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Koen Mok

in de zoveel tijd mijn illustraties naar het
videogame-magazine 'Power Unlimited'
(bestaat nog steeds!), waarin ze vervolgens
werden geplaatst.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Dag allemaal, ik hoop dat iedereen gezond
en wel is tijdens deze uitdagende en vreemde
tijden. Mijn naam is Koen Mok. Ik woon
samen met mijn partner en ons zoontje in
Amsterdam. Momenteel ben ik werkzaam
als brand / graphic designer & illustrator
intern bij een bedrijf. Daarnaast werk ik op
zelfstandige basis voor diverse opdrachtgevers
en klanten. Mijn klantenbestand is zeer
breed. De opdrachtgevers zijn afkomstig uit
verschillende branches zoals bijvoorbeeld:
Fintech, Blockchain, corporate, start/scaleups, nightlife, retail, tech, NGO's en horeca.
Mijn geboorteplaats is het uiterst exotische
Zaltbommel
(Gelderland).
Technisch
gezien ben ik een Nederlander, terwijl mijn
etnische achtergrond Chinees is. Ik behoor
tot de zogenoemde groep tweede generatie
Hong Kong-Chinees hier in Nederland.
Opmerkelijke observatie: ik word vaak door
andere mensen in eerste instantie aangezien
voor een Indonesische of een Thais persoon.
Wanneer ik vervolgens vertel dat mijn afkomst
Chinees is, voelen ze zich hierdoor verward.
Mijn ouders zijn vanwege economische
redenen eind jaren 70, begin jaren 80 vanuit
Hong Kong geëmigreerd naar Nederland. De
Chinees-Indische restaurants waren destijds
zeer populair hier in het land, dus besloot
mijn vader samen met een groep vrienden en
kennissen (ze woonden allemaal in de buurt
van de stad Yuen Long, New Territories) hun
kansen te grijpen in deze branche.
Samen met mijn broertje en mijn oudere
zus groeiden we op eerst in Zaltbommel en
later, door een verhuizing, in Bakel, een klein
dorpje dichtbij Helmond in Noord-Brabant.
Aanvankelijk waren wij, volgens mij, de
eerste gekleurde personen in dat dorpje daar
halverwege de jaren 80. We groeiden op in een
zeer rustige, kalme en vriendelijke omgeving.
(Het dorpje had niet eens een stoplicht. Zo
klein en rustig was het dus daar.)

Wanneer wist je dat je graﬁsch
ontwerper wilde worden?
Van kleins af aan was ik al helemaal in de ban
van tekenen, ik tekende op alles wat los en
vast zat. Ik herinner me dat ik Mickey Mousesokken ging natekenen. Verder tekende ik veel
Smurfen, Knight Rider en Transformers vaak
samen in dezelfde tekening.
Op de middelbare school bleef ik tekenen,
bijvoorbeeld voor de schoolkrant. Op mijn
zestiende had ik een illustratiewedstrijd
van het theater in Helmond gewonnen:
het winnende werk werd de cover van de
programmabrochure. En ik stuurde eens

Eén van mijn grote hobby’s toen was het
verzamelen van Amerikaanse comics. Ik
haalde er veel inspiratie uit. Enkele namen van
illustratoren van wie hun werk indruk op mij
maakte:
Bill Sienkiewicz, Jim Lee, Todd McFarlane,
Dave McKean, Mike Mignola, Frank Miller,
Moebius en Walter Simonson.
Mijn voornaamste drijfveer was en is nog
steeds om met mijn designs en illustraties
mooie beelden te creëren die impact maken bij
het publiek en die hierdoor te betrekken. Het
bijdragen aan schoonheid in deze wereld en
het bijdragen aan het leven van mensen, door
hen blij en gelukkig te maken.
De stijl van mijn designs en illustraties is
een mix van speelse, opvallende, eigentijdse,
dynamische en grafische elementen met een
vleugje East meets West.
Ik geloof dat ik destijds heel erg geluk had;
Mijn zus had voor een baan bij een grote
financiële corporate gekozen, waardoor ik,
vanuit mijn ouders, gelukkig weinig tot geen
druk voelde om voor een soortgelijke baan te
kiezen. (Hun standpunt begrijp ik volkomen:
ze wilden er voornamelijk voor zorgen dat hun
kinderen een zo’n rimpelloos en financieel
succesvol leven zouden gaan leiden) Ik merkte
dat ik erg werd vrijgelaten in mijn keuze om de
Akademie Kunst & Vormgeving te volgen. Ik
ben mijn ouders dan ook zeer dankbaar, dat ze
mij deze specifieke vrijheid hebben gegeven.
Tijdens mijn studie op deze kunstacademie (ik
heb daar een geweldige tijd gehad!) merkte ik
al gauw, dat ik mijn illustratievaardigheden en
mogelijkheden perfect kon uitbreiden en kon
combineren met grafisch design. Uiteindelijk
ben ik daar dus afgestudeerd in de richting
Grafische Vormgeving.

Zijn er opdrachten of projecten die
je hebt gedaan waar je heel trots op
bent?
Ik ben waarschijnlijk het meest trots op
het project dat ik enkele jaren geleden
voor Bose heb uitgevoerd, de bekende
audio-equipmentfabrikant uit de VS. De
desbetreffende artdirector belde mij op vanaf
het hoofdkantoor te Massachusetts. Hij had
ergens op internet toevallig een illustratie
van mij gezien, vrij werk, dus iets wat ik
niet in opdracht had gemaakt. Hij vond de
specifieke illustratie en bijbehorende stijl
erg goed passen bij het promoten van een
destijds nieuwe hoofdtelefoon. Ik werd
gevraagd om een soortgelijke illustratie te
maken, die zij vervolgens konden gebruiken
voor hun advertentiemateriaal. Ik was blij en
verheugd dat deze artdirector mij speciaal had
uitgekozen voor dit project, puur vanwege
mijn eigen kenmerkende illustratie stijl.
Wat ik verder van dit project heb geleerd:
probeer heldere afspraken te maken. En probeer
daarna de afspraken die je hebt gemaakt met
alle betrokkenen zwart-op-wit te hebben,
hetzij via e-mail of op papier. Zo voorkom je
onderling eventuele onduidelijkheden of rare
misverstanden. Het kan later namelijk nog wel
eens van pas komen.

Heb je een tip voor jongens en
meisjes die ook creatief zijn en net
als jij designer willen worden?
Probeer gaandeweg in je creatieve werk
erachter te komen wat jouw unieke,
kenmerkende en opvallende inbreng is. Is het
bijvoorbeeld een unieke stijl en/of werkwijze
die je hanteert? Of heb je bijvoorbeeld een
bepaalde missie/visie, boodschap of waarde
die je graag wil overbrengen door middel van je
werk? Kijk en vind uit, hoe jij jezelf, als creatief
persoon en met je werk, kunt differentiëren
tussen alle andere creatievelingen. En probeer
deze kenmerkende uniekheid naar voren te
brengen: wat maakt jou nou typisch jou en wat
wil je graag bijdragen in deze wereld? Door
jezelf deze vragen te blijven stellen, hou je jezelf
scherp, ook als persoon.
Verder: durf te vragen om feedback. Leer van
de kritiek en van het commentaar die anderen
jou geven. Wees vooral niet bang om fouten te
maken. Daarvan leer je alleen maar, van vallen
en opstaan. Blijf nieuwsgierig en stel vragen.
Zo kun je groeien.
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een Design Thinking consultant, intern bij een
bedrijf of extern.
Design Thinking is een proces voor het
creatief oplossen van problemen. Het heeft
een mensgerichte kern. Het gaat uit van het
vinden van bepaalde strategieën om, op een
empathische manier, specifieke behoeften van
mensen te vervullen. Het moedigt bedrijven
en organisaties aan, om zich te focussen op
de behoeften en het gedrag van mensen en
het publiek voor wie ze creëren. Dit leidt
uiteindelijk tot betere producten, diensten en
geoptimaliseerde interne en externe processen.
Als Design Thinking consultant draag ik
hiermee graag bij aan het verbeteren van het
leven van mensen. Dat lijkt mij een mooi en
waardevol streven.

Mijn creatieve werk is te zien via onder meer
de volgende kanalen:
www.mokdesignz.com
www.facebook.com/mokdesignz
www.instagram.com/koenmok
Mijn artworks zijn hier online te verkrijgen:
www.curioos.com/mokdesignz
www.redbubble.com/people/mokdesignz

Wat zijn je toekomstplannen?

Ik wens iedereen een veilige, wonderlijke en
zonnige zomer!

Verder tref je hier mijn brede internationale
werkervaring aan en de diverse opdrachtgevers
en klanten met wie ik heb samengewerkt:
www.linkedin.com/in/koenmok/
Bedankt voor dit interview! Ik vond het leuk
en fijn om mijn inzichten, ervaringen en kennis
te kunnen delen met jullie.
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Drakenbootfestival

Heb je een website en hoe kunnen
mensen jou bereiken?

En probeer overal je inspiratie vandaan te
halen. Ik geloof dat het belangrijk is om jezelf
voor zoveel mogelijk verschillende bronnen
open te stellen en hierdoor op een actieve
manier nieuwe dingen te kunnen ontdekken.
Haal inspiratie juist uit de alledaagse dingen, en
probeer je niet blind te staren op enkel en alleen
designblogs of designwebsites. Als voorbeeld:
een mooi uitziende verpakking van etenswaar
uit een supermarkt kan net zoveel inspiratie
opleveren als een mooie en indrukwekkende
poster.

Ik zie mijzelf over 5 tot 10 jaar werkzaam als
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Zhongzi eten is niet vanzelfsprekend en dat
doe je ook niet dagelijks. Het is onlosmakelijk
verbonden met de periode rond het
Drakenbootfestival. In 2020 is dat op 25 juni.
Zhongzi noem ik ook wel rijstdumplings, dit
voor het gemak voor de Nederlanders onder
ons om een beter beeld te krijgen wat het
ongeveer is: een pakketje van kleefrijst verpakt
in bamboebladeren met een vulling van vlees,
groente of zoetigheden. Chinezen eten over de
hele wereld Zhongzi, in allerlei varianten qua

vullingen en manier van inpakken. Vanuit mijn
eigen streek, waar ik ben opgegroeid, weet ik
nog dat mijn oma altijd 3 soorten vullingen
maakte: een met bonen, een met een stukje
spek en een zoete variant met dadels. Het
inpakken gebeurde altijd in een driehoekige
vorm. Dat schijnt de moeilijkste inpakvorm te
zijn. Mijn favoriet was en is verreweg de zoete
variant met de dadels. En dit heb ik nu sinds een
aantal jaren zelf leren maken, natuurlijk met
aanwijzingen van mijn oma. Oma maakte ook
de kleefrijst geel met een speciale gele bloem
die ze eerste roerbakte om de kleurstof er beter
uit te laten komen. Deze speciale bloem had
een bijzondere geur en kleur, een soort saffraan
zou je kunnen zeggen, maar lang niet zo duur.
De kleefrijst werd in deze bloemen geweekt en
dan werden de Zhongzi prachtig van kleur en
heerlijk van smaak.
Mijn Zhongzi maak ik (helaas) zonder deze
gele kleur met een zoete ‘zwarte’ dadel erin.
Eén dadel voor een hele Zhongzi is voldoende.
De dadel smelt tijdens het gaarkoken van de
Zhongzi. Mijn inpaktechnieken zijn nog lang
niet zo goed als die van oma, maar belangrijk
bij het inpakken is dat de Zhongzi stevig en
compact aanvoelt en goed wordt ingebonden.
Er mogen geen ruimtes in het pakketje te
voelen zijn en zeker geen doorgescheurde
bamboebladeren ontstaan. Rond deze periode
is dit echt mijn favoriete ontbijt, yummy!

Space101 is een kleine projectruimte die
de Chinese cultuur toont via persoonlijke
verhalen en projecten. Via 101voor010
open ik mijn wereld voor iedereen die
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik
ook sociaal maatschappelijk betrokken,
dus berichten vanuit deze hoek zullen
eveneens regelmatig een plek krijgen in
101voor010.

Fenmei (fenmei@space101.nl)
vanaf juni kook ik weer elke vrijdag
(behalve de laatste vrijdag van de
maand) een huiselijke Chinese lunch
bij Verhalenhuis Belvédère. Vanwege
de coronaregels pas ik de stijl een klein
beetje aan en moet er verplicht van
tevoren gereserveerd worden. Dit kan via
de website van Verhalenhuis Belvédère.
Vrijdag 26 juni kun je ook mijn zoete
Zhongzi komen proeven.
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