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T ekenaar en illustrator Job
van Gelder (40) werd ge-
boren in Den Bosch en
groeide op tussen de pot-

jes inkt en potloden. „Heerlijk
vond ik dat.” Geïnspireerd door
zijn moeder, die tekenaar was, is
hij als zesjarige dagelijks in de
weer met het maken van tekenin-
gen. Nu werkt hij onder meer
voor Malmberg, het Brabants Dag-
blad en de Efteling.
Negen jaar geleden, in 2003, be-
gint hij zijn eigen bedrijfje Monni-
kenwerk aan de Walpoort in Den
Bosch. „Hard werken voor weinig,
vandaar monnikenwerk”, zegt de
illustrator lachend. Dan begint
voor Van Gelder ook het ‘echte’ te-
kenwerk. Voor het eerst staat hij
op eigen benen. Aanvankelijk kent
de illustrator enige angst. „Ik had
net een gezin met jonge kinderen,
je neemt toch een behoorlijk risico
door voor jezelf te kiezen.”
Nu, acht jaar later, kan de tekenaar
erom lachen. Hij heeft verschillen-
de opdrachtgevers en leeft van de
inkomsten uit zijn bedrijf. „Die ze-
kerheid van inkomsten geeft toch
een bepaalde rust.” Naast de rust
leert hij meer het plezier in zijn
werk te zien. „Ik noem me sinds
vier jaar pas echt illustrator.” De te-
kenaar heeft nu zoveel aanbiedin-
gen dat hij zelfs de luxe heeft om
het leukste te kiezen. Hij werkt bij-
voorbeeld aan een eigen prenten-
boek voor Clavis, een Belgische uit-
gever van kinderboeken. „Die plan-
nen staan op het moment in de ijs-
kast.”
Hij richt zich allereerst op zijn
werk voor de Efteling. Met tekenin-
gen maken voor het sprookjespark
in Kaatsheuvel is voor Van Gelder
een kinderdroom uitgekomen. De
tekenaar maakte sinds hij in 2009
voor het park ging werken onder
meer illustraties voor de website.
Verder is hij betrokken bij de huis-

stijl van het sprookjespark. „Op
het moment werk ik aan een ge-
heime klus”, zegt hij met een glim-
lach. In de toekomst zou hij graag
betrokken worden bij het ontwer-
pen van een attractie. „Dat zou
voor mij persoonlijk een hoogte-
punt zijn.”
Niet geheel toevallig is Anton
Pieck, bedenker van het sprookjes-
park in Kaatsheuvel, de grootste in-
spiratiebron voor de Bossche teke-
naar. „Met zijn verhalende manier
van tekenen en zijn verbeeldings-
kracht is hij een voorbeeld voor
mij.”
De Efteling benaderde Van Gelder
naar eigen zeggen, omdat zijn stijl
overeenkomsten vertoont met het
werk van Anton Pieck. „Maar”,
zegt hij. „Mijn stijl is geen kopie
van Anton Pieck.” De illustrator
wil iets van zichzelf aan de teke-
ning toevoegen. „Wanneer men-
sen het werk zien, moeten ze zeg-
gen: ‘Dat is van Job van Gelder.”
De Bossche tekenaar probeert dit
onder meer door zijn afbeelding
in een geheel eigen wereld tot le-
ven te brengen. De illustrator bena-
drukt daarbij dat hij niet enkel een
afbeelding bij een verhaal wil ma-

ken.
Hij loopt naar zijn tekentafel en
laat daar een foto zien. „Kijk, met
deze illustratie heb ik een prijs ge-
wonnen.” De wedstrijd werd uitge-
schreven door het Canadees-Ame-
rikaanse online magazine Under-
neath The Juniper Tree. Deelne-
mers aan de ontwerpwedstrijd
werden uitgedaagd om zo creatief

mogelijk het schilderij The Cloven
Bunny van Mark Ryden, een be-
kende Amerikaanse illustrator, te
bewerken. Van Gelder laat met
zijn bewerking van de prent zien
dat de tijd jarenlang heeft stilge-
staan. „Het meisje is letterlijk ver-
gaan.”
Waar de illustrator normaal ge-
sproken binnen de kaders van de
opdracht werkt, liet hij voor deze
wedstrijd zijn creativiteit de vrije
loop. „Daar wil ik naar toe, meer

vrijheid”, zegt de tekenaar. „Bij de
krant is die creativiteit vaak wat be-
perkter.”
Om het winnen van de prijs een
internationale doorbraak te noe-
men vindt Van Gelder te ver gaan.
Wel spreekt de illustrator over een
groeiende naamsbekendheid.
„Voorheen kende niemand mijn
werk in Amerika Nu wordt mijn
wereld toch wat groter.”
Voordat Van Gelder Monniken-
werk opricht, volgt hij de oplei-
ding grafische vormgeving aan het
SintLucas in Boxtel. Daar leert hij
zijn huidige vriendin kennen.
Van Gelder laat zijn werk eerst aan
zijn eigen kinderen zien. „Ik ge-
bruik ze als spiegel. Vaak vinden
ze het leuk.”
De Bossche tekenaar start als web-
designer bij een multimediabedrijf
op de arbeidsmarkt. Later werkt
hij als vormgever voor Buro Braaf,
dat is opgezet door zijn vriendin.
Ook heeft hij een tijdje gewerkt
voor het inmiddels failliete Bos-
sche bedrijf SPC Group.
De eigenaar van Monnikenwerk
ziet de toekomst rooskleurig tege-
moet. „De komende jaren ga ik op
de ingeslagen weg verder.” Wel
staat hij zichzelf toe te blijven dro-
men. Bijvoorbeeld om ooit te mo-
gen werken voor Disney Pixar.
„Het lijkt me te gek om achtergron-
den voor tekenfilms te maken.”
De komende tijd blijft hij zich ech-
ter op zijn eigen bedrijf richten,
waar hij het momenteel druk ge-
noeg mee heeft.

Sinds vier jaar echt illustrator
INTERVIEW Bossche tekenaar Job van Gelder (40) wint een internationale prijs

De prijswinnende illustratie van Job van Gelder. Naar eigen zeggen een exo-
tisch uitstapje. „Humor met een zwart randje.”  foto Job van Gelder

Job van Gelder (40) uit Den Bosch
 foto Sandra Peerenboom

‘Ik groeide op tussen de
potjes inkt en potloden.
Heerlijk vond ik dat’

‘Ik voel me sinds vier jaar
pas echt een illustrator’,
zegt Bosschenaar Job van
Gelder (40). Hij won on-
langs een internationale ont-
werpprijs.


