekenen en verzamelen. In de jaren 70 

studeerde hij kort aan de Reclame School REX in Amsterdam en deed daarna werkzaamheden als etaleur 

bij de Bijenkorf Amsterdam en hield zich bezig met grafisch ontwerp en reizen. In die tijd liep hij ook vaak 

binnen bij de tattooshop van Tattoo Peter, waar hij de tatoeagewereld beter leerde kennen. Tijdens zijn 

reizen heeft Henk Schiffmacher veel objecten verzameld die iets met tatoeages te maken hebben van over 

de hele wereld. Na zijn reizen opende hij een tattooshop in Amsterdam en ging hij veel betekenen in de 

wereld van de tatoeages door zijn verzamelingen, het organiseren van conventies, het schrijven van boeken 

en het opstarten van de Nederlandse Bond Van Tatoeëerders (N.B.T.). De collectie van Henk Schiffmacher is 

in 2011 tentoongesteld geweest in zijn museum, het Amsterdam Tattoo Museum. Dit museum heeft in 2013 

de deuren moeten sluiten wegens onenigheid tussen de directieleden. De collectie is weer in handen van 

Schiffmacher waarmee hij in de toekomst nieuwe tentoonstellingen zal vormen ("About Henk.").
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2.2 Vooroordelen

In de vorige paragrafen wordt beknopt de geschiedenis van de tatoeage beschreven. Deze geschiedenis 

geeft de lange historie aan van de tatoeage en het feit dat de tatoeage al heel lang onderdeel is van het 

menselijk leven. Toch hebben mensen vandaag de dag veel negatieve associaties met de tatoeage en zien 

dit als zelfverminking. Waar komen deze vooroordelen vandaan? En waarom wordt een tatoeage vaak 

gekoppeld aan lager opgeleiden en de minder geaccepteerde mens in de samenleving als criminelen en 

asociale bevolkingsleden? In dit onderzoek zijn de mooie feiten van de tatoeage belangrijk om te beschrijven, 

maar ook de negatieve. Een museum moet rekening houden met de beelden die mensen kunnen hebben 

van tatoeages, en daarin nadenken over hoe het museum een getatoeëerde huid presenteert. 

Hoewel mensen de tatoeage kunnen koppelen aan een lagere klasse in de bevolking bestaande uit criminelen, 

lager opgeleiden, prostituees en zeelieden, is het interessant ook te vermelden dat niet alleen lagere klassen 

zich vroeger bezighielden met tatoeëren. In een artikel op Newstateman.com genaamd 'Will a tattoo ever 

hang in the Louvre' door Helen Lewis, beschrijft onderzoeker Matt Lodder dat over het algemeen mensen 

weten dat tatoeages alleen gedragen werden door lagere klassen in de maatschappij. Echter verteld hij in 

het artikel dat in het Victoriaanse tijdperk ( 1837-1901) Prinses Marie Amélie Françoise Hélène d'Orléans 

(1865-1909) van Denemarken een anker getatoeëerd had op haar arm. Ook de Engelse koning George V 

(1865-1936) had een tatoeage ter nagedachtenis aan zijn bezoek aan China, namelijk een draak op zijn arm. 

Door dit soort acties ontstond er een rage onder de Britse aristocratie. 

Vooroordelen zijn, ondanks de brede geschiedenis en de vele mensen die tatoeage hebben, een feit. Men 

kan negatief denken over tatoeages door bijvoorbeeld van mening te zijn dat met het zetten van een 

tatoeage geen verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig is en dat het ontbreken van dat gevoel kan duiden op 

iemand die minder goed nadenkt, en de huid hierbij kapot maakt. Negatieve motieven voor het plaatsen van 

tatoeages kunnen te maken hebben met negatieve en onmenselijke praktijken rondom de tatoeage. Zoals 

eerder genoemd is het in Japan normaal geweest criminelen te tatoeëren om hen herkenbaar te maken als 

crimineel op straat. Op die manier bleef men na een fout altijd kansloos in een maatschappij. Ook slaven 

kregen tatoeages om hen herkenbaar te maken en weinig kans te geven zich ooit uit deze groep te plaatsen. 

In de Tweede Wereldoorlog werden gevangen Joden getatoeëerd (Mock).

Ook tegenwoordig zijn er nog veel criminele bendes die tatoeages laten plaatsen als groepsidentificatie. Zo 

staat in Nederland een criminele bende bekend als de ‘Tattookillers’. Deze bende wordt er van verdacht vele 

moorden te hebben gepleegd. De Tattookillers dragen allen dezelfde grote tatoeage. Dit zijn Chinese tekens 

die betekenen ‘wees daadkrachtig’ "De Tattookillers."). 
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Het Nederlands tijdschrift voor dermatologie publiceerde een onderzoek in 2011 naar tatoeages in Nederland. 

De uitkomsten hiervan zijn dat van de Nederlanders tussen 18 en 50 jaar oud ongeveer 24 % ten minste 

één tatoeage heeft. In de leeftijdsgroep van 18 tot 29 jaar is dat 31%. Hierbij vermeld medeauteur van het 

onderzoek,  dr. Frank Landman (dermatoloog), dat door de steeds grotere acceptatie en waardering van 

tatoeages onder de jongeren van nu dit percentage zal blijven groeien. Binnen dit onderzoek is ook gekeken 

naar het opleidingsniveau van de respondenten. Hierin is het opvallend dat lager opgeleiden meer tatoeages 

hebben dan hoger opgeleiden, maar er is wel te concluderen dat het aantal onder de hoger opgeleiden 

stijgt. De hoger opgeleiden gaven regelmatig binnen het onderzoek aan een tatoeage ordinair te vinden en 

onpassend voor hun sociale status ("Percentage Nederlanders met een tatoeage stijgt").

In een column van de NRC van Rosanne Hertzberger, "Tatoeages, de ultieme minachting van het lichaam", 

beschrijft zij een negatieve houding die zij heeft tegenover tatoeages. In haar column gebruikt ze vaak het 

woord verminking, en uit zij haar negatieve mening naar tatoeages door te vermelden dat het zonde is van de 

huid en de uitstraling van mensen. ZIj stelt in de column: "Een tatoeage is direct bewijs dat iemand tot zeer 

discutabele maar onomkeerbare besluiten in staat is. Ik begrijp wel dat een werkgever zo iemand weigert. 

Dat zijn geen vooroordelen, dat zijn oordelen" (Hertzberger).

Deze column geeft de afwijzende opinie weer van één persoon, maar er zullen ongetwijfeld meerdere 

personen zijn die er zo over denken. In de column van Hertzberger wordt niet verwezen naar de geschiedenis 

van de tatoeage, maar is meer gekeken naar de tatoeage van nu, en is daar een mening op gevormd. Een 

vraag die dan gesteld kan worden is: Als mensen 5000 jaar geleden zich al bezig hielden met tatoeages, 

waarom is het voor sommigen dan nu opeens onacceptabel? Waarom hechten sommige mensen zo veel 

waarde aan een ongedeerde en gave huid? Welke achtegronden zijn hierbij relevant?

Ondanks de vooroordelen rond tatoeages is er in de Nederlandse maatschappij ook acceptatie van tatoeages 

te vinden. Als voorbeeld wordt een recente reclameactie benoemd van de supermarktketen Coop. Voor de 

kroningsdag van de nieuwe koning Willem-Alexander, op 30 april 2013, heeft Coop hierop ingehaakt met 

een actie. De actie luid: "Gratis & Stoer, een echte Henk Schiffmacher Troon Tatoeage" (zie afb. 12). In de 

advertentie worden kinderen met plaktatoeages afgebeeld en wordt een stoere sfeer gecreëerd. Hiermee 

wordt aangetoond dat Coop de tatoeage accepteert en graag ziet dat klanten de plaktatoeages sparen en 

dragen, met name kinderen.
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Hierbij wordt Henk Schiffmacher betrokken als ontwerper van de tatoeages, die de actie een invloedrijkere 

kans geeft. Zoals eerder genoemd, is Henk Schiffmacher een bekende Nederlander en een bekende 

tattooartiest en hij zal de actie dus meer betekenis hebben gegeven. Het Nederlandse rijk wordt met de 

Troon Tatoeages gekoppeld aan het verschijnsel tatoeages. De kroning was een belangrijke historische 

gebeurtenis in Nederland en blijkbaar kon dat volgens Coop goed samengaan met het verschijnsel tatoeage 

("Eerste echte troon Schiffmacher troon tatoeage bij klant van Coop").

Uit vooroordelen en acceptaties kan opgemaakt worden dat mensen divers denken over de tatoeage. Er 

kan op een tatoeage gereageerd worden met afschuw en verbazing, terwijl anderen bewonderend naar 

de lichaamsversieringen kijken. Het gaat niet altijd om de afbeelding van de tatoeage zelf, maar ook om 

de ingreep van de tatoeage. Sommigen zien het als zelfverminking. Het tatoeëren is een pijnlijke ingreep 

waarbij een deel van de huid beschadigd. Het geeft daardoor juist ook een soort zelfbeschikkingsrecht over 

de huid en een vrijheid om identiteit te uitten. Ieder mens bepaald zelf wat hij of zij met zijn lichaam wil doen. 

De negatieve aspecten rondom tatoeages zullen in het hoofdstuk 5 verder toegelicht worden in combinatie 

met de keuzes die culturele instellingen kunnen maken in het wel of niet verzamelen van een tatoeage. 

Aangezien sommige tatoeages slecht gezet zijn, een negatieve geschiedenis verbeelden of een afbeelding 

bevat die schokkend of racistisch is, moet een museum goed nadenken over welke tatoeages wel geschikt 

zijn voor toevoeging aan de collectie en welke niet. Hierin spelen de vooroordelen die mensen hebben ook 

een belangrijke rol en hoe de maatschappij naar tatoeages kan kijken.

De volgende paragrafen worden besteed aan de symboliek en diepere betekenissen van de tatoeage, die 

misschien bij sommige vooroordelen niet gezien worden. Ook worden hierbij de tatoeages die vandaag de 

dag veel gezet worden betrokken en welke betekenis dat heeft voor de tatoeage dragers van nu.

Afb. 12 Troon tatoeage
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2.4 Trends en symboliek

Een aantal motieven waarmee de tatoeages in vroegere stammen gezet zijn, zoals religie, status, identificatie, 

esthetica en liefde, zijn vandaag de dag nog steeds belangrijke motieven voor een tatoeage. De tatoeagestijl 

van de Maori's vinden zelfs in deze tijd een opmars als trend in de tatoeagewereld. Gelijksoortige patronen en 

stijlen zijn tegenwoordig terug te vinden als huidversieringen. Ook worden er nog steeds tatoeages geplaatst 

vanuit religieuze overwegingen of om de liefde aan iemand te verklaren. Zoals de strijders op Hawaï 2000 

jaar geleden hun huid lieten tatoeëren om hun status te laten zien aan de vijand of binnen hun eigen stam, 

bestaat tegenwoordig eenzelfde verschijnsel in gevangenissen. Vooral in Amerika wordt er veel getatoeëerd 

binnen de muren van de gevangenis en geven gevangenen daarmee aan wie ze zijn, wat voor misdaad ze 

hebben gepleegd, waarom ze gevangen zitten en tot welke bende zij behoren (Ancient Ink).

In Nederland zijn tatoeages soms onderhevig aan modetrends. Langere tijd was het een trend een tribalfiguur 

op de onderrug te laten tatoeëren. Dit werd voornamelijk gedaan door vrouwen en kwam op rond 1990. Deze 

tribals vinden hun oorsprong in de tatoeages van oudere stammen. Het Engelse woord tribe betekent ‘stam’, 

wat dus aan kan geven dat de een oorspronkelijke betekenis komt van stamculturen ("Tribal Tattoos.").

Op de website van trendystyle.net worden de volgende trends in tatoeages aangegeven (2011): 

‘Kawaii-style, retro, pin-up en tattoo lettering styles.’

Kawaii-style is een stijl afkomstig uit Japan. ‘Kawaii’ betekent schattig en deze tattoostijl vertegenwoordigt 

dan ook lieve afbeeldingen van poppen, taartjes en cupcakes en 

mythische figuurtjes. De retro- en pin-uptatoeages komen voort 

uit de tijd van tattooartiest Sailor Jerry, eerder genoemd in de 

Amerikaanse geschiedenis van tatoeëren. Deze tatoeages geven 

vintage afbeeldingen weer, als ankers, zwaluwen,en schepen.

Afb. 13 Kawaii tattoo
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De pin-ups zijn afbeeldingen van vrouwen die een vrolijk of verleidelijk uiterlijk 

hebben, en die vooral tussen de jaren '30 en '50 op mannen werden gezet (zie 

afb. 14). Posters met pin-ups waren in de Tweede Wereldoorlog erg populair 

onder soldaten. 

De tattoo lettering style heeft te maken met de vele teksten die tegenwoordig 

getatoeëerd worden in allerlei lettertypes. Deze tatoeages zijn door 

trendystyle.net gespot op modellen en film- en rocksterren. Hierbij geven zij 

aan dat deze beroemde mensen trendsetters kunnen zijn en invloed hebben 

op de tatoeages die het meeste gezet worden 

(Trendystyle).

Tatoeages worden qua techniek steeds verder 

ontwikkeld. Op de website van trendhunter.com komen 

een aantal nieuwe soorten tatoeages voorbij. Dit zijn 

de 'watercolor tattoos', 3D-tatoeages, en vrouwen met tatoeages. Sommige 

tatoeages zien er tegenwoordig uit alsof het lichaam gebruikt is als schilderdoek. 

De tatoeages worden hierbij kunstwerken waarbij de creatieve expressie van 

tatoeages zich steeds verder ontwikkeld (zie afb. 15). De afbeeldingen zijn 

geschetst, realistisch of hebben een grafische uitstraling ("Everyday Objects as Art."). 

Editie nummer 71 van het tijdschrift Tattoo.1Tribal laat een aantal trends zien in de Nederlandse 

tattoowereld (januari 2013). Deze trends worden door het tijdschrift vooral gespot op tattooconventies 

waar vele artiesten uit Nederland (en andere landen) bijeenkomen om te tatoeëren, wedstrijden te houden 

en de laatste trends te tonen (5). Ook hier worden de pin-uptatoeages aangehaald, net als op de website 

van trendystyle.net. Alleen hier wordt aangegeven dat deze tegenwoordig ook gezet worden op vrouwen, 

en niet alleen meer aan de man zijn toegewijd. Hiermee geeft de vrouw aan trots te zijn op haar lichaam 

(6). 

Het tijdschrift Tattoo.1Tribal geeft ook aan dat andere veelgeziene tatoeages afbeeldingen zijn van kikkers, 

amfibieën en reptielen. Deze geven een ontwikkeling aan zoals de kikker zich ontwikkeld van kikkervis tot 

volwassen kikker, een metamorfose. Het tijdschrift geeft aan dat mensen 

deze tattoo kunnen laten zetten om een bepaalde moeilijke fase in hun 

leven aan te geven of af te sluiten en zich te richtten op verandering. In het 

Oude Egypte was de kikker een symbool voor geboorte en vruchtbaarheid 

en in Amerika staat deze symbool voor de aarde (16). Ook hierbij wordt dus 

teruggegrepen op oude symbolen en betekenissen.

Afb. 14 Pin-up

Afb. 15 Water-color tattoo

Afb. 16 Bloemen tatoeage
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Een andere steeds populairder wordende tatoeage heeft te maken met tekst. Net 

als op trendystyle.net noemt Tattoo.1Tribal de opschriften als trend (zie afb. 17). 

Hierbij ligt bij velen de voorkeur bij speciale kalligrafische kunst. Kalligrafie staat 

voor een elegant schoonschrift. Kalligrafie was in de Oudheid verbonden met 

religie, aangezien vele religieuze teksten mooi werden geschreven. Tegenwoordig 

geeft men meer intimiteit en emotie aan de schriftelijke tatoeage als deze in 

schoonschrift getatoeëerd is. Zoals vroeger veel aandacht werd besteed aan het 

schoonschrift en hierbij de betekenis van de tekst meer belang werd gegeven, is 

datzelfde belang in tatoeages tegenwoordig erg gewild (28). 

Voor vrouwen zijn het tegenwoordig vaak bloemen die getatoeëerd worden (zie afb. 16). Deze bloemen 

worden in allerlei stijlen gezet zoals Japanse stijl, grafisch, realistisch en kleurrijk. Elke bloem heeft een 

andere betekenis, en dus kunnen vrouwen ervoor kiezen een bloem te zoeken die past bij hun leven en 

karakter (34). Naast deze trends noemt het tijdschrift nog het hart (niet alleen het symbool, maar ook 

realistische harten) als modeverschijnsel, en daarnaast wapens en krijgers. Deze laatste twee kunnen staan 

voor vastberadenheid, kracht en ambitie, maar straalt voor sommigen ook agressiviteit uit. Een wapen als 

een dolk of mes symboliseert daarentegen liefdesverdriet (46, 54). Als laatste worden de zandloper- en 

horlogetatoeages aangehaald. Deze worden ook steeds vaker gezet en staan symbool voor herinneringen, 

gebeurtenissen of de wil om de tijd stil te zetten (64).

2.5 Reflectie

Wat in dit hoofdstuk veel terugkomt zijn de redenen waarom de tatoeages gezet worden. Naast esthetische 

motieven hebben tatoeages veel te maken met symboliek. De tatoeage staat symbool voor de persoon 

die het draagt, gebeurtenissen, groepsidentiteit, religies, levens motto’s, uitingen van liefde of verdriet en 

andere dingen waar de mens voor kan staan. Door het vinden van menselijke resten is in ieder geval aan te 

tonen dat tatoeages al eeuwenlang levens van mensen beheersen en dat lichaamsversiering ver terug gaat 

in de geschiedenis. Naast deze benadering van tatoeages waarbij de maatschappelijke en spirituele rol ervan 

centraal staan is ook ingegaan op negatieve associaties die men kan hebben tegenover tatoeages. Deze 

benaderingen spelen een belangrijke rol binnen dit onderzoek, omdat het ook de manier van presenteren 

in musea kan beïnvloeden. Tatoeages kunnen in verband worden gebracht met criminaliteit en freakshows, 

terwijl een museum misschien juist een ander aspect van de tatoeage wilt benadrukken. Hoe musea hiermee 

om kunnen gaan zal verder beschreven worden in hoofdstuk 5. 

Het volgende hoofdstuk 3 (De tentoongestelde mens) gaat in op musea, menselijke resten in musea en de 

exposities van Gunther von Hagens (Body Worlds). Deze laatste wordt betrokken in dit onderzoek vanwege 

het tentoonstellen van menselijke resten in de huidige tijd. Hierbij komen controversies en de manier waarop 

de organisatie van Body Worlds zich presenteert aan bod. Musea en het verzamelen van menselijke resten 

zijn net als de tatoeage kernpunten in mijn onderzoek. Ook hiervoor is een theoretische basis vastgelegd om 

een helder beeld te schetsen van het onderwerp.

Afb. 17 Kalligrafie
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Om goed te begrijpen waarom menselijke resten in musea zijn verzameld is aandacht besteed aan het begrip 

'museum'. Waar komt de term museum vandaan? Welke ontwikkeling heeft het museum doorlopen om te 

komen tot wat het nu is? Ook worden een aantal perspectieven die tegenwoordig binnen musea spelen 

beschreven en betrekking hebben op  dit onderzoek, en de benadering van getatoeëerde huiden in een 

museumcollectie.

3.1 Geschiedenis: Musea

Het woord museum stamt af van het Griekse woord ‘mouseion’, wat ‘tempel der muzen’ betekent en dat 

voor het eerst gebruikt werd in de klassieke oudheid (ca. 500 v. Chr.). Een mouseion was een ontmoetingsplek 

voor filosofen en heeft daarom in de Romeinse tijd geen andere betekenis of doel gehad dan een plek voor 

discussie en filosofie. In de 15e eeuw kwam het woord ‘mouseion’ als ‘museum’ terug. Het werd gebruikt om 

de collectie van Lorenzo de’ Medici (Florentijnse staatsman, 1449-1492) te preciseren. Het museum bestond 

toen uit de collectie van Lorenzo de’ Medici, en duidde niet een gebouw aan zoals een museum nu gezien 

kan worden. Rond de 16e eeuw werd het woord museum opnieuw gebruikt en verwoordde verzamelingen 

van curiositeiten. Eén verzameling van deze curiositeiten kwam in 1677 in het bezit van Elias Ashmole (Engels 

oudheidkundige, 1617 - 1692). Hij droeg deze vervolgens over aan de Universiteit van Oxford, die hiervoor 

speciaal een gebouw liet maken om de collectie in de plaatsen. In 1683 werd dit geopend voor publiek onder 

de naam The Ashmolean Museum, als onderdeel van de Universiteit van Oxford. Op 15 January 1759 opende 

The British Museum zijn deuren. The British Museum wordt gezien als het eerste opzichzelfstaande museum 

in de wereld, dat volledig toegankelijk was voor publiek. In Nederland vervult Het Teylers Museum in Haarlem 

de rol van oudste museum. Het Teylers Museum is geopend sinds 1784. In 1845 ontstond in Engeland de 

Museums Act. Deze museumwet gaf een museum vorm als een instituut dat de dienst heeft zijn collectie te 

behouden en toegankelijk te maken voor publiek (G. Lewis 1-2).

In Nederland wordt tegenwoordig de museumdefinitie van het International Council of Museums 

(ICOM) gehanteerd. De Nederlandse museumvereniging verwijst naar deze definitie op de website 

museumvereniging.nl: 

"Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, 

die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, 

presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de 

mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen." (ICOM 2006).
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Musea hebben diverse ontwikkelingen doorlopen om te komen tot wat een museum nu is. In de eerste helft 

van de 20e eeuw kregen musea te maken met de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog en een 

economische recessie. De maatschappij veranderde, en zo ook musea. Er werden aanbevelingen gedaan 

om het museumpubliek beter tegemoet te komen. Over het algemeen organiseerde musea zich niet goed 

genoeg om te voldoen aan de sociale transformaties binnen de maatschappij. Musea hadden als individuele 

instelling niet de nodige middelen om zich te ontwikkelen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben musea 

grote dingen kunnen bereiken. Musea reageerde beter op de veranderingen binnen de maatschappij, die 

zich steeds beter ontwikkelde op bijvoorbeeld het gebied van educatie. Musea haakten daar op in door een 

meer educatieve instelling te worden en meer aandacht te besteden aan musea als vrijetijdsbesteding en 

een medium van communicatie. Musea konden met de authentieke objecten die zij hadden het publiek en 

de samenleving inspireren en allerlei dingen laten voelen (G. Lewis 15-16).

De naoorlogse wederopbouw is betreffende de veranderingen in musea belangrijk geweest. Musea haalden 

de veilig opgeborgen objecten weer terug, gingen gebouwen opknappen en opnieuw inrichten. Musea 

waren bestolen en soms volledig verwoest en de wederopbouw bood kansen om de ideeën die voor de 

oorlog bestonden daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Hierbij werd het beleid ook veranderd, alsof musea met 

een schone lei begonnen. Het museum ging nu meer om het publiek en meerdere partijen werden bij het 

museum betrokken (G. Lewis 16-18).

Met de betekenis en doelen van een museum als instelling voor een samenleving in Nederland ontstond er 

ook de theorie van museologie. Deze term is ontstaan in de jaren 70 van de 20e eeuw. In 1976 verscheen een 

overheidsnota genaamd Naar een nieuw museumbeleid (Mensch, "Towards a methodology of museology" 3). 

De doelen van deze nota waren: "Het op gang brengen van openbare discussies over de plaats en betekenis 

van de musea in het bredere verband van de cultuurpolitiek, en onderkenning van de waarde van musea bij 

de verwezenlijking van culturele doeleinden" ("Naar een nieuw museumbeleid" 5). De nota legt een verband 

tussen verschillende functies in een museum als educatie, beheer en behoud van de collectie, presentatie 

en publiek. Voorheen was museumpersoneel meer gericht op de taken waarin zij zich ontwikkeld hadden en 

werd er apart gewerkt in de verschillende disciplines en sectoren binnen een museum. Hierbij ging het vooral 

om de kennis van de collectie. 

Met de focus op het publiek, informatievoorziening, management en organisatie, beheer en behoud en de 

tentoonstellingen werd er een bredere samenwerking gecreëerd en kon een museum een betere identiteit 

creëren door verbanden te leggen tussen alle velden van het museum. Met deze verandering ontstonden er 

ook gerichte cursussen en scholen voor museologie en werden er vakbladen ontwikkeld waardoor museologie 

een groter fundament kreeg in de maatschappij en musea zich beter konden richtten op professionalisering. 

Museologie kan gezien worden als theoretische wetenschap waarbij nagedacht wordt over de betekenis 

van het museum of de betekenis van de museumobjecten. Hierbij kan gedacht worden aan de context 

waarin deze geplaatst wordt en wat voor effect dat heeft voor de betekenis ervan (Mensch, "Het object als 

informatiedrager", 3).
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Zoals hiervoor te lezen is vond er rond 1970 een museumrevolutie plaats waarin het museum zich meer ging 

richtten op het publiek. In 1980 werd er naast het begrip museologie ook het begrip new museology gebruikt. 

In 1980 beschreef de Franse museoloog André Desvallees het begrip: "Nouvelle museology" (Mensch, 

"Towards a methodology of museology" 32). In 1985 onstond vanuit de ICOM de MINOM, the International 

movement for a new museology (29). Deze organisatie bestaat nog steeds en biedt een platform voor acties 

en ideeën die ontstaan vanuit new museology. De organisatie sluit aan bij de veranderingen binnen musea 

en kijkt naar samenwerking van musea en de gemeenschap ("MINOM-ICOM."). 

De museumrevoluties tonen aan dat musea continue blijven veranderen en ontwikkelen. In de laatste 

ontwikkelingen die begonnen te spelen rond de eeuwwisseling werden musea zich steeds bewuster van de 

belanghebbenden (stakeholders) van de culturele instellingen, de collecties en de kennis die zij aanbieden. 

Nieuwe perspectieven zijn gecreëerd waarbij musea zich vandaag de dag ook nog veel bezighouden 

met sociale cohesie (social inclusion). Musea moeten er zijn voor iedereen en belanghebbenden moeten 

betrokken worden bij de interpretatie van museumobjecten en ethische kwesties binnen het erfgoed. In 

een stuk geschreven door Léontine Meijer-van Mensch, New challenges, new priorities: analyzing ethical 

dilemmas from a stakeholder’s perspective in the Netherlands (12-13), worden zeven verantwoordelijkheden 

beschreven die te maken hebben met die sociale cohesie en de ethische verantwoordelijkheden die musea 

naar belanghebbenden zouden moeten uitdragen: 

1. responsibility to the maker (and first users) of the object and his or her society; 

2. responsibility to the preservation of the information value (including the aesthetic and emotional  

 values) of the object and its physical and intellectual accessibility; 

3. responsibility to the institute with which the professional is associated, regardless of whether   

 this association is temporary or permanent, paid or unpaid, or whether they are employed by the  

 institute or have volunteered their services; 

4. responsibility to those who made the activities possible by financial support; 

5. responsibility to colleagues inside and outside the institute concerned, including professionals   

 associated with non-museum institutes such as academic researchers; 

6. responsibility to the visitors of permanent and temporary exhibitions and to participants in other  

 activities; 

7. responsibility to the community as a whole, now and in the future. 

In dat stuk wordt ook beschreven dat de belanghebbenden die bij musea betrokken zijn verdeeld kunnen 

worden over drie groepen: de gemeenschap, de overheid en de professionals. De dynamiek tussen 

deze partijen wordt niet altijd herkend, en de professionals hebben in besluitvorming, interpretatie van 

erfgoed en waardetoekenning vaak het laatste woord. In deze zeven verantwoordelijkheden worden de 

belanghebbenden beschreven die waarde kunnen hechten aan betrokkenheid bij het museum, het project 

of de instelling, maar het kan evengoed andersom. Een museum kan ook belang hebben bij het betrekken 

van een gemeenschap bij de interpretatie van een collectie of tentoonstelling (5).
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De geschiedenis van het museum gaat dus niet alleen over het ontstaan van musea, maar ook wat voor 

betekenis musea uitdroegen in verschillende tijden en de veranderingen die zij doorgaan. Om tot een nieuwe 

museumrevolutie te komen wordt er gepraat en gediscussieerd tussen verschillende landen, museum 

organisaties, professionals en andere belanghebbenden. De sociale cohesie die musea tegenwoordig 

uitdragen kan van belang zijn bij het verzamelen van getatoeëerde huiden. Aangezien het een controversieel 

onderwerp is kunnen diverse belanghebbende bij dit project betrokken worden. Om dit verder uit te diepen 

wordt volgende paragraaf besteed aan de historie van menselijke resten in musea en de geschiedenis van 

de anatomie. Hierbij is gekeken naar de manieren waarop en waarom er menselijke resten zijn verzameld in 

de geschiedenis.

3.2 Geschiedenis: Verzamelen van menselijke resten

Van 7 november 1998 t/m 10 januari 1999 werd de tentoonstelling Botje bij Botje, menselijke resten in 

musea, gepresenteerd in de Kunsthal Rotterdam. Deze tentoonstelling exposeerde menselijke resten die in 

Nederlandse musea werden bewaard en die door de eeuwen heen verzameld waren. Voor de tentoonstelling 

werden honderd objecten geselecteerd die samen het verhaal moesten vertellen achter de menselijke resten 

uit de verschillende collecties in Nederland ("Botje bij Botje").

Bij deze tentoonstelling hoort het boek Botje bij Botje, menselijke resten in musea van Ewald Vanvugt. Het 

boek gaat in op de naar schatting honderdduizend menselijke resten die zich bevinden in de Nederlandse 

musea. Vanvugt beschrijft hoe men de afgelopen vijf eeuwen menselijk materiaal heeft verzameld en 

tentoongesteld, en hoe deze volgens verschillende tradities en stromingen in musea terecht zijn gekomen. 

Hij licht daarnaast het verzamelen van menselijke resten in verband met geloof, wetenschap, cultuur en 

anatomie toe en beschrijft langs welke wegen de resten hun laatste rustplek hebben gevonden. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de geschiedenis die Vanvugt en anderen beschrijvingen over de delen 

van het menselijk lichaam in musea. Hierbij is gekeken naar verschillende perioden in de geschiedenis en de 

gedachtestromingen, leefwijzen en gebeurtenissen in die perioden die iets te maken hebben gehad met de 

verzamelingen van menselijke resten en het gebruiken ervan in exposities en studies.

3.2.1 Menselijke resten in musea

Het verzamelen van menselijk materiaal bestaat al vele eeuwen. In Europa zijn het vroeger bijvoorbeeld 

de kerken en kloosters geweest rond de Middeleeuwen (500-1500 n. Chr.) die zich bezig hielden met het 

verzamelen van menselijke resten. In de Middeleeuwen was er geen sprake van weetgierigheid en werden 

menselijke resten niet verzameld om te bestuderen, en daar vanuit te leren, zoals later wel is gedaan. Alles 

wat niet vertrouwd was, bijvoorbeeld andere theorieën of verhalen dan die uit de Bijbel, werden gezien als 

een zonde. Vorsten en kerken bewaarde menselijke resten in schatkamers (Vanvugt, 20-21).
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Deze resten werden vereerd en waren vaak resten die men tijdens het leven achterliet op aarde. Dit zijn 

dan haren van het hoofd of de baard, bloed, zweet en tanden. Deze werden vaak verwerkt in beelden of 

andere kunstvoorwerpen. Deze worden ook wel kerkelijke relieken genoemd. Deze werden gemaakt door 

edelsmeden en kunstenaars van kostbare materialen, maar ook kloosterlingen maakte op eigen initiatief 

religieuze kunst die bestond uit wat eenvoudigere materialen als hout en papier. In de dertiende eeuw was 

Europa veel bezig met deze reliekhouders (20-21). 

In het tijdvak na de Middeleeuwen, de Renaissance (1500-1600 

n. Chr.), werd er meer gestreefd naar kennis. Er ontstond meer 

ruimte voor wetenschap dat eerder door de kerk tegen gehouden 

was. De kerk ging een steeds minder belangrijke rol spelen in de 

maatschappij en menselijke resten die verzameld werden kregen 

meer aanzien. In Duitsland ontstonden in de tijd van de Renaissance 

de ‘Kunst-und Wunderkammern’. De eerste vermelding van een 

‘Kunstkammer’ stamt uit 1550 en betrof een verzameling van de 

toenmalige keizer Ferdinand I (1503-1564). Het ging hierbij om 

schilderijen, naturalia, en andere kostbare objecten. De term 

‘Wunderkammer’ kwam voor rond 1564 en werd gebruikt als 

beschrijving voor een verzameling naturalia, als koraal en andere natuurlijke rariteiten. Deze twee termen 

werden samengevoegd toen aartshertog Ferdinand II (1578-1637) de term gebruikte om zijn verzameling te 

beschrijven. De Kunst-und Wunderkammern bevatte objecten van over de hele wereld en werden over het 

algemeen bijeengebracht door vorsten en geleerden. De vorstelijke Kunst-und Wunderkammern waren een 

representatie van het mysterieuze werk van god en zijn schepping. De ruimtes die speciaal gemaakt werden 

voor deze Kunst-und Wunderkammern lieten een grote verscheidenheid aan objecten zien en diende als 

bewaarplaats voor ‘God’s scheppingen’ (Scheicher 15).  De Kunst-und Wunderkammern hielden zich dus 

vooral bezig met de natuur en zagen dat als een complex geheel of een 'theatrum mundi' (theater van de 

wereld) (27). In deze verzamelingen werd er onderscheid gemaakt tussen naturalia (voortbrengselen van 

de mens) en artificialia (door de mens gemaakte producten). Naturalia bevatte natuurlijke voorwerpen als 

planten en dieren. Artificialia kon onderverdeeld worden in wetenschappelijke instrumenten, antiek en 

kunstwerken. Mirabilia is een verzamelgroep geweest in de Kunst-und Wunderkammern die objecten duidde 

die in andere categorieën geen plaats vonden. Wonderbaarlijke zaken’ werden deze ook wel genoemd. Dit 

waren natuurproducten uit andere landen, misvormde dieren of andere vreemde objecten. Ook mensen 

hoorde in deze sector thuis. Mensen werden als mirabilia verzameld als zij bijvoorbeeld misvormd waren, 

een exotisch uiterlijk hadden of extreme haargroei (27,28,29). Columbus (1451-1506) nam tijdens zijn 

ontdekkingsreizen mensen mee uit andere delen van de wereld om deze aan het westen te laten zien. Ook 

de ontdekkingsreiziger James Cook nam mensen mee, zoals eerder te lezen was in hoofdstuk 2. In de loop 

van de 17e eeuw werden deze verzamelingen een steeds groter statussymbool voor vorsten, geleerden, 

kerken en kloosters. Het verzamelen van unieke mensen met aandoeningen en lichaamseigenschappen die 

niet veel voorkwamen gaf meer status aan een verzameling. 

Afb. 18 Kunst- und wunderkammer
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Naast de skeletten die hierbij verzameld werden kon het ook voorkomen dat de mensen levend 

tentoongesteld werden in tuinen. De ‘primitieve’ volken werden getoond als rariteit en diende als vermaak 

voor het publiek (Sliggers 36-37).

De verdere ontwikkeling van het verzamelen werd versterkt door een mentaliteitsverandering binnen de 

maatschappij in de volgende periode van de Verlichting (1650-1800 n. Chr.). De verzamelingen van allerlei 

objecten zette zich niet precies voort zoals dat eerder werd gedaan, maar richtte zich meer op de wetenschap 

en ging zich sterker ordenen op dat gebied. Van de onbekende wereld van God gingen de objecten meer 

een rol spelen in het verduidelijken van de mens zelf en de natuur. De Verlichting bracht een proces van 

bewustwording op gang. Men ging kwesties als geloof, ethiek, rangen in de maatschappij en de natuur met 

rationeel denken benaderen in plaats van met het traditionele denken dat vaak op het geloof gebaseerd 

was. Er werd meer gedacht vanuit de rede en zintuiglijke waarnemingen in tegenstelling tot alles aannemen 

wat in de Bijbel beschreven staat. Men was op zoek naar een nieuwe manier van gelukkig zijn en wilde zich 

losmaken van duisternis en bijgeloof door middel van het rationele wetenschappelijke denken. De Verlichting 

gaat samen met de ontwikkeling van de wetenschap. De natuur werd hierbij gekoppeld aan de samenleving, 

en de wetenschap en ratio zorgden voor nieuwe inzichten (Rovers 269-274). Voor de Verlichting dacht men 

vanuit een ander perspectief. 'Memento Mori', oftewel 'gedenk te sterven', was een gedachte die vooral 

rond de Middeleeuwen veel gehanteerd werd. Hierbij vond men dat burgers zich moesten voorbereiden 

op de dood (Dreier). De verzamelaars van menselijke en dierlijke resten verdedigde later juist het feit dat 

het verzamelen van menselijke resten educatief was en een representatie waren van de schoonheid van de 

natuur. Hierbij lag de focus dus meer op het leven zelf. Deze nieuwe gedachtegang werd met de Verlichting 

sterker verdedigd. (“verzamelen…”).

Naast de nieuwe inzichten op het gebied van geloof, ethiek en de maatschappij speelde het verzamelen 

van menselijke resten dus een belangrijke rol binnen dit kader. Lichamen werden geheel of gedeeltelijk 

verzameld in rariteitenkabinetten, bewaarplaatsen voor curiositeiten. Deze rariteitenkabinetten gaven 

plaats aan bijvoorbeeld verzamelingen van schedels, opgezette dieren, menselijke resten op sterk water 

(een oplossing van formaldehyde in water, zie bijlage 1), schelpen, menselijk haar en tanden. Met de 

opkomst van rariteitenkabinetten rond de 17e eeuw werd het verzamelen van menselijk materiaal steeds 

normaler voor de gewone burger en waren het niet meer alleen de kerkelijke en vorstelijke mensen die 

zich hier mee bezig hielden. Op dat punt onderscheid het rariteitenkabinet zich met de eerder genoemde 

Kunst- und Wunderkammern dat vooral gevormd werd door de hogere klasse in de maatschappij (Vanvugt 

28). De verzamelingen in de rariteitenkabinetten ontstonden door reizigers die objecten van over de hele 

wereld begonnen te verzamelen die de aarde en de natuur representeerde. De meeste objecten werden 

meegebracht uit Azië en Afrika. Deze objecten werden dan bewaard in die rariteitenkabinetten, die soms hele 

kamers groot waren. Met het verzamelen van menselijke en dierlijke resten kreeg de wetenschappelijke kijk 

op het leven een steeds groter fundament in de samenleving. De objecten werden bestudeerd en besproken 

door geleerden en leergierigen (8-9, 28). De Kunst- und Wunderkammer en rariteitenkabinetten zijn een 

gewichtig onderwerp in de geschiedenis van het verzamelen van menselijke resten, omdat zij een overgang 

aantonen van religie naar wetenschap.
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Er ontstond met de rariteitenkabinetten een zoektocht naar de betekenis van de mens via wetenschappelijke 

perspectieven (26). Er werd onderzoek gedaan op allerlei gebieden van de natuur. Ook de mens was hierin 

belangrijk. Door de ontdekkingsreizen in de tijden van de Verlichting kwamen westerlingen steeds meer in 

aanraking met andere culturen en landen en de hierbij nieuwe verschijnselen. Een interessante ontwikkeling 

die steeds sterker voortvloeide uit de rariteiten kabinetten was de interesse die men had op ‘ander soort’ 

mensen. In Europa werden mensen uit andere landen en van andere culturen lange tijd gezien als ‘wilden’ of 

exotische mensen. In de 18e en 19e eeuw had de gewone burgerij weinig kans een van deze mensen ooit in 

het echt te zien en er bestond weinig kennis over mensen die leefden op andere continenten. Het werd steeds 

gebruikelijker mensen van andere continenten mee te nemen en tentoon te stellen in Europa op zogeheten 

‘Wereldtentoonstellingen’. Een reden hiervoor was ook te laten zien dat er mensen op de wereld leefden die 

niet in stenen huizen woonde en minder voorspoed hadden in hun land vergeleken met Europa waardoor 

Europa zich kon beseffen hoe zij vooruit gingen (Sliggers 36). Een voorbeeld van deze tentoongestelde mens 

was Saartjie Baartman (1789-1816) die geboren was in de Gamtoos Vallei in de Oostkaap en behoorde tot de 

Khoisan stam. Deze stam werd gezien als de oudste stam in Zuid-Afrika. De Nederlanders die de stammen in 

de 17e eeuw ontdekte noemde hen de Hottentotten (onbeschaafd) of ook wel bosjesmannen en vertrouwde 

hen niet. De Nederlanders vermoorde veel mensen uit deze stam of lieten ze voor hen werken, zo ook Saartjie 

Baartman. Al snel zagen Nederlanders in dat als zij Saartjie naar Nederland brachten dat zij veel geld met 

haar zouden kunnen verdienen op tentoonstellingen en ‘freakshows’. Alles wat destijds van het normale 

afweek was interessant om tentoon te stellen. Mensen betaalden een bedrag om bepaalde mensen met 

afwijkingen te mogen bekijken. Zij kwam terecht in Londen en werd later ook tentoongesteld in Parijs. Ze 

trok veel publiek doordat ze brede heupen had, een donkere huid en lange schaamlippen. Saatjie Baartmans 

raakte later aan de drank en ging werken in de prostitutie. Na haar dood is haar lichaam onderzocht en hierbij 

in stukken gesneden. Haar skelet, hersenen en genitaliën zijn bewaard gebleven evenals een gipsafdruk van 

haar lichaam. Omdat deze praktijken later door velen als mensonterend werden gezien zijn de resten van 

Saartjie na een campagne teruggebracht naar haar geboorteplaats in Zuid-Afrika in 2002 waar zij nu haar 

laatste rustplek heeft gevonden (Driessen 27).

Tussen 1870 en 1940 werden er naast Saartjie Baartmans nog meer exotische mensen tentoongesteld in 

Europa in zogenaamde Wereldtentoonstellingen. Deze mensen waren voor westerlingen bijzonder vanwege 

hun huidskleur, haar, kleding en rituelen of misvormingen. Deze tentoonstellingen waren erg populair en 

werden druk bezocht omdat mensen geïnteresseerd waren in de rare en afwijkende dingen van het leven. 

Zij zochten een bepaalde sensatie en zagen de tentoonstellingen vooral als amusement. Zoals eerder te 

lezen was in het hoofdstuk 2 over de geschiedenis van de tatoeage, werden ontdekte volken met tatoeages 

ook verzameld. Bijvoorbeeld de leden van de Maori stammen. Ook zij behoorde tot de curiositeiten en 

ondergingen vaak mensonterende praktijken zodat zij maar tentoongesteld konden worden in Europa, 

zowel dood als levend. Ook tatoeages waren voor velen raar en afwijkend van de normale gang van zaken in 

Europa. Tatoeages werden toen gezien als rariteit, iets onbekends (Sliggers 36-37).
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Het verzamelen van menselijke resten is een groot proces doorgegaan. Eerder waren de religieuze relieken een 

representatie van het geloof en de verering van de heiligen. Daarna wilden vorsten met hun verzamelingen de 

schepping en de macht van God aantonen en de natuurverschijnselen die volgens hen van zijn hand kwamen. 

Met de opkomst van de wetenschap werd er meer gekeken naar de materiële kanten van menselijke resten 

en verdwenen de spirituele doelen die nagestreefd werden steeds meer op de achtergrond. Hierbij kreeg 

men ook interesse voor de afwijkende dingen van het menselijk lichaam en waren het tentoonstellen van 

mensen een normale gang van zaken. Naast de mensen met tatoeages die ontdekt werden door reizigers 

waren het ook mensen van culturen en stammen die nog onbekend waren in het westen. 

3.2.2 Anatomie

Naast de verzamelingen in de schatkamers, Kunst-und Wunderkammern en rariteitenkabinetten, ontstonden 

er ook anatomische collecties. Geneeskundigen verzamelden menselijke resten ten behoeve van de 

wetenschap. De conserveringstechnieken van de preparaten werden steeds beter en daardoor konden zij 

meer gebruikt worden voor demonstraties en studies. Deze collecties passeerden de rariteitenkabinetten 

en werden gelijk beschouwd als studiemateriaal. Ze kregen dan ook een functie in het medische en 

wetenschappelijke onderwijs (Mechielsen 3). 

"Wetenschap van de bouw en vorm van organismen, ontleedkunde", duidt de term anatomie in het Van 

Dale-woordenboek. Bij anatomische studies is de geneeskunde altijd de belangrijkste reden geweest van 

het verkrijgen van gedetailleerde anatomische kennis. De anatomische wereld is lang beheerst door de 

bevindingen van de arts Claudius Galenus uit Pergamon (131 tot 201 n.Chr). Galenus domineerde de anatomie 

met zijn studie op dieren. Hij ontleed varkens, reptielen, leeuwen, apen, katten, honden, vissen en nog veel 

meer. Hij schreef hier ongeveer 150 medische geschriften over. Zijn anatomische kennis was onjuist, omdat 

hij dieren met mensen vergeleek en nooit op een mens had ontleed. 1300 jaar waren zijn bevindingen echter 

wel de maatstaf voor de geneeskunde (Leget 3). 

Pas aan het einde van de Middeleeuwen (1500 n.Chr) begon men het menselijke lichaam weer te onderzoeken. 

Met de komst van de Renaissance neemt de kennis van het menselijke lichaam een grote sprong vooruit. De 

schoonheid van het menselijke lichaam werd herontdekt. Dit werd met name gedaan door kunstenaars als 

Leonardo da Vinci ( 1452-1519). Hij voerde ontledingen uit op menselijke lichamen en zijn bevindingen hieruit 

vormde de basis van zijn kunstwerken en anatomische tekeningen. Hij gaf de binnenkant van het menselijk 

lichaam realistisch weer, wat een grote bijdrage heeft geleverd aan de maatschappelijke acceptatie van 

studies van het menselijke lichaam (Von Hagens en Whalley 10-11).

 

De grondlegger van de wetenschappelijke anatomie is Andreas Vesalius (1514-tot 1564). Hij had veel kritiek 

op het ontleden van dieren, omdat dieren niet precies hetzelfde zijn als mensen, en richtte zich op het 

ontleden van het menselijk lichaam. Hij heeft samen met een tekenaar zijn bevindingen in kaart gebracht. 
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In de tekeningen waren de geprepareerde lichamen te zien in realistische poses tijdens dagelijkse bezigheden, 

dat nog nooit eerder gedaan was. Hij voegde ook als eerste beenderen samen tot een rechtopstaand skelet, 

wat revolutionair was voor die tijd (Von Hagens en Whalley 11). 

Doordat deze andere benadering van geneeskunde steeds 

groter werd bij de mensen werd er ook op een andere manier 

onderwezen dan voorheen. Omdat er religieuze bezwaren 

waren tegen het gebruiken van een lijk voor het onderwijs 

vanuit gelovige groepen weden er anatomische theaters 

opgericht. Deze theaters boden een plek om demonstraties 

in de ontleedkunde te geven aan studenten, geleerden en 

geïnteresseerden. De demonstraties waren openbaar, maar 

omdat er wel een flink toegangsbedrag betaald moest worden 

waren het vooral de rijkere burgers die de ontledingen konden 

aanschouwen. Rond 1593 werd de eerste sectie verricht in een anatomisch theater door hoogleraar Pieter 

Paaw. Het publiek nam plaats in de cirkelvormige ruimte zodat iedereen goed zicht had op de kern waar de 

ontleding gebeurde. De nieuw ontwikkelde anatomie bracht de al bestaande kennis in boeken samen met 

eigen waarneming en experimenten. De ontleedkunde deed net als de eerder genoemde rariteitenkabinetten 

af met bijgeloof en lang geloofde oude theorieën. Er werd ingezien dat met deze nieuwe kennis er een wijzere 

toekomst geboden kon worden aan de wereld (Mechielsen 15). 

 

De gebruikte lijken in de tijd van de Renaissance en de Verlichting voor het opdoen van anatomische kennis 

waren vaak de lichamen van veroordeelden. Er werd al gestreden om de lichamen als zij nog aan hun galg 

hingen. Lijken werden op een gegeven moment schaars, omdat de ontleedkunde erg populair werd, daardoor 

werden er ook lichamen gestolen van begraafplaatsen. Ook werden mensen vermoord om de lichamen te 

kunnen gebruiken. Door deze schokkende manieren van het verkrijgen van lijken werd in Engeland een tijd 

later een wet ingesteld. Deze wet (Anatomy Act uit 1832) moest anatomen voorzien van voldoende lijken. 

In Duitsland werd geëist dat lijken zonder identiteit aan anatomen werden afgeleverd. Rond 1860 werd het 

mogelijk toestemming te verlenen voor het nalaten van het lichaam na overlijden aan het dichtstbijzijnde 

anatomische instituut. Tegenwoordig is het in elk land anders geregeld en wordt er op verschillende manieren 

en op basis van allerlei verschillende wetten omgegaan met lijken (Von Hagens en Whalley 14).

Aan het einde van de 16e eeuw werd de microscoop uitgevonden. In de 17e eeuw werd het gebruik van de 

microscoop algemeen ingevoerd. Daardoor konden de fijnere structuren van het lichaam worden gezien. 

Hierdoor verloren veel anatomen de belangstelling voor de macroscopische anatomie (met het blote oog 

waarneembaar). Dat was namelijk al veel onderzocht. De belangstelling voor lijkenanatomie is tegenwoordig 

ook bijna helemaal weg door de ontwikkeling van celbiologisch en moleculair onderzoek (cellen van organen 

en het proces dat cellen doorlopen) (12).

Afb. 19 Anatomisch theater
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3.2.3 Dualisme

De vraag die gesteld kan worden bij de onderwerpen ontleedkunde, anatomie en verzamelingen van 

menselijke resten is waarom mensen hun eigen soort op een bepaalde manier kunnen behandelen die 

voor sommigen onmenselijk lijkt? Het moralistisch mogelijk maken van preparatie van het menselijke 

lichaam heeft te maken gehad met de term dualisme. Dualisme is een denkrichting die het menselijke 

lichaam apart ziet van de ziel. Deze gedachte van een tweedeling kan gekoppeld worden aan de Franse 

filosoof René Descartes (1569-1650). De overtuiging dat de ziel losstaat van het lichaam maakte het ten 

tijde van de opkomst van de ontleedkunde mogelijk dat men positief kon staan tegenover het opensnijden 

van lijken wanneer de ziel het lichaam na de dood heeft verlaten zonder daar enig schuldgevoel over te 

hebben. Er ontstond daardoor een nieuwe visie op de mens en het lichaam. Het dualistisch denken wordt 

tegenwoordig in de medische wereld nog steeds naar voren gebracht. Zoals in het artikel "Lijk of lijk? Het 

geobjectiveerde en geleefde lichaam in de geneeskunde" van Carlo Leget wordt beschreven, zien medici 

het dode lichaam op de snijzaal als een gewoon dood lichaam op de snijzaal. Maar zodra er in het dode 

lichaam een dierbaar familielid wordt herkend, komen er emoties bij kijken en wordt het lichaam weer 

gekoppeld aan een leven. Om de anatomen te helpen het lichaam te zien als een object, een geheel dat 

geopend mag worden, zijn de ruimtes waarin de secties gebeuren kaal en sfeerloos. De anatomen kijken 

met een wetenschappelijke, klinische blik naar het lichaam zodat er geen emotionele factoren zijn die 

hun werk beïnvloeden. Er wordt hierbij een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het geobjectiveerde 

lichaam en het geleefde lichaam. Deze twee manieren van kijken naar een lichaam zijn belangrijk omdat 

de spanningslijn tussen die twee erg groot is (leget 61).

De denkbeelden van Galenus wat betreft dit onderwerp zijn in 1616 voorgoed afgedaan toen William Harvey 

(Britse bioloog 1578-1657) de overgang van het geleefde lichaam naar het geobjectiveerde lichaam duidelijk 

maakte met zijn theorie over het hart. Het hart is lange tijd geassocieerd met emotie en gevoel. Een kern in 

het lichaam van waaruit vanuit emoties ontstaan. Harvey sprak over het hart als een pomp, een mechanisch 

onderdeel van het lichaam. Bij een geleefd lichaam hoort een levend hart, maar bij een geobjectiveerd 

lichaam hoort een geobjectiveerd hart (Leget 60). 

Tegenwoordig spelen deze twee benaderingen van het lichaam nog steeds een grote rol. Als een persoon 

overlijdt, kan men spreken van een ‘stoffelijk overschot’ of van een ‘overledene’. Beide termen brengen 

andere emoties naar boven. Een overledene wordt met zijn lichaam nog steeds gekoppeld aan het leven. 

Een stoffelijk overschot duidt de overgebleven menselijke resten aan nadat de persoon het leven heeft 

verlaten. De ethiek die hierbij komt kijken is hoe we omgaan met het lichaam en de intrinsieke waarde die 

het lichaam met zich meebrengt. Doordat het lichaam gekoppeld wordt aan een leven en een persoon zullen 

de stoffelijke overschotten op een bepaalde manier na de dood behandeld worden vanuit ethische en morele 

aspecten.
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Het lichaam kan niet losgezien worden van de persoon van wie het lichaam was. De Wet op de lijkbezorging 

en Wet op de orgaandonatie kunnen hier aan gekoppeld worden. Deze wetten zijn vastgesteld om te 

voorkomen dat de menselijke resten weggegooid worden of in de handel terecht komen (zie hoofdstuk 4). 

De mens is constant bewust van zijn eigen lichaam. Soms ervaren mensen door ziekte dat zij niet los kunnen 

komen van hun lichaam terwijl zij dat op dat moment wel zouden willen. Maar daarnaast kan het lichaam 

ook volledig in contact staan met de geest, wat voor een positieve ervaring kan zorgen. Door het bewustzijn 

van de mens van zijn lichaam kan er zelf gekozen worden voor de bestemming van het lichaam na de dood 

(Leget 62). 

 

3.3 Body Worlds

De organisatie die betrokken is bij dit hoofdstuk is de tentoonstelling Body 

Worlds, van Gunther Von Hagens. Deze tentoonstelling toont echte menselijke 

lichamen die geconserveerd zijn door middel van plastinatie, een concept 

dat in de huidige tijd plaatsvindt. Deze conserveringsmethode is ontdekt 

door Von Hagens in 1977 tijdens zijn werkzaamheden als anatoom aan de 

Universiteit Heidelberg. Plastinatie is een manier om anatomische preparaten 

reukloos en droog te conserveren. De anatomische preparaten zijn in eerste 

instantie ingespoten met formaline, daardoor gaat het lijk niet rotten. 

Vervolgens worden de lichamelijke vetten en het lichaamsvocht verwijderd. 

Lichaamsdelen worden daarna bewerkt met siliconen. Daarna kunnen zij in allerlei poses worden gezet. In 

de tentoonstelling krijgen de bezoekers door de zogeheten plastinaten informatie over anatomie, fysiologie 

en de gezondheid. De tentoonstellingen zijn begonnen in 1995 in Japan en zijn nu in meer dan 65 steden in 

Azië, Europa en Amerika getoond (Baars; Rudolph en Perlov 1).

Body Worlds is onderzocht op een aantal punten. De organisatie is bekeken op het gebruik van menselijke 

resten in een tentoonstelling en het controversiële aspect van deze presentaties. Hierbij is gekeken naar de 

punten die aan kunnen sluiten op het verzamelen van menselijke huid met tatoeages. Het is hierbij belangrijk te 

vermelden dat de anatomische tentoonstellingen als Body Worlds niet museaal zijn, en de tentoonstellingen 

in Nederland hebben zich los van culturele instellingen in Nederland gepresenteerd. De organisatie van Body 

Worlds is geen erfgoedinstelling. Het is een op zichzelf staande organisatie, dus zal in dit onderzoek (waar de 

erfgoedsector wel in betrokken is) een duidelijk onderscheid gemaakt worden op de aansluitende punten en 

de punten die niet van toepassing zijn. Ethische codes en regels die musea in Nederland hanteren gelden niet 

voor deze tentoonstellingen en vallen daar buiten. Ook kunnen de tentoonstellingen van Von Hagens vanuit 

een commerciëler oogpunt bekeken worden dan musea in Nederland. Zoals eerder te lezen was in de ICOM-

definitie van een museum is een museum in Nederland niet gericht op het behalen van winst. De commerciële 

uitstraling die de tentoonstellingen van von Hagens bevatten zijn verbonden aan de sensationele uitstraling 

die de tentoonstellingen met zich meebrengen. Von Hagens presenteert de menselijke resten als educatief 

en leerzaam, maar zijn promotie legt de nadruk veel meer op sensatie. Aan de hand van de sensatie en 

nieuwsgierigheid van mensen zijn bezoekers naar de tentoonstelling getrokken. 

Afb. 20 Body Worlds
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Het commerciële apect van Von Hagens is ook te tonen via zijn webshop. Een geheel geplastineerd lichaam 

kost daar ongeveer €70.000. Deze zijn bedoeld voor verkoop aan musea of universiteiten. Daarnaast verkoop 

hij delen (schijven) van plastinaten aan wie deze maar wil kopen. Ongeveer 40 miljoen dollar verdiende hij 

tussen 1999 en 2006 aan de verkoop van plastinaten. Het tentoonstellen van de plastinaten heeft circa 900 

miljoen dollar opgeleverd (Kompanje).

Vele aspecten van de organisatie van Gunther von Hagens kunnen niet vergeleken worden met musea 

in Nederland. Body Worlds kent weinig grenzen, althans zo lijkt het. Toch worden er menselijke resten 

tentoongesteld aan publiek en komen er hierbij aspecten naar boven die betrekking kunnen hebben op het 

verzamelen en presenteren van getatoeëerde huiden.

De tentoonstellingen

De tentoonstellingen van Body Worlds bevatten meer dan tweehonderd menselijke preparaten. Dit zijn 

gehele lichamen, maar ook losse organen en lichaamsdelen. De functies van het lichaam worden met deze 

preparaten aangetoond, maar ook ziektes en vergelijkingen tussen zieke en gezonde organen. De eerste 

tentoonstelling van Von Hagens in Nederland was de tentoonstelling Body Worlds & the cycle of life in 

Rotterdam van september 2010 tot februari 2011. In Nederland is ook een tentoonstelling van Body Worlds 

te zien geweest in Amsterdam. Deze tentoonstelling genaamd Body Worlds & the story of the heart, legde 

naast de originele tentoonstelling de nadruk op het hart en algehele cardiologie. De tentoonstelling was te 

zien van januari 2012 tot juni 2012 en is bezocht door ongeveer 200.000 bezoekers (Body worlds & the story 

of the heart). De plastinaten waren ook te zien onder de naam Körperwelten. Deze was als eerst te zien in 

1997 in het landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim. Deze tentoonstelling werd in een periode 

van vier maanden bezocht door 780.000 mensen. De tentoonstellingen lieten in eerste instantie iets zien 

wat nog nooit vertoond was. De plastinaten zijn een voorbeeld van duurzame conservering van lichamen in 

combinatie met een esthetische presentatie. De techniek die hiervoor gemaakt is doorloopt diverse stappen. 

De plastinatie biedt de mogelijkheid het geprepareerde lichaam stevigheid te geven. De plastinaten kunnen 

hierdoor een natuurlijke positie aannemen als zitten of staan (Von Hagens en Whalley 5). 

De tentoonstellingen van Von Hagens zijn in eerste instantie verboden in een aantal landen, waaronder 

Nederland. Over de redenen achter het verbod in Nederland zijn weinig openbare documenten te vinden. 

Het kan zijn door de Wet van vrije meningsuiting de tentoonstelling later toch te zien zijn geweest in 

Nederland of dat de plastinaten meer gezien werden als kunstuiting dan als menselijk lichaam. In Duitsland 

zijn de tentoonstellingen ook verboden geweest. In München, de hoofdstad van de Duitse deelstaat 

Beieren, kwam de gemeente met dit verbod vanwege de wetgeving in Duitsland die in strijd zou zijn met 

de tentoonstellingen van Von Hagens. De tentoonstelling zou in strijd zijn met wetgeving over stoffelijke 

overschotten en zou tegen de grondwettelijke bescherming zijn van de menselijke waardigheid. In 2003 

werd door de rechter besloten dat deze argumenten niet meer mee telde en hief het verbod op ("Munchen 

Verbiedt Tentoonstelling Lijken." ).
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De Volkskrant stelt in een artikel uit 2004 ("kunstenaar gebruikte lijken gevangenen") dat in een aantal landen 

de exposities verboden waren omdat dat samenging met het publiekelijk ontledingen uitvoeren op lijken. 

Waarom de tentoonstellingen in 2011 en 2012 wel toegestaan werden in Nederland heeft misschien te maken 

met de theorie van Von Hagens dat plastinaten geen lijken zijn. Of dat alleen de publiekelijke secties op lijken 

werden verboden en de tentoonstellingen niet. Elk land kan er naar streven zijn vrijdenkende imago hoog te 

houden en een reputatie te hebben van vrijheid en openheid. Als dan andere buurlanden de tentoonstellingen 

wel toestaan, dan kan een land misschien besluiten hier in mee te gaan vanwege de grote aantallen mensen 

die op de tentoonstellingen af komen. Blijkbaar is er veel belangstelling voor. Het is aan de hand van het 

verbod in landen duidelijk dat de tentoonstellingen controverse en moeilijkheden met zich mee brengt. Er 

zijn mensen die de tentoonstellingen fascinerend vinden, maar er is ook een grote groep die vol afschuw 

toekijkt hoe Von Hagens zijn projecten voortzet. Er zijn veel kwesties aan verbonden en veel vraagtekens 

gezet bij dit project. Wie waren deze lijken? Waar komen de lijken vandaan? Zijn deze tentoonstellingen 

niet in strijd met de (Duitse) wet? Wat wil Gunther Von Hagens bereiken met de plastinaten? En ga zo maar 

verder.

Het Engelse Channel 4 heeft naar aanleiding van een serie reeks The Anatomists diverse mensen een visie laten 

geven op deze tentoonstellingen. Zo vindt dr. John Molyneux (kunsthistoricus) dat de plastinaten geen kunst 

vertegenwoordigen. Hij vindt het ergens wel esthetisch, maar kunst kan hij het niet noemen (Molyneux). 

Een aantal positieve punten vanuit de visie van James Buxton (Pastoor) is dat de plastinaten zeker een goed 

hulpmiddel zijn om te leren over het menselijke lichaam en dat de plastinaten esthetisch mooi in elkaar 

zitten. Hij vindt echter wel dat ondanks de volledige toestemming die mensen geven voor het gebruik van 

hun lichaam het project gezien kan worden als uitbuiting en tegen de waardigheid van mensen in gaat. Hij 

kan goed begrijpen dat christenen vanuit hun cultuur van mening kunnen zijn dat er niet met integriteit 

wordt omgegaan met de lijken zoals dat misschien bij anatomische studies in ziekenhuizen wel gebeurd 

(Buxton). Dr. Colin Stalkin (anatoom Guy’s Hospital) is positief over Von Hagens’ werk. In onderstaand citaat 

noemt hij Von Hagens groot en belangrijk: "Gunther Von Hagens stands out as a giant in the great tradition 

that starts with Leonardo and Vesalius and moves on through John Hunter. I can't say whether he's one of 

the greatest, but he is great, and is very important" (Stolkin).

De Antwerpse cultuurfilosoof Erik Oger uit ook zijn mening aan de hand van een bezoek aan de tentoonstelling 

in Brussel. Een uitspraak die hij doet over de preparaten als kunst in het artikel van Maaike Bos, Fascinerend 

Afschuwelijk, de anatomische les van Gunther Von Hagens: "Volgens een pedagogisch principe kan de 

organisator die grote belangstelling pas krijgen wanneer hij de objecten interessant maakt. Hij moest dus 

zijn objecten prepareren, aantrekkelijk maken. Of het daardoor kunst wordt? Ík heb het nooit met een 

esthetische blik kunnen bekijken. Je wordt voortdurend geremd door de gedachte: het gaat hier om dode 

lichamen. De afschuw staat het esthetisch genot in de weg" (Bos).
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Uit deze diversiteit van meningen kan opgemaakt worden dat een eenduidige visie over de projecten 

van Von Hagens nooit zal bestaan en wordt de controversie van het omgaan met lijken, de dood en het 

tentoonstellen van menselijke resten duidelijk. Dit heeft ook te maken met de diverse achtergronden van de 

mensen, culturen en geloofsovertuigingen. Iedereen brengt zijn ‘rugzak’ mee naar de tentoonstellingen en 

zal vanuit zijn eigen ervaringen een mening vormen. Ondanks deze controverse is het voor Von Hagens toch 

mogelijk geweest de tentoonstellingen op te zetten over de hele wereld. Ondanks dat de Duitse Wet op de 

lijkbezorging erg strikt is, heeft hij toch een manier gevonden deze te omzeilen. Zoals in de uitzending van Eén 

Vandaag, Lijkenfabriek in Duitsland van 5 februari 2006 wordt genoemd, is een lijk geen lijk meer zodra deze 

in formaline (sterk waterl) wordt gedompeld. Vanaf dan is het een preparaat, en regels rondom preparaten 

komt in de Duitse wet niet voor. Dit staat lichtelijk in vergelijking met de Nederlandse wetgeving. Hierin 

wordt beschreven: "Hoewel het lichaam na de dood geen subject van rechten meer is en als instrumenteel 

goed mag worden beschouwd…" (van Dijk et al. 59). Hiermee wordt aangetoond aan dat lijken op een 

gegeven moment een andere betekenis kunnen krijgen die effect kunnen hebben op de omgang met het 

stoffelijke overschot. Een artikel op dood.nl stelt dat von Hagens heeft gereageerd op enkele controversies 

met: "De lichamen zijn door plastinatie geanonimiseerd en daarom geen dode mensen meer en zijn niet 

langer voorwerp van piëteit en droefenis".  Von Hagens noemt de preparaten nooit lijken, waarschijnlijk om 

de wettelijke redenen hiervan ("De dood tentoongesteld..").

Die omstredenheid bij het omgaan met lichamen in de projecten van Von Hagens wordt ook beschreven in het 

artikel van Carlo Leget, Lijk of lijk? Het geobjectiveerde en geleefde lichaam in de geneeskunde, naar aanleiding 

van het dualisme. Hoe gaat Von Hagens om met zijn lichamen/preparaten? In het artikel wordt de vraag 

gesteld wat de eindproducten (de menselijke preparaten) nu precies voor status hebben? In de anatomische 

geneeskunde worden de stoffelijke overschotten na het onderzoek nog steeds gekoppeld aan de mens van 

wie het lichaam was. En worden deze dus na gebruik begraven of gecremeerd. De lichamen waar Gunther 

Von Hagens gebruik van maakt worden na de dood geplastificeerd. Dit resulteert in een menselijk preparaat 

dat voor 70% uit plastic bestaat en voor 30% uit menselijk organisch materiaal. Zoals al eerder aangegeven 

was wordt het menselijk lichaam dus een preparaat dat niet geheel meer gezien wordt als menselijk lichaam. 

Is Von Hagens dan ook nog steeds verplicht de afgestoten preparaten te laten begraven of cremeren? Of 

kan hij ervoor kiezen deze weg te gooien of te verhandelen? Het is moeilijk de omgang met lijken in de 

projecten van Von Hagens te definiëren. Aan de ene kant zijn het plastinaten waaruit het meeste menselijke 

organische weefsel zijn verwijderd, maar in zijn tentoonstelling wordt wel constant benadrukt dat het om 

menselijke lichamen gaat (Leget 63). 
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De plastinaten van von Hagens trekt miljoenen bezoekers. Von Hagens presenteert zijn tentoonstelling 

als ‘edutainment’. Hierbij komen de woorden educatie en entertainment samen, dus zowel leerzaam als 

vermakelijk. Von Hagens wil dat op een zo artistiek mogelijke wijze doen. Door de plastinaten in allerlei 

menselijke en heroïsche poses te plaatsen worden de plastinaten bijna beeldende kunst als sculpturen. Om 

de plastinaten aantrekkelijk te maken om naar te kijken zijn er esthetische aspecten toegevoegd aan de 

menselijke resten als pose en kleur. Op deze manier kunnen mensen een kunstzinnige benadering hebben 

bij de tentoonstelling. Door de stevigheid van de plastinaten kunnen zij in allerlei vormen gezet worden. 

Von Hagens streeft naar het kijken naar het menselijk lichaam op een nieuwe esthetische manier. Naast de 

educatie over het menselijke lichaam staat de schoonheid van de mens ook centraal (63).

Dus kunnen we de exposities van Von Hagens zien als esthetisch, artistiek en kunst? In combinatie met 

wetenschap en educatie? En mag Von Hagens eigen regels bedenken wat betreft het omgaan met de 

plastinaten aangezien deze blijkbaar wetenschappelijk niet meer gezien kunnen worden als menselijke 

lichamen? Als het om getatoeëerde huiden gaat kan men zich in vergelijking met Von Hagens afvragen wat 

voor status gedroogde huiden hebben in een tentoonstelling. Een gedroogde huid kan vergeleken worden 

met gedroogde dierlijke huiden die gelooid worden en beschouwd worden als leer. Leren producten als 

schoenen, handtassen, jassen en meubels worden in het dagelijks leven gebruikt. Bij een leren handtas 

zal men zich niet altijd afvragen van welk dier de huid afkomstig is, maar wordt deze gewoon gezien als 

gebruiksvoorwerp. In het verhaal van Von Hagens kan een instelling zich bedenken welke status en waarde het 

object heeft binnen de collectie en hoe de menselijke resten gepresenteerd worden. Wordt er gekozen voor 

vasthouding aan de persoon van wie de stoffelijke overschotten zijn geweest, of wordt het zo geprepareerd 

dat het meer kunst wordt dan wetenschappelijk? Zullen de huiden evenveel controversie doen opwaaien als 

Von Hagens? Een stuk huid kan ook afstotelijk zijn voor mensen, maar dat ligt misschien aan de manier van 

presentatie. Binnen dit onderzoek is het de bedoeling ethische codes en richtlijnen mee te nemen binnen het 

verzamelbeleid van getatoeëerde huiden, maar dat betekent niet dat dan ook alle controversies en heftige 

reacties zullen verdwijnen. Net als bij Von Hagens zullen de meningen verdeeld zijn en zijn er mensen die er 

van houden en die het haten.

Het hoofdstuk5 gaat verder in op de waardebepaling die toegepast kan worden op getatoeëerde huiden. Dit 

is gedaan aan de hand van het Australisch waardebepalend model, Siginificance 2.0. In dit hoofdstuk wordt 

ook verder ingegaan op de ethiek en conservering van getatoeëerde huiden.
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3.4 Reflectie

Het belang van het bewaren van menselijke overblijfselen is in de loop der tijd steeds meer uit het zicht 

verdwenen. Zoals zij vroeger gepresenteerd werden in rariteitenkabinetten en veelvuldig gebruikt werden 

als studiemateriaal vervullen zij nu meer een rol op de achtergrond. Als studiemateriaal kunnen er nu ook 

computermodellen gebruikt worden en kan teruggekeken worden op eerder uitgevoerde studies. De 

kerken vervullen een minder grote rol in de maatschappij en daardoor wordt minder aandacht besteed 

aan de schedels die binnen de kerkelijke gemeenschap als heilig worden beschouwd. Menselijk materiaal 

in volkenkundige musea vindt vaker een plaats in het depot of wordt door commoties en de controverses 

rondom het voorheen verzamelen van menselijke resten uit andere landen en culturen, teruggegeven aan 

de voorouders of landen waar deze vandaan gehaald zijn. Binnen sommige culturen wordt geloofd dat een 

mens geen rust vindt als het stoffelijk overschot niet ritueel begraven is of een laatste rustplaats vind bij 

het volk van afkomst. Daarom pleitten sommige mensen voor teruggave van de menselijke resten, zoals bij 

de eerder genoemde Saartjie Baartman. De tentoonstellingen van Gunther von Hagens zijn controversieel 

en hebben in de wereld veel ophef gemaakt. De meningen over deze tentoonstellingen zijn verdeeld. Het 

gaat hierbij om het verzamelen en presenteren van hedendaagse menselijke resten waarbij het binnen 

dit onderzoek nuttig kan zijn de controversies onder de loep te nemen en toe te passen op getatoeëerde 

huiden.

In volgend hoofdstuk over wetgeving en richtlijnen, komen Nederlandse Wet op de orgaandonatie en Wet 

op de lijkbezorging aan bod. Ook worden in dat hoofdstuk de Ethische Codes voor musea geïntroduceerd. 
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Het gebruiken van menselijke lichamen en menselijke resten ten behoeve van een collectie, tentoonstelling 

of educatie brengt veel regels, wetten en juridische aspecten met zich mee. Veel factoren moeten goed 

geregeld zijn, want problemen of rechtszaken kunnen bij een dergelijk verzamelbeleid beter worden 

voorkomen. Juridische aspecten hebben betrekking op respectvol met mensen omgaan en er zeker van zijn 

dat mensen toestemming hebben verleend hun lichaam beschikbaar te stellen aan een bepaalde culturele 

instelling. Om huiden met tatoeages te kunnen verzamelen, prepareren en tentoonstellen moeten culturele 

instellingen zich bewust zijn van de wetgeving, regels en ethische codes rondom dit onderwerp. Het is een 

essentiële stap binnen het proces van verzamelen. Voor dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden 

rondom het verzamelen van menselijke huiden met tatoeages vanuit een juridisch perspectief en worden 

in dit hoofdstuk de museale ethische codes, die betrekking hebben op het verzamelen en presenteren van 

menselijke resten, gepresenteerd.

Het stuk huid waarop de tatoeage zich bevindt is een menselijk orgaan. In Nederland worden organen als 

hart, nieren en lever regelmatig gedoneerd. Ook de huid kan worden afgestaan voor donatie, bijvoorbeeld 

aan de Huidbank, die de huid kan gebruiken in het geval van brandwonden of voor wondverzorging. Als een 

orgaan afgestaan wordt voor medische doeleinden valt het onder de Wet op de orgaandonatie (WOD). Deze 

wet schrijft regels voor met betrekking tot de donatie, de omgang met de donor, de protocollen waaraan 

artsen zich moeten houden en het beschikkingsrecht over eigen lichaam. In dit onderzoek is deze wetgeving 

betrokken om te zien welke raakvlakken er wel of niet zijn wat betreft de WOD en het doneren van een 

orgaan ten behoeve van een museumcollectie. Als een persoon buiten medische doeleinden om zijn orgaan 

wil doneren aan het cultureel erfgoed, in hoeverre heeft de WOD hier dan betrekking op?

Ook komt aan bod in dit hoofdstuk de Wet op de lijkbezorging. Wat houdt de wetgeving rondom de legale 

bestemming van het levenloze lichaam in? Wat mag er naast de bekende begrafenis en crematie met een 

lijk worden gedaan? Welke punten uit deze wetgeving hebben betrekking op mijn onderzoek, of zijn die er 

helemaal niet?

Naast de wetgeving in Nederland wordt ook de Ethische Code voor Musea behandeld. Deze code is 

gevormd door de International Council of Museums (ICOM) en wordt gehanteerd door de Nederlandse 

Museumvereniging. Als een culturele instelling aangesloten is bij de Nederlandse Museumvereniging, 

dan moeten de ethische codes die betrekking hebben op het verzamelen van menselijke resten worden 

gevolgd.
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4.1 De Wet op de orgaandonatie

In Nederland bestaat de Wet op de orgaandonatie (WOD) sinds 1996. Deze wet heeft betrekking op het 

afstaan van organen en weefsels ten behoeve van medische transplantaties. Met de WOD is er ook het 

Donorregister gecreëerd. Iedereen kan zelf aangeven via het Donorregister of men organen af wil staan 

na het overlijden. De WOD schept duidelijkheid over wat er nu wel en niet mag bij orgaandonatie. De WOD 

brengt voor artsen bevoegdheden en verantwoordelijkheden met zich mee. De WOD is tot stand gekomen 

voor verschillende doelen:

•	 Het bieden van rechtszekerheid aan betrokkenen (zoals patiënten, nabestaanden, artsen en   

 ziekenhuizen);

•	 Het vergroten van het aanbod van organen en weefsels en de rechtvaardige verdeling ervan;

•	 Het voorkomen van handel in organen en weefsels (Van Wezel, Slooff en Van Goor 13).

Deze doelen kunnen worden bereikt met een standaard ziekenhuisprotocol waarmee toegezien kan worden 

op de te bereiken doelen en de te hanteren regels (Van Wezel, Slooff en Van Goor 13).

Artsen ervaren met de WOD diverse regels en richtlijnen. Ten eerste moet, zodra de arts de dood vaststelt, 

worden nagegaan of orgaan-/weefseldonatie mogelijk is. Vervolgens zal de arts moeten kijken of er een 

wilsbeschikking aanwezig is (een arts heeft 24 uur per dag toegang tot het Donorregister). Als dat niet 

aanwezig is zullen de nabestaanden worden geraadpleegd. Een andere wettelijke bepaling heeft te 

maken met de wijze waarop de arts bepaald of iemand overleden is. Hiervoor is een protocol vastgesteld 

dat Hersendoodprotocol wordt genoemd. Deze is door de Gezondheidsraad opgesteld. Voordat de arts 

een orgaan verwijdert, moet hersendood worden vastgesteld. Onder hersendood wordt verstaan: ‘Het 

volledig en onherstelbaar verlies van de functies van de hersenen, inclusief de hersenstam en het verlengde 

merg’  (Hersendood par. 1.1). Dit is belangrijk om vast te stellen, zodat men er zeker van is dat de persoon 

niet meer tot leven gebracht kan worden. Ten derde is het belangrijk dat als de arts enige mogelijkheid 

ziet in het verwijderen van organen dat het orgaancentrum direct geïnformeerd wordt over het mogelijk 

beschikbaar komen van organen. Ten vierde mag er voordat de persoon overlijdt onderzoek worden gedaan 

ter voorbereiding van de uitname van organen en weefsels. Dit kan alleen gebeuren als de toestemming 

voor orgaandonatie vaststaat, het niet de geneeskundige behandeling van de patiënt tegenwerkt en als het 

niet mogelijk is na het overlijden de procedures uit te voeren (Van Wezel, Slooff en Van Goor 14).

Donatie van organen (nieren, hart, lever) kan slechts in ziekenhuizen worden uitgevoerd vanwege de 

benodigde faciliteiten. De donatie van weefsels (huid, hoornvliezen) is ook buiten ziekenhuizen mogelijk. 

Deze kunnen bijvoorbeeld ook in een mortuarium, obductiekamer of uitvaartcentrum afgenomen worden 

("Donatieprocedure.").
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Met orgaandonatie is er ook sprake van een beslissysteem. Er is voor een ‘volledig beslissysteem’ gekozen 

door het parlement. Dit betekent dat de wet bepaalt dat burgers zelf mogen beslissen of ze volledig 

toestemming geven voor orgaandonatie, of bezwaar maken ertegen of de beslissing overlaten aan de 

nabestaanden. Deze beslissing kan geregistreerd worden in het Donorregister, maar dat is geen verplichting. 

Binnen orgaandonatie is commerciële orgaandonatie verboden. Als personen nog in leven zijn beslissen zij 

zelf of ze een orgaan af willen staan, bijvoorbeeld een nier (Van Wezel, Slooff en Van Goor 16).

Als een persoon heeft aangegeven in het Donorregister dat zijn organen gebruikt mogen worden voor 

orgaandonatie dan kan er na zijn dood orgaantransplantatie worden ingezet. Nabestaanden hebben 

daar niets meer over te zeggen. Een arts kan echter wel in een situatie van grote emotionele afkeuring 

de orgaandonatie voorbij laten gaan. Mochten echter de belangen van orgaandonatie sterker wegen dan 

de emotionele motivatie dan zal er toch worden doorgezet. Als personen hebben aangegeven dat zij de 

beslissing na hun dood overlaten aan hun nabestaanden dan moet de betreffende arts de nabestaanden om 

toestemming vragen. Dat gaat in de volgende volgorde:

• Wanneer de overledene een specifieke persoon heeft aangewezen, dan moet allereerst getracht   

 worden deze persoon om toestemming te vragen.

• Als deze persoon afwezig of niet bereikbaar is, of indien de overledene de beslissing aan de    

 nabestaanden wil overlaten, dan moet de met de overledene samenwonende echtgenoot of een   

 andere levensgezel toestemming worden gevraagd.

• Indien de samenwonende echtgenoot of levensgezel afwezig of niet bereikbaar is, dan moet aan   

 de onmiddellijk bereikbare meerderjarige bloedverwanten tot en met de tweede graag om    

 toestemming worden gevraagd (ouder, kind, grootouder, kleinkind, broer of zus)

• Indien ook de bloedverwanten afwezig of niet onmiddellijk bereikbaar zijn, dan moet toestemming   

 worden gevraagd aan de onmiddellijk bereikbare aanverwanten tot en met de tweede graad (bijv.   

 ouder of kind van de echtgenoot) (17-18).

De officier van justitie verleent toestemming tot orgaandonatie in het geval van een niet-menselijke dood. 

Bij een niet-natuurlijke dood gaat het om een misdrijf, suïcide of een ongeval. Het kan hierbij voorkomen 

dat orgaandonatie uitblijft, aangezien het lijk nog moet worden onderzocht. Specifieke organisaties op 

het gebied van orgaandonatie zijn het Donorregister, orgaancentrum en orgaanbank. In het Donorregister 

worden de wilsbeschikkingen vastgelegd. Het orgaancentrum voert de volgende taken uit: bemiddelen 

bij het verkrijgen, typeren en vervoeren van organen en weefsels en het toewijzen ervan. De orgaanbank 

bewaart organen en weefsels en kan deze bewerken voor implantatie (18).
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Bij orgaan- en weefseldonatie dienen de ethische kwesties in acht te worden genomen. Er moet zich 

afgevraagd worden of er rechtvaardig gehandeld wordt met integriteit. Artsen en betrokkenen komen 

vaak in aanraking met medische ethiek en worden vaak geconfronteerd met vragen en problemen waar 

geen duidelijke antwoord op te geven is. Een medisch-ethische commissie wordt hierbij betrokken om een 

goed oordeel te geven over de situatie. Bij dit advies komen ook de wetten en regelgevingen kijken. Bij 

de handelswijze worden negatieve en positieve gevolgen bekeken. Deze worden tegen elkaar afgewogen 

of zo tot een verantwoord advies te komen. Deze benadering wordt ook wel de utiliaristische benadering 

genoemd (22).

Maar in hoeverre heeft de wetgeving die gaat over donaties en transplantaties betrekking op het doneren 

van tatoeages aan musea? Zodra een persoon komt te overlijden zal hij te maken krijgen met een arts, 

patholoog anatoom, nabestaanden of andere betrokkenen die een besluit moeten nemen over de 

bestemming van het lichaam, de weefsels en de organen. Het volledige beslissysteem speelt een belangrijke 

rol in Nederland en geeft mensen de vrijheid te bepalen over hun eigen lichaam en wat daarmee gebeurt 

na overlijden. In het Donorregister wordt vastgelegd of personen aangegeven hebben dat hun organen 

wel of niet beschikbaar gesteld kunnen worden voor transplantatie. ‘Transplantatie’ wordt op de website 

van dokterdokter.nl uitgelegd als: ‘Overbrengen van weefsel of een (deel van een) orgaan naar een andere 

plaats in het eigen lichaam of naar een ander lichaam.’  Hiermee wordt dus het registreren van de afname 

van een tatoeage na overlijden uitgesloten bij het Donorregister, omdat het geen medisch of transplantatie 

gerelateerde doeleinden bevat en niet bestemd is voor het eigen lichaam of een ander lichaam. Zoals ook 

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beaamt aan de hand van een interview ten behoeve 

van dit onderzoek: 

‘De WOD heeft uitsluitend betrekking op het kunnen uitnemen van organen en weefsels ten behoeve van 

implantatie bij een levende persoon (transplantatie). Wanneer uitgenomen organen niet geschikt blijken voor 

implantatie, mogen ze worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van transplantatie, tenzij 

daartegen bezwaar is gemaakt door degene die voor gebruik voor implantatie  toestemming heeft gegeven. De 

WOD biedt aldus in het geheel geen aanknopingspunt voor het verkrijgen van tatoeagemateriaal ten behoeve 

van opnemen daarvan in een museumcollectie’ (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Uit deze resultaten kan opgemaakt worden dat een registratie via de wegen van de overheid niet mogelijk 

is. Is het dan mogelijk een eigen donorcodicil op te stellen? Een eigen grondig onderbouwd formulier waarin 

naar voren komt wat de persoon wil? En is deze dan juridisch geldig? Of moeten deze gegevens genoteerd 

worden in een testament? In een gesprek met tattookunstenaar Henk Schiffmacher, die de wens heeft ooit 

zo’n dergelijk verzamelbeleid op te stellen, kwam naar voren dat hij zelf al gekeken heeft naar het opstellen 

van een donorcodicil. Ook heeft bijzonder hoogleraar Etnologie Gerard Rooijakkers gesproken over het 

belang van het verzamelen van tatoeages en hierbij de term ‘cultureel donorcodicil’ genoemd. Dit noemde 

hij in een interview op de radio van de VPRO naar aanleiding van een symposium over de status van tatoeages 

als erfgoed. 
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Hij ziet het belang in van het verzamelen van tatoeages om bijvoorbeeld de collectie van Henk Schiffmacher 

voort te zetten, en dat een dergelijk codicil hierbij een rol kan spelen in het verzamelen van menselijke resten 

en de taboe kwesties rondom de huiden met tatoeages te verlichten ("Tatoeage als erfgoed."). 

In een interview met Laurens de Rooy (conservator Museum Vrolik Amsterdam) kwam naar voren dat een 

cultureel donorcodicil in dit geval misschien alleen geldt voor een bepaalde groep. De Rooy benoemt hierbij 

dat er een subcultuur bestaat van mensen met tatoeages, en dat hij het cultureel donorcodicil niet ziet voor 

het verzamelen van een ander soort menselijke resten dan getatoeëerde huiden (De Rooy).

4.2 De Wet op de Lijkbezorging

De Wet op de lijkbezorging is een Nederlandse wet die in 1991 is bepaald. De wet beschrijft wat er moet 

gebeuren met een menselijk lichaam na overlijden of na dood te zijn geboren. De meest voorkomende 

manieren om met lijken om te gaan zijn de begrafenis en de crematie. 

De Wet op de lijkbezorging is belangrijk in mijn onderzoek. Het betreft de regels rondom lijkbezorging en wat 

er met een lijk gedaan mag worden in Nederland. Als een donor van tatoeages overlijdt, is het belangrijk deze 

wet in acht te nemen. Vanuit de Wet op de lijkbezorging en de Wet op orgaandonatie is een juridisch kader 

bepaald waarin naar voren komt wat wel mag en wat niet. In dit onderzoek zijn een paar hoofdstukken met 

artikelen aan uit de Wet op de lijkbezorging aangehaald die betrekking hebben op de juridische bepalingen 

rondom het verzamelen van tatoeages ten behoeve van een museumcollectie in Nederland ("De Wet Op De 

Lijkbezorging.").

I. Algemene bepalingen

Zoals in art. 1 van de Algemene bepalingen van de Wet op de lijkbezorging wordt omschreven is lijkbezorging 

mogelijk op een aantal manieren: Lijkbezorging geschiedt door begraving, crematie of op andere bij of krachtens 

de wet voorziene wijze.  In art. 2 wordt een lijk omschreven als:

 a. LIJK: het lichaam van een overledene of doodgeborene;

 b. DOODGEBORENE: de na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken levenloos ter wereld  

 gekomen menselijke vrucht.

De overledene moet zo snel mogelijk na overlijden een lijkschouwing ondergaan door de behandelend 

arts of een lijkschouwer. Degene die de schouwing verricht moet, indien hij er zeker van is dat de dood 

ingetreden is ten gevolge van een natuurlijke oorzaak, een verklaring van overlijden afgeven. Als het gaat 

om een niet-natuurlijke dood, dan moet de behandelend arts mededeling doen van de oorzaak van de 

dood door het invullen van een formulier. Hierbij komt ook een verslag waarbij aangetoond wordt dat de 

zorgvuldigheidseisen in acht zijn genomen ("De Wet Op De Lijkbezorging.").
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V. Bijzondere wijze van lijkbezorging

In Hoofdstuk V, Bijzondere wijzen van lijkbezorging, wordt omschreven wat er naast begraving of crematie 

met het lijk kan worden gedaan. Art. 67, lid 1 van de Wet op de lijkbezorging luidt als volgt:

1. Een lijk kan in het belang van de wetenschap of het wetenschappelijk onderwijs worden ontleed.

2. Ontleding geschiedt slechts, indien de overledene zijn lijk daartoe heeft bestemd.

3. Bij gebreke van een bestemming inzake lijkbezorging door de overledene kan ontleding eveneens   

 geschieden, indien de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of   

 andere levensgezel dan wel, bij ontstentenis of onbereikbaarheid van deze, de naaste onmiddellijk   

 bereikbare meerderjarige bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, of, wanneer ook   

 deze niet bereikbaar zijn, de aanwezige meerderjarige erfgenamen of anders degenen die de   

 zorg voor het lijk op zich nemen, dit daartoe bestemmen.

In art. 67 lid. 1 is duidelijk te lezen dat een lijk nalaten aan de wetenschap of wetenschappelijk onderwijs 

mogelijk is. Dit kan alleen met een wilsbeschikking van de overledene zelf. Mocht er geen wilsbeschikking 

zijn dan zullen de meerderjarige bloed- of aanverwanten tot de derde graad worden geraadpleegd hierover. 

In art. 68, lid 1 wordt beschreven dat de burgemeester schriftelijk verlof dient af te geven met toestemming 

tot ontleding. Deze wordt binnen drie dagen afgegeven. Art. 69, lid 1 en 2, beschrijft dat de ontleding niet 

eerder dan 36 uur na overlijden kan worden aangevangen en verricht moet worden onder het toezicht van 

een arts ("De Wet Op De Lijkbezorging.").

Het opnemen van getatoeëerde huiden in een museumcollectie kan in de buurt komen van wetenschappelijk 

onderwijs volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport benadrukt hierbij wel dat de wetenschappelijke doeleinden in de culturele instelling of in 

het verzamelbeleid sterk aanwezig moeten zijn. Er moet wel gekeken worden naar de risico’s die aanwezig 

zijn als de culturele instelling zich ook opstelt als wetenschappelijk onderwijsinstituut  ("Dienstpostbus VWS 

Voorlichting.").
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VI. Bijzondere bepalingen

Art. 71 van de Wet op de lijkbezorging beschrijft de bepalingen wat betreft de ontleding van het lijk:

1. Een lijk wordt niet gebalsemd of onderworpen aan enige andere conserverende bewerking die niet   

 is gericht op gebruik van delen van het lijk ingevolge de Wet op de orgaandonatie. In uitzonderlijke   

 gevallen kan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontheffing van dit verbod   

 verlenen.

2. Het verbod, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing, indien het lijk tot ontleding bestemd is   

 of naar het buitenland wordt gezonden.

3. Art. 69 is van overeenkomstige toepassing. Indien het lijk tot ontleding is bestemd, is alleen het   

 tweede lid van dat art. van overeenkomstige toepassing.

4. In afwijking van het eerste lid kan een lijk worden onderworpen aan een conserverende bewerking   

 die ten hoogste tien dagen effect heeft.

5. Een bewerking als bedoeld in het vierde lid vindt eerst plaats nadat is vastgesteld dat verwijdering   

 van een of meer organen als bedoeld in de Wet op de orgaandonatie niet zal plaatsvinden.

6. Bij ministeriële regeling kunnen eisen worden gesteld aan de opleiding en de vakbekwaamheid   

 van degenen die de bewerking, bedoeld in het vierde lid, uitvoeren alsmede aan de wijze    

 van bewerking.

In art. 71 lid 1 wordt geschreven dat een lijk alleen gebalsemd of een conserverende behandeling mag 

ondergaan als het betrekking heeft op de WOD. Dit verbod is niet van toepassing als het lijk voor ontleding 

is bestemd, zie art. 71 lid 2. Mocht de ontleding niet toepasbaar zijn op de Wet op de orgaandonatie dan 

kan het lijk slechts gebalsemd worden met een effect van tien dagen. Bij die regeling mogen geen organen 

verwijderd worden.

Aan de hand van art. 71 lid 1 is de vraag gesteld aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

of er voorbeelden waren van de uitzonderlijke gevallen zoals die in lid 1 beschreven worden. In art. 71, lid 1 

wordt het volgende aangegeven: 'In uitzonderlijke gevallen kan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport ontheffing van dit verbod verlenen.' Naar aanleiding van dit onderzoek is afgevraagd wat deze 

uitzonderingen zijn. De uitzonderlijke gevallen krijgen ontheffing van het verbod op balsemen of een andere 

manier van conserveren van een lijk als de persoon bijvoorbeeld pas lange tijd na het overlijden kan worden 

bijgezet in het graf. Denk hierbij aan overleden koninklijken, presidenten of kerkelijken waarvan door veel 

mensen voor langere tijd afscheid genomen moet worden. Deze uitzonderingen hebben geen betrekking op 

het verzamelen van tatoeages ("Dienstpostbus VWS Voorlichting.").
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In eerste instantie lijkt lid 2 van art. 72 een ingang te kunnen geven aan het legaal afnemen van tatoeages 

na overlijden. Dit artikel beschrijft dat de conservering van een lijk ook langer mogelijk is als het later 

dan tien dagen nog ontleed moet worden. Aangezien het onder hetzelfde artikel valt biedt dat ook nog 

geen mogelijkheid tot het in Nederland afnemen van getatoeëerde huid, volgens het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ART. 72

• 1.Indien de overledene dit heeft toegestaan, kan zijn lijk aan sectie worden onderworpen. Art. 19   

 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in het geval van de daar    

 bedoelde verklaring met eigenhandige ondertekening en dagtekening kan worden volstaan.

• 2.Bij gebreke van toestemming van de overledene kan daarvoor in de plaats treden die van de   

 niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel   

 dan wel, bij ontstentenis of onbereikbaarheid van deze, van de naaste onmiddellijk    

 bereikbare meerderjarige bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, of, wanneer    

 ook deze niet bereikbaar zijn, van de aanwezige meerderjarige erfgenamen of anders van degenen die  

 de zorg voor het lijk op zich nemen.

Art. 72 van de Wet op de lijkbezorging beschrijft de voorwaarden van het verrichten van een sectie. De 

persoon moet vrijwillig aangegeven hebben dat dit mogelijk is, of de naaste familieleden moeten worden 

geraadpleegd. Art. 73 beschrijft uitzonderingen waarbij dit niet per se nodig is. Ook bij deze uitzonderingen 

is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geraadpleegd om hierover meer diepgang en 

informatie te verkrijgen.

In art. 72 lid 1 wordt omschreven dat bij toestemming tot sectie op het lichaam art. 19 van overeenkomstige 

toepassing is. Art. 19 omschrijft: 

Een meerderjarige, of hij, die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, kan, ook indien hij niet bekwaam is 

een uiterste wil te maken, hetzij bij notariële akte, hetzij bij een eigenhandig geschreven, gedagtekende en 

ondertekende verklaring beschikkingen na dode maken ter bezorging van zijn lijk.

Dit betekent dat naast een registratie in het Donorregister een andere wilsbeschikking ook kan volstaan mits 

deze gedagtekend en ondertekend is. Als er geen toestemming gegeven is, kunnen de volgende personen 

ook de toestemming verzorgen:

• Echtgenoot

• Geregistreerde partner of andere levensgezel

• De eerste bereikbare meerderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad

• Aanwezige meerderjarige erfgenamen
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Er hoeft geen toestemming tot sectie te worden gevraagd als er een geval is van een bevel van een gerechtelijke 

autoriteit in verband met een strafrechtelijk onderzoek, een bevel van een betrokken hoofdinspecteur van 

het Staatstoezicht op de volksgezondheid of als er een verzoek gedaan wordt door de voorzitter van de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid (art. 73. lid. 1). De personen benoemd in art. 72 lid 2 worden op de hoogte 

gesteld van de ondernemingen.

De uitzonderingen in art. 73 hebben betrekking op bijvoorbeeld veroordeelden die betrokken zijn bij een 

strafrechtelijk onderzoek en mensen die vermoord zijn of een onbekende doodsoorzaak hebben. Mochten 

deze overledenen echter een tatoeage hebben dan stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

het "nauwelijks voorstelbaar dat die tatoeages vervolgens beschikbaar zullen komen voor een museum".

Bij het onderzoeken van de Wet op de lijkbezorging zijn geen duidelijke ingangen geconstateerd die 

betrekking kunnen hebben op het verzamelen van getatoeëerde huiden.

 

4.3 Ethische code voor musea

Het belang van het onderzoeken van de museale ethische codes ligt bij het controversiële aspect van het 

verzamelen en presenteren van menselijke resten. Naast de Nederlandse wetten wat betreft de overleden 

mens en menselijke resten zijn museale ethische codes ook zeer belangrijk in dit vraagstuk. Door na te 

denken over ethische kwesties en de ethische codes te bestuderen kan men zich indenken in de controverses 

die zich voor kunnen doen en de mogelijkheden die ethische codes bieden om zo respectvol mogelijk met 

lichamen om te gaan. Zoals eerder te lezen was in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.4 (Dualisme), voelen mensen 

emoties bij een lijk of menselijke resten als deze persoon bekend is of als mensen zich identificeren met 

het lijk. Dit zijn redenen om discreet en bedachtzaam met lichamen om te gaan. In hoofdstuk 3 werd 

beschreven dat menselijke resten al lang voorkomen in musea en verzamelingen. De menselijke resten 

vertegenwoordigen allerlei culturen en verhalen van over de hele wereld. Deze resten kunnen iets vertellen 

over geschiedenis, gebeurtenissen en bijvoorbeeld tradities en levenswijzen in samenlevingen. Menselijk 

materiaal kan deel uitmaken van een collectie of presentatie ten behoeve van de wetenschap, educatie of 

esthetische redenen.

Voor het verzamelen en presenteren van menselijke resten zijn ICOM-codes opgesteld. De organisatie van 

ICOM heeft als doel het stimuleren van samenwerking tussen musea en richt zich op het professionaliseren 

van musea wereldwijd (ICOM). De ICOM-codes zijn opgesteld voor bepaalde kwesties die richtlijnen nodig 

hebben in musea en waarvoor geen richtlijnen in de wet zijn vastgelegd. 
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De eerste code die de musea in Nederland ontvingen in 1991 werd de Gedragslijn voor de museale 

beroepsethiek genoemd. Deze gedragslijn werd voorgesteld als de officiële richtlijn voor musea 

en een handvat bij de besluitdoening van ethische kwesties. Om toe te zien op de naleving van de 

ICOM-codes werd er op initiatief van de Museumvereniging, ICOM-Nederland, het Landelijk Contact 

van Museumconsulenten, de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea en de Stichting 

Museumjaarkaart de Commissie Museale Gedragslijn ingesteld. Deze partijen zijn ook verantwoordelijk 

voor het verduidelijken van de interpretaties van de codes en eventuele veranderingen binnen de 

richtlijnen  (Ethische Code voor musea 3).

De ethische codes die betrekking hebben op het verzamelen en presenteren van menselijke resten in musea 

zijn:

• Art. 2.5 Cultureel gevoelige objecten

Collecties van menselijke resten en materiaal van religieuze betekenis worden alleen verworven als zij 

zorgvuldig en met respect gehuisvest en beheerd kunnen worden. Hierbij worden professionele normen 

in acht genomen en wordt rekening gehouden met de belangen en overtuigingen van de leden van de 

gemeenschap, etnische of religieuze groeperingen van wie de objecten voor zover bekend oorspronkelijk 

afkomstig zijn (Ethische Code voor musea 9).

• Art. 3.7 Menselijke resten en materiaal met religieuze betekenis 

Onderzoek naar menselijke resten of materiaal met religieuze betekenis wordt uitgevoerd met inachtneming 

van professionele maatstaven. Tevens wordt rekening gehouden met de belangen en overtuigingen van de 

gemeenschap, etnische of religieuze groepen aan wie de voorwerpen voor zover bekend toebehoorden 

(13).

• Art. 4.3 Het tentoonstellen van gevoelig materiaal

Bij het tentoonstellen van menselijke resten en materiaal met een religieuze betekenis worden professionele 

maatstaven in acht genomen en worden de belangen en overtuigingen van de gemeenschap, etnische of 

religieuze groep, waartoe de voorwerpen behoorden, geëerbiedigd. Zij worden getoond met omzichtigheid 

en met respect voor de algemene gevoelens van menselijke waardigheid (15).

• 4.4  Verwijdering uit een openbare tentoonstelling 

Verzoeken tot verwijdering van menselijke resten of objecten met een religieuze betekenis uit een openbare 

tentoonstelling, komende uit de betrokken gemeenschappen, worden met respect en gevoel behandeld. 

Voor verzoeken tot teruggave geldt hetzelfde. Voor de behandeling van dergelijke verzoeken worden heldere 

richtlijnen vastgesteld (15).

Hoofdstuk 2 van de Ethische Code voor Musea, Musea die collecties bewaren, beheren deze voor het welzijn 

van de samenleving en haar ontwikkeling, bevat art. 2.5, dat betrekking heeft op menselijke resten in 

musea. De grondslag van dit hoofdstuk heeft verbintenis met de verwerving, het afstoten en de zorg van 

museumcollecties. Hiermee hebben musea de plicht de collectie te beschermen en te presenteren aan 

publiek. 
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Art. 2.5 (Cultureel gevoelige objecten) beschrijft menselijke resten die een religieuze betekenis hebben, 

in geval van dit onderzoek bijvoorbeeld religieuze tatoeages of tatoeages die juist een sterk standpunt 

uitdragen tegen een bepaalde religie. In deze gevallen moet er goed nagedacht worden over de effecten 

op groepen, bezoekers en de gemeenschap als een dergelijke tatoeage verzameld wordt. In het hoofdstuk 

5 wordt dieper ingegaan op de keuzes die komen kijken bij het selecteren van tatoeages ten behoeve van 

uitbreiding van de collectie. 

Hoofdstuk 3 van de Ethische Code voor Musea, Musea bewaren primaire bronnen waarmee kennis 

opgebouwd en bevorderd kan worden, bevat art. 3.7 dat betrekking heeft op menselijke resten in musea. 

Hoofdstuk 3 omschrijft de verantwoordelijkheid die musea hebben tegenover iedereen als het gaat om de 

toegankelijkheid en interpretatie van de collectie en presentatie hiervan en wat het museum hiermee wil 

uitstralen. Het vertrouwen van het publiek naar het museum toe is belangrijk, hierbij speelt goed onderzoek 

naar de betekenis en herkomst van objecten een grote rol. Art. 3.7 (Menselijke resten en materiaal met 

religieuze betekenis) vertelt dat bij het onderzoeken van menselijke resten er met een hoge professionaliteit 

gewerkt moet worden. Hierbij moeten, net als bij art. 2.5, de gemeenschap, etnische en religieuze groepen 

en bezoekers in acht worden genomen en moet nagedacht worden over de effecten die bepaalde objecten 

en onderzoeken kunnen hebben op deze groepen.

Hoofdstuk 4 van de Ethische Code voor Musea, Musea bieden mogelijkheden voor waardering, begrip en 

bevordering van het natuurlijk en cultureel erfgoed, bevat art. 4.3 en 4.4 die betrekking hebben op menselijke 

resten in musea. Hoofdstuk 4 informeert over de manier waarop educatie en onderwijs een belangrijke rol 

spelen binnen musea. De Ethische Code voor Musea stelt dat hierbij een zo breed mogelijk publiek uit de 

gemeenschap, plaats of groep bereikt moet worden en dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet 

zijn. Ook omschrijven zij hierbij als uitgangspunt: ‘Samenwerking met de gemeenschap die het museum 

in stand houdt en de promotie van haar erfgoed is een integraal onderdeel van de educatieve rol van het 

museum’ (15). 

Art. 4.3 (Het tentoonstellen van gevoelig materiaal) komt grotendeels overeen met art. 3.7, maar voegt 

hier nog aan toe dat de tentoongestelde menselijke resten behandeld moeten worden met ‘respect voor de 

algemene gevoelens van menselijke waardigheid’ (Ethische Code voor Musea 15). In art. 4.4 wordt uitgelegd 

dat als religieuze groepen, de gemeenschap of andere groepen die betrokken zijn bij het tentoongestelde 

object het museum verzoeken het menselijke materiaal uit de tentoonstelling te verwijderen, dat die kwestie 

met respect en gevoel behandeld moet worden. Dit geldt ook als een groep een object terugeist naar plaats 

van herkomst. 
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4.4 Reflectie

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de Wet op de orgaandonatie en de Wet op de lijkbezorging ongeveer in 

elkaar zitten en is gekeken naar punten die aan kunnen sluiten bij dit onderzoek. Zoals eerder genoemd sluit 

de medische wereld niet helemaal aan bij de erfgoed wereld, en zijn deze wetten slecht te betrekken op het 

afnemen van huiden voor een museumcollectie.

De bovengenoemde ethische codes moeten in acht worden genomen als een museum getatoeëerde huiden 

wil gaan verzamelen en presenteren. Deze richtlijnen vinden wel aanluiting in dit onderzoek.  In hoofdstuk 5 

zal verder gekeken worden naar voorbeelden van ethische kwesties die zich hebben voorgedaan rondom het 

verzamelen van menselijke resten. Deze voorbeelden zullen een koppeling vormen met de codes en tonen 

geschillen en moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij menselijke resten in musea.
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Het verzamelen en presenteren van menselijke huid met een tatoeage is niet iets nieuws. Het is misschien 

nog niet de normaalste gang van zaken in culturele instellingen, maar er zijn landen, musea en projecten 

waarbij dit al wel is gebeurd op vergelijkbare basis. In dat geval hebben de verzamelaars er dus voor gekozen 

het authentieke object (de huid) te collectioneren en in sommige gevallen te presenteren. Ook zijn er 

mensen die nu al bekend maken dat zij hun huid, na overlijden, willen nalaten aan een museum. Aan de 

hand van onderstaande voorbeelden is aangetoond in hoeverre tatoeages al een rol gespeeld hebben in 

musea over de wereld of wat voor rol deze aan kunnen nemen in de toekomst. Ook is gekeken binnen deze 

paragraaf naar de waarde die tatoeages kunnen hebben voor musea aan de hand van het Australische model 

Significance 2.0.

5.1 Praktijkvoorbeelden

Japan

In Japan bevindt zich de grootste verzameling van getatoeëerde huiden. 

Deze collectie is zelden zichtbaar voor publiek. Deze verzameling is 

te vinden in de Medical Pathology Museum van de Tokyo University, 

en wordt af en toe getoond aan professoren of geïnteresseerden 

op aanvraag. Deze collectie is bijeengebracht aan het begin van de 

20e eeuw door Dr. Masaichi Fukushi en later overgenomen en verder 

ontwikkeld door zijn zoon Dr. Katsunari Fukushi. De collectie bevat 

circa 105 getatoeëerde huiden. Deze huiden zijn allemaal getatoeëerd 

volgens de traditionele Japanse stijl. Hierbij horen ook de al eerder genoemde "Body suits" (zie ook bijlage 

1). Dr. Fukushi raakte geïnteresseerd in tatoeëren door zijn onderzoek naar moedervlekken en pigment op 

de huid. Tijdens zijn onderzoeken leerde hij veel getatoeëerde mensen kennen en ontwikkelde een fascinatie 

en passie voor de Japanse tatoeages. Voor zijn onderzoek ging hij getatoeëerde huiden verzamelen. Hij rekte 

de huiden uit en plaatste deze onder glas. Door zijn onderzoeken en verzamelde getatoeëerde huiden kreeg 

hij veel aanzien in Japan. Door middel van lezingen bracht hij zichzelf en zijn werk nog meer bekendheid 

toe in Japan. Ook betaalde hij soms voor het afmaken van tatoeages van mensen, in ruil voor de huid na 

hun dood. Velen accepteerde dat doordat een onafgemaakte tatoeage door geldgebrek bepaalde schaamte 

bij de mensen opriep en zij graag hun tatoeage afgemaakt zagen (Angel, "The Tattoo Collectors: Film & 

Fiction."). 

In een artikel in het tijdschrift ‘Life’ van 3 april 1950 wordt beschreven 

dat Dr. Fukushi de huiden zelf van de mens af haalt na hun overlijden. Dit 

deed hij met veel zorg en precisie om zo de huiden niet te beschadigen 

tijdens het proces. Om zo veel mogelijk donoren te verkrijgen zette 

hij een zogeheten "Tattoo league" op die samen konden komen op 

conventies. Hierdoor leerde hij nog meer getatoeëerde mensen kennen 

(“Speaking of pictures 12”.)

Afb. 21 Dr. Fukushi

Afb. 22 getatoeëerde huid Japan
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In de documentaire Ancient Ink van de The history channel neemt presentator Craig Reynolds een kijkje in 

het depot van het Medical Pathology Museum. De documentaire laat een aantal gedroogde huiden zien 

die verzameld zijn en een plek hebben gevonden in het depot. Dr. Osama Fukushima laat zien dat de huid 

met een snede aan de achterkant van het lichaam afgehaald is. "Alsof je je jas uit doet", wordt er uitgelegd. 

De huiden zijn gedroogd en als een paspop geplaatst, zodat de tatoeage een 3D vorm aannemen (Ancient 

ink). 

Nederland

In sommige collecties in Nederland bevinden zich nu huiden met tatoeages. Deze 

bevinden zich bijvoorbeeld in de collectie van Henk Schiffmacher, Museum Vrolik 

Amsterdam, Anatomisch Museum Bleulandinum Utrecht en in het Universiteitsmuseum 

van de Rijksuniversiteit Groningen. In een aantal verschillende medische collecties 

worden tatoeages op sterk water bewaard. Deze tatoeages zijn vaak afkomstig van 

zeelieden of militairen. Dit is omdat aan de hand van de tatoeage, verdronken zeelieden 

of omgekomen militairen nog geïdentificeerd konden worden. Om deze redenen zijn er 

vroeger veel huiden met tatoeages afgenomen en beland in musea ("Tatoeage, 19de Eeuw 

", "Rondleidingen").

Belgie

In 2006 besloot de Belgische kunstenaar Wim Delvoye een kunstwerk te maken in de vorm van een tatoeage. 

Dit kunstwerk is gemaakt op de rug van model Tim Steiner. Het kunstwerk heet 'Tim, 2006' en beeld diverse 

afbeeldingen van een heilige, zwaluwen, een schedel, karpers en bloemen. Het kunstwerk op de rug van 

Steiner wordt regelmatig tentoongesteld in musea en galerijen waar hij op een kruk zit en de tatoeage aan 

het publiek laat zien. De tatoeage is verkocht voor 150.000 euro aan een verzamelaar. Dat bedrag werd 

verdeeld onder de galerij, de artiest Wim Delvoye en het model Tim Steiner. De aankoper heeft het recht 

minimaal 3 keer per jaar het kunstwerk te bezichtigen, en betaald hierbij de reis van Tim Steiner en eventuele 

onkosten. Ook mag hij het stuk getatoeëerde huid van Tim Steiner hebben na overlijden van het model 

(Yap).

Australië 

Een ander voorbeeld is de voormalig geschiedenisleraar Geoff Ostling, geboren in 1946. Ostling uit Sidney 

liet zijn eerste tatoeage zetten toen hij 42 was. Zijn tatoeages vormen een bodysuit. Dat betekent dat zijn 

lichaam op de handen, nek, gezicht en voeten na geheel getatoeëerd is. Op zijn website schrijft hij: "After I 

die, I have promised to donate my tattooed skin to the National Gallery of Australia" (Ostling). 

Zijn tatoeages zijn gezet door de kunstenares Ex de Medici en de tatoeage van Ostling zou toegevoegd 

kunnen worden aan Medici’s collectie in the National Gallery of Australia. In een interview met Ostling in 

het artikel "Making their mark on screen" (2008), op starobserver.com wordt er ingegaan op hoe Ostling 

dit als mogelijkheid ziet en waarom hij de tatoeage zou willen nalaten. Hij heeft het over een taxidermist 

(preparateur en opzetter van dieren en dierenhuiden) die de preparatie van de huid zou kunnen uitvoeren. 

Echter weet hij nog niet of dat mogelijk is aangezien dit nog nooit gedaan is voor zover hij weet. 

Afb. 23 Preparaat 
tatoeage
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In het artikel geeft hij aan dat de getatoeëerde huid inzicht geeft in de wereld en geschiedenis van tatoeages, 

en dat het veel meer is dan de meeste mensen denken. Hij hoopt met zijn documentaire (SKIN, 2009), dat 

ingaat op zijn laatste wens en tatoeages, mensen aan het denken te zetten en te confronteren met wat er 

met het lichaam gebeurd na overlijden (Ostling).

Engeland

In Engeland bevinden zich enkele huiden met tatoeages in een museumcollectie, namelijk the Welcome 

Collection. Deze collectie wordt op dit moment bewaard in het archief van het Science museum in Londen. 

Deze collectie wordt onderzocht door promovendus Gemma Angel die hierbij samenwerkt in haar onderzoek 

met het Science Museum. De 300 huiden uit de Welcome Collection worden door Angel onderzocht op 

betekenis, afkomst en de manier waarop deze van het lichaam afgehaald zijn (Angel: "Current Research."). 

Hoewel zij al enige aanknopingspunten heeft dat sommigen afkomstig zijn van militairen, is ze bang dat een 

groot deel van de collectie ongeïdentificeerd zal blijven (H. Lewis).  Aan de hand van dit onderzoek is er in 

april 2013 een artikel verschenen van Helen Lewis. Het eerder genoemde artikel getiteld in hoofdstuk 2 Will 

a tattoo ever hang in the Louvre?, beschrijft een bezoek aan het depot van The Science Museum Londen waar 

de 300 huiden opgeslagen. Het artikel wordt gevormd door de geïnterviewde onderzoekers Gemma Angel 

en Matt Lodder. Lewis wordt door Angel rondgeleid in het depot waar de huiden geconserveerd worden. De 

huiden worden bewaard op formaline (sterk water). Een interessant stuk in dit artikel is de ervaring die Lewis 

voelt bij het zien, aanraken en ruiken van de echte huiden. Hierbij beschrijft zij: 

"What I’m NOT feeling is queasy – and this surprises me, because touching other people’s buttocks and 

armpits, once they’ve been detached from the people themselves, ought to be slightly disorientating. 

However, the tattoos look so much like they are on parchment that it’s hard 

to remember they once sweated and tingled and hurt. The only moment 

of connection I have is when Angel holds up an intricate chest piece – 

complete with nipples – against her torso, to show off its impressive size. 

“Big guy, huh?” she says". 

Hierbij beschrijft Lewis het gevoel dat zij krijgt bij het aanzien en ervaren 

van de getatoeëerde huiden. De huiden lijken meer op perkament dan 

haar doen herinneren aan het menselijk lichaam, en daarom voel Lewis 

geen misselijkheid zoals zij wel had verwacht. 

In paragraaf 5.6 worden meer ondervindingen van Angel’s onderzoek beschreven aan de hand van een email 

correspondentie aangaande dit onderzoek. Hierbij gaat zij in op het tonen van echte menselijke huiden 

met tatoeages, conservering en preparatie van getatoeëerde huiden. Aangezien zij veel kennis bezit over 

getatoeëerde huiden en hierin al veel onderzoek heeft gedaan is zij een belangrijk persoon geweest in de 

analyses op de tatoeage.

Afb. 24 Tattoo Welcome Collection
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5.2 Significance

Aan de hand van de voorbeelden die in dit onderzoek genoemd zijn over de getatoeëerde huiden die 

tegenwoordig in musea en collecties te vinden zijn kan nagedacht worden over de waarde die deze 

getatoeëerde huiden hebben voor de collecties en musea waar ze in te vinden zijn, of de bestemming die 

krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan de waarde en betekenis voor het museum, de collectie, medewerkers 

en bezoekers. Ook de waarde die de donor geeft aan zijn tatoeage is hierin belangrijk. De waarde heeft 

te maken met de instelling en de mensen die de waarde toekennen omdat deze per waarderende partij 

kan verschillen. Deze paragraaf is opgenomen in deze scriptie omdat het verzamelen van getatoeëerde 

huiden verder gaat dan de feitelijke en praktische zaken. Menselijke resten die verzameld worden brengen 

emotionele en controversiële gelaagdheid met zich mee waar een culturele instelling rekening mee moet 

houden. Aan de hand van het waardebepalend model Significance 2.0 is geprobeerd een beeld te schetsen 

rondom het belang en de zin van waardebepaling rondom de getatoeëerde huid als object.Wat kan de 

waarde zijn van een getatoeëerde huid in een museumcollectie?

Om de potentie van een verzamelbeleid van getatoeëerde huiden inzichtelijk te maken wordt het model 

Significance 2.0 gebruikt. Significance 2.0 is een Australisch systeem waarbij waarde toegekend kan worden 

aan een object of een collectie. Met deze waarde kan aangetoond worden hoe belangrijk een dergelijke 

collectie of object kan zijn voor een museum, het publiek, de maatschappij of het land. Significance 2.0 geeft 

instellingen de mogelijkheid een democratische aanpak te hanteren qua waardebepaling van de collectie, 

waarbij niet alleen het museumpersoneel de enige autoriteit is wat betreft betekenisgeving aan objecten. 

Veel verschillende partijen kunnen een bijdrage leveren aan een goede betekenisgeving en hebben daar ook 

belang bij. Ook door het betrekken van meerdere partijen als de gemeenschap, studenten, geïnteresseerden 

en onderzoekers kan een instelling zijn kennis verbreden en relaties opbouwen die gunstig kunnen zijn voor 

iedereen. Deze visie staat in verband met de visie die musea vandaag de dag hanteren: Sociale cohesie en 

participatie van belanghebbende bij het museum (zie hoofdstuk 3.1) . Het Significance model kan meehelpen 

aan het begrijpen van collecties en het analyseren van de waarde hiervan. Aan de hand van het model kan 

een instelling ook bepalen of een object thuishoort binnen de collectie of afgestoten kan worden (Russel, 

Roslyn, en Kylie Winkworth 1-2). In precieze volgorde gaan de stappen binnen Significance 2.0 als volgt:

Stap 1: Verzamel alle bestaande informatie en documentatie van het object

Stap 2: Doe onderzoek naar de informatie, herkomst en de geschiedenis van het object

Stap 3: Raadpleeg de eigenaren, schenkers of andere betrokkenen van het object

Stap 4: Onderzoek de context van het object

Stap 5: Bestudeer en beschrijf de conditie van het object

Stap 6: Vergelijk het object met andere soortgelijke objecten

Stap 7: Benoem en herken betrokken plaatsen en objecten

Stap 8: Maak een beoordeling
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Deze stappen beschrijven de kennis die er is over het object qua documentatie, herkomst, en betrokken 

personen (23). Ook wordt gekeken naar de manier waarop het object ooit is vervaardigd en in welke context 

dat is gedaan. Dit soort informatie is belangrijk omdat het de waarde kan bepalen. Bij de beoordeling van 

stap 8 wordt het object gekoppeld aan een criterium als: Historisch waarde, artistieke of esthetische waarde, 

wetenschappelijke of studiewaarde en maatschappelijke en spirituele waarde. Dit zijn de primaire criteria 

(Russel, Roslyn, en Kylie Winkworth 23). 

Historische waarde: Hierbij wordt er gekeken naar de waarde op historisch gebied en gaat het om de oudheid 

van het object. Ook is het verband van het object met een historische gebeurtenis of fase uit de geschiedenis 

belangrijk. Het object kan een verhaal vertellen over de geschiedenis, een gebeurtenis, een persoon, plaats, 

periode, activiteit of thema (39).

Artistieke of esthetische waarde: Bij deze waarde kan een instelling zich afvragen hoe belangrijk de 

ontwerper, kunstenaar, schrijver of maker is van het object. Representeert het object een bepaalde stijl of 

kunstzinnige beweging? Of heeft het object te maken met een belangrijke periode van de kunstenaar? Het 

kan ook zijn dat het object een representatie is van een persoon, verhaal, plaats of periode. Het object kan 

betekenis hebben in innovativiteit of techniek (39).

Wetenschappelijke waarde of studiewaarde: Is het object ondersteunend op het gebied van onderzoek naar 

zeldzame, bedreigende en belangrijke aspecten van de natuur? Ook kan hierbij het object kennis verschaffen 

over natuurlijke of culturele informatie. Het wetenschappelijke belang is bij dit criterium belangrijk (39).

Maatschappelijke en spirituele waarde: Bij deze waarde kan een instelling kijken naar de betekenis van 

het object voor bepaalde groepen of een gemeenschap. Het object kan een representatie zijn van tradities, 

verhalen, religies en levenswijzen en plaatsen die belangrijk zijn voor een groep. Het belang van een 

maatschappelijk en spiritueel object ligt vooral bij de sociale waarde en betekenis (39).

Na het toepassen van de primaire criteria wordt de mate verder bepaald door het beoordelen 

van vergelijkende secundaire criteria: herkomst, zeldzaamheid en representativiteit, conditie en 

interpretatieve capaciteit. 
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Herkomst: Bij dit criterium is het belangrijk te kijken naar de documentatie die bestaat van het object en in 

hoeverre dat waarde toevoegt aan de betekenis (Russel, Roslyn, en Kylie Winkworth 39-40).

Zeldzaamheid: Hoe zeldzaam is het object? Zijn er vergelijkbare collecties op de wereld? Is dit object in 

betere staat dan andere objecten en hoe uniek is het? (39-40).

Conditie: De conditie en compleetheid van een object is belangrijk voor de waardebepaling. Daarbij is het 

belangrijk te kijken naar het object en of deze nog in originele staat is. Is de conditie van het object nog 

goed genoeg om het object te begrijpen en te plaatsen binnen een bepaald tijdvak? Is het nog een goede 

representatie van hoe het object ooit bedoeld was? (39-40).

Interpretatieve capaciteit: In hoeverre heeft brengt het object meer belang in een collectie of in de context 

waarin het geplaatst wordt? (39-40).

Secundaire waarden kunnen de primaire waarden steunen, versterken of verzwakken. Een object kan passen 

binnen een historisch kader, maar de conditie van het object kan in een zeer slechte staat zijn waardoor het 

object ondanks zijn hoge historische waarde toch anders beoordeeld wordt. Bij elk object behoord een andere 

beoordeling, dus er moet goed gekeken worden naar de punten die het meeste van toepassing zijn voor het 

object. In stap 8 worden alle verzamelde punten en criteria nog een keer bekeken. Er kan nu niet zo maar een 

waarde worden toegevoegd aan het object, stap 8 draait om het hoe en waarom de beoordeling gemaakt 

wordt. Hierbij wordt een totaalwaarde gemaakt waaruit het belang van het object of de collectie blijkt. Om 

een zo breed mogelijke analyse te maken is het hierbij wel belangrijk dit vanuit diverse perspectieven te 

doen (39-40).

Om Significance te verhelderen binnen dit onderzoek is  als voorbeeld de tatoeage als potentieel verzamelbaar 

object gebruikt. Binnen dit kader van Significance is gekeken naar stap 8.  Welke waarde kan een getatoeëerde 

huid hebben? Wat voor betekenis heeft de getatoeëerde huid in het museum en in de samenleving? Op 

welke manieren kan het benaderd worden? Het is belangrijk als culturele instelling hier over na te denken 

omdat de instelling hierbij zich op een bepaalde manier presenteert. Het moet voor de bezoeker duidelijk 

zijn wat het museum wilt bereiken met de collectie zodat, in het geval van menselijke resten, mensen begrip 

kunnen hebben voor de getatoeëerde huiden en waarom deze deel zijn van het museum.

De tatoeage heeft zoals eerder genoemd in hoofdstuk 2, een lange en brede geschiedenis. De tatoeage 

is hierbij een belangrijk en veelvoorkomend onderdeel binnen maatschappijen. De mensen in Nederland 

weten wat een tatoeage is en vormen hierover hun eigen mening. Zoals ook te lezen is in hoofdstuk 2 kunnen 

mensen vooroordelen hebben en negatieve associaties bij de tatoeage. De waarde van een getatoeëerde 

huid in een museum kan historisch zijn, maar vind ook zeker raakvlakken binnen esthetische criteria. 
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Zoals eerder voorbij kwam in hoofdstuk 5 kan bijvoorbeeld de tatoeage van Tim Steiner gezien worden als 

kunst. De tatoeage op zijn rug, gemaakt door kunstenaar Wim Delvoye, is gemaakt met de bedoeling een 

kunstige creatie te maken met als techniek het tatoeëren. Ook is te lezen in hoofdstuk 2 dat de tatoeages van 

tegenwoordig steeds meer raakvlakken hebben met kunst en de huid gezien kan worden als schildersdoek. 

De ‘watercolor’ tatoeages stammen af van de schilder techniek aquarel en zien er op de huid ook uit als 

schilderij. Als mensen op deze manier naar tatoeages kijken kan een getatoeëerde huid in een museum een 

esthetische en artistieke rol vervullen. Hierbij kunnen mensen het belangrijk vinden dat het schilderij op 

hun huid niet vergaat als zij overlijden, maar dat het de kans krijgt bewaard te worden binnen een museale 

context. 

Een andere manier van waarde toekennen aan een getatoeëerde huid als museumobject  kan te maken 

hebben met een historisch perspectief. Zoals eerder genoemd door hoogleraar Gerard Rooijakkers (Hoofdstuk 

4) kan een cultureel donorcodicil de tattoo verzameling van Henk Schiffmacher helpen voortzetten door 

hiermee huiden te kunnen verzamelen. Hiermee bedoeld hij dat de tatoeage tegenwoordig ook nog 

een belangrijke rol speelt in de samenleving en er verder gekeken kan worden dan het verzamelen van 

objecten die al bestaan. Het verzamelen van getatoeëerde huiden van de huidige mens kan het verhaal, 

de ontwikkeling en de geschiedenis van de tatoeage voortzetten voor volgende generaties. De tatoeages 

staan in verband met gebeurtenissen op de wereld, levensverhalen van mensen en mode trends en kunnen 

dus voor een deel aantonen hoe maatschappijen binnen een bepaalde tijd in elkaar zaten. Hierbij speelt de 

historie een belangrijke rol. Naast een historische en esthetische manier van toekennen van waarde kunnen 

wetenschappelijke doeleinden ook relevant zijn. De techniek van het zetten van tatoeages vertellen ook 

een verhaal van de ontwikkeling van de maatschappij en de techniek die hierbij centraal staat. Op welke 

manier is de tatoeage gezet? Wat voor effect heeft dat op de huid? Hoe staat de techniek van tatoeëren nu 

in vergelijking met de technieken van vroeger?

De manier van waarde toekennen staat ook in samenhang met het museum zelf en de doelgroep die het 

museum wil benaderen. Voor wie worden de tatoeages verzameld? Wat voor doelstellingen heeft het 

museum, wat wil het museum uitstralen? Als een volkenkundig museum tatoeages verzameld en presenteert 

kunnen zij aan de hand van de tatoeages een verhaal vertellen over geschiedenis, rituelen en de perceptie 

van schoonheid binnen verschillende volkeren. Als een kunstmuseum de tatoeages verzameld kan de 

presentatie van getatoeëerde huiden meer te maken hebben met de afbeelding van de tatoeage zelf en 

de kunstvorm die hierin gezien wordt. Een museum die de tatoeage en de geschiedenis van de tatoeage 

belicht kan getatoeëerde huiden verzameling als voorzetting van de collectie. Henk Schiffmacher benoemt 

in relatie tot de waardebepaling van tatoeages in een museum zijn eigen verzamelde tatoeages op zijn huid. 

Schiffmacher heeft tijdens zijn leven vele landen en culturen bezocht en zijn tatoeages vertellen daar het 

verhaal van. Schiffmacher stelt dat zijn eigen tatoeages onderdeel zijn van zijn tatoeage collectie. Hierbij 

verteld zijn collectie een bepaald verhaal over zijn eigen leven en de visie hierop zou zijn dat de collectie niet 

compleet is als zijn eigen tatoeages hier niet in betrokken worden. Hij benoemt dus het historische karakter 

van de tatoeage.
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De uiteindelijke waarde die toegekend wordt aan het object of de verzameling hangt niet alleen af van de 

primaire en secundaire criteria maar hebben ook te maken met het hoe en waarom van het verzamelen. In 

paragraaf 5.4 wordt verder in op de keuzes die gemaakt kunnen worden bij het wel of niet verzamelen van 

een bepaalde getatoeëerde huid. Hierbij wordt meer gekeken naar de afbeeldingen van de tatoeage en waar 

deze voor kunnen staan.

5.3 Ethiek

Zoals eerder genoemd in hoofdstuk 3 bezitten in Nederland meerdere musea menselijke resten in de collectie. 

Naar schatting zijn dit ongeveer honderdduizend mensen die hun laatste rustplaats hebben gevonden 

binnen deze collecties. Ethische kwesties rondom de menselijke resten in de collecties in Nederland hebben 

afgelopen jaren vooral te maken gehad met de teruggave van de menselijke resten aan het land of volk van 

herkomst. De landen eisen de resten vaak terug vanwege religieuze en spirituele redenen, zoals ook eerder 

te lezen is geweest in hoofdstuk 3. De teruggave heeft te maken met de eerder genoemde bevindingen 

in hoofdstuk 3 waarin de term dualisme wordt besproken. Het lichaam wordt gezien als een massa dat 

verbonden is met een ziel of men ziet hierin een tweedeling. In sommige medische praktijken wordt het 

lichaam losgekoppeld van de ziel, om zo het werk moralistisch mogelijk te maken. Maar de mens blijft ergens 

toch altijd het lijk en menselijke resten koppelen aan de persoon van wie het was. Hieruit ontstaan emoties 

en gevoelens waarbij het voor sommigen van belang is dat de menselijke resten een bepaalde rustplaats 

vinden of ritueel ondergaan waarbij zowel de nabestaanden als de overledene afscheid kunnen nemen. De 

volgende voorbeelden betreffen kwesties waarbij de desbetreffende menselijke resten niet in toestemming 

met de overledene of nabestaanden verkregen zijn. Ondanks dat dit onderzoek zich richt op het verzamelen 

van menselijke resten waarbij wel uitgegaan wordt dat een duidelijke wilsbeschikking van de persoon is 

het toch belangwekkend deze voorbeelden te noemen. Deze kwesties vormen lichtelijk een beeld rondom 

controverses van dit onderwerp en hoe bepaalde onenigheden en meningsverschillend beoordeeld worden 

door ethische commissies. 

5.3.1 Ethische kwesties als voorbeeld

Zoals in hoofdstuk 3 te lezen is presenteerde de Kunsthal in Rotterdam in 1998-1999 een deel van de 

menselijke resten uit Nederlandse collecties in een tentoonstelling. Aan de hand van deze tentoonstelling 

ontstond er een controverse rondom menselijke delen die door het Westfries Museum in Hoorn uitgeleend 

werden aan de Kunsthal Rotterdam. Deze lichaamsdelen betroffen volgens het Westfries Museum een 

Eskimo uit Groenland die ongeveer 200 jaar geleden in Groenland gevonden is of aangespoeld zou zijn in 

Nederland. Het betreft niet een geheel lichaam maar delen van huid van de arm, het rug en hoofd. Toen 

de expositie Botje bij Botje georganiseerd werd kwamen er verzoeken van een actiegroep genaamd Arctic 

Peoples Alert uit Den Haag, en de regering van Groenland om de menselijke resten terug te geven aan 

Groenland om deze vervolgens daar te kunnen begraven. De Commissie Museale Gedragslijn heeft zich 

over deze kwestie gebogen en hierover een advies gevormd na bestudering van de verschillende betrokken 

partijen ("Een Verdwaalde Eskimo.").
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Het advies op deze kwestie stelt dat hierbij de wens van lijkbezorging zwaarder kan wegen dan de wens deze 

menselijke resten als cultureel bezit te behouden. Echter moest hierbij dan wel aangetoond worden dat er 

in Groenland familieverwantschap bestaat dat met een DNA test uitgewezen kan worden. De controverses 

hierin hebben betrekking op hoe er tegen de menselijke resten werd aangekeken. Volgens een artikel van 

Eric Krebbers in De Fabel van de illegaal (januari/februari 2002) waren het zien van de menselijke resten 

van de zogenoemde "Groenlandse Eskimo" voor de Groenlandse oud-ambassadeur Finn Lynge schokkend 

en riep het veel emoties op. Volgens Lynge was het zijn plicht deze man thuis te brengen in Groenland. Hij 

benoemt hierbij: "De walvisvaarders hebben hem als een trofee meegenomen en in Hoorn gewoon opgezet. 

Als een dier. Dat is voor de mensen in Groenland echt een regelrechte belediging." Ewald Vanvugt reageert 

op deze kwestie met zijn mening over dat sommige menselijke resten deel zijn geworden van de Nederlandse 

geschiedenis. En dat hierbij de Groenlander na twee eeuwen deel is van Nederland. Hij vindt niet dat als de 

Groenlander niet begraven wordt in groenland, dat de gehele Groenlandse bevolking daar onder zal lijden 

(Krebbers).

Aan de hand van dit soort kwesties zijn de controverses rondom menselijke resten in musea goed in kaart te 

brengen. Uiteindelijk heeft de wetenschap er voor gezorgd dat er in de discussie rondom de 'Groenlandse 

Eskimo' knopen doorgehakt werden. Uit onderzoek bleek dat het voedselpatroon van de Eskimo niet 

bestond uit zeevoedsel als zeehonden en vis, en dat het dus onmogelijk om een Groenlander kon gaan. Aan 

de hand van die gegevens is de zaak tot rust gekomen en zijn de menselijke resten in het bezit gebleven van 

het Westfries museum te Hoorn (Krebbers).

Een ander voorbeeld dat interessant is om te noemen om de ethische discussies te duiden rondom het 

verzamelen en presenteren van menselijke resten zijn de getatoeëerde Maori hoofden die zich op diverse 

plekken in Europa bevinden. Zoals eerder te lezen was in hoofdstuk 2 ontstond er rond de 17e eeuw 

een jacht op getatoeëerde Maori hoofden. Omdat hierbij ook mensen vermoord werden vanwege de 

getatoeëerde hoofden, of zodat de hoofden post-mortem getatoeëerd konden worden werd de handel in 

hoofden verboden in Engeland rond 1831. De eerste keer dat Nederland een menselijke rest uit een collectie 

teruggaf aan het land van herkomst betrof een Maori hoofd. Museum Volkenkunde in Leiden bezat een 

gemummificeerde en getatoeëerde Maori hoofd in de collectie. In 1883, toen museum Volkenkunde nog 

werkzaam was onder de naam Rijks Etnografisch Museum, belande het hoofd in de collectie. Hoe deze ooit 

in de collectie terecht is gekomen is niet meer te achterhalen doordat er vroeger slecht gedocumenteerd 

werd wat betreft aanwinsten in de collectie en het archief werd niet zo goed bijgehouden als tegenwoordig 

(Rijksmuseum Voor Volkenkunde). Het Maori hoofd is in 2005 teruggegeven aan Nieuw-Zeeland en heeft een 

plek gevonden in het Te Papa Museum in de hoofdstad Wellington, waar al vanaf de jaren tachtig gewerkt 

wordt aan de teruggave van alle verspreide Maori hoofden. De toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, Medy Van der Laan, gaf opdracht hiervoor en benoemde hierbij het belang van 

het terughalen van de identiteit van de Maori’s en het waarborgen van hun cultuur. Het hoofd zal in Nieuw-

Zeeland niet tentoongesteld worden, het vindt daar zijn laatste rustplaats ("Nederland geeft Maori-hoofd 

terug aan Nieuw-Zeeland."). 
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Deze kwestie is voorafgaand aan de teruggave voorgelegd aan de Ethische Commissie voor volkenkundige 

musea. Zij hebben deze kwestie bekeken en hierover een advies geformuleerd. Het resultaat in samenwerking 

met het Volkenkundig museum was dat het juridische bezit van het hoofd minder zwaar woog dan de rechten 

die de nakomelingen hadden op het bezit van de menselijke resten. De collectie van Museum Volkenkunde 

is eigendom van Nederland, vandaar dat de staatssecretaris van Cultuur over deze kwestie een beslissing 

moest nemen. Aan de ene kant was het Maori hoofd eigendom van Nederland, maar had ook een zeer 

grote rol in de cultuurgeschiedenis van Nieuw-Zeeland. Er moest dus verder gekeken worden dan alleen de 

juridische feiten, er moest ook vanuit ander belang geadviseerd worden. Bij het advies is er gekeken naar het 

land van herkomt. Als zij daar Maori hoofden tentoonstelde, dan zou dat in Nederland ook mogen, maar dat 

was niet het geval. Op basis van goed onderzoek en het afwegen van meerdere belangen en punten is het 

advies geformuleerd van teruggave (Rijksmuseum Voor Volkenkunde).

Zoals in de twee voorbeelden hierboven te lezen is komen er bij ethische kwesties meerdere belangen kijken 

vanuit de verschillende partijen en hoeken. Een Ethische commissie brengt advies uit over deze zaken waarbij 

de ethische codes (zie hoofdstuk 3), belangen, wetten en meningen meegenomen worden. Met betrekking 

tot dit onderzoek kan de vraag gesteld worden hoe een ethische discussie rondom het verzamelen en 

presenteren van getatoeëerde huiden er uit kan zien. Als een culturele instelling de volledige toestemming 

krijgt van de donor en ook volgens die wensen van de donor te werk gaat, dan is een discussie rondom dat 

punt misschien uitgesloten. Wel zou het kunnen dat nabestaanden de wens van de donor niet respecteren 

en eisen dat de donatie stop wordt gezet. Maar zoals te lezen is in hoofdstuk 3 zijn de wilsbeschikkingen 

die donoren nalaten een gewichtig gegeven dat met respect behandeld moet worden. Een mens kan zelf 

besluiten maken rondom het lichaam en wat er mee gebeurd na overlijden. In ziekenhuizen is het zo (ook 

te lezen in hoofdstuk 3) dat een donatie van organen in sommige gevallen niet door kan gaan als er grote 

meningsverschillen ontstaan tussen arts en de nabestaanden, maar zelfs dan zal de wilsbeschikking zwaarder 

wegen. Aangezien de getatoeëerde huiden niet bedoeld zijn voor transplantatie kunnen er geen besluiten 

genomen worden vanuit medisch belang. Het ethische belang is hierbij belangrijk en het respecteren van de 

laatste wens van de overledene. 

Aan de hand van dit onderzoek zijn vragen gesteld aan de Ethische Code Commissie voor Musea. Het 

uitgangspunt dat door de commissie gegeven is, is dat als de Ethische Code gevolgd wordt, er weinig redenen 

zijn voor de Ethische Code Commissie om zich ermee bezig te houden. Dit toont aan dat er veel belang 

gehecht wordt aan de opgestelde ethische codes en dat deze gevolgd worden (Ethische Code Commissie 

voor musea).
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5.4 Een huid of een foto?

Controverses die ook kunnen ontstaan rondom getatoeëerde huiden zouden iets te maken kunnen hebben 

met authenticiteit. Dit onderzoek beschrijft het verzamelen en presenteren van echte getatoeëerde huiden, 

maar aangezien bijvoorbeeld fotografie en film tegenwoordig ver ontwikkeld zijn, kan het zijn dat mensen 

zich afvragen waarom we geen genoegen nemen met fotografisch beeldmateriaal? 

Authenticiteit, of te wel "echtheid" is een belangrijk begrip binnen het Cultureel erfgoed. Authenticiteit 

wordt vaak besproken binnen het maken van tentoonstellingen en presenteren van objecten in musea. Als 

mensen in een museum een schilderij bekijken van een favoriete schilder, en het blijkt later een kopie te 

zijn, dan verdwijnt er toch een stuk gelaagdheid en zal het de volgende keer anders beleefd worden. Het 

onderwerp authenticiteit is in dit onderzoek aangehaald vanwege de keuzes die er gemaakt kunnen worden 

bij het presenteren van huiden met tatoeages. Aangezien een stuk huid op sterk water of gedroogde huid 

voor sommigen luguber kan lijken, vinden anderen het juist fascinerend. Waarom kiezen musea ervoor de 

echte huid te presenteren in plaats van een foto? Waarom kan het zo zijn dat het stuk huid meer toevoegt 

aan een museum beleving dan als een presentatie van foto’s? Wat maakt die echtheid zo belangrijk? En 

wanneer selecteerd een museum een tatoeage wel voor toevoeging aan de collectie en wanneer niet? 

Welke redenen kunnen er zijn voor het weigeren van een tatoeage en wat voor tatoeages zijn dit dan? In 

de volgende paragraaf is kort ingegaan op het begrip authenticiteit in relatie met musea, en de keuzes die 

gemaakt kunnen worden binnen dit kader van authenticiteit. Ook komt aan bod in dit hoofdstuk de keuzes 

die gemaakt kunnen worden in het selecteren van tatoeages ten behoeve van toevoeging aan de collectie. 

Authenticitet

Wat is authenticiteit nu precies en hoe heeft het betrekking op dit onderzoek? Authenticiteit is een veel 

besproken term in de huidige tijd op gebied van cultureel erfgoed. In het Van Dale woordenboek wordt 

authenticiteit beschreven als: "Het authentiek zijn, echtheid; geloofwaardigheid". Voor musea geldt die 

geloofwaardigheid als belangrijk thema. Musea worden beschouwd als betrouwbare instellingen die in 

samenwerking met wetenschappers en deskundigen waarheidsgetrouwe verhalen creëren rondom de 

museumthema’s en objecten ("Authenticiteit" ).

Authenticiteit is al langere tijd een belangrijk thema binnen het Cultureel erfgoed. Aan het begin van de 20e 

eeuw werd er door de Nederlandse historicus Johan Huizinga  (1872-1945) gesproken over de authentieke 

belevenis van de geschiedenis in musea. Johan Huizinga beschreef dit als de ‘historische sensatie’:

"Er is in het historisch beseffen een zeer gewichtig element, dat nog het best valt aan te duiden met het woord 

historische sensatie. Men zou ook kunnen spreken van het historische contact. Historische verbeelding zegt 

reeds te veel, evenzoo historische visie, daar de omschrijving als gezichtsvoorstelling reeds te veel bepaalt" 

(Huizinga 1920).



64

Johan Huizinga was cultuurhistoricus en schreef werken over de scheidingslijn tussen kunstmusea en 

historisch musea en haalde hierbij de historische sensatie aan. Deze historische sensatie kon volgens 

Huizinga het beste bereikt worden met authentieke objecten in musea en is ontstaan in zijn werk ‘Het 

historisch museum’ dat in 1920 in De Gids werd gepubliceerd. Hij is van mening dat ‘historisch’ genieten 

in een historisch museum vergelijkbaar is met het genieten van kunst in een kunstmuseum. Dit probeert 

hij te duiden aan de hand van een prent van Jan van der Velde, een kunstenaar waarvan hij de werken 

bewonderde:

"Het kan zijn, dat zulk historisch detail, in een prent, maar het zou evengoed kunnen zijn in een notarisakte, 

terwijl het mij toch als zoodanig onverschillig is, mij opeens het gevoel geeft van een onmiddellijk contact 

met het verleden, een sensatie even diep als het zuiverste kunstgenot, een (lach niet) bijna ekstatische 

gewaarwording van niet meer mij zelf te wezen, van over te vloeien in de wereld buiten mij, de aanraking 

met het wezen der dingen, het beleven der Waarheid door de historie’"(Huizinga 1920).

Uit dit citaat is "het onmiddellijk contact met het verleden" misschien wel een goede duiding van wat 

Huizinga nu eigenlijk bedoelde met de historische sensatie. Hij kan hiermee bedoelen dat ervaren, zien 

of aanraken van een historisch object het object dichterbij de mens kan brengen en dat het verhaal van 

het object op die manier door kan dringen. Zoals het binnen dit onderzoek geïnterpreteerd wordt kan het 

authentieke object de beleving van de historie, het verhaal en de emotie rondom het voorwerp mens en 

object dichterbij elkaar brengen. Het object is veel meer dan het object zelf, het is een ‘ding’. Een ding met 

verschillende informatieve, emotionele en kostbare lagen die door de mens afgepeld kunnen worden. De 

historische sensatie heeft te maken met het ervaren van iets. Dat iets kan ervaren worden door bepaalde 

contexten waarin objecten geplaatst zijn of contexten waarmee iets bekeken wordt, los te laten. Door het te 

plaatsen buiten een bepaalde context kan er contact ontstaan met het verleden.

Authenticiteit is een concept dat in verloop van tijd op verschillende manieren is geïnterpreteerd. Ook het 

functioneren van authenticiteit kan verschillen per situatie waarin het gebruikt wordt. In de scriptie, Zo goed 

als echt? Erfgoedwaarden en kopieën van kunst, van Juliet Faassen uit 2010  wordt de visie van Prof. David 

Lowentall aangehaald. Hij bekijkt de authenticiteit vanaf drie punten: Materiële authenticiteit, contextuele 

authenticiteit en conceptuele authenticiteit. Materiële authenticiteit slaat op datgene waar het object uit 

bestaat, het materiaal. Het is lastig hierbij de authenticiteit te waarborgen als het object gerestaureerd is 

of vervuild. De vragen die hierbij gesteld worden zijn of een vervuild beeld na grondige schoonmaak dan 

zijn authenticiteit weer heeft teruggevonden? Of hoorde de vervuiling bij de levensreis van het object? 

Ook als het object uit zijn originele context geplaatst wordt veranderd de authenticiteit van het object. 

Het archeologische object dat in een museum vitrine staat bevind zich niet meer op de plek waar het 

thuishoorde of ooit gevonden is, het is geplaatst in een museumcontext waarbij informatie verloren gaat 

over de herkomst. 
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Als derde heeft de conceptuele authenticiteit te maken met het concept dat het object met zich meedraagt. 

Wat waren de bedoelingen van de maker? Hoe moest het kunstwerk worden geïnterpreteerd? Als makers 

van de objecten overleden zijn is dit moeilijk vast te stellen (Faassen 13-14).

Alle bovenstaande theorieën, benaderingen en onderverdelingen in de gelaagdheid van authenticiteit geven 

de diepe betekenis weer van het begrip authenticiteit en hoe deze toegepast kan worden binnen de museale 

wereld. Er zijn veel onderzoekers, wetenschappers en schrijvers geweest die iets hebben geschreven over 

authenticiteit en authenticiteit in musea om meer grip te krijgen op het begrip. Er is echter geen eenduidige 

definitie te geven aan authenticiteit in musea omdat het op allerlei manieren, in allerlei situaties gebruikt 

kan worden en in diverse contexten geplaatst kan worden. In de kern gaan het om de ‘echtheid’, en hoe die 

echtheid gebruikt en gezien wordt is elke keer anders.

De kern van dit onderzoek zijn huiden met tatoeages die tentoongesteld worden in een museale omgeving. 

Een vraag die gesteld werd naar aanleiding van dit onderzoek was: Waarom kan er niet gewoon een foto 

tentoongesteld worden? Een reden van dit onderzoek is uitzoeken welke aspecten van belang zijn bij het 

opnemen van huiden met tatoeages in een museum collectie in Nederland. Een belangrijk aspect hierbij 

zijn de redenen onderbouwen wat het belang is van echte menselijke huiden met tatoeages verzamelen 

en presenteren tegenover een foto van de persoon met tatoeage. Tatoeages zijn een reflectie van een 

maatschappij, cultuur of gebeurtenis en vertellen deels het verhaal van de historie van de mensheid en 

de gedachten en belangen van mensen in bepaalde tijden. Het tentoonstellen van echte huiden is voor 

sommigen luguber en kan voor anderen een normale zaak zijn waarbij de schoonheid van het object meer 

centraal staat. Hierbij kan men kijken naar de schoonheid van de tatoeage, maar ook het mooie van iemands 

laatste wens respecteren en uitvoeren. 

Naar aanleiding van het onderwerp van authenticiteit in musea binnen dit onderzoek is Gemma Angel naar 

haar mening gevraagd.  Aangezien zij afgelopen jaren veel onderzoek heeft gedaan naar getatoeëerde huiden 

en hierbij veel gezien, geschreven en gelezen is haar opinie van belang in 

dit onderzoek. Angel denkt niet dat het verzamelen van tatoeages heel 

erg belangrijk is aangezien fotografie en hierbij ook 3D fotografie ver 

ontwikkeld zijn in de huidige tijd. Bij de 3D foto’s van tatoeages wordt het 

gehele lichaam gefotografeerd en verwerkt in een computerprogramma 

waarbij men na dat proces het gehele lichaam op de computer kunt 

bekijken vanuit alle hoeken. Lee Wagstaff is een kunstenaar in Engeland 

die zich hiermee bezig houdt en met het fotograferen van getatoeëerde 

mensen de wens heeft deze kunstvorm te bewaren voor volgende 

generaties (Wagstaff). Afb. 25 3D fotografie Lee Wagstaff
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Naast deze ontwikkelingen heeft Angel interesse in waarom mensen zo veel belangstelling hebben in 

het originele werk op de huid. Angel vraagt zich af welke waarde er hierbij meer toegevoegd wordt aan 

de tatoeage? Is het een fetisj? Aangezien een levende huid levendigheid toebrengt aan de tatoeage is een 

'dode' tatoeage beladen met een ander effect en sfeer. De waarde kan veranderen net als de betekenis als 

een tatoeage veranderd in een preparaat of object. Angel stelt dat misschien fotografie en film wel de meest 

gepaste vorm is van het preserveren van tatoeage, omdat een tatoeage levend hoort te zijn. Het is ooit 

aangebracht op een levende huid met de bedoeling dit te dragen met beweging en levende dynamiek. Een 

dood stuk huid presenteert een heel andere bedoeling dan de originele intenties van de tatoeage.

Angel vraagt zich af wat authenticiteit precies is als het om preservering gaat? Zijn de materialen hierbij 

belangrijk (de huid)? Of het werk van de tattoo-artiest? Het maakt niet uit hoe geavanceerd de tatoeage is, 

de tatoeage wordt een deel van de persoon die het draagt, het genezingproces kan namelijk goed gaan, of 

slecht. Mensen kunnen de huid verwaarlozen, of de tatoeage veel blootstellen aan zon kan de afbeelding 

aantasten. Er kunnen ongelukken gebeuren die littekens nalaten op de tatoeage. Al deze aspecten lijken 

Angel een deel van het leven van de tatoeage. En van wie is het werk als een andere tattoo artiest iets 

aan de tatoeage toevoegt of er over heen zet? De relatie tussen het object en de betekenis van het object 

is nooit helemaal duidelijk te stellen. Meerdere factoren hebben er mee te maken als de inbreng van de 

tattoo artiest, de overledene drager van de tatoeage en degene die de huid prepareert. De vraag waar de 

authenticiteit ligt is erg ingewikkeld. 

5.4.1 Selectieproces

In het interview met tattoo artiest Henk Schiffmacher komen een aantal belangen en problemen van het 

verzamelen van echte huiden naar boven. Als voorbeeld stelt Schiffmacher de tweede wereldoorlog. Hij 

vraagt zich af: "Wat als er op dit moment de gemummificeerde resten worden gevonden van een Joodse 

man die op zijn gehele borst de plattegrond van kamp Westerbork heeft laten tatoeëren, om zo misschien 

te ontsnappen of om andere redenen. Moeten deze resten dan meteen weggestopt of vernietigd worden? 

Of wordt dan het cultuur historische belang ingezien van deze bijzondere vondst?" Schiffmacher stelt de 

moeilijkheid en controversie rondom het verzamelen en presenteren van menselijke resten in deze tijd o.a. 

in relatie met de Tweede Wereldoorlog. Voor die tijd was het voor de politie volgens hem ook nog normaal 

de tatoeages van ongeïdentificeerde lijken af te nemen, zodat deze later aan de hand van de tatoeage 

nog geïdentificeerd zouden kunnen worden. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg men te maken met de 

gedwongen tatoeages die op Joden gezet werden als identificatie in kampen. Joden werden een nummer, 

en de onmenselijke behandeling die zij ondervonden is van grote indruk geweest op velen. Ook werden er 

lampenkappen gemaakt van de menselijke huiden van gevangenen (Schiffmacher). 
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Ilse Koch (1906-1967), ook wel bekend als "The Bitch of 

Buchwald", speelde een rol in het verzamelen van menselijke 

huiden van gevangen, ook specifiek huiden met tatoeages in de 

Tweede Wereldoorlog. De echtgenoot van Ilse Koch, SS-kolonel 

Karl Koch, had leiding in het concentratiekamp Buchenwald 

in Duitsland. Koch is vrijwillig met hem meegegaan en voerde 

binnen het kamp secretariële en leidinggevende werkzaamheden 

uit, ook al had zij geen officiële rang. In dit kamp had zij invloed 

op de martelingen en geweldplegingen op gevangenen en 

verkreeg daardoor ook haar bijnaam. In het kamp Buchenwald 

werden experimenten uitgevoerd op gevangenen waarbij het pathologisch lab gekrompen hoofden van 

overleden gevangenen bewaarde. Koch raakte gefascineerd door deze menselijke resten en begon deze ook 

te verzamelen. Ook begon zij zich te fascineren voor tatoeages en regelmatig moesten gevangen zich bij haar 

verzamelen zodat zij een tatoeage kon selecteren. Soms werden deze dan na de dood van een gevangene 

verwijderd, maar zoals in sommige bronnen te lezen is kwam het ook voor dat mensen gelijk voor de tatoeage 

werden gedood. Van de huiden werden lampenkappen, sigarettendoosjes en handtassen gemaakt. Na de 

tweede wereldoorlog werd Koch meerdere malen gearresteerd en weer vrijgelaten, en pleegde uiteindelijk 

zelfmoord en in Duitse vrouwengevangenis in 1967 ("Ilse Koch The Bitch of Buchenwald.")

De tatoeage heeft een rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog en brengt om die redenen soms negatieve 

associaties met zich mee. Andere negatieve associaties zijn eerder aangehaald in dit onderzoek in hoofdstuk 

2. Hierin wordt de symboliek van de tatoeage beschreven en waarom mensen negatief tegen tatoeages aan 

kunnen kijken. Dit komt door de redenen waarom tatoeages gezet zijn en welke mensen deze tatoeages 

dragen. In de volgende paragrafen worden een aantal symbolen en betekenissen beschreven van tatoeages 

die kunnen leiden tot controversie als deze worden verzameld.

Discriminatie

Een discriminerende tatoeage kan te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Hierin werd het hakenkruis 

gebruikt als symbool. Hoewel het hakenkruis van herkomst een heilig teken is binnen het boeddhisme, 

roept het tegenwoordig in de westerse wereld veel negatieve associaties op met racisme, de Tweede 

Wereldoorlog en de Holocaust. In 1920 werd het teken als eerst gebruikt door de Nationaalsocialistische 

Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). Extreem rechtse partijen van tegenwoordig gebruiken het teken ook nog. 

Veel tattooshops geven op hun website aan geen racistische tatoeages, waaronder het hakenkruis, te willen 

zetten. Een duidelijk verbod op hakenkruizen bestaat in Nederland niet, in Duitsland wel. Er zijn wel in 

Nederland uitspraken geweest over het aanbrengen van hakenkruizen in het openbaar: "De politierechter 

te Leeuwarden spreekt zich op 25 september 1995 uit over het aanbrengen van een hakenkruis op tegels 

en een verkeersbord. De politierechter is van oordeel dat de graffitispuiter zich in het openbaar opzettelijk 

beledigend heeft uitgelaten over een groep mensen wegens hun ras, te weten de joodse bevolking (art. 137c 

Sr.)" ("Extreem-rechtse Symboliek.").

Afb. 26 Verzameling Ilse Koch
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Bij deze uitspraak wordt ingegaan op het opzettelijke aspect in het beledigen van bepaalde groepen. Hierbij 

zijn de racistische bedoelingen van de vandaal dus duidelijk geweest en werden deze niet geaccepteerd door 

justitie. Naast het hakenkruis zijn er nog meer symbolen die door bepaalde groepen geassocieerd worden 

met racisme of andere beledigende uitingen. Zo bestaat er ook nog het SS-teken, de White Power Fist en het 

Lonsdale logo. Deze drie hebben ook te maken met afkeur tegen een bepaalde groep. Andere beledigende 

tatoeages kunnen ook zelf ontworpen worden en hebben de mogelijkheid geweigerd te worden door een 

tattoo-artiest ("Extreem-rechtse Symboliek."). 

Slecht gezette tatoeages

Tatoeages kunnen van kwaliteit verschillen. De professionaliteit van de tattoo-artiest hebben daar mee 

te maken en de tatoeagemachines waarmee de tatoeages gezet worden. Door goedkope inkt kan de inkt 

verkleuren of door een slechte manier van zetten komt de inkt niet diep genoeg in de huid of loopt in elkaar 

over. Een museale instelling zou aan de hand van Significance 2.0 kunnen bepalen of de drager van de 

tatoeage zo belangrijk is dat de kwaliteit er minder toe doet. Of dat de tatoeage een historisch perspectief 

biedt en bijvoorbeeld door omstandigheden slecht gezet is.

Veel voorkomende tatoeages

Zoals eerder te lezen in hoofdstuk 2 heeft Nederland veel te maken met modetrends, ook wat betreft 

tatoeages. Donoren kunnen hun huid aanbieden aan een museum, maar misschien is het voor het museum 

al de zoveelste vlinder of dolfijn die aangeboden wordt. Een museum moet dus bepalen wat voor soort 

afbeeldingen verzameld worden en op welke stijl, geschiedenis of creaties zij zich richten. Ook kan een 

museum nadenken over de belangrijkheid van de personen die de tatoeage aanbieden. Als een hoogstaand 

schrijver zijn veelvoorkomende dolfijntatoeage aanbiedt, neemt een museum deze dan op in de collectie 

vanwege de persoon? Of wordt deze geweigerd omdat het niet perse een erg speciale tatoeage is voor het 

museum (in tegenstelling tot de dager).

Als museum is het raadzaam keuzes te maken in de selectiecriteria van dit verzamelbeleid. Dit hangt samen 

met de tentoonstelling die gemaakt wordt, collectie die gevormd wordt of de visie en doelstelling van 

het museum. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de praktische kanten van het verzamelen van 

tatoeages, namelijk de preparatie en conservering. Hoewel dit praktisch is, vind het ook overeenkomsten 

met de visie en doelstellingen van een museum.
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5.5 Preparatie en conservering

5.5.1 De huid

De huid is het menselijke orgaan dat iedereen van elkaar ziet. De huid beschermt alle andere menselijke 

organen en zit als een jas om ons heen. De huid in het contactpunt van de mens tussen binnen en buiten. De 

microscoop toont dat de huid uit allerlei delen bestaat als poriën, zweetklieren, haarfollikels en talgklieren. 

De zintuigcellen zorgen voor de prikkels die doorgegeven worden naar de hersenen en resulteren in gevoel. 

Het geheel bevat pigmentcellen die melanine maken waardoor de huid bruin kan kleuren en werkt als een UV-

filter. De huid bestaat uit verschillende lagen. Dit zijn van buiten naar binnen de lagen opperhuid, lederhuid 

en onderhuids bindweefsel. De opperhuid bestaat over het algemeen uit hoorncellen die continue opnieuw 

gevormd worden en opschuiven. Ze gaan dood wanneer ze hoog in de opperhuid komen te liggen. Deze dode 

cellen vormen een pantser dat ziekteverwekkers en uitdroging van de huid tegen gaat. De gehele opperhuid 

wordt elke 30 dagen volledig vervangen. De lederhuid bestaat uit bindweefsel en bevat meerdere soorten 

cellen vaten als bloedvaten en zenuwen. In dit deel wordt de bloed- en zuurstofvoorziening geregeld. In dit 

deel van de huid wordt ook de temperatuur geregeld. Verder speelt de lederhuid een belangrijke rol in het 

tegengaan van schadelijke bacteriën  en virussen en de elasticiteit van de huid. Als de huid ouder wordt of 

beschadigd raakt zal er minder elasticiteit zijn. Ook blijven sommige beschadigingen in dit deel van de huid 

zichtbaar als een litteken omdat de cellen niet zo regelmatig ververst worden als in de opperhuid.Als laatste 

bestaat de huid ook uit onderhuids bindweefsel. Dit is de laatste laag voordat de spieren en pezen zichtbaar 

worden in het lichaam. De laag bestaat voornamelijk uit vet en bloedvaten (Erp et al. 4)

5.5.2 Preparatie

Een belangrijke vraag die gesteld is betreffende dit onderzoek was wie de verantwoordelijkheid op zich kon 

nemen als het gaat om de preparatie van de getatoeëerde huiden. Zijn het ziekenhuizen die dat willen doen? 

Artsen of huidbanken? Of is het helemaal geen goed idee om richting de medische wereld te kijken? Zoals  

eerder beschreven is in hoofdstuk 3 bieden de medische Wetten op de lijkbezorging en de orgaandonatie 

geen ingang of aanwijzing wat betreft de preparatie. Binnen dit onderzoek zijn ziekenhuizen benaderd om 

een visie te geven. Waarschijnlijk door de grote scheidingslijn tussen de medische wereld en de erfgoedwereld 

wat betreft het onderwerp van deze scriptie zijn er weinig tot geen antwoorden uitgekomen. Ook de 

controversiële laag en de weinige initiatieven die bestaan wat betreft dit onderzoek kan een ziekenhuis 

doen besluiten hier weinig uitspraken over te doen. Dit kan vanwege de behoedzame manier van werken die 

ziekenhuizen kunnen hebben naar de buitenwereld en media toe.

Naar aanleiding van dit onderzoek is de Euro Skin Bank in Beverwijk benaderd om vanuit de huidbank een 

visie te verkrijgen. Hierbij is heb gevraagd een kijk op dit onderwerp te bieden aangezien zij zich bezig 

houden met medische doeleinden en dit onderzoek uitzoekt of huid voor erfgoed doeleinden verzameld kan 

worden. De Euro Skin Bank is een non-profit organisatie die georganiseerd is als weefselbank. Donorweefsel 

wordt binnen deze organisatie bewerkt, bewaard en ter beschikking gesteld aan instellingen die donorhuid 

gebruiken voor wondbehandeling. 
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Nelleke Richters (Research & Regulatory Affairs Manager) antwoordde hierop dat het doel van de huid die 

Euro Skin Bank afneemt bij donoren wel transplantatie gerelateerd moet zijn; dit kan zijn het de behandeling 

van patiënten of onderzoek. Hierbij houdt de Euro Skin Bank zich bijvoorbeeld bezig met het verbeteren van 

behandelingen rondom brandwond patiënten. De Euro Skin Bank stelt dat er binnen hun organisatie geen 

toestemming is voor het afnemen van huid met tatoeages voor bijvoorbeeld een museumcollectie. Er wordt 

ook nooit huid afgenomen waar een tatoeage op geplaatst is. De huid die de Euro Skin Bank afneemt is 

afkomstig van de rug en de benen, waar soms tatoeages op zitten. Deze delen worden dan niet gebruikt. Ook 

houden zij is het geval van tatoeages rekening met de risico’s van overdraagbare ziektes als hepatitis B, C of 

HIV. Mensen die tatoeages hebben kunnen deze onveilig hebben laten zetten bij een niet professionele shop 

waarbij de persoon geïnfecteerd kan zijn. De Nederlandse Transplantatie Stichting selecteert de donoren 

voor de huidbank en bij hen wordt dan ook navraag gedaan door artsen hoe lang de donor de tatoeages al 

heeft. De norm hiervoor is dat dit minstens een half jaar voor overlijden zijn geplaatst vanwege dat risico op 

ziektes. 

Een huidbank zal zich dus niet direct bezig kunnen houden met het prepareren en conserveren van 

getatoeëerde huiden ten behoeve van een museumcollectie. Het bezig houden met zulke zaken zal hen 

ook geld en tijd kosten wat ten koste gaat aan de medische doeleinden die zij nastreven. Deze vraag is ook 

voorgelegd aan Mieneke te Hennepe, conservator van het Museum Boerhaave in Leiden. Zij veronderstelt 

dat de Huidbank hier niet open voor zal staan, aangezien de huidbank daar ook geen subsidie voor 

krijgt. Het verwerven van donoren en het proces van donatie is al een moeilijke stap voor de huidbank en 

ziekenhuiziekenhuizen waardoor het moeilijk kan zijn menselijke resten te prepareren ten behoeve van een 

museum collectie.

Ook anatomisch museum Vrolik in Amsterdam is gevraagd naar een visie op een samenwerking tussen 

ziekenhuis en museum. Museum Vrolik is onderdeel van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam 

en bevat een collectie van anatomische preparaten waarbij de afwijkende bouw en ontwikkeling van de 

mens het kernonderwerp van de collectie vormen. Conservator Laurens de Rooy veronderstelt op de 

vraag of er een samenwerkingsverband bestaat tussen ziekenhuizen en musea wat betreft het verzamelen 

van getatoeëerde huiden dat museum Vrolik een museum is van de anatomie. Anatomie is onderdeel 

van de medische faculteit die weer gefuseerd is met het ziekenhuis. Dus is het museum eigendom van 

het ziekenhuis. In dit geval is het anders dan dat een losstaand museum contact zou zoeken met een 

ziekenhuis voor samenwerking in preparatie. Museum Vrolik zit in een ziekenhuis. Het ziekenhuis is de link 

en het verband met geneeskunde, dat maakt de context anders.
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In het interview dat gehouden is met Henk Schiffmacher is zijn visie op de preparatie van huiden besproken. 

Aangezien Schiffmacher zijn eigen tatoeages, maar ook die van anderen graag toevoegt aan zijn collectie, 

was het interessant te kijken naar oplossingen en kennis wat betreft dit onderdeel vanuit hem. Zoals eerder 

beschreven is in hoofdstuk 3 kan de huid ook afgenomen worden in een mortuarium, obductiekamer of 

uitvaartcentrum in tegenstelling tot andere organen die vanwege de benodigde faciliteiten alleen in 

ziekenhuizen uitgenomen kunnen worden. Schiffmacher stelt in het interview dat hij dat eventueel zou 

laten doen door een taxidermist. Een taxidermist, ook wel preparateur genoemd, houdt zich bezig met 

het prepareren en opzetten van dieren. Ook de eerder genoemde Geoff Ostling ziet voor zich dat zijn huid 

wordt afgenomen door een taxidermist die het vervolgens prepareert voor de National Gallery of Australia. 

Schiffmacher ziet ook voor zich dat het prepareren gebeurd in een mortuarium waarbij de taxidermist 

professioneel te werk gaat en vervolgens de overledene netjes in orde maakt voor de verdere uitvaart  

(Schiffmacher, "Donatieprocedure").

5.5.3 Conservering

De tatoeage is te zien op de huid en speelt een grote rol in het zelfbeeld van mensen en hoe andere mensen 

hen zien. Een professionele tatoeage wordt in Nederland gezet met een tatoeëermachine waarbij een naald 

met grote snelheid tot ongeveer 1,5 mm diep in de huid gaat. Hierbij wordt de lederhuid bereikt. Als de inkt 

uit de naald dit deel van de huid bereikt schrikt de huid van de onbekende stof, maar de pigmentdeeltjes 

uit de inkt zijn te groot om afgevoerd te worden. De lederhuid is zoals eerder genoemd belangrijk voor het 

tegengaan van slechte bacteriën en virussen. De lederhuid reageert op de inkt door deze in te kapselen. Zo 

wordt de inkt een bolletje in de huid die onschadelijk zijn en daarom altijd in de huid blijven zitten.

Om een dieper inzicht te krijgen in de manieren van conservering van de menselijke huid wordt in dit stuk de 

kennis van Gemma Angel betrokken. De vraag die haar gesteld is was wat de meest efficiënte manier is van 

conservering van de huid? Angel antwoord hierop dat het eraan ligt waarvoor de tatoeage bewaard wordt. 

Ze vindt het bijzonder dat mensen tegenwoordig hun tatoeages willen bewaren omdat ze het zien als een 

kunstvorm die niet mag vergaan en die tijdloos is.  Angel vraagt zich af of de tatoeage dan 2D bewaard moet 

worden, plat en ingelijst als een schilderij of foto? Of zijn de manieren van de huid 3D presenteren niet beter, 

omdat de tatoeage zich ook 3D op het lichaam bevind en met 2D die bepaalde informatie verliest over de 

locatie van de tatoeage op het lichaam? Dan zou men er voor kunnen kiezen de tatoeages te bewaren zoals 

ook in het Medical Pathology Museum in Japan wordt gedaan ( zie hoofdstuk 5, en bijlage 1).
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Op deze manier laat men de tatoeage in zijn juiste vorm zien. Angel stelt hierbij dat het drogen van de 

huid een goede methode is om tatoeages te bewaren. Hierin variëren de technieken wel afhangende van 

of er een 2D of 3D model geprepareerd wordt en in wat voor staat de huid zich bevind. Gedroogde huid 

kan ook gezien worden als leer. Leer is een materiaal dat dagelijks gebruikt wordt in de vorm van tassen en 

schoenen, maar dan van de huid van dieren. Als er mensenhuid gebruikt wordt voor een dagelijks product als 

een tas, portemonnee of boekkaft, dan kan het gezien worden als een soort relikwie. Een object dat mensen 

herinnerd aan hun overleden dierbaren. 

Aangezien er in dit onderzoek gedroogde tatoeages en tatoeages op sterk water voorbij zijn gekomen is 

afgevraagd welke techniek van het bewaren van de getatoeëerde huid efficiënter is. Sterk water is een 

oplossing van formaldehyde in water. Deze combinatie wordt formaline genoemd. Formaline is erg giftig, 

stinkt en is kankerverwekkend. Om die redenen word gebruik van deze oplossing tegenwoordig afgeraden, 

en worden preparaten tegenwoordig bewaard in een alcoholoplossing. De alcoholoplossing is duurder dan 

formaline. Alleen voor een aantal preparaten wordt formaline nog gebruikt die niet in alcohol bewaard 

kunnen worden als zeeanemonen en kwallen. Een nadeel van de alcoholoplossing is dat het na verloop van 

tijd kleurstoffen onttrekt aan de preparaten. Daardoor treed er kleurverlies op en komen de kleurstoffen 

terecht in de oplossing. Voor de tatoeage zou dit dan blijkbaar geen goede bewaarmethode kunnen zijn voor 

de lange termijn aangezien het bij de tatoeage om de inkt en kleurstoffen gaat (“Waar wordt sterk...").

Angel benoemt bij dit vraagstuk dat de natte preparaten die tot nu toe van tatoeages gevonden zijn 

voornamelijk afkomstig zijn geweest uit medische en anatomische collecties waarin de persoon van wie de 

tatoeage geweest was meestal anoniem zijn gebleven. Het lijkt haar niet dat de mensen die tegenwoordig 

de wens hebben hun tatoeage te laten preserveren dat zouden willen, en dat het niet de juiste esthetische 

waarde heeft op die manier. Ook kan het zijn dat mensen de tatoeages dan blijven terugkoppen aan 

geconserveerde rariteiten die zoals eerder genoemd in de tijd van rariteitenkabinetten en onbekendheden 

voorkwamen. Hierbij was men vooral gericht op de vreemde dingen van de natuur en ging het vooral om 

het griezelen. Het is in haar ogen niet de bedoeling dat te herhalen met de donoren die vandaag de dag 

hun getatoeëerde huid willen afstaan. In tegenstelling tot het nat preparen noemt zij ook het voordeel van 

de huid drogen in het kunnen aanraken van de huid zo lang ze niet behandeld zijn met giftige stoffen. Als 

conclusie stelt zij dat volgens haar het droog conserveren superieur is aan natte preparatie.

De manieren van prepareren worden aan de hand van afbeeldingen getoond in bijlage 1.
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Voor dit onderzoek ben is op zoek gegaan naar de aspecten die van belang kunnen zijn bij het verzamelen van 

menselijke resten, in de vorm van getatoeëerde huiden, ten behoeve van een museumcollectie in Nederland. 

Met deze scriptie is geprobeerd antwoord te geven op de volgende onderzoeksvraag:

Welke aspecten zijn van belang bij het opnemen van menselijke huid met een tatoeage, na overlijden van de 

drager, in een museumcollectie in Nederland?

Om deze onderzoeksvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden zijn er deelvragen geformuleerd. 

Deze deelvragen vormen grotendeels de aspecten die van belang bleken te zijn. Uit het onderzoek kunnen 

een aantal conclusies worden getrokken. Hieronder zullen als eerst de deelvragen beantwoord worden, 

waarbij daarna de hoofdvraag zal volgen.

1. Welke organisaties voeren een vergelijkbaar verzamelingproces uit?

Verleden

In hoofdstuk 3 wordt een dergelijk verzamelproces van menselijke resten beschreven aan de hand van 

geschiedenis. Dit hoofdstuk is grotendeels gevormd door het gebruiken van het boek Botje bij Botje van 

Ewald Vanvugt en andere literatuur wat betreft de geschiedenis van het verzamelen van menselijke resten 

in Europa. In hoofdstuk 3 is te lezen waarom en hoe er vroeger in de Middeleeuwen, Renaissance en de 

Verlichting menselijke resten verzameld werden. Dat verzamelen heeft als doel gehad het vergaren van kennis 

en het aanbidden van geloof. In hoofdstuk 5 wordt de verzameling getatoeëerde huiden van dr. Fukushi uit 

Japan beschreven. Zijn collectie is ontstaan in de eerste helft van de 20e eeuw. Uit de onderzoeksresultaten 

, die via deskresearch verzameld zijn, bleek dat dr. Fukushi de huiden heeft verzameld vanuit fascinatie. Hij 

kwam in aanraking met de tatoeages via zijn onderzoeken naar pigment in de huid. De huiden worden op 

dit moment bewaard in het Medical Pathology Museum van de Tokyo University. Andere verzamelingen 

die huiden met tatoeages bevatten in Nederland zijn vroeger over het algemeen bijeen gebracht met doel 

overleden zeelieden of criminelen naderhand nog te kunnen identificeren. 

Heden

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre er ook tegenwoordig vergelijkbare verzamelprocessen bestaan 

die in verbinding staan met dit onderzoek. In hoofdstuk 3 worden de tentoonstellingen van Gunther von 

Hagens aangehaald. Von Hagens verzameld lichamen, door middel van donatie, en maakt deze lichamen tot 

plastinaten binnen zijn organisatie van de exposities Body Worlds. Deze plastinaten worden tentoongesteld 

als ‘edutainment’: educatie en entertainment in één. In die paragraaf maak ik duidelijk dat de organisatie 

van Von Hagens commercieel en zelfstandig is, en niet museaal. Dat onderscheid is belangrijk aangezien dit 

onderzoek zich richt op musea en de daarbij komende museale richtlijnen. De geprepareerde lichamen en 

lichaamsdelen worden niet altijd als menselijke rest gezien, maar hebben ook de status van kunst.
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Von Hagens stelt dat de plastinaten geen lijken zijn doordat het meeste organische weefsel niet meer 

aanwezig is en vervangen is door plastic. Een actief verzamelbeleid rondom getatoeëerde bestaat huiden 

nog niet in Nederland.

Binnen deze deelvraag kan er geconcludeerd worden dat vroeger menselijke resten verzameld werden met 

redenen als geloof, spiritualiteit en wetenschap. De belangstelling hiervoor verdween door o.a. het uitvinden 

van de microscoop. 

Een bekende hedendaagse verzameling van menselijke resten is de verzameling van Von Hagens. De punten 

die vergelijkbaar zijn met dit onderzoek zijn: 

 • Het verzamelen van hedendaagse menselijke resten

• Het tentoonstellen van menselijke resten

• Verzamelen door middel van een donatieprocedure

2 Welke juridische documenten zijn essentieel voor het legaal verzamelen van menselijke 

resten?

In het hoofdstuk 4 worden de Wet op de orgaandonatie (WOD), de Wet op de lijkbezorging en de Ethische 

Code voor musea geïntroduceerd. De wetten zijn regels waar men zich aan moet houden, en de ethische 

codes bieden richtlijnen voor musea die aangesloten zijn bij de Nederlandse Museumvereniging. De wetten 

zijn naast het verhaal van het hedendaags verzamelen van menselijke resten gelegd. De WOD is bekeken 

op mogelijkheden van het doneren van de huid met tatoeage. De Wet op de lijkbezorging is bekeken op de 

regels wat betreft lijkbezorging en wat er met een lijk gedaan mag worden in Nederland. Als een donor van 

tatoeages overlijdt, is het belangrijk deze wet in acht te nemen.

De conclusie uit deze onderzochte stukken is dat bij de Wet op de lijkbezorging en de WOD geen duidelijke 

aanknopingspunten zijn geconstateerd die betrekking kunnen hebben op het verzamelen van getatoeëerde 

huiden. Wel komt bij deze twee wetten meerdere keren naar voren dat het volledige beslissysteem en het 

hierbij beschikkingsrecht over eigen lichaam als zeer belangrijk wordt geacht, wat meegenomen kan worden 

in het donatieproces van een getatoeëerde huid.
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3. Om welke redenen verkiezen musea authentieke objecten tegenover een kopie?

Authenticiteit zet ik binnen dit onderzoek neer als een begrip dat de ‘echtheid’ van een object naar voren 

brengt. Authenticiteit kan op allerlei manieren en in verschillende situaties gebruikt en geïnterpreteerd 

worden door veel theorieën die er over geschreven zijn. Aan de hand van Johan Huizinga’s begrip, historische 

sensatie, uit ik het belang van authenticiteit binnen dit onderzoek als het in contact gebracht worden met de 

geschiedenis en een ultieme beleving van het object. 

De resultaten voor deze deelvraag zijn verzameld door interviews en deskresearch. De conclusie die 

binnen deze deelvraag gesteld kan worden is dat authentieke objecten iets toe kunnen voegen aan een 

museumbeleving waarbij de bezoeker meer in contact staat met het verhaal en de geschiedenis van het 

originele object. Ook kan het authentieke object een betere representatie zijn van het verhaal dan een 

kopie. Een ander tegenstellend resultaat is dat fotografie zich sterk ontwikkeld heeft en 3D fotografie gehele 

lichamen met tatoeages kan vastleggen. Ook dit kan een keuze zijn van het museum om op die manier 

tatoeages voor volgende generaties te bewaren. De reden waarom een museum voor de getatoeëerde huid 

kiest ligt ook bij de wens van de donor, en natuurlijk de wens van het museum om hier in mee te gaan.

Een conclusie die hier aan gekoppeld kan worden is dat tegenwoordig tatoeages steeds meer als kunstvorm 

erkend worden en dat de huid beschouwd wordt als een leeg canvas waar op ‘geschilderd’ kan worden. Het 

artistieke element van tatoeages speelt een belangrijke rol in de perceptie van tatoeages tegenwoordig. 

In dat geval kan de tattoo-artiest of tatoeagedrager bepaalde bedoelingen hebben met de huid en het 

kunstwerk op de huid, waardoor het presenteren van een foto niet aansluit bij de intenties van de kunstenaar 

of drager. 

4. Welke ethische codes hebben betrekking op het actief verzamelen van menselijke resten?

Naast de wetten is er in dit onderzoek gekeken naar het verband tussen het verzamelen van getatoeëerde 

huiden en de ethische codes en richtlijnen voor musea in Nederland. De Ethische Codes voor musea, 

opgesteld door ICOM, biedt via de Nederlandse Museumvereniging ethische richtlijnen aan musea bij 

kwesties waarvoor geen richtlijnen in de wet opgenomen zijn. De Ethische codes die betrekking hebben op 

dit onderzoek zijn:
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• Art. 2.5 Cultureel gevoelige objecten

• Art. 3.7 Menselijke resten en materiaal met religieuze betekenis 

• Art. 4.3 Het tentoonstellen van gevoelig materiaal

•	 Art. 4.4 Verwijdering uit een openbare tentoonstelling 

Ethische codes vinden in tegenstelling tot de Nederlandse wetgeving wel een duidelijk verband met het 

hedendaags verzamelen van menselijke resten. De Ethische Code commissie voor musea stelt, naar 

aanleiding van dit onderzoek, dat als de codes worden gevolgd er geen reden voor de Ethische Code 

Commissie is zich hier veel mee bezig te houden. 

5. Welke keuzes kunnen er gemaakt worden in het selectieproces van de tatoeages?

In dit onderzoek zijn positieve en negatieve elementen beschreven van de tatoeage. Negatieve elementen 

hebben te maken met vooroordelen die mensen kunnen hebben op tatoeages, en de negatieve blik die door 

gebeurtenissen in het verleden gevormd zijn. Deze gebeurtenissen vallen terug op bijvoorbeeld de Tweede 

Wereldoorlog waarbij tatoeages gedwongen gezet werden. Ook het feit dat in de Tweede Wereldoorlog huiden 

met tatoeages, tegen de wil van de tatoeage dragers in, verzameld zijn om lampenkappen, handtassen en 

andere voorwerpen van te maken geeft een negatieve lading aan verzamelde huid met tatoeage. Negatieve 

elementen hebben ook te maken met criminele bendes die als groepsidentificatie tatoeages laten zetten en 

hierbij een negatieve uitstraling aan de tatoeage geven. Ook wordt de tatoeage door sommigen geassocieerd 

met de lagere klassen van een samenleving. 

Ik concludeer aan de hand van het Australische waardebepalend model voor collecties, Significance 2.0, 

dat een museum na moet denken over de waarde die een verzameling getatoeëerde huiden toevoegt aan 

het museum, de samenleving en tentoonstellingen. Hierbij betrek ik in deze conclusie ook het belang van 

de sociale rol en sociale cohesie die musea tegenwoordig hanteren. Het betrekken van de gemeenschap, 

overheid, professionals en andere belanghebbenden bij de interpretatie van een collectie wordt als belangrijk 

gezien. De voornaamste conclusie die getrokken kan worden bij deze deelvraag is dus dat het selectieproces 

afhangt van de waarde die toegekend wordt aan de collectie, de interpretatie van de tatoeage en de visies 

en meningen van de belanghebbenden van het museum.

6.  Welke samenwerkingsverbanden kunnen van toepassing zijn bij het prepareren van 

getatoeëerde  huiden?

Uit dit onderzoek is gebleken dat een samenwerking met een ziekenhuis, voor preparatie van huiden, niet 

direct aan de orde blijkt te zijn. Het benaderen van ziekenhuizen voor dit onderzoek is moeilijk gebleken 

vanwege de kloof tussen medische doeleinden en culturele doeleinden van de huid. De wet op de 

orgaandonatie, die door ziekenhuizen gehanteerd wordt, is uitsluitend bedoeld voor medische doeleinden 

(zie ook conclusie deelvraag 2). 
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In dit onderzoek is nagegaan welke partijen wel enige betrokkenheid kunnen hebben in het afnemen van 

huiden met tatoeages voor een museaal doel. Uit mijn onderzoek is gebleken dat twee mensen, Henk 

Schiffmacher en Geoff Ostling, de rol van een taxidermist noemen. Een taxidermist is een preparateur van 

dieren. Aangezien de huid in een obductiekamer, mortuarium of uitvaartcentrum afgenomen kan worden, 

hoeft dit dus niet perse in ziekenhuisverband te worden gedaan, en is het mogelijk iemand buiten het 

ziekenhuis om bij het preparatie proces te betrekken.

7. Welke conserveringsaspecten zijn van belang bij het beheren van menselijke huiden?

De resultaten voor deze deelvraag zijn vooral verkregen door de correspondentie met Gemma Angel. 

Zij heeft een aantal belangrijke punten benoemd. Uit dit onderzoek kan ik concluderen dat er een aantal 

aspecten naar boven zijn gekomen die van belang kunnen zijn met betrekking tot de conservering van de 

getatoeëerde huiden. In dit onderzoek is gekeken naar conservering op sterk water, en conservering door 

middel van het drogen van de huid. Uit dit onderzoek is gebleken dat het bewaren van de huid op sterk water 

meer negatieve kanten heeft dan positieve. Het blijkt dat de oud oplossingen (formaline) voor sterk water 

erg giftig en kankerverwekkend zijn. De alcoholoplossingen die vandaag de dag gebruikt worden hebben 

als nadeel dat het kleurstoffen onttrekt aan het object. Er treedt kleurverlies op wat voor tatoeages zeer 

ernstig is. Angel stelt hierbij dat de meeste natte preparaten die tot nu toe van tatoeages gevonden zijn 

en zich in collecties bevinden voornamelijk afkomstig zijn geweest uit medische en anatomische collecties 

waarin de persoon van wie de tatoeage geweest was meestal anoniem zijn gebleven. Dit onderzoek richt 

zich op vrijwillige donatie waarbij de donor duidelijk stelt dat zijn/haar huid geconserveerd mag worden. 

De medische preparaten doen mensen misschien terugdenken aan rariteitenkabinetten rond de 16e eeuw, 

en worden misschien in verband gebracht met andere curiositeiten op sterk water in potjes. Angel stelt dat 

het voor velen niet de bedoeling is terug te gaan naar die tijden, en dat het belangrijk is te kijken naar een 

alternatief conserveringsproces. Bijvoorbeeld een voordeel van het drogen van de huiden, volgens Angel, 

is dat deze nog aangeraakt kunnen worden. Zij stelt wel binnen dit onderzoek dat een museum dan ook 

duidelijke keuzes moet maken in het 2D of 3D conserveren. Bij de conservering is het volgens haar belangrijk 

te kijken naar hoe de tatoeage ooit bedoeld was, namelijk als levend 3D object en onderdeel van het lichaam. 

Een resultaat van 2D conserveren kan het object 'te dood' doen lijken.

Hieruit concludeer ik dan ook dat de aspecten die van belang zijn bij conservering van huiden te maken 

hebben met de uitstraling van het geconserveerde object, de manier waarop het museum een tentoonstelling 

maakt en hoe de tatoeage geïnterpreteerd wordt. De manier van conserveren staat sterk in verband met de 

uitstraling van het object, en als een tatoeage bedoeld was voor een ‘3D’ lichaam, is het 3D drogen van de 

huid misschien ook wel de manier om de tatoeage op zijn best te representeren. 
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Hoofdvraag:

Welke aspecten zijn van belang bij het opnemen van menselijke huid met een tatoeage, na overlijden van de 

drager, in een museumcollectie in Nederland?

De menselijke resten die zich tegenwoordig in museale collecties bevinden zijn vaak afkomstig van 

verzamelingen uit eerdere eeuwen. Deze verzamelingen brengen in de huidige tijd ethische kwesties met 

zich mee gezien de manieren waarop deze ooit verzameld zijn. Dit onderzoek richt zich op het verzamelen 

van hedendaagse menselijke resten, waarbij het dus belangrijk is die geschiedenissen te kennen. Getracht is 

de aspecten te benoemen die vandaag de dag van belang kunnen zijn bij het opzetten van een verzameling 

getatoeëerde huiden. Er is weinig vergelijkingsmateriaal voor het opzetten van een dergelijke collectie 

aangezien dit onderwerp nog in de kinderschoenen staat. Daarom is in dit onderzoek gebleken dat het 

van belang is meerdere partijen te betrekken bij de collectievorming en de waardering en interpretatie 

van de collectie. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de basisstappen van het opzetten van 

een verzamelbeleid liggen bij het vastleggen van doelen van getatoeëerde huiden. Ook moet er gekeken 

worden naar wat voor waarde de getatoeëerde huid kan hebben voor het museum, de tatoeageschenker, 

de gemeenschap en bezoekers van het museum. De betekenis en waarde van een getatoeëerde huid staat 

in verband met de geschiedenis van de tatoeage. Een resultaat uit deze scriptie is dat een getatoeëerde 

huid geassocieerd kan worden met kunst, maar ook met de onmenselijke gebeurtenissen wat betreft het 

verzamelen van tatoeages in de Tweede Wereldoorlog. Een resultaat dat daar uit voortvloeit, is de manier 

waarop een tatoeage gepreserveerd en gepresenteerd kan worden. Een huid op sterk water staat in verband 

met de geschiedenis van rariteitenkabinetten, terwijl een andere manier van conserveren juist meer de 

artistieke betekenis van de tatoeage benadrukt. Ik concludeer ten opzichtte van de hoofdvraag dat de 

aspecten die van belang zijn vooral veel raakvlakken vinden met bovenstaande beschrijvingen.

De rol van belanghebbenden, de geschiedenis, het belang van de ethiek, de rol van de preparatie 

mogelijkheden en het nut van wet- en regelgeving zijn belangrijk te overdenken als museum en aspecten 

mee te nemen uit deze resultaten in het opstellen van een beleid en visie wat betreft het verzamelen van 

getatoeëerde huiden.
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Gebleken en te lezen in de conclusies is dat dit onderwerp in de kinderschoenen staat. Er kan wel gesteld 

worden dat dit onderzoek, met de tijd die er aan gebonden was, is geslaagd. Belangrijke aspecten zijn naar 

voren gebracht. Gevormd is een basisverkenning, zoals het doel van dit onderzoek in hoofdstuk 1 aangeeft. 

Dit onderzoek heeft een aantal punten naar voren gebracht die naar mijn mening meegenomen moeten 

worden als een museum getatoeëerde huiden wil gaan verzamelen. De aanbevelingen die ik naar aanleiding 

van dit onderzoek wil benoemen zijn gericht op de toekomst en bieden perspectieven die behulpzaam 

kunnen zijn bij het vormen van een verzamelbeleid. De volgende aanbevelingen zal ik hierna beschrijven:

1. Bewustwording van de tatoeage als maatschappelijk verschijnsel

2. Bewustwording van het verzamelen van menselijke resten vroeger en nu

3. Het betrekken van belanghebbenden bij het project

4. Het betrekken van ethische codes voor musea en een ethische museum commissie

5. Het opstellen van een donorcodicil

6. Het toepassen van een waardebepalend model voorde collectie

7. Het opstellen van duidelijke selectiecriteria

1. Bewustwording van de tatoeage als maatschappelijk verschijnsel

Uit dit onderzoek is gebleken dat de geschiedenis van de tatoeage dynamisch is. Tatoeages komen voor binnen 

vele soorten groepen als volksstammen, zeelieden, freakshows, leden van koningshuizen, provocerende en 

criminele bendes, kunstenaars, jongeren etc. Een museale instelling moet zich bewust zijn van die groepen 

en de verschillende betekenissen die zij geven aan tatoeages.

2. Bewustwording van het verzamelen van menselijke resten vroeger en nu

In dit onderzoek komt de geschiedenis van het verzamelen van menselijke resten naar voren. Hierin waren 

andere doelen en belangen relevant dat de nu relevante doeleinden voor het verzamelen van de huiden. Ook 

de manier van het prepareren van menselijke resten toen, is belangrijk te bekijken bij de presentatie van nu. 

Zoals eerder in dit onderzoek naar voren kwam is het teruggaan naar de menselijke resten in potten op sterk 

water, misschien niet een goede representatie van de moderne tijd. Om als museum zichzelf los te koppelen 

van de rariteitenpraktijken vanuit de 16e-17e eeuw is het belangrijk hier bewust van te zijn en te kiezen voor 

een andere manier van presenteren.

3. Het betrekken van belanghebbenden bij het project

Belanghebbenden binnen het verzamelen van getatoeëerde huiden zijn bijvoorbeeld de donoren, het 

museum, de preparateur, bezoekers, de overheid en de maatschappij. Het betreft het verzamelen van 

menselijke resten, een gevoelig onderwerp. Tegenwoordig, zoals ik in dit onderzoek heb aangetoond, 

erkennen musea het belang van het betrekken van meerdere partijen bij projecten. 
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Dit is van belang omdat er vanuit de betrokken partijen meerdere visies naar voren kunnen komen, waaruit 

uiteindelijke sterke beslissingen genomen kunnen worden. De openheid van het musea naar buiten toe wat 

betreft dit controversiële onderwerp van het verzamelen van menselijke resten zal meer begrip opleveren 

in tegenstelling tot verberging van feiten. In dit onderzoek zijn een aantal initiatieven opgenomen waarbij 

getatoeëerde huiden een rol spelen. Mochten deze projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden binnen 

maatschappijen, dan moet hier met meerdere belanghebbenden over gepraat worden.

4. Het betrekken van de Ethische Codes voor musea en een ethische commissie

De ethische codes voor musea zijn er niet voor niets. Het toont aan dat bepaalde situaties zich voor kunnen 

doen waarbij een bepaalde visie op de mensheid belangrijk is. Als een museum zich voor wil bereiden op 

het uitvoeren van het project van verzamelen van huiden, dan kan het meenemen van ethische codes en 

een gesprek met de museale ethische commissie nieuwe inzichten opleveren die in het belang zijn van het 

respectvol om gaan met menselijke resten.

5. Het opstellen van een donorcodicil

In het hoofdstuk over wet-en regelgeving is aangetoond dat de Nederlandse overheid veel waarde hecht 

aan wilsbeschikkingen en zelf beschikkingsrecht over eigen lichaam. De mens mag zelf bepalen wat er 

gebeurt met zijn/haar lichaam na overlijden. Daar zitten wel beperkingen aan, maar door het opstellen van 

een duidelijk ‘cultureel’ donorcodicil kan een museale instelling terugvallen op dit codicil. Het codicil zal 

informatie moeten bevatten over de donor, zijn wensen en de beperkinge en mogelijkheden die hier aan 

gesteld zijn. Ook zal aan de hand van een dergelijk donorcodicil een gesprek moeten volgen waar in duidelijk 

bepaald wordt wat de wens van de donor is en hoe het museum dit interpreteert. Het is belangrijk dat donor 

en museum zich hierin op één lijn bevinden.

6. Het toepassen van een waardebepalend model voor de collectie

Een museum zal in de eerste fase van de onderneming moeten kijken naar de waarde die de getatoeëerde 

huiden hebben voor alle belanghebbenden. Hoe worden de tatoeages gepresenteerd? Als kunst? Als 

geschiedenis? Als leerzaam? Of is het een toevoeging aan een al bestaande collectie? Wat kan een 

getatoeëerde huid betekenen voor iemand en hoe expliceer je aan de buitenwereld wat de bedoelingen zijn 

van de huiden? Het belang van nadenken over deze zaken ligt bij de kritieken, controversies en onbegrippen 

die kunnen ontstaan in deze situatie. In het onderzoek benoem ik dat mensen de luguberheid van het 

verzamelen van huiden als afkeurend argument kunnen gebruiken. 

7. Het opstellen van duidelijke selectiecriteria

Bij het verzamelbeleid dat een museum maakt en zich daarmee een bepaalde positie aanmeet is het 

belangrijk duidelijk te zijn over de tatoeages die het museum wel of niet verzameld. Hierbij komt ook kijken 

wat het doel is van het opzetten van de verzameling. Met het formuleren van criteria, uitsluitingen en eisen 

aan de tatoeages kan er bepaald worden welke getatoeëerde huiden geschikt zijn bij het uitvoeren van het 

verzamel project. Bij het proces van de selectie kiest het museum aan de hand van de criteria welke tatoeages 

geschikt zijn wel welke niet. Dit brengt ook duidelijkheid naar de buitenwereld toe.
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3D preservatie
Japanse huiden geprepareerd op 

een manier dat de lichaamsvorm 

zichtbaar blijft.

2D preservatie
Japanse huid geprepareerd op een manier dat deze ingelijst kan 

worden achter glas.

Op sterk water
Huiden 'nat' geprepareerd in glas.
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