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CULTUUR

Mensen verdringen zich voor De intocht van Napoleon. Particulieren betaalden restauratie van het doek door 10 euro per centimeter te doneren

CULTUURFINANCIERING

De massa is kassa
Goed voor het draagvlak: een film of restauratie laten financieren door de 
menigte. Crowd funding is hip, maar helemaal een juichverhaal is het nog niet

Irene Start

‘J ubileum-emissie passeert 
6 miljoen euro,’ jubelde 
Het Concertgebouw in 

Amsterdam eind januari. Vijf-
honderd particulieren kochten 
een muziekaandeel, uitgeschre-
ven vanwege het 125-jarig be-
staan in 2013. ‘Van Eyck kan 
doorgaan,’ juichte Museum 
Boijmans Van Beuningen twee 
weken geleden. Via een ketting-
brief wist het museum 500.000 
euro particulier geld binnen te 
halen om de peperdure expositie 
rondom de Vlaamse schilder Jan 
van Eyck te bekostigen. 

Kunst, mede mogelijk ge-
maakt door u: financiering door 
de menigte, ook wel crowd fun-
ding genoemd, is hét nieuwe in-
strument voor door bezuinigin-
gen geplaagde groepen. Musea, 

theatermakers, filmregisseurs en 
zelfs modeontwerpers hebben 
crowd funding ontdekt. Allemaal 
proberen ze – via internet en so-
ciale media – met op politieke 
campagnes lijkende methoden 
een grote groep te interesseren. 
Slim, want zoals verzekerings-
maatschappijen al heel lang we-
ten: de massa is kassa. 

De kunsten wenden bij de 
werving al hun creativiteit aan. 
Hoe ludieker een actie, hoe aan-
sprekender, zo lijkt het. Particu-
lieren kunnen aandelen kopen in 
debuutromans en orkesten, een 
romantische film mede financie-
ren. 

Wat te denken van de Ex-
changhibition Bank, die kunst-
zinnige bankbiljetten uitgeeft die 
in het Amsterdamse cultuurcir-
cuit kunnen worden besteed? Of 
het Amsterdam Museum, dat 

voor de restauratie van het schil-
derij De intocht van Napoleon uit 
1813 een tientje per centimeter 
vroeg, een actie waarmee het 
ruim 50.000 euro ophaalde?

De bereidheid om te geven is 
– typisch Nederlands – groot: 
in 2011 werd 2,5 miljoen euro 
opgehaald via crowd funding. 
Wie zijn die mensen die zo diep 
in de buidel tasten voor cultuur, 
terwijl vele anderen juist bezui-
nigen op luxe cultuuraankopen 
als boeken en theaterkaartjes? 

‘Nederland telt ondanks de 
crisis nog altijd honderdduizend 
miljonairs,’ zegt Theo Schuyt 
(63), hoogleraar filantropie aan 
de Vrije Universiteit in Amster-
dam. Bij hem in de collegeban-
ken zitten vaak private bankers 
die willen leren hoe ze een goed 
cultuurdoel kunnen herkennen. 
‘Die rijken beleggen een deel van 

hun vermogen veilig, een ander 
deel is “betrokkenheidsgeld”, 
bestemd voor goede doelen.’ Uit 
deze groep komen de grotere 
schenkingen. Deelnemers aan 
crowd funding-acties zijn anders: 
een soort mini-mecenassen die 
volgens Schuyt ‘iets maatschap-
pelijks willen’. Deze particulie-
ren zijn gevoelig voor een moreel 
appel – en profiteren van de 
nieuwe Geefwet: donateurs 
 mogen 1,25 keer het bedrag van 
de gift aftrekken, met een maxi-
mum van 5.000 euro per jaar.

Dat crowd funding plots zo 
succesvol is, kan deels worden 
verklaard door het hippe aura dat 
eromheen hangt: ‘Het is bedui-
dend minder suf en statisch dan 
de vriendenverenigingen van 
grote instellingen,’ zegt Roy 
Cremers (29). Hij is de oprichter 
van crowd funding-site voor-


