
‘Ik wil altijd iets mafs maken’
Korneel Detailleur, 26 jaar, illustrator. Dat zegt u misschien nog niet veel, maar Bart Moeyaert 
liet zijn laatste boek wel een jaar liggen om met hem samen te werken. ‘Iemands Lief’ is poëzie 
in tekst en beeld. Korneels stijl roept melancholie op en doet dromen. Misschien wel van een 
internationale doorbraak. � Tekst:�Bert�Goessens

‘Je hoeft je voeten niet te vegen, ik ben nog maar net verhuisd’, 
zegt Korneel Detailleur bij het betreden van zijn atelier in Gent. 
‘Sinds enkele minuten heb ik een internetverbinding en dat is 
maar net op tijd want ik moet nog een opdracht doorzenden 
voor de krant van morgen.’
Korneel illustreert regelmatig artikels voor De Morgen. Voor 
de boekenbijlage van de volgende dag zijn dat tekeningen bij de 
‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’. Op zijn 
computerscherm krijgen we al een voorproefje: lange dokters 
met hoge hoeden die een bezoek brengen aan isolatiecellen. Op 
een andere tekening zien we hoe een indrukwekkende machine 
de volledige paginabreedte inpalmt om een man een pil toe te 
dienen. Absurd en onwezenlijk. Tekenend voor zijn stijl. 

‘Heb je nog even geduld? Ik moet snel wat witruimte wegknip-
pen. Ze zitten er een beetje op te wachten, ik heb de tekst pas 
laat gekregen.’ En jawel, wanneer Korneel zijn mailbox opent, 
zit er al een berichtje klaar van de redactie. Een muisklik verder 
kunnen we beginnen. ‘Goed, ik heb vandaag nog niets gegeten, 
maar een interview moet nog lukken’, grapt Korneel.

De illustrator druk aan het werk, vechtend tegen de dead-
line. Is illustreren voor de krant leuk? 
‘Niet voor elk artikel is er een passende foto. Een groot stuk 
rond zelfmoord bij tieners is bijvoorbeeld een klassieker voor 
illustratoren. Het vraagt een luchtigere stijl en is gericht op com-
municatie. Daarom zal ik vaker figuurtjes gebruiken. Werken 
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voor de krant zorgt voor druk, tijdsdruk. Je moet veel sneller 
keuzes maken. Soms haat ik dat, maar spannend is het wel. 
Voor het illustreren van een boek is er meer tijd. Zo had ik voor 
Iemands�Lief een aangename deadline.’ 

Toen Bart Moeyaert u vroeg om Iemands Lief te illustre-
ren wees u hem af. Geen tijd. 
‘Ik was vereerd toen hij me belde. Maar het komende half jaar 
kon ik geen tijd vrijmaken. Ik kon mijn andere opdrachten niet 
afzeggen en wou dit boek ook niet vlug, vlug afhandelen. Nu 
ben ik blij dat ik genoeg tijd kreeg om het goed te doen. Het 
is geworden zoals we het voor ons zagen. Mooi, met een lintje 
en gedrukt op schoon papier. Ik werd betrokken bij de totale 
vormgeving en daar ben ik trots op. Dat hij op me gewacht heeft, 
streelt natuurlijk mijn ego.’

Naast een aantal kinderboeken hebt u nu een boek voor 
volwassenen van een van onze bekendste schrijvers op uw 
naam staan. 
‘Eerlijk? Het werk van Bart Moeyaert kende ik vooraf niet echt. 
Toen ik de tekst van Iemands�Lief kreeg, was ik onder de indruk 
van zijn poëtische stijl. Die vond ik heel apart voor zo’n fabel. 
Het is een anekdotisch verhaal, een tocht van een soldaat die 
zijn ziel verkoopt aan de duivel. Zijn schrijfstijl voegt een andere 
dimensie toe aan het klassieke Faust-verhaal. Door het als een 
gedicht te brengen en te focussen op de grote thema’s wordt 
het interessant.’ 

Waarom moest Korneel Detailleur koste wat het kost Ie-
mands Lief illustreren?
‘Pas toen ik het boek in mijn handen had, wist ik echt waarom. 
Het klopte: de thema’s vragen een donkere sfeer, tekst en teke-
ningen passen prima in elkaar. Bart wist dat mijn stijl bij het 
verhaal zou aansluiten. We zijn beiden perfectionisten die er onze 
‘ik’ in wilden stoppen. Het resultaat is een bijzonder boekje, een 
hebbeding. We gaan zeker nog samenwerken. Er zijn al plannen.’ 

De tekst is poëtisch, maar ook uw stijl wordt zo omschreven.
‘Ik hou van strakke, afgelijnde kleurvakken zoals bij Kuifje. Toch 
zegt het me niet veel om in die stijl te tekenen. Ik wil niet te veel 
tonen. Zo laat ik ruimte voor het verhaal in de tekening. Het 
poëtische in mijn stijl zit vooral in de techniek. Door het gebruik 
van ecoline krijg ik gesatureerde kleuren en diepte. Vaak werk 
ik de tekening met acrylverf en pastelpotlood af. Op die manier 
ontstaat het nostalgische, antieke effect met afgebladderde groe-
zelige vakjes. Ik werk graag met een beetje vuiligheid.’

Mensen met onwaarschijnlijk lange ledematen. Een uil 
die gekruist lijkt met een beer. Zet u de wereld graag op 
zijn kop?
‘Zoals elke goede Belg hou ik van surrealisme en absurditeit. 
(lacht) Dat is natuurlijk een cliché want van het surrealisme in 
de schilderkunst hou ik totaal niet. Wel van het concept. Ik wil 
altijd iets mafs maken. Dat doe ik door dingen uit te vergroten of 
om te draaien. Het zijn de klassieke receptjes, maar ze werken. 
Daarom teken ik. Voor de vrijheid van het fantaseren. Anders 
kan je evengoed foto’s maken.’

Eind maart trok u naar de Bologna Children’s Book Fair, 
het grootste evenement ter wereld voor uitgevers van kin-
derboeken. 
‘Elk jaar stuurt het Vlaams Fonds voor de Letteren een jong 

talent samen met een ervaren illustrator naar de beurs. Ik werd 
gekoppeld aan Goele Dewanckel. Ik hou van haar werk. Ze was 
de ideale mentor. Ze nam me mee naar haar Italiaanse uitge-
vers en bekeek mijn werk van dichtbij. Met een kritisch oog en 
zonder een blad voor de mond te nemen, zei ze me wat ze goed 
en slecht vond. Die beoordeling was bijzonder leerrijk. Eens je 
afstudeert, krijg je amper nog te maken met kritiek. Vrienden 
en familie vinden het meestal goed.’ 

Ziet u mogelijkheden om internationaal door te breken?
‘Op de beurs zag ik vooral wat er allemaal bestaat. Knap werk, 
maar ook veel dingen die ik slecht vind en waar blijkbaar toch 
een markt voor is. Dan denk ik: als er geld is voor zulke dingen, 
maakt iemand misschien ook een beetje geld vrij voor mijn werk. 
Het is wel boeiend om jezelf eens te situeren in de globale markt. 
Ik heb heel wat ontdekt.’

Iemands lief wordt uitgegeven door Querido.
www.korneeldetailleur.com

‘ik werk graag  
met een beetje vuiligheid’
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