
omdat jij werkelijk denkt dat het interessant is 
om jou te zien reizen?’), vond de ander het hun 
goed recht om te vragen om geld (‘Niemand is 
verplicht om te storten!’). Een bijna eindeloze 
draad vol subtweets, waarin beide kampen in 
discussie gingen, eindigde met de meest ironi-
sche woorden die je kunt uiten op Twitter: ‘Fij-
ne dag nog!’

Waarom doen ze het?
De afgelopen jaren zien we steeds meer van dit 
soort campagnes voorbijkomen, die telkens 
vergelijkbare reacties oproepen. Recent was er 
nog de Amsterdamse studente Elisa van Barne-
veld: geaccepteerd bij Gucci voor een prestigi-
euze stage, kon ze de benodigde 26.000 euro 
niet betalen en vroeg ze anderen om een bijdra-
ge. Naast het onbegrip (‘Had ze dat niet van 
tevoren kunnen bedenken?’) doken ook hier 
weer positivo-reacties op (‘Can’t blame a girl for 

Een Amsterdams stel verkocht hun hele heb-
ben en houden, om in een zesdehands Volkswa-
gen-bus door Europa te trekken. Ieder zijn hob-
by. Een halfjaar later begaf de motor het en 
strandden ze in Nederland, zonder geld om de 
motor te laten maken. Ze besloten een campag-
ne te starten op GoFundMe: door geld te vragen 
voor de motor, zouden ze sneller weer op pad 
kunnen om foto’s te maken voor hun Insta-
gram-pagina. 
De reacties waren overzichtelijk zwart-wit, 
uiteraard zoals altijd het duidelijkst zichtbaar 
op Twitter. Waar de een woest was (‘Werkende 
mensen moeten jouw snoepreisje betalen 

trying, is toch mooi als we elkaar helpen onze 
droom waar te maken?’). Hoe dan ook: mensen 
storten geld. Op het moment van schrijven 
stond de teller op ruim 5600 euro, dus echt 
helemaal soepeltjes gaat dat nog niet. Elisa zelf, 
bij Editie NL: ‘Het móet gewoon lukken. Mis-
schien klinkt het oppervlakkig, maar Gucci is 
helemaal mijn stijl. Ik houd niet van die afhan-
kelijke positie, maar er zijn zoveel mensen die 
me willen helpen. Anderzijds voel ik me ook 
kwetsbaar. Mensen denken dat ik zomaar om 
geld vraag en vinden het egoïstisch dat ik me 
voor een opleiding heb opgegeven die ik zelf 
niet kan betalen. Maar ik vraag niemand om 
iets te doen wat ze niet willen en het is geen 
misdaad om te vechten voor iets wat ik wil 
bereiken.’

Wie heeft er een hekel aan?
Van sommige crowdfundpogingen is het vrij 
logisch dat de bedelaars een berg stront over 
zich heen krijgen. Neem Emma Post, die vorig 
jaar geld ophaalde voor haar begrafenis omdat 
ze ernstig ziek was, afgelopen zomer helemaal 
niet dood bleek te gaan, maar het geld wél wil-
de houden. Daar werden haar donateurs niet 
zo blij van. Door het geld in een stichting te 
stoppen, waar ze vervolgens zelf uitstapte, 
werd de virtuele menigte met hooivorken tot 
een stop gebracht. 
Zo’n 24-jarige Elisa van Barneveld, die op foto’s 
poseert naast een cabrio en bij haar DONEERACTIE.
NL-pagina teksten bezigt als ‘Ik heb gekozen om 

niet op te geven, om te vechten voor mijn 
droom’, is vrij makkelijk te bestempelen als 
een uitwas van de ‘ik heb recht op de hele 
wereld’-millenialcultuur. Maar aan de andere 
kant: niemand verplicht je om geld over te 
maken naar haar Gucci-portemonnee (want die 
heeft ze al, tweedehands). Je kúnt het als hater 
ook hoofdschuddend wegklikken en negeren, 
net als bij RUMAG-afbeeldingen en de twintig-
ste foto van je achternichtje dat leert lopen. 
Op social media en de crowdfundpagina’s zelf 
zien sommige mensen dat blijkbaar toch 
anders. Oogrollende emoticons of tekstueel 
inhoudelijker bijdragen overspoelen de tweets 
van en berichten over vergelijkbare smeekbe-
des. Ted (@tedmeth) is een van die openlijke 
critici op Twitter: ‘Een donatie, bijvoorbeeld 
aan slachtoffers van een aardbeving of een goe-
de vriend die even krap zit, is prima. Daarvoor 
verwacht ik niets terug. Maar crowdfunding is 
echt iets anders. In beginsel moet het een 
manier zijn om geld op te halen voor een doel 
dat groter is dan jijzelf, maar lastig te financie-
ren. Bij die Gucci-stage redeneer ik bijvoor-
beeld vanuit de overtuiging dat je in de eerste 
plaats zelf verantwoordelijk bent voor je leven, 
eventueel geholpen door je familie. De wereld 
noch ik schiet er iets mee op als ik 50 euro geef 
aan iemand die stage gaat lopen bij een mode-
merk. Maar door geld te vragen voor iets waar 
alleen jij beter van wordt, normaliseer je dat 
proces in je sociale netwerk. Ik heb liever dat 
we voorzichtig omgaan met het solidari-
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Vroeger was het voorbehouden aan slachtoffers van natuurrampen en 
baanbrekende kunstprojecten, tegenwoordig kun je zelfs je vakantie 
crowdfunden. De een is helemaal vóór deze ontwikkeling, de ander wordt 
agressief van deze ‘recht op de hele wereld’-millennialcultuur. ‘Mensen 
moeten jouw snoepreisje betalen omdat jij werkelijk denkt dat het 
 interessant is om jou te zien reizen?’
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peliger om zoiets op te zetten. Hipsterbank 
BunQ gaf de laatste update van zijn app zelfs 
een nieuwe handige functie, om via hen het 
proces nóg makkelijker te maken. Wat is er nog 
over van het oorspronkelijke doel achter 
crowdfunding? Debbie Been is psychologe en 
een van de initiatiefnemers achter het medi-
sche crowdfundplatform GEEFGEZONDHEID.NU, 
waar mensen geld kunnen doneren voor 
iemand die bijvoorbeeld een operatie nodig 
heeft die de verzekering niet dekt. Ze ziet deze 
ontwikkeling met lede ogen aan: ‘Het is 
gewoon overdaad. Je krijgt een goed gevoel van 
geld geven, beter dan wanneer je het krijgt 
zelfs. Als je weet en kunt zien naar wie je geld 
gaat, is het effect nóg sterker. Dat was bij 
crowdfunding voorheen vaak heel helder. Door 
al deze acties voor snel geld in plaats van hulp-
vragen voor noodzakelijke kwesties ontstaan er 
steeds meer negatieve associaties rondom het 
concept. Wat zo iemand met het geld doet, 
moet je maar afwachten.’ Hoe weet je bijvoor-
beeld dat het meisje met de Gucci-stage niet 
straks een jaar lang lekker gaat feesten in Italië 
van het gedoneerde geld?

Ga werken voor je geld
De frustratie die sommige mensen ervaren 
rondom ‘makkelijke crowdfunding’ is volgens 
Been dan ook goed te verklaren. ‘Het komt bru-
taal en verwend over om geld te vragen voor din-
gen die niet echt nodig zijn. Een vorm van hedo-
nisme zelfs. Iemand met hersenkanker heeft 
geen invloed op zijn ziekte en de operatie die hij 
daarvoor nodig heeft, maar je kunt er wel voor 
kíezen om op die wereldreis te gaan. Het yolo-
idee dat hangt rondom mensen die op deze 
manier om geld vragen, daar is crowdfunding 
niet voor bedoeld. Niet vreemd dus, dat mensen 
dan denken: ga gewoon werken voor je geld.’ 
Degenen met deze gedachtes zijn vaak self-
made types. Been: ‘Spaarders, mensen die hard 
werken voor hun geld, die het zien als onder-
deel van hun normen en waarden, dat je niet 

teitsprincipe, dat het voorbehouden is aan ini-
tiatieven die een hoger doel dienen. Dat je geld 
kúnt vragen voor een Gucci-stage, betekent 
niet dat je dit ook echt moet doen.’

Hoe erg is dat gebedel nou?
Om te beginnen ligt donatiemoeheid op de loer. 
Je kunt je euro maar één keer uitgeven. Er is 
daarnaast een grote kans dat crowdfundingcam-
pagnes die wél een hoger doel dienen of een rele-
vante tegenprestatie leveren, ondersneeuwen 
door de hoeveelheid ‘geef mij geld voor mijn 
wereldreis’-vragen. Als je al geld hebt gegeven 
voor je vage kennis die op vakantie wil naar Tan-
zania, of haar oproep voorbij hebt zien komen 
en je eraan hebt zitten ergeren, dan is er een 
goede kans dat je kritischer bent op volgende 
crowdfundingacties. Of het nou is omdat je geld 
op is, of vanwege het feit dat je denkt ‘dit zal ook 
wel weer zo’n verwende millennial zijn’. 
De groeiende hoeveelheid sites, apps en andere 
mogelijkheden om je omgeving geld af te trog-
gelen, maken het bovendien steeds laagdrem-

zomaar om iets vraagt zonder er wat voor terug 
te doen. Het heeft dus voor een groot deel te 
maken met je opvoeding, hoe je naar de wereld 
kijkt, in hoeverre je ergert aan zo’n gebrek aan 
verantwoordelijkheidsgevoel. Als iemand voor 
een wereldreis crowdfund bijvoorbeeld, den-
ken zij: ja doei, ik wil zelf ook wel op wereld-
reis, waarom zou ik de jouwe sponsoren?’
Wat ook niet helpt, is dat veel van de campag-
nes die op deze manier in het nieuws komen, 
opgezet worden door jonge mensen, wat het 
heersende beeld van luie, verwende millen-
nials bevestigt. Dat is een clichébeeld natuur-
lijk, wat niet op een complete generatie van 
toepassing is te plakken, maar wanneer je dit 
clichébeeld al in je hoofd hebt werkt zo’n 
crowdfunding-verhaal niet bepaald in het voor-
deel van de millennial. 

We geven aan winnaars
Wie die euro’s dan wél geven? Je kunt het het 
best zien als een olievlek, uitbreidend vanaf 
iemands eigen netwerk. Dat begint vanaf je 
directe vrienden, familie en kennissen, maar 
gaat ook nog een paar lagen verder. Wanneer 
een vriend op Facebook iets zet over zijn neef 
die geld zoekt voor een nieuwe woonboot, ben 
je tóch eerder geneigd om te geven. Ook al ken 
je alleen die vriend persoonlijk, en niet zijn 

neef. Er is maar een heel klein percentage van 
de opbrengsten rondom persoonlijke crowd-
funding als waar we het hier over hebben, dat 
bij totale vreemden vandaan komt (dus zonder 
ook maar een viavia-connectie). Hoe groter je 
netwerk, met mensen die (het idee hebben dat 
ze) je persoonlijk kennen, hoe groter de kans 
van slagen. Want als er al veel mensen gegeven 
hebben, ben je zelf ook sneller geneigd om dat 
te doen. Van nature geven we nou eenmaal lie-
ver aan winnaars, of: aan mensen die de poten-
tie hebben om winnaars te zijn. 
Debbie Been: ‘Hoe minder je een band hebt met 
de crowdfunder, hoe kleiner de kans dat je 
geeft. Zonder een mediagevoelig concept is het 
ook steeds lastiger geworden om succes te kwe-
ken, juist door de hoeveelheid campagnes. 
Mensen geven bijvoorbeeld liever aan iemand 
bij wie ze enige vorm van lijden zien. Dat klinkt 
bruut, maar waarom denk je dat dierenrech-
tenorganisaties al die reclames met zielige oli-
fantjes maken? Dit gaat uit van het idee dat je 
geld geeft als iemands leven van slechtere kwa-
liteit is dan het jouwe. Ook al geef je niet: je 
begrijpt wél dat iemand met een ernstige ziek-
te geld vraagt voor die ene experimentele ope-
ratie in Amerika, en dan zal je er dan ook niet 
snel aan ergeren. Bij een 24-jarige die stage wil 
lopen bij Gucci is dat toch, tja, anders.’   ✖
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DE GESCHIEDENIS VAN CROWDFUNDING 

Rond het jaar 2000 kwam crowdfunding op in Amerika, Nederland volgde 
rond 2010. In het begin werd het voornamelijk gebruikt door artiesten en 
kunstenaars, die geld zochten voor hun nieuwe boek, cd of kunstproject, 
later volgden goede doelen. Bekende sites in die hoek zijn het Nederlandse 
SellaBand (inmiddels ter ziele), RicketHub, Indiegogo en Kickstarter. Het 
breekpunt van 1 miljard dollar omzet bereikte Kickstarter in 2014, het jaar 
waarin ze actief werden in Nederland. Andere bekende Nederlandse plat-
forms zijn Geldvoorelkaar, Crowdaboutnow en Voordekunst. 
Slechts 30 tot 40 procent van de crowdfunding-projecten slaagt daadwer-
kelijk. Een algemeen geaccepteerde richtlijn is dat minstens 50 procent 
van je gevraagde bedrag in de eerste week binnen moet zijn, anders is je 
campagne in de meeste gevallen kansloos. 
De Autoriteit Financiële Markten berekende dat er in Nederland in 2015 
voor zo’n 128 miljoen euro werd opgehaald met crowdfunding, in 2016 was 
dat al 170 miljoen. Voor de eerste helft van 2017 staat de teller op 63 mil-
joen euro, dus er lijkt enige crowdfund-moeheid te ontstaan.

‘ De wereld noch 
ik schiet er iets 
mee op als ik 
50 euro geef aan 
iemand die stage 
gaat  lopen bij een 
 modemerk’

Eliza van Barneveld 
probeerde geld bijeen te 
krijgen voor een stage 
bij Gucci.

WEDERHOOR
Alle crowdfunders in 
dit verhaal zijn 
gevraagd of ze hun 
keuze nog even wil-
den toelichten, 
maar geen van allen 
wilde dat. 
Misschien omdat ze 
zelf ook wel het 
controversiële van 
hun aanpak inzien? 
Het stel van het 
VW-busje met de 
kapotte motor for-
muleerde het zo: 
‘Mensen die ons en 
onze situatie niet 
kennen, hebben 
helemaal geen zin 
om te proberen te 
begrijpen hoe het in 
elkaar steekt. Ze 
willen gewoon graag 
wat vinden. En ik 
kan prima zonder 
negatieve reacties.’
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