Ken het Rotter dan de Dam dan?
Heb wel eens een goede netwerkbijeenkomst gevierd met als lokkende titel: het gratis crisis feest. De
crisis is inderdaad kosteloos en legt zonder iemand te sparen alle weeffouten in de systemen bloot.
Banken hebben de ‘logische’ spelregel dat ze geld vragen voor het feit dat mensen onvoldoende geld
op hun rekening hebben staan. Het is meer nemen dan geven bij deze lieden, kan het in een wrange
bui ook aasgieren noemen. Dat je de banken op dit moment niet hoort is omdat ze continu de rente
innen op al die leningen die mensen hebben uitstaan, tegen hoge percentages afgesloten destijds. Er
wordt weer meer gespaard en de bank investeert ècht niet in ondernemers met risicovolle plannen.
Zo lopen de krijtstrepen wederom kalmpjes binnen. Fouten zijn vakkundig afgewenteld op de
overheid & de belastingbetalende burgers. Tja, het risico is altijd voor de ondernemer, de lasten ook.
De lusten zijn voor de bank, kort samengevat. Kon het anders? Niet als we een herhaling van 1929
wilden, waarbij het gehele systeem in elkaar kukelde. Ons economische systeem is werkelijk
gebouwd op fragiele afspraken van vertrouwen. Heb me wel eens laten vertellen door een
betrouwbare bron dat als een bank van de grootte van de ABN AMRO 2 tot 3 dagen vakkundig
destructief gehacked zou worden, dat we dan op het randje van een economische oorlog staan.
Immers al die transacties stopgezet, vervolgtransacties ook, al die mondiale (her)berekeningen van
economische posities……het is net zoiets als het hart van een lichaam stopzetten. Dat kan dus niet,
dat gaat onherstelbaar niet meer werken, ook niet met terugwerkende kracht, te veel schade
aangericht aan de organen! Het lijk heet dan economie, zie het aasgieren hierboven! Sinds 2013 ben
ik dan ook een warm voorstander van onze eigen Rotterdamse variant van bartertrade: de Dam!! De
alternatieve munt, de ándere verbinding tussen vraag en aanbod, waar die tussenschakel bank
chirurgisch is uitgesloopt, heerlijk! Een soort onzichtbare munt, die heel goed werkt! Je Dam is net
zoiets als het Air Miles systeem, je spaart omdát je geïnvesteerd hebt en geld hebt uitgegeven. Je kan
namelijk onderling verrichtte prestaties afrekenen. Je ruilt, jouw tijd tegen dié dienst, dat product
tegen dié verdiende Dams. Daarvoor heb je dan natuurlijk wel een netwerk dat je kan vertrouwen
nodig. Zo had ik een hoedenplank die opgehangen moest worden, door de fantastische klusjesman
Herman gedaan en afgerekend in Dam. Zo koop je lekkers bij de Urban Bakery met dammen, of doet
iemand jouw administratie. Of kan je bij het Klooster een activiteit neerzetten of een ruimte huren
met Dam. Of geen vrijwilligersvergoeding voor de uren, maar uitbetaald in Dam. Win-win-win-win:
goed voor de buurt, goed voor het Klooster, goed voor de deelnemers, goed voor de organiserende
partij. Merk alleen dat er met het huidige bereik van de Dam van zo’n 340 deelnemers er nog
koudwatervrees is. Terwijl je juist er meer omzet door kan gaan draaien. Niets mis mee, hoor: een
leuk rentevrij geldsysteem, online, geen munten of biljetten, wel een app! Doet het niet juist denken
aan een heel aftands systeem? In de oudheid, middeleeuwen en in dorpen ging het niet anders. De
biefstuk van de koe naar de notaris, voor jouw testament…zoiets…… Of jouw kunstwerk aan de
wand bij de tandarts en jij een nieuwe brug in je mond? Of deelnemen aan een activiteit en daarvoor
dan een verslag schrijven? Of naar het Theater of Cine Noord gaan en betalen in Dam? Of
Rotterdams Kunstbeleid in Dam in plaats van in vastgeroeste subsidiegelden? De ware kunst is om
die verrichtte uren goed te berekenen in Dam, goed te onderhandelen en het verhandelde correct in
Dam uit te drukken! Gewoon een aanvulling op de euro. Lekker netwerken in Noord. Hoe meer
mensen er meedoen, hoe waardevoller Rotterdam wordt. Het wordt dus niet rotter door de Dam,
maar juist beterder, kiplekkerder, welvarender. En dat allemaal transparant na te traceren op te site.
Niettan? Wat wil een Rotterdammert nog meer? Ken ik betale in Dam dan hier? Damme te makken
hebben zonder je het leplazerus te betale aan de banke!

