
 
 
Na de financiële crises van 2008 en 2011 leefde ik met de brandende vraag: wat kan ik als kunstenaar 
doen? Sta ik afzijdig en ga ik gewoon door met het maken van mooie dingen? Kan ik mij engageren? 
Mòet ik mij niet engageren als ik echt tijdgenoot wil zijn? Hoe ga ik zelf eigenlijk om met geld in mijn 
kleine kunstenaarsbedrijf? 
 
Ik ben in gesprek gegaan met mensen over geld, ik ben boeken gaan lezen en ik ben een blog 
begonnen over geld, over de werking ervan, over het omgaan ermee, met als concreet doel: zoeken 
naar een alternatieve en passende vorm van betaling binnen de context van de Werkplaats. 
Toen ik dit blog begon, op 24 april 2012, was mijn intentie om via dit blog een uitwisseling van 
gedachten op gang te brengen. Ik noemde het ‘een plaats van gesprek’. Terugkijkend moet ik 
erkennen dat dit niet echt gelukt is. Ik heb veel reacties en boeiende bijdragen ontvangen, ik heb 
waardevolle ontmoetingen gehad – maar een echt gesprek werd het via dit medium niet. 
 
Toch is het schrijven ervan voor mij van grote waarde geweest. De discipline van de (twee)wekelijkse 
berichten dwong mij ertoe mijn ervaringen te ordenen, gedachten te onderbouwen en een aantal 
concepten helder uit te werken. Ik kon mijn gedachten scherpen aan de reacties die ik kreeg. Het is 
dus een gedachten-onderzoek geworden, een soort essay in afleveringen, dat mij materiaal geleverd 
heeft waarmee ik aan het werk kan. 
 
  



1. 
Twintig jaar geleden zat ik 10-hoog in de Bijlmer, leefde van een bijstandsuitkering en keek met mijn 
kinderen naar Pippi Langkous: ‘Met geld is er geen kunst aan…’ was haar motto om, weggelopen van 
huis (dus buiten het systeem zeg maar), het toch te redden. Dat maakte indruk op me, het heeft me 
nooit meer losgelaten. 
Twee jaar geleden (2010) heb ik mijn les activiteiten onder de naam ‘Werkplaats’ vormgegeven. Ik 
heb er toen vaker over gesproken dat ik binnen die nieuwe opzet ook wilde kijken naar de manier 
waarop ik met geld en betaling omga. Maar ik voelde toen nog teveel schroom om daar echt mijn 
‘project’ van te maken. 
 
Ondertussen is er veel gebeurd, ook in de wereld om mij heen. Kranten en media spreken dagelijks 
over crisis en geld. Wat is mijn antwoord als kunstenaar daarop? Laat ik me nog steeds terughouden 
door schroom omdat geld als onderwerp snel ongemak schept? 
 
Enkele concrete vragen van cursusdeelnemers met betrekking tot hun eigen financiële situatie waren 
deze winter voor mij het duwtje in de rug om over mijn schroom heen te stappen en aan het werk te 
gaan. Ik wil van geld mijn project maken, dicht op de huid, want ik maak al nadenkend mijn eigen 
inkomensbasis tot werkmateriaal en het gesprek daarover tot mijn middel. Met als concrete 
doelstelling: een juiste prijs, of nog beter, een alternatief voor het vast bedrag voor cursusdeelname, 
de vaste cursusprijs. 
 
Ik wil erover schrijven, omdat schrijven me helpt mijn gedachten te ordenen en te funderen. 
Een van de eerste inzichten op die zoektocht is dat het weinig zin heeft om zelf een mooi plan voor 
cursusprijzen uit te denken en dat vervolgens te gaan implementeren. Zo gauw ik het concept van 
het vaste ‘uurtje-factuurtje’ of ‘de prijs per kilo’ loslaat, kom ik in een gebied terecht waarin de ander 
er ook toe doet. Het gaat om wederkerigheid, om de relatie die ik aanga met de ander en vise versa. 
Om verder te komen moet ik dus in gesprek. Allereerst natuurlijk met de mensen die deelnemen aan 
de Werkplaats en dus concreet met mij in die wederkerigheid staan. Maar ik wil het gesprek ook 
groter maken en je uitnodigen deel te nemen als je dit herkent en een interessante zoektocht vindt. 
 
Erik Lemmens, 24-4-2012 
  



2. 
Na het versturen van de uitnodiging om aan mijn geld-gesprek deel te nemen gebeurde er 
veel tegelijkertijd. Ik kreeg mailtjes terug, kreeg artikelen toegestuurd, werd geattendeerd 
op mensen die al langer met deze vraag bezig zijn en hoorde over een mannengroep in 
Noord Holland die over geld wilde praten. Ik had veel om te verwerken, maar de tijd ontbrak 
om alles tegelijk aan te pakken. 
Allereerst de mannengroep: een groep die elkaar maandelijks treft om te spreken over 
specifieke thema’s, dit keer dus over geld. Het gesprek tussen de tien mannen in de kring 
werd gevoerd met een ‘talking stick’, een gedisciplineerde vorm van spreken en luisteren 
waarbij degene die de ‘stick’ heeft vrijuit en ongeïnterrumpeerd zijn verhaal kan doen en 
vervolgens deze stok doorgeeft aan de volgende spreker. Er ontstond een boeiende collectie 
van verhalen rond de vraag: wat betekent geld voor jou en wat doet het met je? 
Al luisterend groeide bij mij langzaam een beeld: stel dat ik dit gesprek zou opnemen en 
woordelijk uitschrijven. En dat ik vervolgens het woordje geld in het verslag zou uitgummen. 
Waar zou dit gesprek dan over gaan? Het zou zijn gegaan over jeugd en opvoeding, over 
trauma’s, echtscheiding en alimentaties, over carrière en ontslag, succes en falen, zekerheid 
en angst. Over alle aspecten van het leven dus. Geld, of beter de ervaring van het omgaan 
ermee, fungeert blijkbaar als een soort brandglas voor het hele scala aan lots- en 
levenswederwaardigheden (waarbij je de vraag kunt stellen of geld het brandglas is of het 
brandpunt). 
Ik realiseerde me in dat gesprek: als ik over geld ga praten, spreekt mijn persoonlijke 
achtergrond van levenservaringen mee. Ik heb een bril op als ik naar geld kijk, gekleurd door 
levenservaringen waarvan ik me al dan niet bewust ben. Is het daarom dat ongemak 
onherroepelijk omhoog kruipt als het gesprek over geld gaat – niet over geld in abstracte zin, 
maar over jòuw geld, mijn geld? Ik zal dus om te beginnen niet over geld moeten nadenken, 
maar over de vraag: hoe ziet die bril van mij eruit? 
Wat er vervolgens gebeurde in de mannengroep was fascinerend. De ‘talking stick’ werd 
opgeborgen, een kort moment van spontaan nagesprek en daarna vertelde ik iets over mijn 
voornemen en vraag. Ik werd prompt overladen met antwoorden op vragen die ik niet 
gesteld had, met advies waar ik niet om gevraagd had, met uitspraken over wat geld ‘is’. Ik 
vroeg me verbijsterd af: wat overkomt me hier, wat komt er letterlijk over mij heen? 
Eigenlijk wat ik boven beschrijf: allemaal goed bedoelde bijdragen, maar met het gewicht en 
de dynamiek van de emotie van al die persoonlijke brillen. Het werd een levendige maar erg 
chaotische discussie. 
Een volgend besef: het is maar goed dat we die hele geld-emotie-bubble wegstoppen en 
weg-reguleren. Stel dat de kassajuffrouw bij AH bij elke afrekening dit over zich heen zou 
krijgen… 
Ongetwijfeld refereerde een van de deelnemers aan de Werkplaats hieraan, toen ze gisteren 
zei: ‘Geld functioneert alleen als je er zo sec mogelijk mee omgaat.’ In het licht van de 
bovenstaande mannengroep ervaring, is mijn vraag: wat is dat dan, sec? Of: hoe ziet dat 
‘sec’ voor mij er uit, opdat geld optimaal kan functioneren binnen de context waarin ik deze 
vraag stel (die van mijn Werkplaatscursus)? 
Het gesprek over geld heeft dus een geschikte context nodig. De supermarkt is dat niet. Ik 
zal dus allereerst de context van dit project moeten beschrijven, voordat ik me richt op de 
problemen en mijn gedachten over geld. 
 
Erik Lemmens, Driebergen, 9-5-2012 



3.  
Allereerst iets over de context van dit project: de Werkplaats in 2012. 
In de Werkplaats komt wekelijks op maandag een groep mensen bij elkaar om te schilderen 
en in het algemeen met kunst bezig te zijn. Deze deelnemers zoeken verdieping, inspiratie, 
ontwikkeling in hun werk en creatieve mogelijkheden. Ze komen voor een (half)jaar, 
sommigen blijven meerdere jaren. Er is veel uitwisseling en gesprek over kunst, filosofie, 
levensvragen, elkaars werk en ontwikkeling. Er ontstaat een sfeer van onderlinge 
betrokkenheid en vertrouwen. Ik begeleid de deelnemers in hun proces, schep en verzorg de 
ruimte, bied input als dat nodig is, soms als docent, soms meer als facilitator. 
Dat is de Werkplaats in een paar woorden. Binnen deze context stel ik mijn vragen over 
omgaan met geld. 
 
Ik neem je mee terug naar een gebeurtenis, een actie eigenlijk van een paar jaar geleden. 
Bij tijd en wijle had ik er behoorlijk last van dat ik me onzeker voelde in wat ik deed en 
aanbood als docent in de Werkplaats. Doe ik wel genoeg? Geef ik de mensen wel genoeg? 
Heb ik wel genoeg in huis? Dat soort vragen. ‘Straks merken ze nog dat ik eigenlijk niets te 
vertellen heb… dan val ik door de mand!’ Ik denk dat veel mensen die dit soort werk doen 
deze gedachten zullen herkennen. 
Op enig moment kwam het inzicht: als ik geen mand maak, kan ik er ook niet doorheen 
vallen. Daar maakte ik mijn werkmotto van. Maar om dat te laten werken moest ik allereerst 
onderzoeken wat die ‘mand’ van mij inhield. ‘Geen mand maken’ betekende voor mij 
onzekerheid over eigenwaarde loslaten, intuïtie ontwikkelen, in het moment kunnen/durven 
zijn. Dat soort dingen. Maar ook geld bleek een rol te spelen in het ‘vlechtwerk’ van de 
mand: ‘Als de mensen zoveel betalen, dan moet ik toch ook genoeg kunnen bieden..?’ 
Ik ben dat laatste aspect als zo beknellend gaan ervaren dat ik onaangekondigd, op een 
maandagochtend een actie gehouden heb. Ik heb bij binnenkomst van de deelnemers een 
kort rekensommetje op het bord gemaakt: ‘Kijk, jullie betalen mij €55 voor deze werkdag; de 
atelierhuur kost zoveel, materiaal zoveel, overhead.. enz. De vaste kosten van deze dag zijn 
dus €30 per deelnemer. Blijft over €25 als mijn honorarium. Of dit een goede dag wordt, of 
je inspiratie vindt en of je straks tevreden naar huis gaat, kun je nu nog niet weten. Of ik je 
veel of weinig te bieden heb vandaag, weet ik ook nog niet. Daarom geef ik je die €25 euro 
terug.’ Ik heb toen de verraste deelnemers elk €25 euro gegeven, met de vraag: ‘Als je straks 
tevreden bent met deze dag, mag je een bijdrage voor mij daarginds in dat bakje stoppen.’ 
Het werd een fantastische dag, vol inspiratie en esprit. ‘s Avonds zat er meer in het bakje 
dan ik ‘s ochtends uitgedeeld had. Dat was mooi, maar daar ging het mij niet om. Ik was 
vooral geraakt door het besef dat ik me die dag letterlijk bevrijd had gevoeld van een 
beklemming waar ik anders vaak onder gebukt ging. Ik had mezelf duidelijk gemaakt dat het 
mogelijk is een ruimte te scheppen waarin ik me geïnspireerd kan voelen en vrij kan 
bewegen. En dat ik die ruimte als vrij beleefde had te maken met daad-werkelijk (letterlijk) 
iets te doen aan mijn ‘mand’ en met de rol van geld. 
Vanaf dat moment was mij duidelijk: als ik van de Werkplaats een open, vrije plek van 
inspiratie en ontwikkeling wil maken, dan zal ik ooit die vraag rond het geld moeten 
aanpakken.  
 
Erik Lemmens, 15-5-2012 
  



4.  
Met die spontane actie lukte het me die beoogde vrije ruimte te scheppen. Maar hoe houd 
ik zo’n ruimte in stand? 
Dat was de vraag die me bezighield n.a.v. de ervaring van die ene maandag-actie. Ik zag het 
niet voor me dat ik de werkelijkheid van het betalen en omgaan met geld kon veranderen. 
Maar ik zag wel dat ik mijn denken erover kon veranderen: in mijn voorstellingen kan ik geld 
en betaling loskoppelen van mijn concrete werk. 
Dat klinkt abstract, maar het werkt zo: ik leef bewust met de voorstelling dat de mensen die 
deelnemen aan de Werkplaats (hetzelfde geldt ook voor andere situaties waarin ik betaald 
wordt omdat ik een dienst verleen of iets maak) mij niet betalen voor het werk of voor de 
uren, maar dat zij mij geld geven opdat ik zó in mijn levensonderhoud kan voorzien dat ik vrij 
mijn werk kan doen. Omdat ik vrij mijn werk kan doen, voel ik me ook vrij en kan ik in de 
mensen optimaal bieden staan wat zij van mij vragen. 
 
Met die voorstelling werd ook een ander stuk van mijn werkzaamheid in zekere zin vrij. In de 
praktijk doe ik veel werk waar ik niet voor betaald word of dat niet direct geld oplevert, bijv. 
kunstprojecten die experimenteel van aard zijn of heel kleinschalig. De gebruikelijke manier 
van omgaan met zulke projecten is om eerst op zoek te gaan naar geld – subsidies, 
sponsoring, enz. – en pas als dat rond is aan het werk te gaan. Veel projecten blijven 
daarmee onuitgevoerd omdat de financiering niet rond komt. Dat zou mij frustreren, ik wil 
kunnen doen wat ik vind dat ik moet doen, niet afhankelijk van de vraag of er al dan niet 
geld voor is (indachtig Pippi Langkous’ inspirerende uitspraak…) 
Door anders naar het totaal van mijn activiteiten te kijken kon ik de innerlijke frictie die 
ontstaat door ‘het niet betaald worden’ loslaten. Ik leefde dan met het beeld: sommige 
activiteiten genereren inkomsten, andere niet, beide zijn waardevol. Maar de inkomsten uit 
de eerste activiteiten zijn geen betaling voor dat werk alleen, zij zijn een bijdrage in mijn 
levensonderhoud om de mogelijkheid te scheppen àl het werk te doen dat ik wil doen. Ik 
koppel dus in mij denken inkomen los van arbeid (in het maatschappelijk debat wordt af en 
toe gesproken over basisinkomen, dat zou m.i. een grote stap in de goede richting zijn, de 
discussie daarover is buitengewoon interessant…). 
 
Door dat loskoppelen van geld en arbeid in mijn denken gebeurde er nog iets. Er ontstond 
een dieper gevoel van dankbaarheid jegens de mensen die mij betalen en het mij daarmee 
mogelijk maken het werk te doen dat ik wil doen. Zij stellen mij in staat in vrijheid te werken. 
M.a.w. wat ik ontvang is ‘warm’ geld. Ik beleef dat de band met deze mensen existentiëler 
wordt, zoiets als: in zekere zin dragen zij mij, omdat ze wat ik doe waardevol genoeg vinden 
om mij in mijn levensonderhoud te steunen. 
(In de praktijk is er ook nog een ander soort situaties. Het komt regelmatig voor dat ik als 
kunstenaar uitgenodigd wordt voor een activiteit, maar er is geen betaling mogelijk. ‘Het is 
toch goed voor je naamsbekendheid’, is dan het argument… In die situaties klopt er iets niet 
en dat argument is een excuus voor het niet met voldoende bewustzijn doordringen van die 
situatie. Het maakt een groot verschil of ik in een project stap omdat ik van binnenuit voel 
dat het gedaan of gemaakt moet worden, een soort innerlijke noodzaak waar ik voor kies om 
op in te gaan, of dat ik gevraagd wordt iets te leveren waar niets tegenover staat. Zelfs als er 
geen geld is, kan toch de kring gesloten zijn. De ‘energetische kring’ heb ik dat horen 
noemen en dat vind ik een mooie benaming. Het vraagt van de ander bewustzijn en 



creativiteit om er iets tegenover te stellen. Als dat gebeurt, doe ik het werk met plezier. In 
het andere geval voel ik mij benadeeld of zelfs gebruikt.) 
Deze loskoppeling van geld en arbeid was een aantal jaren mijn innerlijk kompas, en het 
werkte. Toch zie ik nu dat ik iets essentieel over het hoofd gezien heb – daarover in mijn 
volgende stukje. 
 
Erik Lemmens, 20-5-2012 
  



5. 
In gesprekken die ik de laatste tijd voer, krijg ik soms reacties of adviezen als: ‘als je zo of zo 
omgaat met geld, dan heb je geen probleem, dan heb je altijd genoeg (‘geld is energie…’, 
‘armoede- en rijkdombewustzijn…’ enz). Voor de duidelijkheid: het gaat mij niet om de vraag 
hoe ik meer inkomen kan genereren, of om mogelijke zorgen rond het hebben of niet 
hebben van genoeg geld. Het gaat mij om een specifieke vraag, namelijk: hoe kan ik zo met 
betaling omgaan in mijn ‘cursusbedrijf’, dat het de vrije ruimte die de Werkplaats wil zijn, 
niet in de weg staat? 
Dat gevoel van onvrijheid of belemmering, ligt dat nou alleen aan mij (‘Erik, dat is allemaal 
persoonlijk en subjectief, ieder heeft zo zijn kijk op geld..’ was een van de reacties die ik 
onlangs kreeg)? Ligt het ook aan de ander? 
Een keer gebeurde het volgende. Na een jaar schilderen in de Werkplaats was een van de 
deelnemers ontevreden. In de evaluatie zei ze: ‘Ik heb te weinig geleerd en ontwikkeld, ik 
heb eigenlijk te weinig waar voor mijn geld gekregen’. Het is erg vervelend als iemand 
ontevreden vertrekt en voor mij natuurlijk een reden om na te gaan of ik iets gemist heb, of 
ik tekort geschoten ben in mijn begeleiding. Maar de laatste formulering raakte iets anders 
in mij. Dit is absurd, dacht ik, ontwikkeling is niet zoiets als een kilo suiker. Als je een kilo 
suiker koopt en er blijkt maar negen ons in het pak te zitten, dan krijg je te weinig waar voor 
je geld. Maar ontwikkeling kun je niet kwantificeren en ook niet garanderen. Het leeft niet in 
de sfeer van overeenkomst en afspraak.  
Als ik vanuit het gezichtspunt van geld zoals ik dat hier probeer te ontwikkelen, naar dit 
incident kijk, wordt voor mij iets zichtbaar. Er tonen zich twee voorstellingen van het 
omgaan met geld en dus ook twee voorstellingen van de relatie die we hadden. De ene is: ik 
schep een ruimte waarin jij stimulans tot ontwikkeling kunt vinden en jouw betaling stelt mij 
in staat dat te doen. De andere: ik betaal ergens voor en verwacht een tegenprestatie die ik 
kan afwegen als ‘waar voor mijn geld’. 
 
Ik heb in het vorige stukje mijn voorstelling beschreven over loskoppeling van werk en 
beloning. Ik leefde met die mooie voorstelling en dacht lange tijd daarmee een oplossing te 
hebben voor het probleem. In ieder geval een oplossing die voor mijzelf werkte, eentje die 
mij de innerlijk vrije ruimte verschafte die ik zocht. De gebeurtenis met de ontevreden 
deelnemer toonde dat er iets ontbrak. Abstract geformuleerd: door zo over geld te denken 
betrok ik de ander die mij betaalde in een relationeel gebeuren, zonder dat ik mijn 
voorstelling daarvan voldoende expliciet gemaakt had. Dus zonder dat die ander er mee in 
had kunnen stemmen, of niet. Kort gezegd: ik leefde met een mooie voorstelling, maar had 
het er niet (of te weinig) over, ik bracht het niet in gesprek. 
Ik zie hier het uitgangspunt bevestigd waar ik mee begon: de omgang met geld is uitdrukking 
van een relatie. En die relatie kan heel verschillend gedefinieerd zijn. Ik sta in een andere 
relatie tot de kassajuffrouw in de supermarkt dan tot een cursusdeelnemer die begeleiding 
zoekt. Die relatie is aan context gebonden, dus de omgang met geld is context gebonden. 
Daar ga ik het nog over hebben, maar voor nu is het belangrijk te onderkennen: een relatie, 
daar zitten ik en de ander dus allebei in. Dat maakt het gesprek erover ook zo lastig als het 
onderwerp dichtbij komt, als het over mìjn geld en jòuw geld gaat. Want net zoals ik mijn, 
door eigen levenservaring gekleurde geldbril heb, heeft de ander dat ook. Als ik de wens heb 
mijn omgang met geld te ontdoen van wat ik er zelf op plak en zo het gesprek over geld 
opener wens te maken, vraag ik van de ander impliciet om datzelfde te doen. Het gesprek 
over geld op deze manier voeren betekent dus tot op zekere hoogte bereid zijn deze 



gebieden van ongemak voor elkaar zichtbaar te maken. (Ik denk meteen aan Joseph Beuys’ 
installatie: ‘Zeige deine Wunde’) 
Geld schept dus een ontwikkelingsmogelijkheid! Dat is een gedachte die mezelf verrast, zo 
had ik er nog niet naar gekeken. (En dat gesprek aangaan vind ik overigens nog steeds 
moeilijk…) 
Dus ik en de ander, ieders gekleurde geldbril, de context, spelen allemaal mee in hoe ik 
omga met geld. Maar het geld zelf, heeft dat ook een werking? Kan het ook omgekeerd zo 
werken dat geld de relatie met de ander definieert? 
Een nieuwe aanzet voor volgende keer. 
 
Erik Lemmens, 4-6-2012 
  



6. 
Over geld zelf deze keer. 
Ik kan in principe drie dingen met geld doen: ik kan er iets mee kopen, ik kan het weggeven 
en ik kan het (uit)lenen. (Ik kan het ook op de bank zetten, maar dan gaat die het voor mij 
uitlenen en komen we in een heel ander verhaal..) Het gaat telkens om een uitwisseling 
tussen mij en een ander, maar in elk van de drie gevallen verhoud ik me anders tot die 
ander. In mijn manier van denken noem ik dat: de ruimte tussen mij en de ander heeft een 
andere kwaliteit. 
Als ik iets koop of verkoop dan verwacht ik dat de tegenprestatie conform de afspraak is. 
Een kilo suiker is 1000 gram en geen negen ons. Als ik aan de kassa meer moet betalen dan 
het kaartje op het schap vermeldt, ga ik protesteren. Omgekeerd verwacht de kassière dat ik 
betaal voor wat ik meeneem. Er is dus sprake van een relatie die wederzijds verplicht. Ik 
schep een ruimte van uitwisseling-naar-afspraak. 
Als ik geld schenk maak ik een heel ander gebaar. Ik geef geld aan de ander en laat die ander 
volledig vrij ermee te doen wat hij/zij nodig vindt om ermee te doen. Ik schep dus een 
vrijlatende ruimte van mogelijkheden. (Het lenen laat ik hier buiten beschouwing, daar heb 
ik niet over nagedacht omdat het niet zo relevant is voor mijn vraag over de Werkplaats.) 
Ik denk dat deze nuancering van koopgeld en schenkgeld (en leengeld) van groot belang is. 
Als ik terugkijk op het incident met de ontevreden deelnemer, begrijp ik dat we vanuit twee 
heel verschillende geldbegrippen dachten. Ik dacht in de sfeer van ruimte en gelegenheid 
scheppen, zij in de sfeer van afspraak en wederzijdse verplichting. Eigenlijk dacht zij dus in 
termen van koopgeld, ik in termen van schenkgeld. 
Theoretisch lijkt me dit een helder verhaal, maar het wordt ingewikkelder als ik naar de 
praktijk kijk. Welke van deze twee geldbegrippen is op z’n plek in de Werkplaats? 
Ontwikkeling, inspiratie, creativiteit, kun je niet kwantificeren. Het is geen product, geen 
ding. Je mag als je aan de Werkplaats deelneemt van mij verwachten dat ik mijn best doe jou 
te begeleiden en te inspireren, maar er is geen garantie op ontwikkeling die in afspraken 
uitgedrukt kan worden. Dus de begeleiding in de Werkplaats kan niet leven in de sfeer van 
koopgeld. 
Leeft die begeleidingsrelatie dan in een ruimte die onderhouden kan worden met 
schenkgeld? Dus met geld dat vrije ruimte schept? 
Ik was geneigd hier zonder meer ja op te antwoorden, maar ik ben er nog niet uit. Er wordt 
van mij immers wel degelijk een tegenprestatie verwacht. Een nog open vraag. 
(Dit stukje van het verhaal raakt de actualiteit in de tendens binnen de reguliere zorg, bijv. 
de psychotherapie, om meetbaar resultaatgerichte trajecten te eisen, en – interessant – die 
eis komt van de kant van de geldschieter! Er vindt op dat gebied in mijn ogen een heilloze 
begripsverwarring plaats, die al begint met het gebruik van het woord ‘product’ door 
verzekeraars, zorgmanagers, banken en anderen. In het Duits zou je spreken van een 
‘Verdinglichung’. Een zorgproduct, geldproduct, onderwijsproduct. De gevolgen daarvan in 
de sfeer van de relatie die mensen met elkaar aangaan in situaties van dienstverlening zijn 
desastreus. Filosofe Maria Bartels heeft een buitengewoon verhelderend boekje geschreven 
over deze problematiek en haar gevolgen: ‘Zin in kwaliteit’, uitg. Ita Wegman Stichting, 2005. 
Zij wijst er op, dat als er wordt gerept over kwaliteitsverbetering, er meestal sprake is van 
maatregelen ter verhoging van de efficiëntie, effectiviteit en financiële controle. Met 
kwaliteit heeft dat weinig van doen, dat is iets van een andere categorie.) 
 
Erik Lemmens, 12-6-2012 



7. 
Ik ga proberen de vraag waar ik vorige keer mee eindigde nog wat te verdiepen. 
Toen het begrip schenkgeld voor het eerst ter sprake kwam in de kring van de Werkplaats, 
kreeg ik van een van de deelnemers de reactie: ‘Maar ik verwacht van jou wel dat je als 
docent kwaliteit levert, daar betaal ik toch voor?’ Dat is een spannende opmerking. Ergens 
raakt hij het verhaal van de ontevreden deelnemer van een poos geleden, maar we zijn 
ondertussen wel een stapje verder. 
Er zitten twee stukjes in die opmerking/vraag. Het eerste gaat over de verwachting dat ik 
kwaliteit lever. Het tweede veronderstelt dat betaling daar een rol in speelt. In het eerste 
deel van de opmerking heeft de betreffende deelnemer volkomen gelijk, ik wil graag 
kwaliteit leveren en dat mag absoluut van mij verwacht worden. Maar hoe zit het met het 
tweede deel, de rol van het geld daarbij? Ik heb (hopelijk) in de eerdere berichten 
overtuigend inzichtelijk gemaakt dat de sfeer/relatie/ruimte die samenhangt met het begrip 
koopgeld niet werkzaam kan zijn in de situatie van de Werkplaats. Toch zit die wel in deze 
vraag verstopt: geld krijgt een verplichtend karakter zoals dat bij koopgeld past. Als ik het 
negatief zou willen bekijken, kan ik zeggen: daar zit impliciet de gedachte in dat als die 
betaling er niet was, ik niet mijn best zou doen om kwaliteit te leveren. Geld wordt dan het 
dwangmiddel om mij aan het werk en op scherp te houden. 
Hoe zit het met die terechte verwachting van kwaliteit? Is geld als dwangmiddel nodig om 
mij tot inzet en kwaliteit te bewegen? Dat is op een bepaalde manier de basisgedachte van 
onze baan-en-loon samenleving. En daar ligt nog steeds het argument tègen het 
basisinkomen: Wat zou er gebeuren als die loon-dwang wegvalt? Dan zou iedereen zomaar 
gaan doen waar hij of zij zin in heeft. Stel je voor! 
En dat is het nu precies! Ik heb geen dwangmiddel nodig om mij tot inzet en kwaliteit aan te 
zetten omdat inzet en kwaliteit leveren precies is waar ik zin in heb. Omdat dat is wat mij 
vervult. (En als ik in het licht van deze gedachte denk aan de mensen die een werk doen dat 
hun in wezen niet vervult, dan maakt mij dat heel nederig, want ik kan dat ook zien als een 
offer dat zij brengen om deze maatschappij functionerend te houden. Waarom? Omdat wij 
gezamenlijk nog niet in staat zijn een systeem te scheppen waarvan zin en vervulling wèl de 
basis zijn…) 
Geld is geen garantie voor kwaliteit. Geld schept ook geen kwaliteit. Geld kan kwaliteit niet 
afdwingen (daarover gaat o.a. Maria Bartels’ genoemde boekje: ‘Zin in Kwaliteit.’). Dus er is 
nog iets wat ik kan loskoppelen in deze context: kwaliteit en betaling. Er is de verwachting 
van kwaliteit en er is betaling. Beide zijn o.k., maar bestaan in een ander gebied. 
Een complicerende vraag: hoe zit het dan met die verwachting en de vrijheid die het begrip 
schenkgeld impliceert? Zijn die niet met elkaar in tegenspraak? In de koopgeldsfeer van 
goederen en producten zijn beide namelijk wel gekoppeld: voor een product van hogere 
kwaliteit betaal ik meer en dat is terecht, want het kost ook meer om het te maken. In de 
sfeer waarin ik werk moet ik beide loskoppelen. Als ik een voorlopig antwoord mag 
formuleren: de verwachting van kwaliteit leeft in gebied van de ontmoeting, van vertrouwen 
en betrokkenheid. Betaling in de vorm van schenkgeld onderhoudt een ander gebied, dat 
van levensbehoefte. Deze staan naast elkaar en zijn niet met elkaar in tegenspraak 
 
Erik Lemmens, 17-6-2012 
  



8. 
Het is tijd om een nieuwe stap te zetten, naar experiment, in de praktijk. Ik ben vorige week 
geëindigd met een open vraag over schenkgeld. Ik wil ervaringen opdoen met dat concept 
en dus het experiment aangaan in de groep mensen in de Werkplaats. 
Een van de deelnemers schreef hierover: Je mag best wat brutaler zijn, het neerzetten en 
zeggen: zo doe ik het. Dat is heel bemoedigend, maar ik denk dat betrokkenheid bij de 
concrete uitwerking belangrijk is. En die concrete uitwerking is de volgende stap. 
 
Dit stukje is een voorlopige afronding. De zoektocht voelt als lopen in een labyrint, met veel 
zijpaden en wendingen. Maar in dat labyrint ben ik wel een paar waardevolle richtingwijzers 
tegengekomen. Ik zet ze nog eens op een rij en betrek enkele reactie van lezers erbij. 
De eerste richtingwijzer liet me zien dat als we over geld echt in gesprek willen gaan, ieder 
naar het fenomeen geld kijkt door een eigen bril. En die bril is gekleurd door alles wat we in 
leven en werkelijkheid meegemaakt hebben. Echt gesprek ontstaat dus pas als ik bereid (en 
in staat) ben om de kleur van die eigen bril onder ogen te zien. 
(Ik ben afgelopen week in zekere zin over mijn eigen bril gestruikeld. In mijn laatste stukje 
gebruik ik de uitspraak van een deelnemer aan de Werkplaats om iets helder te krijgen over 
geld en kwaliteit. Een lezeres wees me er fijntjes op dat ik de opmerking ook anders had 
kunnen vertalen, nl: Ik wil verder komen in mijn creatieve proces, kan dat niet alleen en heb 
daar de Werkplaats voor nodig, met jouw kennis, ervaringen en begeleiding. Daar heb ik geld 
voor over. De gedachtegang die ìk eraan vastknoopte snijdt vast hout, maar heeft mogelijk 
meer met de blikrichting van mijn ‘bril’ te maken dan met de intentie van de maker van de 
opmerking) 
Een andere richtingwijzer was dat ik de vrije kwaliteit van de ruimte die ik wil scheppen in de 
Werkplaats sterker ga ervaren als ik het werk dat ik doe en het inkomen dat ik verwerf van 
elkaar loskoppel. Op een ander gebied van het leven houdt daarmee ook het onderscheid 
tussen betaald en onbetaald werk op een waardebepaling van dat werk te zijn. 
Een volgende richtingwijzer was dat geld uitdrukking is van een relatie. De aard van die 
relatie bepaalt de functie van het geld. Omgekeerd is het geldbegrip dat ik hanteer (bewust 
of onbewust) van invloed op die relatie. 
Afgaand op een paar reacties die ik ontvangen heb, is hier een korte verduidelijking op z’n 
plaats. Ik gebruik het woord relatie op een kale, zeg maar technische manier. Ik doel niet op 
wat we in het dagelijks spraakgebruik een relatie noemen, zoiets als: de gevoelsbepaalde 
betrokkenheid bij elkaar. Ik bedoel heel gewoon de verhouding waarin ik tot de ander sta op 
het moment dat ik met die persoon in contact treed. Zo sta ik in een bepaalde relatie tot de 
kassière van de supermarkt, in een andere tot de politieman die me bekeurt, tot de 
buurvrouw met het hoofddoekje die me schuchter groet, of tot de persoon die ik in een 
cursus begeleid. In elk van deze situaties heeft de relatie een andere hoedanigheid. En die 
hoedanigheid bepaalt ook op welke manier geld erin op zijn plaats is. 
Dat werd de volgende richtingwijzer. Die wees me erop dat een geldbegrip, waarin sprake is 
van afspraak en verplichting niet werkt in een situatie als die van de Werkplaats. Ik 
onderscheidde wat ik noemde koopgeld en schenkgeld. Met dat schenkgeldbegrip verdwaal 
ik vooralsnog, omdat één vraag voor mij nog niet helemaal gefundeerd bleef staan: 
schenken doe je uit vrijheid en schenkgeld schept een vrije ruimte, maar hoe zit het dan met 
de terechte verwachting dat ik werk en kwaliteit lever? 
 



Al deze richtingwijzers hebben te maken met geld in zijn werking. Het gaat dus 
om kwaliteiten. Er is nog een heel andere boom op te zetten, nl. die over kwantiteit. Dan 
doemen nieuwe vragen op zoals: hoe bepaal ik eigenlijk de hoogte van de prijs van zoiets als 
een jaar les in de Werkplaats? Vind ik voor de prijs een grondslag die stand houdt? En wat 
doe ik als iemand zegt: ja maar dat bedrag heb ik niet?  
Daarmee ben ik bij die concrete uitwerking aangekomen. Een nieuw spoor om verder over te 
denken en te schrijven.  
 
Erik Lemmens, 26-6-2012 
  



9. 
 
Na vakantie en een reis door Ierland, pak ik de draad van het schrijven weer op. In de 
tussentijd heb ik gesprekken gevoerd met Tom Lane (Ierland), die een aantal cartoons 
gemaakt heeft over de huidige bankencrisis (heel instructief, kijk op youtube: bailing out the 
banks, by 353tomlane) en met mensen van Transition Towns die bezig zijn met alternatieve 
geldsystemen. Voor het eerst ging het me dagen dat de meeste mensen die ik over geld 
spreek, het over het geldsysteem hebben. Heel goed dat ze daarmee bezig zijn, ik had me er 
tot voor kort nooit in verdiept. Ik kreeg op mijn reis een boek in handen van Thomas Greco: 
The end of money and the future of civilization, over het ontstaan en de ontwikkeling van 
ons geldsysteem en over alternatieven; een aanrader, met enige inspanning zelfs door een 
leek als mij goed te begrijpen. 
Ik ging me door die gesprekken echter realiseren dat ik over een heel ander gebied nadenk 
en schrijf, namelijk over wat er in en tussen mensen gebeurt als in de interactie geld een rol 
speelt. Hierover hoor of lees ik zelden. Ik vond het bij Jelle van der Meulen in zijn 
boeken ‘Herzwerk’ en ‘Armut’, en bij Eckhart Tolle in ‘Nieuwe Aarde’. Toch lijkt me dit gebied 
van het innerlijke en intermenselijke een noodzakelijk complement voor alle alternatieve 
systemen. Want dat zijn en blijven systemen en hun waarde staat of valt met de bereidheid 
mijn eigen relatie tot geld en tot het systeem onder de loep te nemen. 
En omdat ik tevoren al op mijn klompen aanvoelde dat hoe ik ermee omga en hoe ik er mee 
zou kùnnen omgaan, behoorlijk uit elkaar liggen, is het tegelijk een zoektocht naar een 
alternatief voor de status quo. 
En dat is een aparte bezigheid… In de praktijk functioneert die status quo van de Werkplaats 
namelijk best goed. Om een (half)jaar deel te nemen aan de Werkplaats, betaal je een vast 
bedrag, de cursusprijs, of betaal je een gereduceerd tarief als dat nodig mocht zijn. Daar 
heeft tot nu toe niemand over geklaagd. In Amerika zegt men: ‘don’t fix what ain’t broke’, 
niets willen repareren wat niet stuk is. En dat lijkt precies wat ik nu aan het doen ben. Je zou 
dus kunnen zeggen dat ik vlijtig aan het zagen ben aan de poten van de Werkplaatsstoel. 
Waarom? Omdat ik ontdek dat de grond onder die poten helemaal geen stevige grond is. 
Ideaal en ideëel gezien zijn het eigenlijk wiebelpoten. 
 
Erik Lemmens, 23-7-2012 
  



10.  
De poot waar ik vandaag aan ga zagen hangt met de vragen over kwantiteit samen. 
Ik stel mijzelf de vraag: heb ik een gedegen grond om die vaste cursusprijs te handhaven? 
Dat lijkt een wat eigenaardige vraagstelling, maar voor mij als kunstenaar is het dat niet. Als 
ik aan een schilderij bezig ben, kom ik onherroepelijk op een punt dat ik terug stap en zie dat 
het werk best al mooi is. Dan rijst meteen de vraag: zal ik het werk zo laten, is het af? De 
meest radicale manier van kijken is dan mezelf de vraag stellen: heb ik een gegronde reden 
om het zo te laten zoals het nu is? Is het antwoord nee, of twijfel ik, dan moet ik de moed 
hebben om weer aan het werk te gaan en het schilderij te veranderen. Ik neem voor lief dat 
ik zelfs met een kleine verandering heel wat overhoop kan halen en dat ik het risico neem 
dat het ook kan mislukken. 
De ervaring leert dat er in een sociale context altijd weerstand zal zijn tegen verandering van 
het vertrouwde, zelfs als men weet dat de status quo niet ideaal is. Verandering is lastig, 
brengt ongemak en onzekerheid met zich mee en confronteert me met mijn (on)vermogen 
daar mee om te gaan. Met de vraagstelling in deze vorm adresseer ik dus ook deze 
weerstand. 
 
De laatste jaren krijg ik regelmatig de vraag: ‘Ik zou wel deel willen nemen aan de cursus, 
maar de hoogte van het bedrag is voor mij een bezwaar. Kan ik op een of andere manier 
toch meedoen?’ 
Ik kan de afweging maken: zal ik die persoon voor wat minder geld laten meedoen? Stel nou 
dat ik nee zeg op die vraag. Je moet immers geen dief worden van je eigen portemonnee, 
heb ik mensen horen zeggen. Ik vind dat overigens een dusdanig verknipte uitspraak dat ik 
er even bij stil wil staan. Wat betekent dat, een dief zijn van je eigen portemonnee? Dat 
betekent dat je in dat geval niet binnenhaalt wat je denkt dat (binnen)haalbaar is. Alsof 
datgene wat je denkt van de ander te kunnen krijgen al in jouw portemonnee zit! (Als ik me 
probeer in te leven in het mensbeeld dat daar achter zit, word ik bijna blij dat het crisis is…) 
Stel dus dat ik nee zeg, wie heeft daar dan iets aan? De betreffende potentiële deelnemer 
niet, want die loopt misschien een waardevolle ontwikkelingsmogelijkheid mis. De groep 
niet, want die zal de inspirerende inbreng van een nieuwe deelnemer missen. En ik niet, 
want ik loop inkomsten mis, ongeacht de hoogte daarvan. Kortom: er zijn alleen maar 
verliezers. Volkert van Dam, voormalig bedrijfseconoom, zei hierover: dat is een teken dat er 
een fout in het systeem zit. 
Stel nou dat ik tegen die persoon zeg: je kunt meedoen voor minder, we regelen dat 
onderling wel. Dat is wat ik tot op heden meestal gedaan heb. Dan doen zich een paar lastige 
vragen voor: Hoe maak ik de afweging voor hoeveel dan? Moet ìk die wel maken of doet de 
ander dat? En hoe ga ik om met die aparte regeling in een groep deelnemers die meer 
betaald hebben? Hoe heb ik überhaupt de hoogte van de deelnameprijs bepaald? 
Genoeg vragen voor de volgende keer. 
 
Erik Lemmens, Driebergen 6-8-2012 
 
  



11.  
Ik had het over de (vaste) cursusprijs en stelde als laatste vraag: hoe heb ik de hoogte ervan 
bepaald? Het antwoord op die vraag is best ontluisterend, als ik eerlijk ben. 
Een deel van de prijs wordt bepaald door vaste kosten: atelierhuur, materialen, publiciteit, 
enz. Die kan ik berekenen en begroten, dat is helemaal eenduidig. 
Maar hoe bepaal ik de hoogte van mijn honorarium en zijn er criteria om dat vast te stellen? 
Dat is lastiger. Die criteria vind ik niet in de werk zelf. Ik kan jou geen ontwikkeling verkopen, 
daar een prijs voor vaststellen, kortom het hele verhaal over koopgeld van een poos 
geleden. Om toch een afweging te kunnen maken, kan ik prijzen vergelijken. Ik kijk 
bijvoorbeeld op internet, zoek vergelijkbare workshops en kom tot de conclusie: in het 
algemeen wordt er …zoveel gevraagd, dus met een soortgelijk bedrag kan ik ook te 
voorschijn komen. Het bedrag is dan gebaseerd op conventie: zo doen anderen het, als ik 
het ook zo doe val ik niet uit de toon. 
Maar die conventie is een heel dubieus fundament! In de sfeer van amateurkunstbeoefening 
kan ik een uur-bedrag vragen van zo’n 25 à 35 euro. Als freelancer aan de kunstacademie 
kreeg ik 35 euro, dat is gangbaar. Als ik precies hetzelfde werk met dezelfde inhoud en 
dezelfde kwaliteit aanbied aan een bedrijf of instelling, wordt ik niet serieus genomen als ik 
minder dan 90 euro vraag. Anders ben ik niet ‘professioneel’. Dat is toch absurd! 
Dus als ik het kort door de bocht formuleer: t.a.v. de hoogte van de cursusprijs prik ik maar 
wat of pas me aan aan de zogenaamde ‘markt’. En dan zou ik vervolgens op basis daarvan 
een besluit moeten nemen over iemands deelname, dus een besluit over een vraag die er 
echt toe doet…? 
Ik vind op deze manier dus geen grondslag voor de hoogte van mijn honorarium, noch een 
basis om antwoord te kunnen geven op die vraag van de deelnemer... Daar gaat weer een 
pootje. 
 
Op de vraag van vorige keer of er een grond is om de status quo te laten voor wat die is, is 
het antwoord dus onomwonden ‘nee, die is er niet’. Natuurlijk, het functioneert (min of 
meer) om zo met de betaling om te gaan zoals ik het doe (en ‘men’ het doet). Maar 
waarschijnlijk eerder omdat we over het algemeen aardig zijn voor elkaar, dan dat het 
systeem in zichzelf klopt. Om stevige grond te vinden moet ik dus nog even verder spitten. 
Terug naar de voorbeeldsituatie van iemand die deel wil nemen maar voor wie de 
cursusprijs een belemmering is. Iemand komt met die vraag en mijn antwoord is: ‘ja, dat is 
goed, dat regelen we onderling wel’. Dat is meestal mijn antwoord geweest en dan regelde 
ik met de betrokkene iets in de zin van een korting of een gespreide betaling. De gesprekjes 
daarover vonden een-op-een plaats, niet in de groep deelnemers. Ten overstaan van 
anderen bekennen dat je over weinig geld beschikt, dat je een beroep doet op een aparte 
regeling, roept een zekere gêne op. 
Maar dat niet alleen. Het is alsof het gesprek hierover een soort taboe raakt. Dat taboe-
gevoel heeft m.i. niet alleen te maken met die gêne om openlijk over de eigen financiële 
situatie te spreken. Het ontstaat ook omdat we voelen dat er door ons handelen in wezen 
een grijs gebied gecreëerd wordt, een gebied dat mogelijk aanleiding geeft tot verwarring. 
Daar blijven we liever uit en dat is, vanuit ons gewone geld-denken, helemaal terecht. De 
mogelijkheid tot verwarring zit bijvoorbeeld hierin dat iemand zou kunnen zeggen: ‘Dat is 
niet eerlijk, jij doet mee voor minder dan ik betaal’. Die reactie is in principe mogelijk, maar 
als je gedifferentieerd over het geldbegrip leert denken, zie je dat die ook misplaatst is. 



Als het gaat om de aanschaf van iets dat voor ieder gelijk is, kun je prijzen vergelijken. Als ik 
minder hoef te betalen voor een kilo aardappels is dat aardig van de groenteboer, maar 
oneerlijk t.o.v. zijn andere klanten. Maar geldt dat ook voor zoiets als begeleiding en 
ontwikkeling? Gelijke monniken, gelijke kappen? In eerdere berichten heb ik uitgelegd dat 
het principieel niet geldt in een situatie waar het gaat om ontwikkeling, begeleiding en 
menselijke interactie. De verwarring ontstaat wanneer ik vanuit een verkeerd geldbegrip 
denk over die situatie, namelijk vanuit het begrip koopgeld. Dat is niet vreemd omdat we 
eigenlijk niet anders gewend zijn dan in termen van koopgeld te denken, dat is zogezegd 
onze standaard-voorstelling. Maar zolang ik dat doe, kom ik er in deze situatie niet uit. 
Wanneer ik daarentegen uitga van het begrip schenkgeld, is het helemaal in orde dat de een 
meer schenkt en de ander minder. Je betaalt immers niet voor ‘iets’, schenken is een vrije 
daad, met je schenking draag je bij aan wat ik nodig heb voor mijn levensonderhoud. De 
knoop van verwarring lost zich als vanzelf op. 
 
Ik stel me even voor wat er in bovenbeschreven situatie, denkend vanuit dat verkeerde 
geldbegrip allemaal gebeurt als ik leef met geldgebrek en om een speciale regeling 
vraag: schuldgevoel en schaamte doen mee, het gevoel dat het misschien oneerlijk is 
dus verzwijg ik het liever, ik breng het niet in gesprek, enz. Een kluster van innerlijke 
bewegingen dat alles bij elkaar maakt dat ik me isoleer, afscheid van de anderen, terwijl ik in 
die situatie net gebaat ben met contact, gesprek en medeleven. Kortom, dat verkeerd 
hanteerde geldbegrip zorgt ervoor dat geld mensen van elkaar isoleert, terwijl geld ook een 
verbindend element kan zijn. 
De implicaties daarvan in het tussenmenselijke zijn groot. Ik hoop daar volgende keer nog 
iets verder op in te kunnen gaan. 
 
Erik Lemmens, 13-8-2012 
  



12. 
Ik had het over de (vaste) cursusprijs en stelde als laatste vraag: hoe heb ik de hoogte ervan 
bepaald? Het antwoord op die vraag is best ontluisterend, als ik eerlijk ben. 
Een deel van de prijs wordt bepaald door vaste kosten: atelierhuur, materialen, publiciteit, 
enz. Die kan ik berekenen en begroten, dat is helemaal eenduidig. 
Maar hoe bepaal ik de hoogte van mijn honorarium en zijn er criteria om dat vast te stellen? 
Dat is lastiger.  Die criteria vind ik niet in de werk zelf. Ik kan jou geen ontwikkeling 
verkopen, daar een prijs voor vaststellen, kortom het hele verhaal over koopgeld van een 
poos geleden.  Om toch een afweging te kunnen maken, kan ik prijzen vergelijken. Ik kijk 
bijvoorbeeld op internet, zoek vergelijkbare workshops en kom tot de conclusie: in het 
algemeen wordt er ..zoveel gevraagd, dus met een soortgelijk bedrag kan ik ook te 
voorschijn komen. Het bedrag is dan gebaseerd op conventie: zo doen anderen het, als ik 
het ook zo doe val ik niet uit de toon. 
Maar die conventie is een heel dubieus fundament! In de sfeer van amateurkunstbeoefening 
kan ik een uurbedrag vragen van zo’n 25 à 35 euro. Als freelancer aan de kunstacademie 
kreeg ik 35 euro, dat is gangbaar. Als ik precies hetzelfde werk met dezelfde inhoud en 
dezelfde kwaliteit aanbied aan een bedrijf of instelling, wordt ik niet serieus genomen als ik 
minder dan 90 euro vraag. Anders ben ik niet ‘professioneel’. Dat is toch absurd! 
Dus als ik het kort door de bocht formuleer: t.a.v. de hoogte van de cursusprijs prik ik maar 
wat of pas me aan aan de zogenaamde ‘markt’. En dan zou ik vervolgens op basis daarvan 
een besluit moeten nemen over iemands deelname, dus een besluit over een vraag die er 
echt toe doet…? 
Ik vind op deze manier dus geen grondslag voor de hoogte van mijn honorarium, noch een 
basis om antwoord te kunnen geven op die vraag van de deelnemer. 
… Daar gaat weer een pootje. 
Op de vraag van vorige keer of er een grond is om de status quo te laten voor wat die is, is 
het antwoord dus onomwonden ‘nee, die is er niet’.  Natuurlijk, het functioneert (min of 
meer) om zo met de betaling om te gaan zoals ik het doe (en ‘men’ het doet). Maar 
waarschijnlijk eerder omdat we over het algemeen aardig zijn voor elkaar, dan dat het 
systeem in zichzelf klopt. Om stevige grond te vinden moet ik dus nog even verder spitten. 
Terug naar de voorbeeldsituatie van iemand die deel wil nemen maar voor wie de 
cursusprijs een belemmering is. Iemand komt met die vraag en mijn antwoord is: ‘ja, dat is 
goed, dat regelen we onderling wel’. Dat is meestal mijn antwoord geweest en dan regelde 
ik met de betrokkene iets in de zin van een korting of een gespreide betaling. De gesprekjes 
daarover vonden een-op-een plaats, niet in de groep deelnemers. Ten overstaan van 
anderen bekennen dat je over weinig geld beschikt, dat je een beroep doet op een aparte 
regeling, roept een zekere gêne op. 
Maar dat niet alleen.  Het is alsof het gesprek hierover een soort taboe raakt. Dat taboe-
gevoel heeft m.i. niet alleen te maken met die gêne om openlijk over de eigen financiële 
situatie te spreken. Het ontstaat ook omdat we voelen dat er door ons handelen in wezen 
een grijs gebied gecreëerd wordt, een gebied dat mogelijk aanleiding geeft tot verwarring. 
Daar blijven we liever uit en dat is, vanuit ons gewone gelddenken, helemaal terecht. De 
mogelijkheid tot verwarring zit bijvoorbeeld hierin dat iemand zou kunnen zeggen: ‘Dat is 
niet eerlijk, jij doet mee voor minder dan ik betaal’. Die reactie is in principe mogelijk, maar 
als je gedifferentieerd over het geldbegrip leert denken, zie je dat die ook misplaatst is. 
Als het gaat om de aanschaf van iets dat voor ieder gelijk is, kun je prijzen vergelijken. Als ik 
minder hoef te betalen voor een kilo aardappels is dat aardig van de groenteboer, maar 



oneerlijk t.o.v. zijn andere klanten. Maar geldt dat ook voor zoiets als begeleiding en 
ontwikkeling? Gelijke monniken, gelijke kappen? In eerdere berichten heb ik uitgelegd dat 
het principieel niet geldt in een situatie waar het gaat om ontwikkeling, begeleiding en 
menselijke interactie. De verwarring ontstaat wanneer ik vanuit een verkeerd geldbegrip 
denk over die situatie, namelijk vanuit het begrip koopgeld. Dat is niet vreemd omdat we 
eigenlijk niet anders gewend zijn dan in termen van koopgeld te denken, dat is zogezegd 
onze standaard-voorstelling. Maar zolang ik dat doe, kom ik er in deze situatie niet uit. 
Wanneer ik daarentegen uitga van het begrip schenkgeld, is het helemaal in orde dat de een 
meer schenkt en de ander minder. Je betaalt immers niet voor ‘iets’, schenken is een vrije 
daad, met je schenking draag je bij aan wat ik nodig heb voor mijn levensonderhoud. De 
knoop van verwarring lost zich op. 
Ik stel me even voor wat er in bovenbeschreven situatie, denkend vanuit dat verkeerde 
geldbegrip allemaal gebeurt als ik leef met geldgebrek en om een speciale regeling 
vraag: schuldgevoel en schaamte doen mee, het gevoel dat het misschien oneerlijk is 
dus verzwijg ik het liever, ik breng het niet in gesprek, enz. Een kluster van innerlijke 
bewegingen die alles bij elkaar maakt dat ik me isoleer, afscheid van de anderen, terwijl ik in 
die situatie net gebaat ben met contact, gesprek en medeleven. Kortom, dat verkeerd 
hanteerde geldbegrip zorgt ervoor dat geld mensen van elkaar isoleert, terwijl geld ook een 
verbindend element kan zijn. 
De implicaties daarvan in het tussen-menselijke zijn groot. Ik hoop daar volgende keer nog 
iets verder op in te kunnen gaan. 
 
Erik Lemmens, 13-8-2012 
  



13. 
Ik betrap me erop dat ik, om verder te kunnen schrijven, hard zit na te denken. Het gaat wat 
stroever, ik krijg last van breinstroefheid. Tot voor kort kon ik schrijven vanuit ervaringen, 
reflecteren op dingen die ik meegemaakt had. Nu ben ik aan het schrijven over wat er kan of 
gaat gebeuren als… M.a.w. het wordt een zuiver denkproces, op het gevaar af dat het 
abstract wordt. Daar is niets mis mee, maar in het licht van mijn oorspronkelijke intentie, nl. 
een beter begrip krijgen èn een alternatief vinden voor de vast cursusprijs in de Werkplaats, 
is het misschien tijd om het denken en schrijven af te ronden. Ik kan al het gedachte bij 
elkaar nemen, in een grote zak stoppen, met die zak aan tafel gaan zitten en zeggen: 
‘Mensen, kijk eens wat hier in zit. Zullen we daar iets mee gaan doen?’ Het wordt tijd om in 
gesprek en in de praktijk verder te gaan. 
 
Laat ik, om die breinstroefheid te omzeilen, het punt waarop ik gekomen ben als beeld 
omschrijven. Ik zie het als een plaatje, twee plaatjes eigenlijk… 
Het eerste plaatje: twee mensen zitten tegenover elkaar. De een betaalt de ander ergens 
voor. Dat kan probleemloos gaan, maar misschien is het bedrag een struikelblok. Het zou te 
hoog kunnen zijn en de eerste zegt: ‘Ik zie toch maar van de koop af.’ De ander zegt: ‘Als je 
wat minder geeft, ben ik ook tevreden.’ Of omgekeerd, de eerste: ‘Als jij er iets van afdoet, 
ga ik er wel in mee.’ De gebruikelijke koehandel. Dus twee mensen tegenover elkaar en het 
bedrag in het midden is de kwestie, het object van overleg, de bron van mogelijk ongemak. 
Het ongemak ligt in het midden. Dit is in wezen een andere beschrijving van het begrip 
koopgeld. 
Het tweede plaatje: twee mensen zitten tegenover elkaar. De een betaalt de ander een 
bedrag, maar de hoogte ervan ligt tevoren niet vast. De een vraag aan de ander: ‘Doe eens 
een voorstel. Wat is voor jou mogelijk?’ De ander repliceert: ‘Wat heb jij nodig?’ Het bedrag 
fluctueert, schuift heen en weer. En elk van de twee mensen zal voor zichzelf een afweging 
moeten maken en een keuze, en die keuze voor zichzelf moeten verantwoorden. Dat is 
lastig. Het ongemak ligt nu niet in het midden, maar bij elk van beide personen, elk in 
volledig eigen verantwoordelijkheid. In die sfeer functioneert schenkgeld. 
Als ontvanger moet ik nadenken over mijn behoefte en daar transparant in zijn, als gever 
over mijn mogelijkheden. Ik raak betrokken bij de ander op een andere manier. Of anders 
gezegd: er ontstaat een andere kwaliteit in de ruimte tussen ons: existentiëler, betrokkener. 
In gesprek zei iemand me een keer: ‘Als ik moet nadenken over de prijs die ik voior je cursus 
betaal, leg je bij mij op het bord wat jouw verantwoordelijkheid is.’ Volgens mij is dat een 
misvatting. Het is wel degelijk ieders eigen verantwoordelijkheid: ik ben verantwoordelijk 
voor wat mijn behoefte is, de ander voor wat hij kan/wil geven. Ik kan die ander niet zeggen: 
‘Ik vind dat je zoveel of zoveel moet schenken’. In dat besluit is de ander volledig autonoom, 
zoals ik dat ben in het bepalen van wat mijn behoefte is (en andersom natuurlijk). Tussen 
beide grootheden, behoefte van de een, mogelijkheden van de ander, kan dus een 
spanningsveld bestaan en dat is helemaal in orde. Dat moeten we leren dragen. Het is een 
manier van omgaan met elkaar die we niet gewend zijn. Het vraagt acceptatie, vertrouwen 
en betrokkenheid. 
Een andere, interessante suggestie kwam van een deelnemer, die in een gesprek zei: ‘Als ik 
aan de Werkplaats ga meedoen, neem ik een risico. Namelijk dat ik niet weet wat het me 
gaat opleveren. Dat risico is voor iedereen gelijk, dus betaal je allemaal hetzelfde’. Boeiende 
gedachte, maar deze gedachtegang blijft m.i. halverwege steken. Ik verkoop namelijk geen 



risico (dat is de gedachte achter een loterij). Je betaalt mij, of beter: je schenkt, opdat ik in 
mijn levensonderhoud kan voorzien. 
Ik heb voor mijn gevoel nu genoeg ingrediënten om tot een praktische uitwerking te komen. 
Het onderzoek mag experiment worden, in gesprek met de deelnemers 
 
De beginvraag was, geformuleerd in termen die we bovenstaand ontwikkeld hebben: Als de 
Werkplaats een vrije ruimte is (vrij in de zin van: een ruimte voor individuele ontwikkeling en 
inspiratie), wat is een juiste betalingsvorm, die deze ruimte in haar kwaliteit kan 
onderhouden? 
Ik wil eindigen met een laatste vraag, die ik open laat en meeneem: Als ik dit gedachtespoor 
over geld volg, kom ik tot zaken als betrokkenheid, vertrouwen, overleg en 
verantwoordelijkheid, alles bij elkaar ingrediënten van gemeenschapszin. Is die 
gemeenschapszin het resultaat vàn of de voorwaarde vóór zo’n andere manier van omgaan 
met geld en met elkaar? 
 
Beste lezer, ik hoop dat je deze hele gedachteontwikkeling gevolgd hebt. Misschien heb je 
alle berichten gelezen, zelfs gereageerd, of heb je alleen een enkele gedachte tot je 
genomen. In al deze gevallen ben ik je dank verschuldigd, want die virtuele aandacht heeft 
mij op dit spoor gehouden. De helderheid die het me opgeleverd heeft, hoop ik nu in te 
kunnen zetten in de praktijk. Wordt vervolgd, elders. 
 
Een warme groet, 
Erik Lemmens, 30-8-2012 
 
 
 


