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INKTOBER MEETS 
JAM VISUAL THINKING

Alle tekeningen van 31 dagen inktober



4

HALLO ALLEMAAL!
En welkom, bij het grote JAM-Inktober-2017-BOEK! Voor degenen die niet 
weten wat dat precies inhoudt, een korte introductie. In 2009 begon Jake 
Parker; een Amerikaanse illustrator Inktober (www.inktober.com). Het was 
voor hem een manier om zijn handtekenvaardigheden te verbeteren en de 
ambacht van het inkten nieuw leven in te blazen. 

De uitdaging is simpel, gedurende de maand oktober maak je dagelijks een 
tekening bij het door Jake aangeleverde thema. Inmiddels doen daar ieder 
jaar duizenden artiesten wereldwijd mee aan Inktober. En wij dus ook. In dit 
boek vind je alle tekeningen die onze talenten dit jaar gemaakt hebben, en 
dat zijn er nogal wat! 

Zoals gezegd, 31 dagen lang iedere dag een thema. Die lijst wordt ruim van 
tevoren gelanceerd. Mocht je dat willen, kun je dus vooraf al een flinke stapel 
ideeën klaarleggen. Wij besloten dat we liever iedere dag hoorden waar we 
mee te maken kregen om daar vervolgens à propos een beeld bij te creëren. 
Tijdens Inktober begon onze dag dus steevast met een creatieve aankondiging 
van het woord van de dag door Martijn. We vonden ze zo tof dat we ze bij 
iedere dag in het boek terug hebben laten komen. 
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We tekenen allemaal voor ons werk. We tekenen dus HEEL VEEL. Inktober was 
voor ons een mooie kans om eens buiten de begane paden te treden en te 
experimenteren met vormen, stijlen, materialen en composities. Niet alles is 
perfect geworden, maar dat is ook niet het doel van deze exercitie. Het mag 
een keer mislukken, of anders uitpakken dan verwacht. Dat is juist de lol van 
Inktober!

Inktober draait om het plezier van het tekenen, en het gevoel dat je dat met 
zijn allen doet. Iedereen begon met een ander doel aan deze challenge, maar 
elkaar inspireren is altijd het hoofddoel geweest. En daar zijn we zeker in 
geslaagd. Er zijn zelfs in vier gevallen vervolgscenes gemaakt van tekeningen 
van collega’s, kun je ze vinden? 

We hopen dat we jou met dit boek hebben kunnen inspireren zoals we 
elkaar hebben kunnen inspireren tijdens Inktober. Daarnaast hopen we dat 
het delen van al deze tekeningen, zowel de geslaagde experimenten als de 
“voor-verbetering-vatbaar-uitspattingen” voor jou ook dienen als een open 
uitnodiging om te experimenteren. En misschien zien we je dan volgend jaar 
tijdens Inktober wel voorbij komen! 

annette, Emilie, emma. freya, herman, jeroen, martijn, mike, rein, rick, wilco & wouter
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Meest gebruikte tools deze inktober!
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SWIFT

Voor de diehards onder
ons die de thema’s dag voor
dag willen oppakken is hier

heel vlug het thema 
van dag 1: SWIFT

1 oktober
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Swift
Isn’t it all
A matter of perspective
What we think we see
Inherently selective
 
I look around
And wonder: what do you see?
From the passenger seat
Of my decade-old Suzuki
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DIVIDEDDIVIDED

Dag 2 is begonnen, en sommigen hebben 
al een mooi resultaat opgeleverd! 

Moge het duidelijk
zijn, het thema van vandaag 

is DIVIDED. 

2 oktober
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Divided
She tried to change me and I let her
She tried to change me for what I did

She tried to change me for the better
And I didn’t even fight it

Now I am very much together
And we are even more divided
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POISON

Dag 3 is aangebroken en we 
kunnen er vergif op innemen 

dat er weer mooie dingen 
getekend gaan worden! Het 
thema van vandaag: POISON

3 oktober
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