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Cartoonist 
en striptekenaar
Xander Van den Bossche 
16 jaar, en al zolang als hij zich herinnert, met een kleur-
potlood in aanslag. Ondertussen kwam daar de pc met o.a. 
Photoshop bij natuurlijk, maar de insteek blijft hetzelfde: 
Xander uit zichzelf en zijn verhouding tot de wereld het 
liefst in tekenvorm. Op Campus Impuls te Oostakker, met 
haar gerichte aanbod voor leerlingen met ASS, studeert hij 
ondertussen OIT, ofte Ondernemen en IT. Xanders droom 
is immers een zelfstandig bestaan als cartoonist voor de 
Humo, of bedenker van een eigen Vlaamse animatieserie 
à la The Simsons, of filmmaker. Ambitie troef dus, maar 
talent ook. Dat blijkt overduidelijk als Xander zijn port-
folio openslaat: van kleine, onschuldige prentjes, over 
animatieschetsen tot heuse stripverhalen. Mama Peggy 
Van de Velde die als eerste de suggestie opperde om in 
Nummer9080 te verschijnen, kijkt geanimeerd toe. 
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Je bent met een kleurpotlood geboren, Xander?
Ik heb altijd graag getekend, zover als ik me herinner. 
Misschien ook daarvoor al, dat ik ‘klodders’ maakte, 
maar dat weet ik niet, dat zou je mama moeten vra-
gen. Alleszins in de lagere school was ik voortdurend 
in de weer met kleurpotloden en het maken van te-
keningetjes, schetsen, kleine stripverhalen… In het 
vijfde studiejaar begon ik met mijn Laikbookjes, en 
dat werd een heus succes. Mijn klasgenoten genoten 
ervan. En ik verknipte de prentjes tot doorgeefkaar-
ten, waarop er een heuse hype ontstond, met ruilen 
en zo. Dat was heel tof. Het zorgde ervoor dat ik goed 
aanvaard werd in de groep. En iemand vroeg al eens 
om naast me te mogen zitten, gewoon voor de Laik-
bookjes. Het leek wat op Pokémonkaarten, maar ik 
was daardoor niet geïnspireerd.

Kon de Japanse tekenstijl je later wél bekoren?
Neen, eigenlijk niet. Schoolvrienden in het middel-
baar vonden altijd dat ik ook zoiets moest doen, 
maar het lag me niet. Ik hield toen bv. meer van ge-
heel andere grappige personages en mensen, meer 
volwassen cartoons. Met bv. een gothic genaamd 
Rowan, een president genaamd Hank en een ge-
pensioneerde piloot genaamd Hector die graag eens 
alcohol drinkt. Ik weet trouwens zelf niet goed waar 
ik altijd de mosterd haal, maar ik merk dat ik heel 
makkelijk geïnspireerd geraak door wat ik zie of hoor. 
Laatst zag ik een foto van een achterneef van me, 
Louis Lammens, en ik heb die onmiddellijk bewerkt. 
Het was een foto van als hij aan het vissen is, en ik 
tekende er prompt een haai bij, en nog wat dingen. 
Ik vind het heel leuk om zo foto’s te bewerken. Met 
Photoshop is dat een nieuwe manier van mij om ook 
op pc aan de slag te gaan met mijn liefde voor het 
tekenen. Ik kan het niet laten. ’t Is niet dat ik het 

nu werkelijk alle dagen doe, maar ergens denk ik er 
voortdurend aan, en sla ik dingen op om ze dan on-
middellijk of later uit te voeren. Of soms maak ik uit 
nostalgie of als een persiflage, nog iets rond Kabou-
ter Plop bv, of de Fabeltjeskrant. Er is zoveel mogelijk 
in dit medium.

Vertel.
Wel kijk. Ik gebruik wel vaker het volgende voor-
beeld: als je twee mensen tegen elkaar wil laten 
vechten op de rug van een draak, terwijl die draak 
aan het vliegen is in de Himalaya, dan kan je dat 
toch het allerbeste in tekenvorm weergeven? Dat be-
doel ik: tekenen kan je overal brengen, een wereld 
scheppen waarin alles kan. Ik vind dat de max. Er 
zijn eigenlijk geen grenzen aan. Ook niet in de vorm-
gevingen. Cartoons bv. zijn super leuk om doen. Ik 
heb er brave, ‘kindvriendelijke’ zal ik maar zeggen, 
maar ook wat ‘stoutere’, voor de volwassenen heet 
dat dan, bv. deze hier: de reclame voor Panos. Mama 
vond dat ik hem niet voor mocht stellen, want jullie 
zijn een ‘familieblad’, maar kijk, als je hem wil zien 
(toont de cartoon – zie inzet). Maar naast cartoons – 
die ik dolgraag voor de Humo zou willen maken bv. 
– droom ik echt van een Vlaamse animatieserie zoals 
The Simpsons of Beavis and Butthead. Ik vind dat 
super cool en grappig. Kijk, dat zou ik nu heel graag 
eens doen, want ik vind dat het een gat in de markt is 
ook. Hier in Vlaanderen hebben we zoiets niet.
 
En een film?
Och ja. Dat wil ik al zolang. Met schoolvrienden heb 
ik al zo vaak een film willen maken, maar ja, krijg dat 
maar eens van de grond. En toch geloof ik erin. Ooit 
moet het me lukken. Hoe tof zou dat niet zijn: een 
animatiefilm. Hoezeer ik me daarin uit zou kunnen 
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Dat bedoel ik: tekenen kan 
je overal brengen, een we-
reld scheppen waarin alles 
kan. Ik vind dat de max. Ik 
heb er wat ‘stoutere’, voor 
de volwassenen heet dat 
dan, bv. deze hier: de 
reclame voor Panos. 
Mama vond dat ik hem 
niet voor mocht stellen, 
want jullie zijn een 
‘familieblad’, maar kijk, 
als je hem wil zien?

leven! Ondertussen probeer ik alles uit, zoals je ziet. 
En ik toets het af in mijn besloten FB-groep. Want mijn 
devies is: ‘Je moet in het leven doen waar je zin in 
hebt, maar niet over de schreef gaan’. Daarom toets ik 
alles eens af bij mijn mama, en enkele andere vrien-
den en familieleden wiens advies ik graag hoor. De 
sprong nu om in jullie magazine te verschijnen, is dan 
ook groot. Ik was best zenuwachtig voor dit interview. 
Maar mama spoorde me aan en ik ben ook blij dat ik 
het heb gedaan en erin zal verschijnen. Hopelijk is het 
een springplank naar meer. 

Ooit tekenschool of een academie overwogen?
Overwogen wel, maar nooit echt gedaan. Dat komt 
omdat ik zo graag vrij werk. Wat ik denk, voer ik 
uit. En de opdrachten om bv. steeds de herfst te 
tekenen of schilderen, zag ik niet zo zitten. En een 
academie zoals St Lucas in Gent, is toch wel een heel 
grote sprong voor mij, zo midden in de stad, en met toch een heel andere 
en chaotischer schoolcultuur. Neen, dan ben ik blij met Campus Impuls in 
Oostakker. Daar voel ik me goed thuis. 

Kan je tot slot enkele namen noemen die jou inspireren?
Zeker. Tom Borremans bv. met zijn Sociaal incapabele Michiel, die vind 
ik super grappig. Of Jeroom Snelders. Wat een humor! Zijn debiele Ei is 
ronduit hilarisch. Of Nix, die wat minder bekend is misschien, maar ook 
echt een van mijn favorieten. 

En binnenkort mogen we aan dit lijstje Xander Van den Bossche 
toevoegen? Of heb je een pseudoniem?
Neen hoor. Xander is ok. Het is mijn naam en ik tekende er altijd al onder. 
En ik denk niet dat er al een cartoonist is die zich zo profileert.

Veel succes, Xander. En wie weet, ben je nu voorgoed vertrokken.
Dat zou super zijn. Ik hoop het van harte! Tekenen is mijn leven. En daar 
mijn brood mee verdienen is mijn grootste droom.
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Een heerlijk diner bij u thuis?  
Geniet vanaf nu ook van onze lekkere gerechten 
die u kunt afhalen in onze Boutique Food Shop.

 
De shop is geopend 

van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 19 uur
en bevindt zich in het restaurant.  

Reservatie is niet nodig.

Op zondag is de Boutique Food Shop,  
alsook de aperitiefbar  
open van 10 tot 14 uur. 

Het restaurant is geopend  
van dinsdag tem zaterdag van 12 tot 15u. 

Op donderdag en vrijdag ook open van 18 tot 23u.

Restaurant &Restaurant &
Boutique food shopBoutique food shop
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