
DAT WE KUNNEN GENIETEN VAN DE VIRUS-REEKS, IS IN GROTE MATE TE DANKEN AAN DE 
KRACHT VAN CROWDFUNDING. DANKZIJ DEZE VORM VAN PUBLIEKE FINANCIERING KON 
STRIPAUTEUR PATRICK CORNELIS ZIJN DROOM WAARMAKEN. AL LIEP DE WEG NIET ALTIJD 
OVER ROZEN. HET WAS EEN PROCES VAN VALLEN EN OPSTAAN IN HET BEGIN. MAAR MET 
DE JUISTE STRATEGIE, AF EN TOE EEN DOSIS GELUK OF EEN TOEVALLIGE ONTMOETING EN 
VOORAL VEEL DOORZETTINGSVERMOGEN SLAAGDE CORNELIS ERIN DE REEKS AF TE MAKEN 
EN HEEFT HIJ BOVENDIEN NIEUWE PROJECTEN WAAR WE NAAR KUNNEN UITKIJKEN.

‘WIE TALENT HEEFT, 
MOET BLIJVEN GELOVEN 
DAT HET KAN’
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Stripauteur is geen doordeweeks beroep. Wat heeft u ertoe aangezet om uw eerste strip 
beginnen te maken?
Patrick Cornelis: ‘Zodra ik een potlood kon vastpakken, wou ik er steeds mee tekenen. Ik las 
bovendien graag strips in mijn jeugd. Eerst de Belgische klassiekers met Jommeke, Suske & Wiske 
en De Rode Ridder. Nadien de vertaalde Amerikaanse superheldenstrips van Marvel. Je ziet die 
Amerikaanse invloed ook sterk in mijn werk. Op het Sint-Lucasinstituut heb ik ooit een stripatelier 
gevolgd bij Vlaams stripicoon Ferry Van Vosselen. Veel later kwam ik een toenmalige medeleerling 
uit dat atelier tegen die zijn strips aan het verkopen was. Die stap wou ik ook maken, al heeft het 
dan nog drie jaar geduurd eer ik er mentaal klaar voor was. Na 20 jaar als zelfstandig graficus 
vroeg ik me af of ik nog 25 jaar hetzelfde wou doen. Het antwoord was ‘neen’, hoewel ik mijn 
werk altijd al gezien heb als het verlengde van mijn passie.’
‘Financieel gezien is het natuurlijk een sprong in het onbekende en een groot risico. Het voordeel 
is dat ik geen kinderen heb, wat de beslissing makkelijker maakte. Ik moest niet sparen om de 
kothuur te betalen. Alleen mijn vrouw moest akkoord gaan. Met haar sprak ik af dat ik het drie jaar 
zou proberen. Toen ben ik begonnen met de longread te schrijven voor Virus, maar met het hele 
idee was ik al veel langer bezig.’

Zodra u die beslissing gemaakt had, hoe ging u dan te werk? Ik 
veronderstel dat de uitgeverijen niet meteen staan te springen 
voor een nieuwkomer?
Cornelis: ‘Bij de start waarschuwden de meesten dat het niet 
zou lukken, en met crowdfunding al helemaal niet. De markt 
is verzadigd. Geen enkele uitgeverij was bereid me een kans 
te geven (toegegeven, ik heb ze niet allemaal achternagehold, 
maar op een gegeven moment heb je genoeg nees gehoord). 
Zo ben ik het eerste jaar naar Angoulême geweest, het grootste 
stripfestival van Europa om mijn werk te laten zien aan Franse 
uitgeverijen. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat wat ik daar in 
mijn map had zitten niet van het niveau was waarmee ik aan Virus 

begon, maar de ontgoocheling was in eerste 
instantie heel zwaar. Tussen mijn bezoek in 

Angoulême en de eerste Virus zat nog een 
serieuze herbronningsfase. En de mensen 
zullen ook heel duidelijk zien wat voor een 
evolutie mijn tekenstijl in die drie jaar nog 

heeft doorgemaakt. Het voordeel dat ik 
heb als graficus is dat ik makkelijk mijn eigen 

website kon maken, de strategische lijnen uit 
kon zetten en commerciële marketingideeën 

zelf kon bedenken én uitwerken. Dat is een hele 
kostenbesparing, maar tegelijkertijd is het ook heel 

tijdrovend. Om een voldoende grote markt te vinden, 
besloot ik in het Engels te schrijven. Dat doe ik trouwens 

Die eerste crowdfunding was echt een 
leerschool en ik heb de vele opmerkingen 
en tips van medeauteurs en het platform 

zelf als een spons opgenomen.



intuïtief omdat ik opgegroeid ben met de 
Engelse Marvel- en DC-comics. Daarna vertaal 
ik de teksten naar het Nederlands en laat ik ze 
vertalen in het Frans. Frankrijk is een grote markt 
voor stripverhalen.’
‘Na veel vergelijkend onderzoek besloot ik de 
crowdfunding te doen via het gespecialiseerde 
Franse stripplatform Sandawe, om zo een kans 
te krijgen om op de Franse markt te belanden. 
Helaas ging Sandawe later failliet.’

Hoe komt u als onbekende aan voldoende 
geldschieters?
Cornelis: ‘Om je naam en je project op te 
bouwen heb je de sociale media nodig. Dat 
was compleet nieuw voor mij. Ik had zelfs geen 
Facebook-account. Omdat ik als zelfstandige 
bijna constant aan het werk was, had ik zelfs 
bijna geen sociaal leven daarnaast. Mijn 
vrouw heeft al haar vrienden gevraagd om 
mijn gloednieuwe Facebookprofiel te liken. Ik 
had daar in het begin echt schrik van. Ook nu 
gebruik ik Facebook alleen professioneel. Het 
moet over mijn strips gaan. Je gaat me er geen 
vakantiekiekjes op zien posten. Ook vrienden, 
collega’s en familie steunden me. Je spreekt 
letterlijk alle kennissen aan die je hebt. De eerste 
crowdfunding wordt in principe voornamelijk gefund door hen.’

Hoeveel hebt u met die eerste crowdfunding opgehaald?
Cornelis: ‘14.000 euro. Ik had mijn beoogde budget veel te laag gezet, maar voor een eerste 
crowdfunding een heel mooi resultaat. Het was voldoende om mijn onkosten voor het eerste 
Virus-album te dekken, maar niet om al mijn werkuren te vergoeden. Ik merkte wel dat er veel 
interesse was om te financieren. Bijvoorbeeld uit Frankrijk, omdat daar veel echte stripliefhebbers 
zijn met interesse in nieuwkomers. Via het Sandawe-platform wist ik ook meteen een aantal Franse 
stripliefhebbers aan mij te binden. Die eerste crowdfunding was een leerschool, en ik heb de 
vele opmerkingen en tips van medeauteurs en het platform zelf als een spons opgenomen. Het 
is belangrijk dat je openstaat voor kritiek. Akkoord, je moet je eigen ding doen, maar je moet 
tegelijk weten dat je niets alleen kan en dat je niet alles weet. En ik speel zelf ook in Virus mee. 



’Laat niemand je vertellen dat 
je het niet kunt, al moet je 

natuurlijk wel over het nodige 
talent beschikken. Maar je hoeft 
niet de allerbeste te zijn om het 

te laten lukken.



Dat element van herkenning vinden veel 
stripliefhebbers leuk. Daarnaast sponsorde 
de culturele vereniging Spirit uit Temse de 
hardcoverversie, wat ook voor financiële 
zuurstof zorgde. Maar al bij al was de 
opbrengst laag. Ik hoopte het overgrote 
deel van mijn werk te kunnen recupereren 
door de verkoop.’

Hoe liep de verkoop van het eerste 
album?
Cornelis: ‘Ik ben toen tegen een paar 
onverwachte moeilijkheden aangelopen. 
Een eerste moeilijkheid is de distributie. 
In België is Standaard Uitgeverij veruit de 
grootste uitgeverij. Hun albums liggen 
overal. Ze hebben een zeer groot verspreid 
distributienetwerk. De kleine uitgeverijen (al de rest) moeten het hebben van een aantal Fnacs 
en een vijftiental stripspeciaalzaken. Maar het aanbod is enorm. Vorig jaar werden 1.500 strips 
uitgegeven in België. Dat zijn er bijna 30 per week. Een nieuwe strip heeft een levensduur van 
twee à drie weken. Daarna verdwijn je van de toog naar een anoniem plaatsje in de grote kast 
bij een handelaar. In Frankrijk heb ik zelfs geen distributeur gevonden, en is mijn werk nooit in de 
winkelrekken geraakt.’
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Hoe los je dat op?
Cornelis: ‘Je moet jezelf als maker en uitgever van de strip voortdurend onder de aandacht blijven 
brengen. Mijn grootste omzet realiseer ik op stripbeurzen en via mijn website, niet via de winkels, 
al probeer ik wel zo veel mogelijk signeersessies in de winkels te plannen, want ze blijven een 
cruciale schakel in de verkoop. Maar je moet het dus vooral met je eigen machine doen. Dat 
vraagt natuurlijk tijd. De helft van mijn tijd stop ik in het onderhouden van relaties met mijn fans, 
het regelen van afspraken, het uitdenken van marketingstrategieën… De andere helft van mijn tijd 
kruipt in het tekenen. Uiteindelijk zijn er 1.100 exemplaren van Virus 1 verkocht.’

En dan komen de volgende albums. Staan de financiers van het eerste uur klaar om 
nogmaals bij te springen?
Cornelis: ‘Velen haken af. Vrienden en familie vragen zich af of je elke zes maanden langs zal 
komen, en geven er dan vaak de brui aan. De meesten onder hen hebben je die eerste keer 
gesteund om je te lanceren, maar waren meestal helemaal geen stripliefhebbers, dus in the long 
run moet je daar niet op rekenen. Anderen vonden het eerste album misschien niet goed, dat 
weet je niet. Tijdens die eerste jaren heb ik de budgetten telkens te laag gezet om toch maar mijn 
minimum te kunnen halen om uit de kosten te kunnen komen voor mijn productie. Voor de twee 
albums van De Huivering lag het budget amper op 3.000 à 4.000 euro.’

’Gedurende drie jaar fietste ik van de ene 
crowdfunding naar de andere. En ging het 
met ups en downs. Geloven in jezelf is in 
de periode dat het slecht gaat cruciaal.



U kon die eerste jaren dus niet van de inkomsten leven?
Cornelis: ‘Na drie jaar van investeringen en privégeld smelten je reserves als sneeuw voor de zon. 
Beslissen iets te beginnen is makkelijk. Maar als de facturen binnenkomen, zie je de gevolgen van 
die beslissing. Als je naar de winkel gaat en alleen goedkope confituur in je kar kan leggen, is dat 
niet prettig. Alleen dankzij de steun van mijn vrouw, naaste familie en omdat we kinderloos zijn, 
hebben we samen kunnen doorzetten. Daarnaast is financiële begeleiding door een boekhouder 
die begrijpt waarmee je bezig bent ook cruciaal. Ik ben op zoek gegaan naar iemand die het 
begreep en hij heeft samen met mij orde op zaken gesteld. Veel artiesten onderschatten de 
waarde van een goede financiële begeleiding om optimaal te kunnen werken. Mijn advies aan 
iedere artiest: schenk daar voldoende aandacht aan.’

Toen kreeg u begin 2019 de opdracht om het Book of Wisdom voor het gerenommeerde 
dancemuziekfestival Tomorrowland te illustreren. Bracht dat enig soelaas?’
Cornelis: ‘Ik had al enkele illustratieopdrachten voor externen uitgevoerd, maar ik had de pech 
dat daar enkele wanbetalers bij zaten die uiteindelijk failliet zijn gegaan. Maar de opdracht voor 
Tomorrowland, die enkele maanden duurde, heeft me er financieel weer deels bovenop geholpen. 
Ik kreeg er bovendien lovende kritieken voor, en persaandacht.’

Niet veel later mocht u De Toverspiegel tekenen, een remake van het bekende Rode Ridder-
album. Hoe kreeg u die opdracht?
Cornelis: ‘Ik had aan scenarist Marc Legendre, bekend van Amoras en De Rode Ridder, gevraagd 
of hij geen strip met me wilde maken. Hij wilde wel, maar Standaard Uitgeverij ketste ons eerste 
voorstel af. Op goed geluk heb ik dan zelf de CEO van Standaard Uitgeverij een mail gestuurd. 
Tot mijn grote vreugde wou hij eens naar me luisteren. Ze wilden iets doen om 60 jaar De Rode 
Ridder te vieren. Zonder mijn vorige albums had ik die opdracht nooit gekregen. De respons op 
mijn remake van De Toverspiegel was zeer lovend en goed voor mijn naambekendheid.’



Na de financiële ellende moest u dan aan de crowdfunding beginnen voor het laatste Virus-
album. Bent u van tactiek veranderd?
Cornelis: ‘Drie jaar lang fietste ik van de ene crowdfunding naar de andere. En ging het met 
ups en downs. Geloven in jezelf is cruciaal in de periode dat het slecht gaat. Na eindelijk de 
langverwachte break te hebben gekregen van een uitgeverij die me een betaalde strip liet maken, 
hebben Chantal en ik nog eens alles op een rijtje gezet. Samen met mijn vrouw besloot ik dat 
als ik nog een strip zou uitbrengen, ik er dan ook deftig voor verloond moest worden. Zo niet 
zou ik stoppen. Ik wou niet meer tekenen met verlies. Je hoort vaak dat de situatie precair is en 
dat artiesten onder hun budget dingen moeten presteren. Ik vind dat een beetje zelfkastijding. 
Niemand is verplicht te werken aan iets onder de prijs. Ik begrijp anderzijds goed dat je graag 
je beroep wil maken van iets dat je heel graag doet. Maar als niemand bereid is je daarvoor te 
verlonen, dan is het aan jou om daar de gepaste conclusie uit te trekken. Een extra probleem 
bij de financiering voor Virus 4 was dat net toen Sandawe failliet is gegaan, waar ik al 6.000 euro 
had opgehaald. Ik had immers op twee paarden gewed door het Franse platform te gebruiken 
voor de Franse fans en Kickstarter voor de Nederlandstalige en internationale fans. Dat geld was 
verloren voor mij en mijn fans. Ik had er op dat moment al enkele crowdfundings opzitten met 
het internationaal bekende platform Kickstarter, en heb de lat op minstens 25.000 euro gelegd. Ik 
maakte iedereen duidelijk dat het boek er onder die drempel niet zou komen. Het Rode Ridder-
album hielp. Ik heb enkele Rode Ridder-fans kunnen overtuigen om in te tekenen op Virus 4. 
Sommige van mijn fans zijn zelfs campagne beginnen te voeren via Facebook opdat het laatste 
Virus-album er zou komen. Ze wilden absoluut een finale voor de reeks.’
‘Ook een toevallige ontmoeting hielp een stevig handje. Op een bepaald moment vroeg een 
Rode Ridder-fan me iets te tekenen voor zijn neefje. Achteraf bleek dat iemand met middelen 
te zijn, een stripverzamelaar die meteen het volledige bedrag wou bijpassen. Mocht ik hem een 

Hier zie je duidelijk hoe frustrerend zo'n kickstarter kan zijn. Je hebt traditioneel een sterke start. Maar als 
die start je niet hoog genoeg catapulteert dan krijg je een stilstand waarbij je steeds meer mensen krijgt die 
je project gaan volgen maar die dus niet investeren, omdat ze op dat moment niet geloven dat je het gaat 
halen. Dit zijn dan voor het overgrote deel de investeerders die je niet kent maar toch geïnteresseerd zijn. 
Die plotse stijging is dus de bewuste injectie die ik kreeg van de persoon die ik leerde kennen. Nadien zie je 
dan dat plots een groot deel van die afwachtenen mee intekenen en je budget de hoogte induwen.



Het is belangrijjk 
dat je op dat 

moment ook het 
mechanisme van 
zo’n kickstarter 

doorhebt en daarop 
inspeelt. Doe je 
dat niet dan mis 
je inkomsten en 
opportuniteiten.



week later tegengekomen zijn, was mijn Kickstarter-project misschien mislukt, want het liep 
toen tegen de deadline aan. In de laatste week zijn er dan nog een pak extra financiers 
bijgekomen, want een succesverhaal levert aan het einde nog ‘backers’ op, mensen die 
traditioneel wachten om centen te storten tot ze er zeker van zijn dat het verhaal er komt. 
Uiteindelijk heb ik 32.000 euro opgehaald. Het is belangrijk dat je op dat moment ook het 
mechanisme van zo’n Kickstarter doorhebt en daarop inspeelt. Doe je dat niet, dan mis je 
inkomsten en opportuniteiten.’

Puur geluk, of zit daar een strategie achter?
Cornelis: ‘Een dosis geluk heeft iedereen nodig met alles wat hij of zij doet. Maar je moet 
wel een plan hebben en je daaraan houden. Je moet er constant aan werken. Je moet fans 
creëren, buzz genereren. Er kruipt enorm veel werk en toewijding in om de contacten met 
fans te onderhouden. Ik sta vaak mensen via Messenger te woord, wat toch wel tijd vraagt. 
En je moet ook jezelf blijven. Mensen hebben snel door of je echt bent of fake. Als je 
mensen oprecht kan enthousiasmeren over wat je doet, krijg je succes.’
‘Je moet de mensen natuurlijk ook waar voor hun geld geven. Het is makkelijk iemand 
te overtuigen gewoon het geld te storten voor de strip die hij of zij gaat krijgen. Maar 
daarmee kom je er niet. Je hebt mensen nodig die meer willen geven. Die krijgen in ruil 
A4-tekeningen, kleurtekeningen, spelkaarten, tot zelfs muurschilderingen die ik persoonlijk 
ga uitvoeren. Je moet voldoende gradaties aanbieden in de crowdfunding, om mensen 
misschien iets meer te laten geven dan ze van plan waren. Je kan niet van 50 naar 250 
euro gaan, maar je moet tussenstappen inlassen. Ik geef behoorlijk veel, meer dan de 
gemiddelde Kickstarter, omdat het heel belangrijk is mensen te binden aan je project én 
ervoor te zorgen dat ze na het krijgen van hun pakket weer meedoen met de volgende. 
Ik heb crowdfundings gezien met een sterk project die mislukten omdat ze te weinig 
mogelijkheden boden.’

Wat zijn uw volgende projecten?
Cornelis: ‘Ik ben met twee dingen bezig, iets met fantasy en een sciencefictionthema. De 
respons op mijn volgende project is dermate positief dat ik mijn volgende Kickstarter zeer 
positief tegemoetzie. Voor sommige financiers onthul ik zelfs al enkele exclusieve platen. 
Dat is ook een deel van de band die ik met de fans creëer. Wie geeft, wordt verwend.’

Hebt u tips voor nieuwkomers die striptekenaar willen worden?
Cornelis: ‘Laat niemand je vertellen dat je het niet kunt, al moet je natuurlijk wel over het 
nodige talent beschikken. Maar je hoeft niet de allerbeste te zijn om te slagen. Je moet wel 
passie hebben en authenticiteit uitstralen. Laat je ook omringen door mensen die durven te 
zeggen wanneer het niet goed of niet goed genoeg is. Je moet ook de drive hebben om 
door te zetten waar anderen zouden opgeven. Met een nine-to-five-mentaliteit mag je het 
vergeten. Alleen zo kan je je verbeteren. Als mijn vrouw niet enthousiast is over wat ik heb 
getekend, dan weet ik dat er nog werk aan is. Maar als je ervoor vecht en weet waarmee je 
bezig bent, dan haal je het wel.’


