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ALTERNATIEVE MUNTEENHEID PENDO

Bernd Alexander Kapeller op de Markt in Maastricht. „Pendo gaat terug naar tribale cycli van oeroude beschavingen’’.
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Waarde is meer dan €
We zijn zo gewend
om waarde en waardering uit te drukken
in geld, in euro’s, dat
het moeilijk is om te
bevatten dat je ook
diensten en services
kunt ruilen met mensen zonder dat er euro’s van eigenaar wisselen.

Maak kennis met de
alternatieve munt
Pendo.

door Johan van de Beek

H

et moment waarop
Bernd Alexander Kapeller, webmaster bij de
Universiteit van Maastricht (33), de weg ging
bewandelen die zou leiden naar de
alternatieve munteenheid Pendo,
deed zich voor in september 2012.
„Ik was geschrokken van een gesprek dat ik had gehad met een
vriendin, die bij een bank in Karinthië, waar ik vandaan kom,
werkte. Van haar hoorde ik hoeveel
mensen in Oostenrijk geldproblemen hadden en hoeveel van hen tegen het einde van de maand aanklopten bij de bank, smekend om
vijftig euro om de week door te komen. Dat zette me aan het denken.
Als jonge mensen willen overleven
in deze wereld hebben ze drie opties: werk vinden, werkloos zijn
met een uitkering of vrijwilligerswerk doen. Met als extra complicatie dat er steeds minder werk is, er
steeds meer werklozen bijkomen
en er steeds minder geld is. Je hebt
een situatie waarin mensen ontzettend graag willen werken, maar dat
werk niet vinden. Dat kweekt frus-

tratie. Je kunt echter ook in actie
komen en iets bedenken waardoor
creativiteit en talenten die nu niet
benut worden, toch kunnen worden ingezet. Zo ontstond Pendo.”

Hoe werkt dat?
„Pendo is een (online) sociaal ruilplatform dat het mogelijk maakt
dat mensen diensten aan elkaar verkopen zonder dat er geld bij komt
kijken. Als je je inschrijft krijg je
één Pendo voor de moeite. Vervolgens kun je op de site een service
aanbieden. In het geval van een
journalist zoals jij zou dat bijvoorbeeld een schrijfcursus kunnen
zijn. In de gemeenschap zitten ook
andere mensen die diensten en services aanbieden die jij kunt gebruiken op een x-moment. Dan kun je
een transactie aangaan. Dit is oeroud. In feite komt het voort uit gebruiken uit de laat-paleolitische
tijd (35.000 jaar geleden en de neolitische tijd (11.000 voor Christus).
Er waren toen twee methodes van
ruilen. Een was schenken (giften).
Jij doet iets voor mij en in ruil daarvoor doe ik iets voor jou, maar dat
hoeft niet onmiddellijk. Het is een
tegengeschenk (in Pendo’s) dat nog

niet is gerealiseerd. Met de komst
van gecompliceerde groepsverbanden werden ‘opnameapparaten’ uitgevonden zoals botten waarin kerfjes werden gezet om de tegengeschenken vast te leggen. Pendo gaat
terug naar die tribale cyclus.”

Maar dat ‘ik doe iets voor jou en jij
doet iets voor mij’ kan toch ook
zonder registratie?
„Pendo werkt multilateraal, met
veel meer partners, ook met willekeurige vreemden. Pendo gaat voorbij giften. Pendo leert je dat jij een
waarde vertegenwoordigt voor je
gemeenschap zonder dat daar bijvoorbeeld diploma’s of formele opleidingen bij horen. De bedoeling
is natuurlijk dat mensen iets voor
elkaar gaan doen, zonder dat ze
zich laten hinderen door geldgebrek, schaarsheid of interne blokkades.”
Je hoort sceptici wel eens zeggen
dat dit speeltjes zijn. ‘Dat waait
wel weer over.’
„Ik ben het met Bernard Lietaer
(zie verhaal links) eens dat ons huidige systeem op den duur niet
houdbaar is. Van de andere kant: ik

ben niet een neo-hippie die zich
heeft losgezongen van de realiteit.
Pendo wil voor de sharing economy
zijn wat de euro is voor de normale
markteconomie. Mijn ultieme
wens is dat mijn eigen bank ziet
wat de waarde is van initiatieven
zoals Pendo en die gaat faciliteren.
En als je het over speeltjes hebt: ik
vind het geloof in bestaande munteenheden net zo kinderlijk, als je
die term wil gebruiken, als het geloof in Pendo. Denk je nu werkelijk dat deze munten (pakt euro’s
uit zijn zak) intrinsiek iets waard
zijn? Niets heeft waarde in zichzelf,

“

Mijn wens is dat
mijn bank
initiatieven als
Pendo omarmt.
Bernd Alexander Kapeller

het is het gedeelde geloof in waarde dat bepalend is. Ongeveer 5 procent van de euro is munt of biljet,
de rest is virtueel, computerdata.”

Kun je pendo-miljonair worden?
„Het is geen spaarrekening. Accumuleren heeft weinig zin. Een
groot verschil met met de geldeconomie is dat Pendo circulair is. Het
is niet ‘ik geef je geld en jij doet in
ruil iets en dan is het voorbij, transactie afgesloten’. In Pendo ben je
constant in beweging omdat je producent en consument tegelijk bent.
Het is noodzakelijk om het ijs te
breken en te accepteren dat er mensen zijn die niet uit gierigheid handelen of uit machtsdenken, maar
die, op hun eigen manier, willen
werken aan een toekomst die weer
een beetje lijkt op Eden. Dat is een
heel interessante leercurve.”
Meer info: www.inpendowetrust.com. Het programma zal binnenkort
de Beta-fase ingaan. Aanmeldingen
zijn welkom. Pendo maakt deel uit
van de zogeheten ‘excellence programmes’ van de UM. Zie ook op
www.pechakuccha.org onder presentations: pay with pendo.

