Klein is prachtig – alternatieve dollars
Door Mars van Grunsven

G

looiende heuvels, veel groen,
dichte bossen en langs de
weg een enkel dood konijn of
stinkdier. ‘Hier gebeurt nooit iets’,
denk je als automobilist op Route 23,
de verbindingsweg tussen de staten
New York en Massachusetts, die de
bergstreek The Berkshires doorkruist. Vlak na een verlaten skipiste
maakt de weg een scherpe bocht
noordwaarts, waarop het plaatsje
Great Barrington opduikt. Dit is
small town America maal tien, op nog
geen tweeëneenhalf uur rijden van
New York.
Great Barrington heeft nog een
echte Main Street, met bakkers, slagers en groenteboeren waar de ongeveer achtduizend zielen hun boodschappen doen. Vlak bij elkaar zitten
een kleermaker, een boekenwinkel
en een speelgoedzaak. Auto’s rijden
stapvoets door het plaatsje, voetgangers groeten elkaar, houden halt
voor een praatje op de trottoirs.
Van de grote Wall Street-banken
lijkt alleen JP Morgan Chase er voet
aan de grond te hebben gekregen. De
keten concurreert hier met regionale
banken als de Berkshire Bank, Lee
Bank en Pittsfield Co-op Bank, waar
de loketten nog bemand worden
door beambten van vlees en bloed en
de banden met lokale bedrijven sterk
zijn.
In dertien vestigingen van lokale
banken verspreid door de Berkshires
is het mogelijk om federale dollars in
te ruilen voor zogenoemde BerkShares, de lokale munteenheid die in
2006 werd geïntroduceerd. De wisselkoers is 95/100, oftewel: voor 95
dollars krijg je 100 BerkShares, die je
vervolgens kunt uitgeven alsof het
dollars zijn. Meer dan vierhonderd
winkels, ondernemingen en dienstverleners accepteren de 2,7 miljoen
in omloop zijnde BerkShares – van

The Berkshires in Massachusetts zijn de
bakermat van de BerkShares, een alternatief
betaalmiddel met een ideëel doel. Het streven
is de lokale economie op te krikken en daarbij
tevens natuur en milieu te ontzien. Bovendien
krijgen bedrijven alleen leningen als zij hun
werknemers goed behandelen.
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broodjeszaak tot advocaat, van speelgoedwinkel tot begrafenisondernemer.
In Rubiner’s Cheesemongers, een
kaasboer annex lunchtentje op Main
Street, blijkt de caissière een extra lade te hebben voor BerkShares. Zonder met de ogen te knipperen accepteert ze het bundeltje BerkShares als
betaling voor enkele kaastosti’s en
een kop soep. „U bent niet de enige
die met lokaal geld betaalt”, zegt ze.
„Het zijn wel altijd dezelfde mensen.”
De muntjes in het wisselgeld zijn
echter gewone, ‘federale’ kwartjes en
dubbeltjes. Het is in Amerika namelijk verboden om eigen munten te
drukken; papiergeld is daarentegen
geen probleem – zolang het woord
‘dollar’ maar niet in de naam van de
valuta voorkomt.
In antiquariaat Yellow House
Books wordt echter wel raar opgekeken als de Berkshares uit de portefeuille komen. „Dat is lang geleden”,

zegt de verkoopster. „Sinds de wisselkoers van 90/100 naar 95/100 is
gegaan, zie ik die briefjes nog maar
zelden.”
Dat de BerkShares momenteel
slechts op bescheiden schaal in de regio worden gebruikt, is volgens
Susan Witt, een van de bedenkers van
het betaalmiddel, niet vreemd.
„BerkShares zijn in dit stadium nauwelijks meer dan een geraffineerd
ruilsysteem dat bestaat bij de gratie
van de 95/100-korting”, zegt Witt,
gezeten in de bibliotheek van het
New Economics Institute, de denktank waarvan ze directeur is. „Dit is
stadium 25. In stadium 50 zijn de
BerkShares een zelfstandige munteenheid.”
Voor de nabije toekomst heeft Witt
plannen voor onder meer lopende rekeningen in BerkShares. „We werken
aan een software die het mogelijk
maakt om elektronisch BerkShares
over te maken en te pinnen”, zegt ze.
De BerkShares worden uitgegeven

door BerkShares Inc., een non-profit
organisatie, bestuurd door lokale
bankiers, ondernemers, accountants
en consumenten. „Nu komen BerkShares nog in omloop doordat ze
worden aangekocht met dollars”,
zegt Witt. „Maar in de toekomst zal

‘Schone energie krijgt de
voorkeur boven ski’s’
Susan Witt, bedenker BerkShares

dit gebeuren door middel van productieve leningen. Daarover zijn we
al in gesprek met lokale banken.”
‘Productieve leningen’ zijn iets
heel anders dan consumentenleningen, bijvoorbeeld voor de aankoop
van een auto of televisie, benadrukt
Witt. „Het zijn leningen gedekt door
toekomstige productie. Denk aan
een lening ter waarde van driedui-

BerkSharebiljetten met de beeltenissen van de kunstschilder Norman Rockwell (boven) en Robyn van En die een alternatieve landbouwgemeenschap stichtte.
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zend dollar aan de bakker voor een
grotere oven; die investering zal resulteren in nieuwe taarten, brood en
cake ter waarde van tienduizend dollar – die vervolgens in BerkShares in
de lokale economie circuleren.”
Geld kan beter niet door de nationale overheid worden uitgegeven,
vindt Witt. „Die kan zich beter richten op het reguleren van sociale interacties en zo de omstandigheden
scheppen voor een vlot economisch
verkeer. Stel dat een overheid niet zozeer economische doelstellingen
heeft, maar politieke, bijvoorbeeld
het financieren van een oorlog. Dan
zal die doelstelling de munteenheid
vormen.”
Liever ziet Witt dat een regionale,
democratisch gestructureerde nonprofitinstelling, zoals BerkShares
Inc., geld in omloop brengt. „Dan
zullen namelijk de ethiek en cultuur
van de regio de redenen voor het uitgeven van geld bepalen. Zo zullen
wij voorrang geven aan leningen die

voor een betere en schonere wereld
Amerika’s meest geavanceerde lokale valuta

Nederland telt 87 alternatieve geldkringen

Hoewel de BerkShare nog lang
geen onafhankelijke munteenheid is, is het ook in dit stadium al
de meest geavanceerde lokale
munteenheid in de Verenigde Staten. Dat is niet bij gebrek aan andere initiatieven. In het universiteitsplaatsje Itacha, in het noordwesten van de staat New York, bestaan bijvoorbeeld al sinds de recessie van 1991 de Icatha Hours.
Elke Hour wordt gedekt door een
uur arbeid en staat gelijk aan 10
dollar. In Asheville, wellicht de
meest linkse stad van de staat
North Carolina, heb je Lets, een op
krediet gebaseerd ruilsysteem.
Brooklyn heeft de Torch, dat vooralsnog alleen op kleine schaal

Mondiaal zijn er vele varianten
van alternatieve lokale valuta, bijna allemaal onder de noemer Local Exchange Trading System, of
Lets. De term werd in 1982 gemunt door de Canadees Michael
Linton. Inmiddels zijn er honderden Letsgemeenschappen die een
alternatieve munt naast de reguliere munt hanteren.
Letsnetwerken bestaan vaak uit
mensen die elkaar producten en
diensten aanbieden in ruil voor
Lets. Zij stellen zelf de koers vast
ten opzichte van de reguliere valuta. Het doel is vaak tweeledig: een
sociale component (de leden gebruiken hun gezamenlijke munt
als middel om met elkaar in con-

natuurlijke hulpbronnen op een
duurzame manier toepassen. Het
produceren van basisgoederen als
voedsel en kleding, of schone energie, krijgt de voorkeur boven de productie van jetski’s. En we zullen kijken of ondernemingen hun werknemers goed behandelen.”

E

ssentieel is volgens Witt het
antwoord op de vraag hoe
men op een zuivere manier
een monetair systeem opbouwt: wat
is geld? Ze geeft dat antwoord zelf:
„In beginsel is geld niet meer dan een
boekhoudsysteem waarmee we vastleggen hoeveel waarde we hechten
aan elkaars handelingen. Dus hoe
brengen we geld daartoe terug?”
Opnieuw geeft Witt antwoord op
haar eigen vraag: „Door bankieren te
beschouwen als een publieke dienst
dat we niet aan op winst gerichte ondernemingen moeten overlaten,
maar aan een regionale non-profitorganisatie.”

wordt gebruikt door jonge kunstenaars in de wijk Williamsburg. En
op het internet betalen mensen
met Bitcoins, een digitale munteenheid.
Van deze valuta hebben alleen de
Icatha Hour en BerkShare eigen
papiergeld dat wordt uitgegeven
door een centrale instantie. Van
de Hours zijn echter slechts 100.00
eenheden in omloop, die in tegenstelling tot de 2,7 miljoen BerkShares niet inwisselbaar zijn tegen
federale dollars. En alleen de
BerkShares zijn door een professionele drukker (Excelsior Printing)
geproduceerd, met eigen watermerk ter voorkoming van valsemunterij.
Daarvoor moet een regio wel groot
genoeg zijn om in ‘importvervanging’ te voorzien – dat wil zeggen: in
staat zijn om zelf de goederen te produceren die nu worden ingevoerd.
Dat zijn The Berkshires momenteel
niet: de circa 19.000 trouwe gebruikers van BerkShares wonen vooral in
Great Barrington en Williamstown.
In het daartussen gelegen Pittsfield slaat de munt echter niet aan.
„Sinds General Electric haar fabrieken in Pittsfield heeft gesloten, heeft
de bevolking het daar moeilijk”, zegt
Witt. „Daardoor winkelen veel mensen in goedkope big-box-xtores als
Wal-Mart, en die accepteren geen
BerkShares. Dus zien de mensen
geen reden om BerkShares te gebruiken.”
Dat laatste ligt niet aan de plaatselijke managers van dergelijke winkels, zegt Witt. „Die willen best,
maar ze mogen van hun senior management geen lokale banken en accountants gebruiken. Daardoor ze

kunnen de BerkShares die ze verdienen niet uitgeven. Ze kunnen ze
hoogstens bij de bank inwisselen en
vijf procent koersverlies nemen.”
Het is Witt en het New Economics
Institute met de promotie van lokale
valuta overigens niet om de verdwijning van de dollar of andere grote valuta te doen. „Net als de econoom
Friedrich von Hayek bepleiten wij
concurrerende valuta als een economisch principe”, zegt Witt. „Dat betekent dat er een open markt moet
zijn voor het uitgeven van munteenheden.”
De creatie van de euro vond Witt
destijds dan ook teleurstellend. „Ik
begrijp het gemak dat de euro in zekere zin heeft gebracht, maar dat had
nooit ten koste mogen gaan van de
nationale munten van de lidstaten.
Je hebt beide nodig; soms is globale
uitwisseling nodig, soms regionale.
In die richting moeten we denken.”
Ter bevestiging van Witts argument hoeven we alleen maar te kij-

tact te komen) en een economische component (een valuta die
door iedereen gecreëerd en gebruikt kan worden).
In Nederland zijn 87 geregistreerde Letskringen, met namen als
noppes (Amsterdam), sterren
(Utrecht) of Eco’s (Arnhem en
Groningen). De Nederlandse fiscus erkent ze als alternatieve geldkringen en heeft er regels voor opgesteld. Als een Letslid in een jaar
meer dan 3.000 Letseenheden
omzet, is hij in beginsel belasting
verschuldigd. Deze grens is bedoeld om te voorkomen dat een te
groot deel van producten en diensten zich aan het normale economische verkeer onttrekt.
ken naar de recente financiële crisis:
landen als Griekenland, Ierland en
Portugal hadden hun problemen
aanzienlijk kunnen verlichten als ze
hun eigen munt hadden kunnen devalueren. „Nu was hun lot verbonden aan dat van de sterkere landen in
de eurozone en die hadden geen behoefte aan devaluatie van de euro.”

D

an wijst Witt naar twee portretten aan de wand van de
bibliotheek: de econoom
Fritz Schumacher en de activiste Jane
Jacobs, die ze de „twee geestelijke
voorvaderen van het New Economic
Institute” noemt. Ze begint bij Jacobs. „Die kent iedereen als de activiste die de New Yorkse buurt Greenwich Village voor sloophamer behoedde. Maar ze was ook een begaafd
essayist die briljant heeft geschreven
over het belang van regionale valuta.
Die geven regio’s namelijk de financiële feedback die grote nationale valuta niet kunnen geven. Had bijvoor-

beeld Detroit een eigen munteenheid gehad, zo schreef ze al in 1983,
dan had de neergang van de auto-industrie zich vertaald in een devaluerende munt. En dat had inwoners
van Detroit aangespoord een vervangende industrie op te bouwen. Zo
had wellicht de leegloop voorkomen
kunnen worden.” Tussen 2000 en
2010 verloor Detroit volgens de laatste volkstelling bijna 240.000 inwoners, ongeveer een kwart.
Dan komt Schumacher aan de
beurt. „In zijn beroemde boek ‘Small
Is Beautiful’ pleit hij voor een systeem van verschillende regionale
economieën, gebaseerd op sociale en
ecologische principes. Maar
Schumacher zei ook dat als iedereen voor ‘klein’ zou zijn, hij voor
‘groot’ zou kiezen. Dus als we met
louter lokale valuta zouden overblijven, dan zou hij pleiten voor een globaal uitwisselingsmechanisme.”
In onze huidige, door de dollar gedomineerde wereld werkt het New
Economics Institute echter aan het
creëren van de ideale voorwaarden
voor lokale productie. Daartoe is het
onlangs een partnerschap aangegaan
met een andere denktank, de bijna
gelijknamige New Economics Foundation, die net een gift van „enkele
honderden miljoenen dollars” heeft
ontvangen van de gebroeders Rockefeller.
„Heel opwindend”, zegt Witt,
„want de Rockefellers zetten zich in
voor de politieke verandering die nodig is, zoals extra regulering van de
financiële sector.”
Dat de pleitbezorgers van lokale
valuta daarmee tevens samenwerken
met nazaten van oliemagnaat John
Rockefeller, misschien wel ’s werelds
beroemdste kapitalist, vindt Witt
niet ironisch. „De nieuwe generatie
Rockefellers is anders – zij willen
juist goedmaken wat hun voorouders hebben aangericht.”

