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“Ik ken inmiddels Karel 
Biddeloos versie van  
De Toverspiegel van 
binnen en van buiten, 
en ik moet eerlijk toege-
ven dat die wel ‘graaf’ 
goed getekend is.”

INTERVIEWREEKS DOOR MARTIN HOFMAN (21): PATRICK CORNELIS

Brainfreeze Coffee & Comics is op korte tijd een 
begrip geworden in Sint-Niklaas en omstreken met 
een aanbod van zowel koffie als comics. Patrick 

Cornelis kent de shop goed, en de shop kent hem even 
goed. Wanneer ik hem vraag wat hij wil drinken, antwoordt 
de zaakvoerder voor hem: “Dat is een Black Panther voor 
Patrick.” Doe er mij ook maar een. En inderdaad, heel 
lekker. Een goede start voor dit interview.

© Martin Hofman
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Hoe kwam de uitgeverij bij jou 
terecht?
CORNELIS: “Ik had samen met Marc 
Legendre een pitch gedaan voor een 
ander project, waarover ik momen-
teel geen commentaar kwijt kan om-
dat het afgewezen is voor de korte ter-
mijn, maar op lange termijn komt het 
er misschien nog van. Indien ik daar 
nu tekst en uitleg over zou geven, is de 
nieuwswaarde weg.
Ik heb daarna een onderhoud ge-
vraagd met Toon Horsten (stripuit-
gever bij Standaard Uitgeverij, red.), 
wat resulteerde in een brainstorm. 
Daaruit kwam het idee om iets te doen 
omtrent de zestigste verjaardag van 
De Rode Ridder en het vijftienjarige 
overlijden van Karel Biddeloo.”

Dé vraag: waarom De 
Toverspiegel?
CORNELIS: “Dat was een beslissing van 
Standaard Uitgeverij. Ze hebben me 
wel eerst gevraagd om een aantal sug-
gesties te doen, waarop ik zelf een paar 
albums naar voor bracht. Uiteindelijk 
heeft de uitgeverij op safe gespeeld, en 
ook goed gekeken naar de albumpoll 
die sinds de vijftigste verjaardag van 
De Rode Ridder op Stripspeciaalzaak.
be prijkt. De Toverspiegel staat er op 
de tweede plaats.
Ze hebben niet gekozen voor het al-
bum dat de hoogste score haalde (De 
Gouden Sporen) omdat ze er graag 

de figuren Galaxa en Bahaal bij wilden 
in een puur ridderverhaal.”

Welke albums had jij toen eerst 
voorgesteld?
CORNELIS: “Dat waren vooral de ‘zilve-
ren albums’, zoals Vrykolakas, Oniria 
en In de Witte Hel. Mijn dada is sci-
ence fiction en horror, en dat vind ik 
ook terug in De Toverspiegel, met zijn 
dwergen en een monster.”

Moesten de erven Vandersteen 
hun toestemming geven voor deze 
remake?
CORNELIS: “Bij mijn weten niet. Ik heb 
trouwens geen idee hoe dat in zijn 
werk zou moeten gaan.”

Had je vooraf een idee hoe Johan, 
Galaxa en Bahaal er zouden 
uitzien?
CORNELIS: “Nee, het was even zoeken. 
Ik heb Johan wat langer haar gege-
ven, maar zijn kledij is identiek aan 
vroeger. De kledij van Galaxa is bijna 
identiek als vroeger, alleen heb ik die 
kledij een beetje gemoderniseerd.
Het is vooral Bahaal die ik aangepakt 
heb. Ik heb hem cooler gemaakt met 
onder meer echte hoorns, een neus-
ring en oorbellen. Vroeger vond ik 
hem altijd ‘het kneusje’, maar dat is nu 
niet meer het geval.”

Hoe lang ben je bezig geweest aan 

Aangezien ik 
mijn eigen 
ding mocht 
doen, heb 
ik sommige 
scènes korter 
of langer 
gemaakt. Hier 
en daar heb 
ik veel grote 
tekeningen 
gemaakt.

Deze illustratie van Johan was een van de eerste tekeningen waarmee Patrick Cornelis 
het publiek liet kennismaken met zijn versie van Johan.
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het album, en op welke manier 
werd het getekend?
CORNELIS: “Standaard Uitgeverij heeft 
me eerst alle teksten van het bestaan-
de album geleverd. Daarna heb ik het 
album uitgeschetst, met de teksten er-
bij. Aangezien ik mijn eigen ding mocht 
doen, heb ik sommige scènes korter 
of langer gemaakt. Hier en daar heb 
ik veel grote tekeningen gemaakt. Op 
een bepaald moment heb ik vier extra 
bladzijden gevraagd aan de uitgeverij, 
wat meteen werd goedgekeurd. Dus 
ging het album van 34 platen naar 38 
platen. Dat ging in twee stappen, want 
nadat ik twee bijkomende platen had 
gevraagd en verkregen, merkte ik toch 
dat het verhaal nog een beetje te snel 
ging, waarop ik er nog eens twee pla-
ten bijvroeg én verkreeg.
Toen ik het uiteindelijke resultaat aan 
de uitgeverij voorlegde, volgden ze 
mij volledig en werd het album goed-
gekeurd. Dat was het slotakkoord van 
twee maanden werk — alles inbegre-
pen — maar dan wel zeven dagen op 
zeven.
Ik heb originele platen van slechts 
een minderheid van het totale aantal 
bladzijden. Ik teken op de computer, 
en heb de platen die ik als interes-
santste beschouwde op mijn lichtbak 
gelegd, en heb de grove schetsen dan 
verder uitgewerkt in potlood om na-
dien weer in te scannen en vervolgens 
de inkt terug digitaal te doen.

Misschien zijn er lezers die zich afvra-
gen waarom ik deze of gene pagina 
niet ook uitgewerkt heb. Ik heb vooral 
gekeken naar de pagina’s waarop de 

actiescènes staan en waarop vooral 
de hoofdpersonages goed uitkomen. 
Als je bijvoorbeeld de eerste pagina 
van het boek bekijkt, zijn dat vooral 

gebouwen en bossen met één kopje 
van Johan. Zo’n pagina is — denk ik — 
niet echt interessant om als orgineel 
aan te bieden.”

Vroege promotekeningen van Galaxa en Bahaal.
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Gezien de huidige tijdsgeest kon 
enigszins verwacht worden dat 
de scènes tussen Johan en Galaxa 
heel wat gewaagder konden zijn in 

vergelijking met het in 1973 gepu-
bliceerde originele album. Maar een 
sexy moment is nergens te bespeu-
ren. Heb je dat bewust gedaan?

CORNELIS: “Ik heb daar niet echt bij 
stilgestaan, maar heb het niet ge-
daan omdat ik meen dat meer bloot 
het verhaal te platvloers en te com-

mercieel zou maken. Het is natuurlijk 
een commercieel product, maar mis-
schien vind ik daar later wel mijn weg 
in. Ik geef toe redelijk op safe gespeeld 
te hebben omdat het om mijn eerste 
commerciële album ging en omdat ik 
daar ook niet echt de ruimte voor had 
omdat ik nu eenmaal een bepaald 
verhaal moest volgen. Mocht het een 
verhaal van mezelf zijn geweest, was 
ik daar beslist verder in gegaan.” 

De bladindelingen zijn inventief en 
mooi. Je gaat daarin nog verder 
dan Fabio Bono.
CORNELIS: “Dat komt door mijn comic-
invloeden. Vroeger was er een enorm 
verschil tussen de Amerikaanse 
 comics en de Europese strips. Dat is 
allemaal aan het veranderen, want 
tegenwoordig zie je veel comic-
invloeden doorsijpelen in de Europese 
strips.”

De inkleuring is zowel door Shirow 
Di Rosso als door jou gebeurd. Hoe 
was de taakverdeling?
CORNELIS: “Shirow stond in voor de 
inkleuringen. Hij heeft dat pico bello 
naar eigen inzicht gedaan. Ik heb uit-
eindelijk hier en daar wat bijgewerkt 
om de sfeer te beklemtonen. Ik heb 
met Shirow de verstandhouding dat 
ik sommige pagina’s nog aanpas naar 
mijn eigen gevoel van sfeer en kleur 
die de pagina in mijn ogen zou moeten 

Coverschets en de uiteindelijke cover.
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hebben. Als ik dat ineens zelf doe, is 
dat veel efficiënter, zoals bijvoorbeeld 
de pagina met de groene lichtgevende 
zwammen. Dergelijke zaken heb ik 
dus aangepast.”

De kleuren van de binnenwereld 
en de buitenwereld verschillen 
inderdaad enorm. En de ogen 
van sommige figuren zijn dikwijls 
zwart omrand, een effect dat in de 
horrorfilms van de jaren 1930 en 
1940 vaak toegepast werd.
CORNELIS: “Ik ben me ervan bewust 
dat ik moet opletten niet te overdrij-
ven. Misschien ben ik op dat gebied 
nog een beetje op zoek naar de gul-
den middenweg. Ik ben begonnen 
met horrorstrips, maar hier gaat het 
om fantasy, dat niet te donker mag 
zijn. Ik heb inmiddels het album al ge-
noeg doorbladerd om tot de vaststel-
ling te komen dat het hier en daar best 
wat luchtiger kon, zowel qua kleur als 
qua lijnenspel. En ook dat bepaalde 
 scènes eigenlijk niet duister hoeven 
te zijn, maar dat neem ik dan allemaal 
mee voor de toekomst.”

Wie is jouw favoriete De Rode 
Ridder-tekenaar?
CORNELIS: “Karel Biddeloo! Maar niet 
alle Biddeloo-albums vind ik goed, 
want naar het einde toe was het ab-
soluut niet meer oké. Toch bleef ik de 
reeks volgen, misschien uit gewoonte.

Ik ken inmiddels zijn versie van De 
Toverspiegel van binnen en van bui-
ten, en ik moet eerlijk toegeven dat 
die wel ‘graaf’ goed getekend is. Dat 
verraste mij tijdens de analyse, want 
ik zat met mijn gedachten nog bij zijn 
latere werk. De meeste van zijn kleu-
renalbums zijn trouwens heel sterk 
getekend. Ondanks de mindere kwa-
liteit van Karels laatste tekenjaren 
ben ik pas bij Claus Scholz afgehaakt. 
Ik vond de stijlbreuk dermate groot 
dat ik me er niet meer in kon vinden. 
Met alle respect voor Claus, want dat 
hij een heel goede tekenaar is, staat 
buiten kijf. Het is daar en toen dat ik 
de weg naar de comics gevonden heb. 
Maar weet je wat? Sinds Fabio Bono de 
tekenaar is, koop ik zijn albums, want 
hij heeft een heel toffe stijl. Ik vind niet 
al zijn De Rode Ridder-albums even 
goed, maar dat geldt ook voor mezelf, 
en eigenlijk voor alle tekenaars.”

Sommige lezers vinden het fotoko-
pieerwerk van Biddeloo niet mooi.
CORNELIS: “Je zou het inderdaad als 
lui kunnen beschouwen om niet de 
hele achtergrond te moeten tekenen, 
maar ik vond dat heel toffe effecten en 
stoorde mij er totaal niet aan!”

Je hebt ergens een pijl wazig 
getekend om snelheid weer te 
geven, terwijl een dergelijke 
beweging in de stripwereld met 

streepjes wordt weergegeven. 
Invloed van de comics?
CORNELIS: “Dat is correct. Het is tevens 
een gevolg van de digitale inkleuring. 
De pijl werd ingekleurd, gekopieerd, en 
er werden effecten op gezet, met als ge-
volg een daadwerkelijk vliegende pijl.”

Wat zijn jouw favoriete albums in 
de comic- en stripwereld?
CORNELIS: “Dat zijn vooral comics. 
Eigenlijk las ik uitsluitend comics en 
bijna nooit strips. David Finch is een 
absolute wereldster in de comicwe-
reld. Zijn originele platen worden ver-
kocht aan prijzen van 8.000 tot 9.000 
euro, en ze vliegen de deur uit. wwTe-
genwoordig ben ik echter bezig met 
strips, dus ben ik begonnen met meer 
strips te lezen.”

Misschien een voorbarige vraag, 
maar staan er nog andere De Rode 
Ridder-projecten gepland waarbij 
jij betrokken bent?
CORNELIS: “Daarover is nog niets be-
slist. Dit was een eenmalige remake 
én een eenmalige opdracht voor mij. 
De uitgeverij is daar voorzichtig in en 
wil eerst zien welke resultaten dit al-
bum haalt. Maar als het een succes 
blijkt te zijn, komt er misschien een 
nieuwe opdracht.”

Stel dat je vanwege goede 
verkoopcijfers nog een De Rode 

Dit was een 
eenmalige 
remake én 
een eenmalige 
opdracht 
voor mij. De 
uitgeverij 
is daar 
voorzichtig in 
en wil eerst 
zien welke 
resultaten dit 
album haalt. 

WILLY VANDERSTEEN • KAREL BIDDELOO • PATRICK CORNELIS
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Cover van de luxe-editie en de bijhorende 
ex libris.
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Ridder-remake mag doen, welk 
album zou dat zijn, of welke eisen 
stel je?
CORNELIS: “Ik kan er geen titel op 
plakken, maar Demoniah, Galaxa en 
Bahaal moeten er sowieso bij zijn.”

Probeer toch maar een titel te 
kiezen.
CORNELIS: “Dan kies ik voor De IJzeren 
Hand. Inderdaad, het album vlak na 
De Toverspiegel. Ik vind dat een heel 
‘graaf’ album. Het bovennatuurlijke 
speelt er een bepalende rol, naast het 
opduiken van allerlei roversbendes. 
Heel toffe sfeer, vooral wanneer naar 
het einde toe Bahaal opdoemt uit het 
vuur, omringd door megakaarsen. Ik 
denk dat ik met dat verhaal ook wel 
iets ‘graaf’ kan doen.”

Welke begeleiding was er vanwege 

de uitgeverij tijdens het tekenen 
van dit album?
CORNELIS: “Ik had me daaraan ver-
wacht, zelfs dat men hier en daar zou 
ingrijpen, maar blijkbaar was het goed 
genoeg. Ik heb uiteraard wel enkele 
mails ontvangen met het bericht dat 
men een bepaalde uitdrukking niet 
tof vond. Ze stuurden me daarente-
gen ook meerdere aanmoedigende 
berichten, zoals: ‘knap!’, ‘fantastisch!’ 
en ‘heel goed bezig!’”

Op jouw Facebook en Instagram 
circuleren veel beelden over Virus 4: 
Endgame, het laatste hoofdstuk. 
Momenteel zit je Kickstarter al 
halfweg. Is de Kickstarter de enige 
manier om een einde te breien aan 
Virus of zijn er nog mogelijkheden? 
En waarom zouden de lezers 
moeten meedoen?

CORNELIS: “Laat me hier heel duidelijk 
over zijn... als de Kickstarter niet lukt 
komt het einde er niet! De vorige uit-
gaven zijn telkens met een veel kleiner 
budget gefund en met verlies gemaakt 
omdat er met dergelijk klein budget 
geen ruimte was om mij te vergoeden 
voor het werk. Na drie jaar investeren 
is het genoeg geweest. Financieel is 
dat niet meer verteerbaar om een turf 
van meer dan honderdtwintig pagina’s 
te tekenen, quasi zonder vergoeding. 
Daarom heb ik het bedrag veel hoger 
moeten zetten, mede door het failliet 
van Sandawe heb ik ook de drie talen 
(Engels-Frans-Nederlands) gecombi-
neerd, dus de productiekost ligt daar-
door ook hoger. Sommige backers vre-
zen dat-ie er nu niet komt en vroegen 
me of ik het verhaal niet kon inkorten 
en dergelijke meer, maar ik wil abso-
luut niet inboeten op kwaliteit.

Ik stel vast dat honderden Vlamingen 
en Nederlanders Virus in huis heb-
ben. Op dit moment zijn er slechts een 
veertigtal Vlamingen en een tiental 
Nederlandse backers die zich hebben 
aangemeld voor de Kickstarter. Zij die 
wachten tot het album in de winkel 
komt, zullen op hun honger blijven 
zitten. Als het budget rond is, zal hij er 
komen en zal hij ook daadwerkelijk in 
de rekken liggen, maar ik zal de hulp 
nodig hebben van elke Virus-fan om 
er te raken. Om er nadien hopelijk nog 
veel meer bij te maken.
De Kickstarter kent tal van hele coole 
items zoals Magic-kaarten, originelen, 
schetsboeken, artboeken, muurschil-
deringen en nog zoveel meer. Tot uiter-
lijk 12 oktober 2019 is het nog steeds 
mogelijk om een steentje bij te dragen 
aan de eerste epische Vlaamse zombie-
finale.” (Steunen kan via deze link, red.)

In 2017 en 2018 publiceerde Patrick Cornelis drie delen van de vierdelige horrorreeks Virus. In 2018 en 2019 tekende en illustreerde hij kortverhalen en leesverhalen in de twee kortverhalenbundels 
van De HuiVering. Hij maakte in 2018 ook een uitstapje naar het fantasygenre in VerbonDen Zielen op scenario van Olivier Vachey.

Ik stel vast dat 
honderden 
Vlamingen en 
Nederlanders 
Virus in huis 
hebben. Op 
dit moment 
zijn er slechts 
een veertigtal 
Vlamingen 
en een tiental 
Nederlandse 
backers die 
zich hebben 
aangemeld 
voor de 
Kickstarter.
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Het eerste deel van Virus 
refereert vooral naar het post-
acopalyptische, het tweede deel 
is sword & sorcery. Wist je van bij 
de start dat die klemtonen op die 
manier zouden gelegd worden?
CORNELIS: “Ja, dat wist ik van in het 
begin. Je moet érgens beginnen, dus 
eerst moest ik de startscène tekenen. 
Maar het hele eerste album is eigenlijk 
een aanloop naar wat daarna volgt.”

Virus is zowel in het Frans als het 
Engels vertaald. Enig idee van de 
verkoopcijfers?
CORNELIS: “Die albums liggen niet in 
de winkels, hoor. Ik fund mijn boeken 
dus via Kickstarter. Vroeger ook via 
Sandawe, maar die Franstalige uitgever 
is nu failliet, en daarmee vervloog mijn 
hoop dat de boeken in Wallonië ver-
deeld zouden raken. Uiteindelijk heb ik 
rechtstreeks aan geïnteresseerden toch 
meer dan een honderdtal Franstalige al-
bums verkocht van van elk van de eerste 
twee albums. Wanneer ik op ComiCon 
Brussel sta, of wanneer ik in Frankrijk 
signeer, heb ik wel genoeg Franstalige 
albums bij voor de geïnteresseerden.
De Engelstalige versie heb ik aan de 
man proberen te brengen via Diamond 
Distribution, maar dat is ook niet ge-
lukt. En zelf ben ik te klein als uitgeverij. 
De deuren bleven tot hiertoe allemaal 
gesloten, behalve voor de Vlaams-
Nederlandse markt.”

Virus 1 speelde zich af in Temse, 
en in Virus 3 komt Sint-Niklaas 
aan bod. Virus 4 situeert zich in 
Riemst, waar je nu woont. Waarom 
passeren al deze locaties de revue?
CORNELIS: “Omdat ik het moet hebben 
van crowdfunding moet ik er uit nood-
zaak voor zorgen dat mijn uitgaven 
genoeg aandacht krijgen tussen alle 
andere boeken die uitgegeven wor-
den. Dus als ik door die locaties extra 
aandacht krijg, is dat mooi meegeno-
men.”

Waarom gebruik je in Virus geen 
inkleuring, en in De Huivering wel?
CORNELIS: “Eigenlijk was het de be-
doeling dat Virus ook ingekleurd zou 
worden. Dat was mijn eerste crowdfun-
ding, en ik had al een aantal pagina’s 
ingekleurd, toen vanwege de eerste 
investeerders — en bijna uit alle alle 
reacties — bleek dat men meer ge-
wonnen voor een zwart-witboek. Mijn 
eerste gedachte daarbij was: ‘Waar be-
moeien jullie zich eigenlijk mee?’ Maar 
bij nader inzicht vond ik zwart-wit best 
oké. Achteraf heb ik er toch een beetje 
spijt van. Wanneer ik zie welke sfeer ik 
in De Huivering dankzij de kleuren kon 
bereiken, vind ik het jammer dat ik dit 
voor Virus niet heb gedaan.”

Behalve de eerder vermelde 
uitgaven heb je ook nog een 
boek voor Tomorrowland en een 

platenhoes voor Channel Zero 
uitgebracht. Je zit blijkbaar niet 
stil.
CORNELIS: “Het is inderdaad een 
goed jaar geweest! Dergelijke dingen 
gebeuren altijd via via. Men is voor 
het Tomorrowland-boek bij mij te-
rechtgekomen via een vroegere freel-
ance collega die nu artdirector is bij 

Tomorrowland. Daar hebben ze mijn 
eerdere werk bekeken en me tenslot-
te uitgenodigd voor een test, waar ze 
me vertelden welke richting het moest 
uitgaan. Aangezien men verheugd 
was over het resultaat, ben ik aan dat 
boek begonnen.”

Met Channel Zero zit je in de 

metalwereld. Wat zijn jouw 
favoriete groepen?
CORNELIS: “Disturbed, Five Fingers 
Dead Punch, Dimmu Borgir, 
Behemoth... Dus vooral het ruigere 
werk.”

Hell yeah!

In 2018 bracht de Begische metalgroep Channel Zero het album exit Humanity uit. Patrick Cornelis verzorgde een illustratie voor elk nummer en 
tekende ook de platenhoes.


