




Eindelijk weer een magazine terug in onze wereld. Ink N Art Magazine wil in de toekomst 
een zo breed mogelijk scala aan content plaatsen. Onze eerste opzet met dit magazine is een 
greep uit diverse hoeken van onze industrie. Ink n Art Magazine is eindelijk weer iets wat ons 
een platform biedt of een kleine weergave geeft van wat er zoal speelt in onze “ wereld “ . 
Wij hebben nu een lastminute stap genomen om toch de mogelijkheden te tonen van 
diverse onderwerpen zoals “Old School versus nieuwe generatie” en daarnaast met de 
grootste diversiteit aan content. Onze branche heeft een tijdje op zijn gat gezeten en nu we grootste diversiteit aan content. Onze branche heeft een tijdje op zijn gat gezeten en nu we 
weer o.a. conventies kunnen doen en alle covid restricties nagenoeg verdwenen zijn is het 
tijd om onze wereld nu weer in volle glorie op te laten leven.

Ink n Art Magazine is gratis verkrijgbaar in Nederland en België en is er voor iedereen! We 
willen het magazine gratis verspreiden en halen onze kosten uit de opbrengst van 
advertenties en presentaties. Wil je op wat voor manier dan ook jezelf , je skills , je bedrijf of 
je product presenteren dan kan dat in ons magazine.

Ink nInk n Art Magazine krijgt in de toekomst elk kwartaal een editie. Onze volgende editie voor 
dit jaar is 17 / 18 september in Hasselt op de tattoo conventie van InkPactEvents.com. 
2023 hopen we elk kwartaal een editie te kunnen presenteren. .

Wil je meer info omtrent adverteren of het plaatsen van een artikel mail dan naar : 
InknArtMagazine@gmail.com 

Onze trefwoorden : 
-Tattoo - Art – Piercing – Beauty - Bodypaint – Airbrush – Pinstripe - Barbers – Events – 
Music – Paint – Models – GraMusic – Paint – Models – Graffiti – Custom Sneakers Designers – Dance – Shop/Studio’s – 
Suppliers – Aftercare – TattooLaser   
Deze editie is tot stand gekomen dankzij : Ink n Art Events   - NBTK.nl   
en alle adverteerders en sponsored by www.Bluehawaiitattoo.nl

-Total Tattoo Magazine













Drag is altijd in beweging en ligt in het hart van het feminisme en de actuele discussie rondom gender en 
gender-expressie. In drag wordt het veelal de vrouwelijke vorm gekozen, soms uitvergroot, maar altijd als 
sterk personage, als vorm van entertainment. Als kunstvorm.

Drag of travestie
Een dragqueen is niet hetzelfde als travestie. Het verschil ligt voor sommige artiesten gevoelig en het is 
bovendien geografisch bepaald. Een Vlaamse man die met make-up, jurk en pruik op het podium staat, 
presenteert haarzelf veelal als travestie. In Nederland noemen deze mannen zich vaker een dragqueen.presenteert haarzelf veelal als travestie. In Nederland noemen deze mannen zich vaker een dragqueen. Wat is 
het verschil. Omdat het woord ‘dragqueen’ niet voorkomt in de Dikke Van Dale, grijpen we naar de Engelse 
tegenhanger, de Merriam Webster. Naar het Nederlands vertaalt, wordt dragqueen gedefinieerd als ‘een persoon, 
en vooral een man, die optreedt als entertainer in meestal vrouwelijke drag’. Voor travestie is dat: ‘een persoon 
die kleding draagt die is ontworpen voor het andere geslacht’. Het verschil zit hem in de details. Volgens 
‘proper English’ zit het verschil hem in de entertainment. Zoals gezegd, de wijze waarop een artiest zich 
identificeert is tevens geografisch bepaald.identificeert is tevens geografisch bepaald. Toch heeft de Vlaamse travestie sterke overeenkomsten heeft met 
de Nederlandse drag scene. Verwarrend.

Podiumkunst
Duidelijk is dat drag met entertainment te maken heeft en gezien wordt als kunstvorm. En daar komt het ook 
oorspronkelijk vandaan. Drag is ontstaan uit noodzaak. Aan het einde van de 16e was het podium niet alleen 
een plaats van entertainment: de kerk had sterke invloeden op de podiumkunsten: alleen mannen mochten 
optreden. Dat betekende dat ook de vrouwelijke rollen gespeeld werden door mannen. Zij kleedden zich 
daarvoor in kleding van het andere geslacht. De naam drag komt hier ook vandaan, al is er geen consensus of de daarvoor in kleding van het andere geslacht. De naam drag komt hier ook vandaan, al is er geen consensus of de 
oorsprong licht in de grote jurken die over de vloer heen sleepten (Engels: drag) of dat de term voortkomt uit de 
afkorting voor DRessed As Girl. Het fenomeen drag is sindsdien sterk veranderd en heeft een andere lading 
gekregen. Maar drag is nog steeds een kunstvorm.

Geslacht
DRessed As Girl en de slepende jurken gaan allang niet meer op. Drag komt voor in allerlei verschijningen en 
het geslacht is ondergeschikt aan de kunstvorm. De drag queen staat veelal bekend als een man die zich 
transformeert naar een flamboyante vroutransformeert naar een flamboyante vrouw. Maar drag is ook toegankelijk voor vrouwen. Sterke make-up, 
een pruik en een podium maken van haar een bioqueen of faux queen. Een transformatie van vrouw naar man 
maakt hen - we gebruiken bewust het non-binaire voornaamwoord - een drag king. Daarnaast geeft drag ruimte 
aan gender-fluïde personen. Zij kiezen voor een uiterlijk dat geassocieerd wordt met vrouwelijk of mannelijk 
of juist androgyn. Drag is kunst en kent geen grenzen.

Het canvas
Welke vorm van drag je ook kiest: de eerste stap in het transformatieproces is het creëren van een leeg canvas. 
Een egale huid, zonder wenkbrauwen om op te kunnen tekenen. Net als bij een tatoeage wordt de tekening stap Een egale huid, zonder wenkbrauwen om op te kunnen tekenen. Net als bij een tatoeage wordt de tekening stap 
voor stap aangebracht. Basislijnen om de verschillende onderdelen te positioneren, wenkbrauwen en kunstmatig 
grote oogleden. Dat wordt ingevuld met zwarte liner en kleuren. Daarna volgen de schaduwen (contouring) om 
de vorm van het gezicht optisch te veranderen. Een nepwimper, pruik en sierraden, maken het plaatjes compleet. 
Het proces om de huid te decoreren met lijnen en kleuren kan uren duren, net als het zetten van een tatoeage. 
Minder pijnlijk en niet zo definitief, want het uren durende proces wordt binnen 10 minuten met wat olie en 
doekjes tenietgedaan. Een volgende keer weer hetzelfde canvas om anders in te vullen.doekjes tenietgedaan. Een volgende keer weer hetzelfde canvas om anders in te vullen.

Drag is art.



‘We’re having a ball’
In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw is drag sterk beïnvloed door de ballroomscene uit New York. 
African-American, Latino, gay en transgenderpersonen organiseerden ‘balls’, waarin zij zich op een 
expressieve manier uitten om indruk te maken op het publiek en de jury. Tijdens deze balls was drag, of 
crossdressing - wat toentertijd bij wet verboden was - een belangrijk deel van de show. Mensen verenigden 
zich in “houses”, waarbij ze in verschillende categorieën, zoals Femme Queen realness, Business woman 
realness en lipsyncs streden om de titels. Een house had altijd een “mother” of “father” of the house en de realness en lipsyncs streden om de titels. Een house had altijd een “mother” of “father” of the house en de 
andere leden waren de “children”. Kijktips als je hier meer over wilt weten zijn de documentaire 
‘Paris is Burning’ en de populaire Netflix-serie ‘Pose’.

AbsolutelyDrag
AbsolutelyDrag is een entertainmentconcept: sassy yet classy en een ideale in- of aanvulling om uw gasten 
te vermaken bij kleine en grote evenementen. And that’s the T. Ook voor evenementen met een 
maatschappelijk karakter is AbsolutelyDrag de perfecte keuze.

AbsolutelyDrag is in 2017 gelanceerd doorAbsolutelyDrag is in 2017 gelanceerd door Amy Astoria en Victoria Vyper, twee dragqueens uit Utrecht. 
In het dagelijks leven zijn zij een koppel; als dragqueens zijn zij zussen die voor elkaar door het vuur gaan. 
AbsolutelyDrag staat bekend als elegant en benaderbaar. De queens streven naar perfectie, maar staan altijd 
open voor iedereen die iets positief bij wil dragen. AbsolutelyDrag maakt van uw evenement een mooie 
herinnering. Daarnaast zetten zij zich in voor acceptatie van de LHBTQ+-gemeenschap en hopen zij door 
zichtbaar en benaderbaar te zijn, bij te dragen aan een maatschappij waarin mensen nieuwsgierig zijn naar 
andere sub-culturen en elkaar respecteren.

AbsolutelyDrag heeft op diverse plekken eigen evenementen opgezet, waaronder SoAbsolutelyDrag heeft op diverse plekken eigen evenementen opgezet, waaronder So You Think You Can Drag 
– Midden Nederland. Hierbij gaan zij op zoek naar het nieuwe dragtalent van de Benelux. Daarnaast dragen ze 
bij aan de organisatie van Drag Queens United-evenementen, zoals de Pride-boot tijdens de Amsterdam Canal 
Parade. Uiteraard zijn ze daarnaast regelmatig te zien op diverse evenementen waaronder de Ink&Art-beurs. 
Wil je weten waar je AbsolutelyDrag binnenkort kunt spotten, volg hen dan via Facebook of 
Instagram: amy_astoria en victoria_vyper.
  



Amy Astoria
Amy Astoria staat bekend om haar kleurrijke kapsels en strakke make-up. Op het 
podium is ze een ware diva, maar off-stage kun je haar gerust vragen of je met 
haar op de foto mag. Ze ontwerpt en maakt haar outfits zelf, waardoor unieke 
looks ontstaan. Amy staat bekend om haar spot-on lipsyncs en ze beleeft naast 
het optreden ook veel plezier aan het poseren voor de camera. In het dagelijks l
even heefteven heeft Amy een RA-titel en werkt zij als financieel specialist bij 
een groot warenhuis.

Victoria Vyper
Victoria Vyper staat bekend om haar creatieve looks en optredens. Zij 
ontwerpt en maakt haar kleding zelf en maakt af en toe ook outfits voor anderen. 
Van catsuit tot galajurk, Victoria creëert voor ieder event een passende look; 
en je weet nooit of er nog een tweede outfit onder vandaan tevoorschijn komt. 
Daarnaast wordt zij gewaardeerd om haar brede scala aan optredens. Van ballad 
tot uptempo of musical, zij kan het allemaal. In het dagelijks leven heeft tot uptempo of musical, zij kan het allemaal. In het dagelijks leven heeft 
Victoria een PhD in de chemie en werkt als manager in een wetenschappelijk 
laboratorium.

Nutella Versace
Nutella is een heerlijke bitch! Een Italiaans-Nederlandse societydame die de 
hele wereld over reist. Niemand weet precies hoe ze tot het sterrendom kwam, 
valse geruchten zeggen dat ze in de jaren 90 begon met acteren in Italiaanse 
pornofilms. Er is nooit bewijs gevonden. Zij is de ambassadeur van Amsterdam 
Gay Men's Chorus. Een vaste gast in de comedyclub Boom Chicago. Ze vindt 
het heerlijk om iets terug te doen voor de gemeenschap door inzamelingsacties, het heerlijk om iets terug te doen voor de gemeenschap door inzamelingsacties, 
haar eigen pubquiz of gewoon bingo’s te organiseren.

Tom Puss
Tom Puss keek al vanaf jonge leeftijd enorm op naar popzangeressen als 
Lady Gaga, Cher en Kylie Minogue. Ze luisterde hun muziek luisterde en 
fantaseerde over hoe ze deze nummers zelf zou gaan vormgeven op het 
podium. Theater en musical waren haar hobby maar toen ze in aanraking 
kwam met drag dacht ze niet alleen 'Dit wil ik' maar vooral 'Dit kan ik!'. Het 
leukste aan optreden vindt ze dat ze haar eigen regisseur is. Ze vindt het leukste aan optreden vindt ze dat ze haar eigen regisseur is. Ze vindt het 
geweldig om ideeën en invloeden van om zich heen te verwerken in een act. 
Vooral de veelzijdigheid in optredens, typetjes, stijlen en looks die ze doet 
maakt het steeds leuker. Daarom is drag voor haar een kunstvorm die nooit zal 
gaan vervelen!  







 
Hey lezers ! Ik ben Tess Carmina, afkomstig uit Brussel (België), 31 jaar en ik ben tattoo artieste gespecialiseerd neodtraditional 
colour tattoos. Dit is mijn verhaal. 

MODELLENCARRIERE 
Op het einde van mijn tienerjaren bevond ik mij in de alternatieve music scene, ik luisterde veel metal, speelde elektrische 
gitaar, en ging meer en meer naar concerten en festivals. Daar werd ik natuurlijk enorm veel geconfronteerd met mensen met 
tattoos. Ook veel muziekartiesten naar wie ik op keek stonden vol met tattoos. Ik vond dat geweldig, niet alleen hoe ze eruit tattoos. Ook veel muziekartiesten naar wie ik op keek stonden vol met tattoos. Ik vond dat geweldig, niet alleen hoe ze eruit 
zagen maar ook de betekenissen erachter en vond dat een geweldige manier om jezelf te uit te drukken en origineel te zijn. 
Toen ik 19 was liet ik dus mijn allereerste tattoo zetten op mijn schouder en ik wist meteen dat dit niet mijn laatste zou zijn 
(hoewel dit niet echt hetzelfde was dat ik tegen mijn ouders zei toendertijd  ). Die eerste tattoo markeerde ook het begin 
van mijn modellencarrière. Ik werd vaak aangesproken om fotoshoots te doen vanwege mijn tattoos en alternatieve look. Hoe 
meer tattoos ik had, hoe meer ik gevraagd werd voor fotoshoots en uiteindelijk voor grote tattoo evenementen waar ik altijd al meer tattoos ik had, hoe meer ik gevraagd werd voor fotoshoots en uiteindelijk voor grote tattoo evenementen waar ik altijd al 
van droomde. Daar was ik dan aanwezig als model of presentatrice. Van conventies in België, Europa, tot zelfs een tattoo 
conventie in Bangkok, ik deed niets liever! Tattoos waren een echte passie geworden. Het artwork, het tattoo proces, van stencil 
tot eindresultaat, en de kunst permanent op je lichaam hebben, dat vond ik fascinerend. 

TATTOO ARTIESTE 
Na een modellencarriere van ruim 10 jaar was ik nog steeds even gepassioneerd door tattoos. Ik heb altijd al gespeeld met het 
idee van tattoo artiest, en hoe langer hoe meer mensen vroegen mij waarom ik mij niet lanceerde als tattoo artiest. Mijn idee van tattoo artiest, en hoe langer hoe meer mensen vroegen mij waarom ik mij niet lanceerde als tattoo artiest. Mijn 
antwoord was steeds: “Ik kan niet tekenen”. Hoewel ik het nooit probeerde. En dan heb ik het toch geprobeerd! Met potlood en 
papier voor de televisie, met een tutorial op YouTube “Hoe teken je een roos”. En zo ben ik beginnen tekenen. Ik was heel 
gemotiveerd en al snel begon ik mijn eigen tattoo designs uit te tekenen. Een beetje later volgde de eerste covid lockdown en 
had ik alle tijd om mijn tekenskills omhoog proberen te krijgen. Van ’s morgens tot ’s avonds, ik spendeerde uren per dag aan 
tekenen, tutorials bekijken en tattoo artiesten observeren optekenen, tutorials bekijken en tattoo artiesten observeren op YouTube. Na een jaar startte ik dan mijn zoektocht naar een 
apprenticeship. Eerst in een tattooshop in Vlaanderen, dan eentje in Wallonië. Ik ontwikkelde mijn eigen stijl en al snel ging mijn 
voorkeur uit naar de neotraditional stijl. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik anderhalf jaar ervaring met tattooëren, en ik 
doe niets liever! Ik heb nog enorm veel te leren en ik ben heel dankbaar aan iedereen die mij geholpen heeft op deze lange weg. 
Ik kan alvast niet wachten om te zien wat de toekomst voor mij in petto heeft. 

www.instagram.com/tesscarminatattoo  // www.instagram.com/tesscarmina 

VAN TATTOO MODEL NAAR TATTOO ARTIESTE



Wie ben ik? Jeroen Gordijn, begonnen met foto's maken toen ik heel jong was 
en langzaamaan is het fotograferen ook een groot deel van mijn leven geworden. 
Na eerst de Formule1 gefotografeerd te hebben, heb ik in Engeland geleerd in een studio te werken.
Fotografeer nu al jaren voornamelijk mensen, bijzondere mensen met een verhaal. 
Dat is het mooie van dit werk je krijgt zoveel te horen tijdens een fotoshoot. 
Daarom neem ik altijd de tijd een shoot is dus niet even gauw wat plaatjes schieten 
maar maar vooraf de ideeën, stijl en kleding bespreken en dan samen wat moois te maken.

In mijn studio in 's Hertogenbosch of op locatie of conventie dat maakt niets uit.
Waar veel mensen mij van kennen zijn de zombie/horror make-overs maar ook 
glamourshoots, boudoir en watershoots.

Mijn werk staat onder andere op Instagram @vampireerotica 
website www.vampire-erotica.com.
Zelf een shoot plannen dat kan contact via Instagram 
of mail of mail jgordijnat28@gmail.com bellen kan ook natuurlijk +31 (0)651315407

vampire-erotica











kavos Ink is looking for guest
artists who love to work 

close to the beach in a nice shop
working with all kind of artists
and clients. no drugs no drama

interested? contact andy bonzai
or send a dm on fb kavos Ink











Ik ben porno-actrice...        “Sinds  twee
jaar, maar begon al op mijn achtiende als
stripteasedanseres. Het is altijd een droom
geweest om in pornofilms te spelen, maar
ik durfde daar nooit iets mee te doen.Het is
toch een taboe en als danseres had ik nooit
te maken met seks”te maken met seks”

Uiteindelijk had ik het lef...       “Om de
stap te zetten. Daarvoor hadden mijn man
en ik onszelf eens gefilmd tijdens de seks.
Toen we het terugkeken,vonden we het best
uitzendingswaardig.We hebben dit toen op
internet geplaatst, waar we regelmatig 
videovideo’s van ons tweeen plaatsen. Ze zijn 
inmiddels ruim 300.000 keer bekeken.”

Op onze eerste video...    “Kregen we veel
positieve reacties van kijkers.Mensen deden
suggesties en vroegen of we ook verzoeken
deden. Sommige dingen hebben we echt
uitgeprobeerd, buitenseks bijvoorbeeld. We
houden niet van extreme dingen zoals slaan,houden niet van extreme dingen zoals slaan,
fetisj of SM.”

Mijn omgeving reageert...     “Heel goed
op mijn werk. De overgang van striptease-
danseres naar pornoactrice is groot, maar het
zit wel een beetje in dezelfde hoek. Ze waren
dus niet heel verbaasd. Ik maak inmiddels
niet meer alleen videoniet meer alleen video’s met mijn man, maar
ook met andere acteurs. Op alle kanalen is
wel een film met mij erin te vinden. Het genre
noem ik zelf ‘gezellige porno’Ik wil een leuke
losse sfeer op de set en het liefst werk ik met
zoveel mogelijk acteurs tegelijk. Een klik
met de ander vind ik belangrijk, dat maakt
de seks makkelijkede seks makkelijker.”

Zodra ik op de set sta...     “Gaat de knop
om en is seks puur mijn werk. De kijker ziet

seks,maar voor mij is het soms heel plastisch.
Ik zie een regisseur,een cameraman, andere
acteurs,lampen. Het komt regelmatig voor
dat ik er net lekker inzit en er ineens een 
lamp verschoven moet worden. Of dat een
pluk haar net even anders moet, of mijn been
in een andere houding gelegd. Ik geniet tijin een andere houding gelegd. Ik geniet tij
dens het maken van een film op een andere
manier, het is plezier maken.”

Thuis met mijn man...“Heb ik romantische
seks. Dan ga ik helemaal op in wat we doen.
Als ik een pornofilm met mijn man maak,
geniet ik ook. Omdat ik vrij dminant ben,
weet ik precies hoe ik het wil hebben. Zoweet ik precies hoe ik het wil hebben. Zo
gebeurt het dan ook,ik doe nisk waar ik niet

achter sta. Het liefst maak ik films waarin ik
squirt of een man oraal bevredig. Vooral deep
throaten vind ik leuk om te doen. Soms doe
ik wedstrijdjes met mezelf door te kijken
hoe diel ik een penis kan laten verdwijnen.
Ik kijk ook vaak naar andere pornofilms om
inspiratie voor technieken op te doen. Bon-inspiratie voor technieken op te doen. Bon-
nie Rotten, een Amerikaanse pornoactrice
vind ik goed. Zij is geen softie dat is leuk om
naar te kijken.”

Dat ik met anderen vrij...      “Vindt mijn
man prima.Hij heeft ook seks met anderen en
daar ben ik ook oke mee. Zolang we erover
praten en vertellen hoe we ons voelen, is erpraten en vertellen hoe we ons voelen, is er
geen sprake van jaloezie of nare gevoelens.”

Mijn zoon weet...   “Wat ik voor werk doe,
daar zijn we open over. Hij kan het beter
van zijn ouders horen dan van een vreemde.
Gelukkig krijgt hij nooit vervelend commen-
taar. Ik word wel regelmatig aangesproken
op straat, zowel door mannen als vrouwen,op straat, zowel door mannen als vrouwen,
omdat ze me herkennen. Ontzettend leuk,
zonder hen zou ik niet kunnen bestaan!”

‘Op straat word
ik regelmatig
herkend

’

" Sex Sells" 
Van reguliere job naar fulltime Pornstar.

Hoe mooi kan het zijn om van je hobby 
je werk te kunnen maken en dan ook nog succesvol !



Het verhaal van:

Tattoo Peter



Tattoo Peter

De oudst bestaande tattoo shop van Nederland 

 
Op de Wallen aan de Nieuwe Brugsteeg 28 in Amsterdam is de oudste nog bestaande 
tattoo shop van Nederland gevestigd en waarschijnlijk een van de oudste van Europa.  
De legendarische Tattoo Peter begon de shop die nog steeds onder die naam bestaat in 
1955. Toen hij in 1984 overleed nam Eddy Wertwijn de shop over, ook Jan Hus senior, 1955. Toen hij in 1984 overleed nam Eddy Wertwijn de shop over, ook Jan Hus senior, 
een halfbroer van Peter, en zijn zoon tatoeëerden er. De laatste 2 vertrokken begin jaren 
negentig naar Almere. 

Tattoo Peter begon zijn shop in 1955 in een kelder in de St.Olofsteeg, vlakbij de Nieuwe 
Brugsteeg waar de shop in 1977 heen verhuisde. Eddy Wertwijn kwam september 1980 
in de shop, daarvoor had hij zoals hij zelf zegt nooit getatoeëerd maar wel van jongs af 
aan al getekend. "Tattoo Peter is met mijn moeder Annie gegaan in 1976, zo ben ik in de 
tattoo wereld beland, hij heeft 8 jaar van mijn leven voor me gezorgd, van mijn 14e tot tattoo wereld beland, hij heeft 8 jaar van mijn leven voor me gezorgd, van mijn 14e tot 
mijn 22e. Ik heb het tatoeëren van Peter geleerd." Zowel in de huidige Tattoo Peter shop 
als in Tattoo Studio Almere, de shop van Jan Hus junior, hangen tekeningen van Tattoo 
Peter, ook zijn er tattoo machines van hem te zien. 

Handelsjongetje

Jan Hus senior en junior werkten al langer bij Tattoo Peter. Jan jr. die sinds begin jaren 
90 Tattoo Studio Almere runt, zat al bij Peter toen hij nog in de St.Olofsteeg zat. "Dat 
was in 1974, Jan was toen 13, hij had les van mijn broer" vertelt Jan sr. "Peter wiens 
achternaam De Haan is was mijn halfbroer. Hij heette eigenlijk Pier, heeft er zelf Peter 
van gemaakt. Peter en ik hadden dezelfde moeder maar een andere vader. Peter's vader 
was een handelaar, die reed met een groentekar rond in IJmuiden, daar heeft hij zijn was een handelaar, die reed met een groentekar rond in IJmuiden, daar heeft hij zijn 
jeugd doorgebracht in de Kaas- en Broodstraat. Peter is juli 1925 geboren in Sneek, ik
ben 10 jaar jonger. Maar Peter zat liever bij mijn vader omdat die zeeman was, Peter 
hield van het water, ging graag vissen." Peter was een jongen die altijd de straat op ging, 
vaak op pad was, een handelsjongetje, zo omschrijft Jan zijn broer. "Vroeger waren we 
allemaal arm, er was geen gas, dus ging Peter hout sprokkelen. In de oorlog is hij door 
de Duitsers tewerkgesteld in de duinen, op zijn 18e. Hij is toen op een mijn gelopen en zo 
zijn linkerbeen kwijtgeraakt. Hij heeft zelf met een riem zijn been afgezet. Zo is hij zijn linkerbeen kwijtgeraakt. Hij heeft zelf met een riem zijn been afgezet. Zo is hij 
gevonden. Als hij dat ongeluk niet had gehad, was hij vast gaan varen. Na de oorlog 
heeft hij van alles gedaan maar hij heeft nooit lang voor een baas gewerkt." Na de oorlog 
ging hij in de havens van Amsterdam, Hamburg en Rotterdam  postkaarten verkopen 
en ging hij mondharmonica spelen, weet Eddy Wertwijn te vertellen. Volgens Eddy 
werd er net als in Rotterdam door Herman de Boer ook al voor de oorlog in Amsterdam 
getatoeëerd. “Dat was Jaap Straatman, die tatoeëerde van 1934 tot 1937 in een café 
aan de Lange Niezel. Ik denk dat Peter hem kende. Peter was ook geïnspireerd door aan de Lange Niezel. Ik denk dat Peter hem kende. Peter was ook geïnspireerd door 
Christian Wahrlich, een Duitse tatoeëerder van voor de Tweede Wereldoorlog.”  



Katendrecht en tatoeëren in café’s

“Op een gegeven moment ontmoette hij Albert Cornelissen in Rotterdam, op 
Katendrecht, zo kwam hij voor het eerst met tatoeëren in aanraking,” vertelt Eddy. 
"Maar hij had bij mijn vader al een tattoo gezien, die was als zeeman in de VS geweest 
en had daar een tattoo laten zetten," voegt Jan er aan toe. "Toen hij het op Katendrecht
zag, dacht hij: dat kan ik ook. Hij kon immers goed tekenen, tekende al vanaf zijn jeugd, 
bootjes tekenen was zijn lust en zijn leven. Hij begon begin jaren 50 te tatoeëren in bootjes tekenen was zijn lust en zijn leven. Hij begon begin jaren 50 te tatoeëren in 
café's, daar ging hij met 2 auto-accu's op zijn rug langs, daar werkten zijn zelfgemaakte 
machines op. Hij gebruikte Oost-Indische inkt, heeft het geleerd door op Katendrecht 
te kijken hoe zij het deden, daar vonden ze het leuk dat hij interesse had." Eddy: “Hij 
tatoeëerde matrozen, biertje erbij, geen gezeik van de GGD aan je hoofd, peukie erbij, 
gewoon ouwejongens krentenbrood. Op een gegeven moment kreeg hij een naam, 
mensen vonden het prachtig wat hij zette.” Peter leerde behalve Albert Cornelisse op 
Katendrecht ook Tattoo Cannon en Tattoo Ramon kennen, allen inmiddels overleden. Katendrecht ook Tattoo Cannon en Tattoo Ramon kennen, allen inmiddels overleden. 
Eerst tatoeëerde hij alleen zwart-wit, later kwam hij via de Rotterdammers en andere 
tatoeëerders met wie hij contact kreeg in het buitenland aan kleuren, dat waren 
bijvoorbeeld Herbert Hoffmann (Hamburg), Ole Hansen (Nyhavn, Kopenhagen). “Met 
Cornelissen en Herbert Hoffmann heeft hij regelmatig contact gehad,” vertelt Jan Hus sr. 
“Zij hebben elkaar veel getatoeëerd. Hij ging vaak naar Kopenhagen maar ook naar 
Jimmy Skuse in Engeland, Painless Jeff en Terry Rigley in Schotland en naar Frankfurt 
waar een tatoeëerder zat die Sammie heette.”waar een tatoeëerder zat die Sammie heette.”

Shop in de St.Olofsteeg

Tatoeëren werd Peter’s passie. Eddy Wertwijn omschrijft hem als zeer creatief, hij 
maakte veel tekeningen. “Een tijdje terug kreeg ik tekeningen van Tattoo Peter 
toegestuurd van begin jaren 50,” vertelt Eddy “Via de Bristol Club uit Engeland, via 
Jimmy Skuse die de club mede had opgericht. Ze kwamen weer via iemand uit 
Denemarken. Tattoo Peter is ooit in Aarhus geweest en ja, hij gaf altijd alles weg, dus 
ook zijn tekeningen.” Peter kreeg het langzamerhand steeds drukker en in 1955 huurde ook zijn tekeningen.” Peter kreeg het langzamerhand steeds drukker en in 1955 huurde 
hij een kleine keldertje in de St. Olofsteeg, volgens Jan Hus sr. niet veel groter dan 4 bij 
4 meter. In de begintijd tatoeëerde Peter veel marinelui. “In de Amsterdamse haven 
lagen veel marineschepen en koopvaardijschepen,” vertelt Eddy. “Er kwamen veel 
Amerikanen en Canadezen. Hij kreeg het zo druk dat hij zijn broer Jan vroeg hem te 
komen helpen.” “Voor die tijd had ik niet zoveel contact met hem, hij was erg op zichzelf,”
vertelt Jan. “Vanaf 1960 kwam ik erbij, leerde het van Peter. Overdag werkte ik als 
walsmachinist voor de bestrating, ’s avonds kwam ik bij hem. De eerste 2 jaar heb ik walsmachinist voor de bestrating, ’s avonds kwam ik bij hem. De eerste 2 jaar heb ik 
alleen gekeken, hielp ik hem met dingetjes opknappen. Ik heb de vloer gelegd.



Ik haalde en bracht hem, hij reed zelf geen auto. We werkten zo: Peter zette de tekenlijn 
en ik kleurde het af. Ik zette geen tattoos, enkel maar kleuren.Vroeger was het zo druk, 
ze stonden echt in de rij te wachten. Jan jr. heeft in het begin ook eerst gekleurd. 
Peter’s zoon Tonnie zette de lijnen, Jan ging het afkleuren, later is Jan het zelf gaan doen. 
We zaten wel tot 2, 3 u. ‘s nachts te werken. De kleuren kwamen in poeiervorm uit de VS, 
die moesten we zelf aanmaken, die kwamen niet eens uit de tattoowereld.”

Tattoo machines, tekeningen en old school motievenTattoo machines, tekeningen en old school motieven

Peter bouwde zijn tattoo machines in de winter. Jan: “Dan was het rustiger. Ook 
maakte hij dan nieuwe tekeningen. Machines maakte hij van messing, met ’n handvat 
van hout en naainaalden, die moest je zelf bij elkaar binden met ‘n ijzerdraadje, vast 
solderen en op zo’n pennetje zetten en klaar was het. In de shop stond een emmer, de 
hele dag gebruikten we hetzelfde water, dat werd pikzwart op den duur. De inkt werd 
ook nooit vernieuwd, we hadden een stuk 5 of 6 kleurtjes in potjes van 2 cm hoog. Als 
het leeg het leeg raakte, werd er nieuwe bijgegooid. Per dag hadden we soms wel 30 klanten. Die 
Amerikanen en Canadezen wilden duiveltjes, ik kleurde wel 20 duiveltjes per dag, werd
er tureluurs van. Een naampje kostte 5 gulden, andere tattoos 15 gulden. De dure 
tattoos waren de grote stukken, die deed hij als het niet te druk was. Daar maakte hij 
aparte afspraken voor. De motieven die hij zette waren wat old school genoemd wordt: 
schepen, ankers, veel vogels, adelaars, duivels, naakte vrouwen. Hij tekende het allemaal 
zelf, voegde stukken van tekeningen bij elkaar of haalde er wat van af, er werd weer een 
vlag bij gevlag bij gezet bijvoorbeeld, zo deed hij dat. Je kon toen niet zoals nu tekeningen kopen, 
hij had zijn eigen sheets aan de muur hangen, maar lang niet zoveel als je tegenwoordig 
ziet.” Tattoo Peter zette ook Japans werk. Eddy: “Ik weet dat er ooit een Japanse 
tatoeëerder hier heeft gewerkt. Vanaf 1980 kon je tattoo boeken krijgen bij een 
boekwinkel op de Damrak, ook Japans. Als er een boek uitkwam over tatoeëren en dat 
was eens in de 3 maanden, dan werd Peter gebeld en bestelde hij er 5.

Lopende bandwerk

Jan sJan sr. omschrijft het tatoeëren in die tijd als lopende bandwerk. “Als hij een grote 
tattoo zette, kon ik hem lekker bijhouden. Peter zat op de ene stoel, de klant op de 
andere, als hij klaar was met de lijnen, schoof de klant door naar mij, ik zat ergens 
anders. Als er 5 mensen in de shop zaten, was het vol, de rest wachtte in een café 3 meter
tegenover de shop: De Haven van Texel.



Maar als er een dronken was, deed mijn broer het niet. Een keer dook een Canadees 
nadat hij was getatoeëerd zo de Oudezijdsvoorburgwal in, die werd ziek er kwamen 
2 MP’s om te vragen hoe dat kwam. Maar de café eigenaar zei wat er werkelijk 
gebeurd was.”

Urkers

De klantenkring van Tattoo Peter is in de loop der tijd heel divers geweest. Jan Hus sr.: 
“Eerst had je de marinelui, in de jaren 70 k“Eerst had je de marinelui, in de jaren 70 kwamen de bouwvakkers, er kwamen ook 
hoertjes die een tattoo wilden.” Een aparte groep waren de mensen uit Urk. Eddy: “De 
Urkers kwamen hier begin jaren 70. Je zat de hele dag Urkers te tatoeëren, het ging via 
mond-tot-mondreclame. Zo ging dat vroeger. Ze wilden scheeppies, zwaluwen, weinig 
doodskoppen. Alleen al dat je een tattoo nam, was al een probleem.

Jaren tachtig

Jan omschrijft de sfeer in de shop als heel gezellig. “We hebben veel gelachen. Er kwam 
‘n ‘n keer een hele ploeg Canadezen binnen, kerels van heb ik jou daar, na 2 prikkies 
vielen ze flauw, lagen er 3 op ‘n hoop , mijn broer ging gewoon door, je kan niet 10 
minuten niks doen.”De shop zelf was heel simpel. “We hadden niks, in die kelder hadden 
we ook geen afvoer, geen gootsteen, wel een kraan. We schepten het water eruit en 
maakten om de zoveel tijd de kelder schoon, nu zou dat afgekeurd worden.” Vanaf de  



jaren tachtig veranderde de sfeer. Jan: “Het werd minder druk omdat er steeds meer 
tatoeëerders kwamen, de eerste 10 en 15 jaar was Peter de enige in Amsterdam, toen 
kwam Cor erbij in de Indische Buurt. De regels werden ook strenger. In jaren 80 kwam 
de GGD langs, die zei dat we een sterilisatiemachine moesten hebben. Mijn broer heeft 
dat niet meer meegemaakt. De machine werd in ether gedoopt en schoon wasie. 
Handschoenen deed hij ook nooit aan “Zaterdagavond om een uur of 9 bracht ik hem 
weg, weg, vanaf zondag ging hij graag vissen, hij woonde bij het Waterlooplein, woensdag 
kwam hij terug, tot en met zaterdag werkte ik met hem samen.  Begin jaren 80 kwam 
Eddy erbij als tatoeëerder.” 

Drie shops en conventie in De Brakke Grond

Eddy kwam al voor 1980 bij Tattoo Peter. Hij vertelt dat Bill Loika uit de VS begin 
jaren zeventig bij Peter kwam tatoeëren, die is na jaren weer teruggekeerd. Eddy: 
“Toen ik begon te tatoeëren had je in Amsterdam 3 shops: wij, Henk en Tattoo Cor in 
Amsterdam-Oost. In 1978 Amsterdam-Oost. In 1978 was de conventie in De Brakke Grond, georganiseerd door de 
Bristol Club. Toen kwam ik hier, zag ik Spider Webb, Lyle Tuttle, Crazy Eddy Funk, 
Terry Rigley, Painless Jeff, Sammie, die kwamen allemaal in de shop langs, ik was toen 
15. Ik ben hier in 1980 komen werken, begon te tatoeëren met de oude tattoomachines 
van Tattoo Peter. Het pand hiernaast zat vol met heroïne. We hadden daar veel last van, 
Tattoo Peter is bijna failliet gegaan, er kwamen geen klanten meer. Vanaf eind jaren 80 
is het weer beter geworden.”



Tattoo vader 

Eddy zegt blij te zijn dat hij Tattoo Peter ooit heeft leren kennen. “Hij heeft me een 
toekomst gegeven, ik tatoeëer nu zelf 32 jaar, de shop bestaat in 2022 67 jaar. Peter was 
mijn tattoo vader, hij was streng, als ik een fout maakte met tatoeëren, krijg ik echt goed 
op mijn flikker. Hij was hard voor zichzelf , mensen die dat zijn -dat heb ik zelf ook- zijn 
het ook voor anderen. De laatste jaren van zijn leven heb ik best wel veel gesprekken 
met ‘m gehad. Je zag toen wel dat hij ziek met ‘m gehad. Je zag toen wel dat hij ziek was, en niet meer van die strakke lijnen zette 
wat hij gewoon heel goed kon. Het is nu heel anders als vroeger, het was veel simpeler, 
een hartje was een hartje, een bloemetje een bloemetje. Je had je voorbeelden, ik heb 
nog wat hangen hier voor in de shop, mensen kijken er helemaal niet meer naar.”

Basis van het tatoeëren in Nederland 

Tattoo Peter is naast de tatoeëerders van Katendrecht de pionier van het tatoeëren in 
Nederland geweest, zeker van de oude garde. Veel zijn door hem geïnspireerd en 
getatoeëerd. Maar de jonge genegetatoeëerd. Maar de jonge generatie weet weinig meer van hem. “Ik vind de dikke 
lijnen nog altijd het mooist,” zegt Jan Hus jr. “Als je nu werk ziet van Peter van 30, 40 
jaar geleden, zie je dat het zijn werk is. Zijn kracht waren zijn lijnen, hij had maar 3, 4 
lijnen nodig en er kwam al een tekening uit. Wat hij heel graag deed, waren schepen, dat 
deed hij zo uit zijn hoofd, zonder lijnen, hij zette ze meestal direct op de huid.”
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Na 30 jaar tattooeerder te zijn geweest in hartje Amsterdam
moet mij toch even t volgende van t hart.

Het valt mij op dat de echte tattooeerder aan het uitsterven
is. zeer jammer, jammer is eigenlijk nog zacht uitgedrukt.
Toen ik begin jaren 80 voor t eerst in n tattoo shop kwam
kwam je ook echt in n tattoo shop terecht,tekeningen aan de
muumuur, een zwaar getattooerde tatooeerder met hier en daar een 

skull en andere gerelateerde prularia.
Wat thans toch in zwaar contrast staat [uitzonderingen daar
gelaten] met de tattooshop van tegenwoordig waar je je soms 

afvraagt ben ik in n kliniek terecht gekomen? 
mag ik hier naar binnen? enz enz

Ik begrijp dat er enige hygiene verwacht en zelfs verplicht is,
vind wel dat dit dus zwaar overdreven word [ nu weer met vind wel dat dit dus zwaar overdreven word [ nu weer met 

bepaalde kleuren die niet meer zouden mogen].
Waar je vroeger getattooeerd werd door n zwaar getattooerde
meneer, maak je tegenwoordig de kans dat je in de tattoostoel 
terecht komt bij een afgestudeerde kunst academicus die

zelf niet eens getattooeerd is.
Hoe kan je iemand wijs maken dat hij stil moet zitten tijdens
het tattooeren als je zelf geen tattoos heb, waardoor je weethet tattooeren als je zelf geen tattoos heb, waardoor je weet

hoe het daar voelt.
Dan heb je tegenwoordig ook nog tattooshops waar ze tattoos

weg laseren.... pffffff.
Je gaat toch ook niet naar de sperma bank voor n abortus !!
Waar ik vroeger getattooeerd werd door n zwaar getattooeerde
meneer met peuk in z,n bek en n biertje in handbereik zie je mij
niet meer zo snel in de tattoostoel belanden bij de hedendaagseniet meer zo snel in de tattoostoel belanden bij de hedendaagse

tattooeerder .
Als nostalgist ben ik teleurgesteld dat het beroep zo veranderd is

maar daar ben ik ook nostalgist voor natuurlijk !!
Toch wil ik nog wel even kwijt dat er tegenwoordig geweldig
goede tattooeerders zijn,waarbij n tattoo zetten echt de moeite 

waard is,zelfs in n shop die eruit ziet als n kliniek.
Mensen maak er n mooie dag van maar onthoud 1 ding ;Mensen maak er n mooie dag van maar onthoud 1 ding ;

Houd HOEREN, ZEELUI en BIKERS in ere, zij zijn de gene
die de weg voor u vrij hebben gemaakt.

      groeten  Dikke Dennis

nikky van trappen

dikke dennis overweg

Ik wil mensen laten zien wat ons als artiesten drijft, wie wij zijn en waar 
wij voor staan. Want wie is nu eigenlijk dat gezicht “achter de naald”? 
En welke verhalen gaan daarachter schuil?
Maar veel meer nog wil ik de deuren van de tattoowereld voor een breder 
publiek openen. Nog veel te vaak hoor ik dat de drempel soms best wel 
hoog is om zomaar, zonder afspraak, een tattooshop binnen te lopen. De 
meeste mensen wandelen pas voor het eerst een tattooshop binnen wanneer meeste mensen wandelen pas voor het eerst een tattooshop binnen wanneer 
zij exact weten wat voor tattoo ze willen en waar deze moet komen. Hun 
onderzoek doen ze online met het portfolio dat ze vinden op websites of 
social media pagina’s. En of je dan een klik voelt met de door jouw 
gekozen artiest... daar kom je vaak pas achter wanneer je al in de stoel ligt. 
Best wel gek eigenlijk, want bijna iedereen die een tatoeage laat zetten 
heeft daar een bijzonder verhaal of betekenis bij. Dan wil je een klik voelen 
met de persoon die dat op jouw lichaam vereeuwigd toch?met de persoon die dat op jouw lichaam vereeuwigd toch?

In de loop van de jaren is dit proces enorm verandert. Je merkt dat mensen
 tegenwoordig naar veel meer op zoek zijn dan alleen dat mooie plaatje: 
het is meer een beleving geworden die aan alle kanten meetelt. Je kunt nog 
zo’n mooie tatoeage ergens laten zetten, maar als dat eerste gevoel niet 
goed zit komen mensen uiteindelijk daar niet meer terug. 

Ik herken het nog zo toen ik mijn eigen eerste stappen zette in de 
tattoowereld. Het voelde als een gesloten deutattoowereld. Het voelde als een gesloten deur, individualistisch, en gek 
om zomaar ergens binnen te stappen. Ik vond het lastig om de juiste klik 
te vinden met het enorme aanbod aan verschillende shops en artiesten.
Dat moet anders kunnen dacht ik. Die drempel mag weg en de 
spreekwoordelijke deuren mogen wagenwijd open. Ik wil mensen een 
kijkje achter de schermen geven. Hen vertrouwd maken met de shop en 
onze artiesten. En mocht je ooit bij ons binnenstappen, dan wil ik dat het 
voor je voelt als thuiskomen, een plek waar jouw verhaal ertoe doet.voor je voelt als thuiskomen, een plek waar jouw verhaal ertoe doet.

Vanuit mijn grote passie voor tatoeeren - en kunst in het algemeen - en 
mijn eigen ervaring als artiest, heb ik besloten om een dit concept op te 
zetten. Het is een concept waarin samenwerking, zowel met andere 
artiesten en jou als klant, centraal staat. 
Het vastleggen van iemands verhaal is daarbij een belangrijke factor, 
waarmee ik dat gevoel van vertrouwen overal in door wil trekken. Ik 
luister oprecht naar iemands verhaal, en vind het ook belangrijk om daar luister oprecht naar iemands verhaal, en vind het ook belangrijk om daar 
de tijd voor te nemen. 
Een tatoeage zetten kun je maar één keer goed doen. Er is tegenwoordig 
zoveel mogelijk wanneer het gaat om verschillende stijlen, waardoor een 
goede research vooraf essentieel is geworden. Daarom heeft elke artiest 
binnen onze shop zijn eigen stijl en specialisme. Zij krijgen daarmee hun 
eigen podium. Wanneer een artiest iets creëert vanuit zijn eigen gevoel en 
perceptie, ontstaan namelijk de mooiste kunstwerken.perceptie, ontstaan namelijk de mooiste kunstwerken.
Aan de hand van iemands wensen en ideeën, zoeken wij samen naar de 
beste match tussen jou en de artiest. Zo krijg je bij ons een blijvend 
kunstwerk, waar je de rest van je leven trots op kunt zijn;
Met veel zorg en aandacht op het lijf geschreven.

Zowel vanuit de visie van de klant, als in die van de tattoeëerder zijn er 
veel dingen verandert. Verandering is iets moeilijks, maar ook iets moois.
Het klopt dat veel dingen vroeger heel anders werden aangepakt, maar dat Het klopt dat veel dingen vroeger heel anders werden aangepakt, maar dat 
er geïnnoveerd wordt betekent niet dat het oude er niet meer mag zijn. Ik 
heb heel veel respect voor de roots van onze branche. Die generatie 
tattoeëerders heeft de weg vrijgemaakt voor de tattooshops van nu.
Maar ik ben ook van mening dat of je nu behoort tot de oude garde of juist 
de nieuwe generatie tattoeëerders; in de essentie blijft ons vak voor 
iedereen hetzelfde.
Creativiteit draait om het scheppen van datgene wat nog niet bestaat. Creativiteit draait om het scheppen van datgene wat nog niet bestaat. 
Kunst is heel relatief, en juist daarom kunnen we hier nog zoveel meer uit 
halen wanneer we de handen ineen slaan. De essentie van onze brache is 
eigenzinnig zijn, jezelf zijn en dat ook kunnen uiten. Om die creativiteit en 
eigenzinnigheid te blijven behouden moet de verandering omarmt worden. 
De tattooscene is geboren uit een ‘outcast’ sentiment, staan voor je wie 
bent en als dat niet geaccepteerd werd, jammer dan! Regels instellen voor 
hoe een shop of een tattoeëerder eruit moet zien, snijdt toch een klein beetje hoe een shop of een tattoeëerder eruit moet zien, snijdt toch een klein beetje 
in de fundamenten van onze roots? 
Laten we nu geen modder gooien binnen ons eigen team en een tweedeling 
het leven in roepen van nieuwe en oude tattoeëerders. 
We zijn tenslotte allemaal schoenmakers van dezelfde leest.

Old School  versus New Generation







Meet Roel van Hoff

Roel van Hoff® is a qualied master shoe maker and winner of gold at the “European Shoe Championships”. 
Roel went from being a collector to a master shoemaker after graduating from the Dutch Shoe Academy. 
He was the rst cobbler to pioneer restoring exclusive Nike’s in Europe. Noticing that the soles of expensive, 
exclusive sneakers often loosened or started to crumble he had to respond to that.  Soon people from all over 
the world started sending him their shoes for repair. From Hawaii to Germany and Singapore. 
TToday, Roel van Hoff runs the Sneakersschool next to his bespoke business. The SneakersSchool enables people 
from all over the world to unluck their creative potential and guide them towards the creation of unique sneakers. 
Passing on the craft to a new generation of cobblers. With the bespoke services customers and 
companies can order unique handmade custom Jordans or Air Max sneakers which fully t their unique identity. 

sneakersschool 
Founded by Roel van Hoff®, 

The Sneakersschool.com is a sanctuary for sneakerfreaks to turn that long 
cherished wish of being able to make sneakers into a reality. 

It’s the place for inspiration and to connect with a communityof likeminded people. 
Our mission is to enable people from all over the world to unluck 
their creative potential and guide them towards the creation of an unique piece of art. 

Regardless of your level of expertise we offer all the equipment and resources 
yyou need to take your craft to a next level.
After each course students will be able to create handmade Jordan 1’s or Air Max sneakers 
from scratch. Mastering the full process from deconstructing to reconstructing.









  Ik ben al járen trouwe bezoeker, van Tattoo-Conventies, en ben over het héle Westelijk Halfrond geweest, tot 
in Amerika toe, maar de gezelligste, naast die van m’n broeder Gert in Zeist, waren tóch altijd de “gatherings” van 
Bolle Andy en zijn Crew, waarbij Eindhoven Steentjeskerk/Klokgebouw en 
Rotterdam (excuus; ROCKERDAM!) AHOY er wel bovenuit torenden. Ik schreef, lang geleden alweer, ’n column 
in de Tattoo Planet, onder de titel “Stowies to tell”, nou, laat ik U zeggen, dat ik met de anekdotes in 
Rockerdam AHOY, alleen al, ’n half BOEK kan vullen!

   ’n Paar “pareltjes” dan; Zo’n 10 jaar terug vroegen mensen mij, om hun een RF te tattoeeren; Rooie Frans!    ’n Paar “pareltjes” dan; Zo’n 10 jaar terug vroegen mensen mij, om hun een RF te tattoeeren; Rooie Frans! 
Sowieso al ’n EER, als mensen met je handtekening rond willen lopen, FOR LIFE, maar één van de éérste, 
zoniet DE eerste, zette ik, IN AHOY, bij Tattoo Woody, Leon van Es. Ik keek hem aan, want die zat ramvol met 
inkt, en vroeg; “WAAR dan?” en hij wees meteen boven op z’n HOOFD! Wotdafak? Nou werd ik daar 
behoorlijk zenuwachtig van, met mijn beperkte vaardigheden op ’n hoofd, van ’n fijne gabber, dus ik zei; 
“Oké; zó laat dan!” Om me nog even “moed in te kunnen drinken” en ’n paar sigaretten te paffen, tegen de 
zenuwen.. Maar dat nieuws ging , als een lopend vuurtje over de Conventie-vloezenuwen.. Maar dat nieuws ging , als een lopend vuurtje over de Conventie-vloer, en iedere keer als 
mensen zeiden; “Hé Rooie; ga jij Woody zo, op z’n kop steken?” werd ik nóg zenuwachtiger.. Shitzooi! Dus op 
het afgesproken tijdstip liep ik naar Woody z’n stand, waar zich al tientallen mensen verzamelt hadden, en een 
bataljon fotografen: tot OP het “balkon” stonden ze! En Woody zat te láchen, die voelde aan z’n water, hoe 
benauwd ik was.. Maar ik hield m’n “cool”. Machine lag al klaar, en ’n cup rode inkt. Ik checkte de naald, en die 
stond op DRIE centimeter ongeveer.. “Woody, da’s veel te diep!” Antwoord; Ja JIJ bent de tattoo-artiest! 
Lekker he! Maar ik FLIKTE het gewoon, terwijl er 20 cameraLekker he! Maar ik FLIKTE het gewoon, terwijl er 20 camera’s flitsten, en knalde het er in EEN keer, 
goed in.. WOW! Ik stond zélf versteld!

   In datzelfde AHOY, zette m’n fijne makker Bart, van White Trash Tattoo, Johnny Cash achter m’n rechteroor, 
tot in m’n nek, en zette “Gigant” Ramsley Flaneur, van Flaneur Tattoo, me een prijswinnende Ice T-portret op 
m’n achterhoofd links. Toen Bart met me bezig was kwam Mia, van MIA’s Tattoo Vision Zwolle naar me toe, 
en liet haar tattoo zien, van MIJ en m’n hond Bitch (BAM! Ja, ik jankte effe, van zóveel eer..) Vrienden uit 
de US of A, die ik weer terugzag, terugvond, en altijd de hele grote Tattoo-FAMILIE BIJ elkaar! Niet alleen 
hebben we de conventies gemist, de afgelopen twee jaahebben we de conventies gemist, de afgelopen twee jaar, maar ook ELKAAR, dus ik dank Onze Lieve 
Elvis (GOD!), op m’n blote knietjes, dat we deze maand elkander weer mogen huggen, zien, vervelen en ’n goed 
glas kunnen drinken, samen! Ik heb de afgelopen weken al TIG telefoontjes en berichten gehad: “Frans; ben 
JIJ ook in Rotterdam?” dat geeft het maar aan, hoeveel we het hebben gemist..

   De MUZIEK op deze conventies was ook altijd van Jeweleste; Rock ’n Roll uit de speakers! Van geweldige DJ’s 
als BRIE en LUCKY ROT, maar ook van bands! Ik herinner me nog een optreden van Dave Phillips, die de dág 
ervoor nog de Eervoor nog de Effenaar in Eindhoven leeg hadden laten lopen omdat ze zo slécht waren, maar op de Conventie 
een PERFECT optreden gaven! Beetje lullig voor de band, dat er maar ’n paar man uit hun plaat stonden te gaan; 
M’n broeder Toon en ik! Ha Veel superbands gezien, op Andy’s Conventies; Van Batenburg Hellbilly en 
Bang Bang Bazooka tot Hellbilly Hookerpunch.

   Ik weet niet of dit schrijven nog vóór de Rockerdam AHOY Tattoo Conventie gepubliceerd word, maar ALS dat 
zo is; KOM, naar de AHOY, be THERE or be SQUARE! Ik weet zéker dat dhr Spaan (u weet wel; volslanke Andy), 
EN zijn fantastische, zorg- en behulpzame, GASTVRIJE team, er weer een grandioos evenement van gaan maken!

   LET’S ROCK, Rockerdam, uit z’n   LET’S ROCK, Rockerdam, uit z’n VOEGEN!!!

Rooie Frans: Stories to tell





Kamila Burzymowska is a Polish photographer who has been professionally involved in the tattoo scene for about 10 years. 
She is a graduate of sociology at Warsaw University and the Warsaw Academy of Photography, which she completed with honors. 
To this day, her knowledge of sociology, her curiosity about people, and her photographic skills have blended well with each other at 
tattoo conventions. This is where she photographs people proudly displaying their beautiful and colored bodies. She fell in love with 
the environment of tattooed people and devoted 1/3 of her life to photographing them. 

Kamila works with tattoo conventions, tattoo magazines and tattoo studios in Poland and abroad. She photographs only tattooed people Kamila works with tattoo conventions, tattoo magazines and tattoo studios in Poland and abroad. She photographs only tattooed people 
whose images have been used many times for articles published in printed and online press all over the world. There we could admire 
Kamila's photos from tattoo conventions to which she travels around the world for many years.

Photographs that Kamila takes adorn more than 50 covers of magazines sold on almost all continents. International publications have 
given Kamila a strong position in the tattoo world. Skin Deep Tattoo Magazine - once the best-selling tattoo magazine in the 
UK - called her "the best show photographer in the world".UK - called her "the best show photographer in the world". You can read about Kamila and her work, among other things, in 
interviews in over a dozen magazines, blogs and tattoo websites around the world. 

Kamila's works are characterized by a lot of colors and contrasts. She is a lover of simple and aesthetically pleasing images, 
which are full of positive emotions. 
































