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ë§Ed Munt (DAM) in Rot-
H H terdameenserieus

betaalmiddel of bliift het bif
een charmant initiatief? Bijna
tweehonderd Rotterdamse on-
dernemers hebben zich sinds
de oprichting in augustus zor3
bii het digitale betaalsysteem
aangesloten. Wie geen lening
kriigt bii de bank, kan bii DAM

terecht. De drempel is laag,
eigen kapitaal inleggen hoeft
niet. De Rotterdamse munt is
behalve een betaalmiddel ook
een netwerk van gelijkgestem-
den. Chagrijn over het huidige
frnanciële systeem is wat
velen van hen bindt.
'Historisch gezien is de kans
dat we overleven zeer klein,'
zegt DAM-oprichter Harry te
Rielè (s:). 'Bil grote veran-
deringen sneuvelen vaak de

eerste initiatieven. Ik zou

0ndernemers leveren diensten
aan elkaar in ruil voor DAM.
Beta[en doe je met een
mobiete appIicatie

het leuk vinden als wij het
redden, maar het gaat eÍom
dat er een beweging wordt
ingezet. We willen graag laten
zien dat het anders kan.' DAM
is, in tegenstelling tot de euto,
niet op schuld gebaseerd.

Ondernemers leveren diensten
aan elkaar in ruil voor DAM.
Betalen doe fe met een mobiele
applicatie. Rente bestaat niet.
Wie plus of min staat, merkt
geen enkel voordeel of nadeel.
'De totale som van het aantal
DAM is altifd nul. Geld is een
ruilmiddel, geen doel op zich,'
legt Te Riele uit.
Complementaire munten zoals
DAM ontstaan in tijden van
crisis. Vlak voor de indus-
triële revolutie wemelde het
van vergelijkbare initiatieven,
legt transitiedeskundige Jan
Rotmans (Sz) uit. Volgens de
Rotterdamse hoogleraar staan
we nu, net als anderhalve eeuw
geleden, aan de vooravond van
een grote omwenteling. 'Wan-
tÍouwen in de instituties en
zucht naar autonomie zorgen
ervoor dat burgers besluiten
dingen zelf te doen. Consumen-
ten vertÍouwen de euro niet
meer, dus "slaan" ze zelfeen
munt.'
Rotmans voorspelt een kante-
ling van de samenleving waarin
uiteindelijk de burger centraal
komt te staan. Instituties,
zoals banken en de overheid,
moeten een faciliterende rol
gaan spelen. Rotmans denkt
dat ook banken initiatieven als
DAM zullen gaan inkapselen in
hun systeem. 'Maar daar gaan

nog wel wat crises overheen.
Ze zitten nu nog in de ontken-
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ningsfase.' <_


