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“Ik vind dat mensen bitcoin onderschatten, zeker omdat het een soort ‘reservevorm’ van geld is. [...]     Als bitcoin het cyberequivalent van goud blijkt te zijn, beschikt het over          een enorm potentieel.”

Peter Thiel
— M E D E- O P R I C H T E R VA N P AY P A L

“Bitcoin is een techn ologische 

      tour de force.”

Bill Gates
— O P R I C H T E R VA N M I C R O S O F T

“Uiteindelijk zal er in de wereld maar  

   één munteenheid worden gebruikt. 

Op het internet zal maar één munt

eenheid worden gebruikt. Ik ben  

     ervan overtuigd dat dat bitcoin  

          zal zijn.”

Jack Dorsey
— O P R I C H T E R VA N T W I T T E R
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VOORWOORD
Ik ontdekte bitcoin in 2015 en was meteen geïntrigeerd 
door de mogelijkheden en mysteries die achter deze 
nieuwe technologie scholen. Ik had nooit verwacht hoe 
groot de impact van bitcoin op mijn leven zou zijn. Het 
leek wel alsof ik een ‘rabbit hole’ werd ingetrokken. 
Bitcoin is immers veel meer dan louter een speculatieve 
investering. Het is een politiek debat, een visie op de 
economische toekomst, een technologie die mee kan 
bouwen aan een betere wereld en een manier om kan
sengroepen in derdewereldlanden toegang te geven tot 
banking. Maar bitcoin houdt ook gevaren in voor men
sen die mee op de kar willen springen, zonder goed te 
weten waar ze aan beginnen. Wie de basis van bitcoin 
onvoldoende kent, loopt het risico om op verschillende 
manieren opgelicht te worden.

Uren lezen, podcasts beluisteren en talloze gesprekken 
met mensen van over de hele wereld met verschillende 
standpunten, zorgden ervoor dat ik mijn eigen mening 
en visie over deze technologie kon vormen. Zoals veel 
andere bitcoinkenners die deze mening delen met mij, 
heb ik het gevoel dat ik tijdens het bestuderen van 
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bitcoin de voorbije jaren meer leerde dan tijdens mijn 
opleiding en carrière die eraan voorafgingen.

Het idee voor dit boek ontstond naar aanleiding van de 
vele verhalen van vrienden, kennissen en mensen die 
ik ontmoette die slechte keuzes hadden gemaakt in de 
bitcoinwereld en daardoor soms veel geld zijn verloren. 
Hun ervaringen zetten me ertoe aan een overzicht te 
maken van de vragen die mij de voorbije jaren het meest 
werden gesteld. Ik voegde er ook zaken aan toe die ik 
mezelf afvraag over de levensvatbaarheid van bitcoin. 
Het antwoord op deze vragen werd initieel gepubliceerd 
als een box met individuele kaartjes, de Bitcoin Starter 
Box. In dit boek krijg je een meer uitgebreide uitleg. Net 
zoals bitcoin zelf, vormen de antwoorden in dit boek 
geen statisch gegeven. Voor sommige van die vragen ben 
ik zelf ook nog steeds op zoek naar antwoorden. Mijn 
werk zal daarom op regelmatige basis geüpdatet worden 
om je in de toekomst blijvend op de hoogte te houden 
van nieuwe evoluties, uitdagingen en mogelijkheden van 
de bitcointechnologie.

Bitcoin is voor mij een onuitputtelijke bron van kennis 
gebleken, waarin ik mezelf meerdere malen ben verloren 
in de details. Ik beweer dan ook niet dat de antwoorden 
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die ik in dit boek geef volledig of finaal zijn. Ze zijn 
slechts een weerspiegeling van mijn persoonlijke reis 
‘down the rabbit hole’. Ik hoop dat ook jij op ontdekking 
gaat. Neem mijn standpunten niet zomaar voor waar 
aan, maar vorm je eigen mening. Net de uiteenlopende 
ideeën en het kritisch in vraag stellen ervan, maken deze 
technologie zo sterk. De objectieve inhoud, de toegan
kelijke schrijfstijl en de leuke vormgeving maken van dit 
boek de ideale kennismaking met bitcoin. Is je honger 
na het lezen van dit boek nog niet gestild en wil je nog 
meer over bitcoin te weten kome? Neem dan zeker eens 
een kijkje op mijn blog (start2bitcoin.com/blog), waar je 
regelmatig nieuwe artikels kan vinden.

Dit boek werd verwezenlijkt dankzij de steun van een 
heel netwerk. In de eerste plaats wil ik mijn prachtige 
vriendin, Julie Vandenhouweele, bedanken. Ze hielp mij 
om keuzes te maken, las mijn teksten na en spoorde me 
aan om steeds nieuwe dingen uit te proberen. Zonder 
haar was ik mijn ontdekkingstocht waarschijnlijk nooit 
gestart. Ook mijn familie en vrienden wil ik bedanken 
om steeds in mij te geloven en mij te stimuleren om door 
te zetten. Ten slotte bedank ik ook graag alle bitcoinex
perts die ik in verschillende landen heb mogen spreken, 
om hun visie en kennis te delen.
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INLEIDING
Ik was bitcoin al een geruime tijd aan het volgen, toen 
ik in 2017 voor het eerst echt zelf ervaarde wat het voor
deel van deze technologie is. Ik probeerde vanuit België 
een ticket te bestellen voor een evenement in Bali, 
Indonesië. Na ettelijke keren proberen, bleef het betaal
systeem mijn kredietkaart weigeren. Gefrustreerd ont
dekte ik dat een klassieke overschrijving nog de enige 
optie was om een ticket te bemachtigen. Ik bracht de 
organisatie hiervan op de hoogte en kreeg al snel nog 
meer slecht nieuws. Een medewerker liet mij weten dat 
een overschrijving naar Indonesië zo’n 10% extra zou 
kosten en het geld bovendien meerdere dagen onderweg 
zou zijn. Een ticket zou mij dus niet alleen een pak geld 
kosten, mijn plaats was dan nog niet eens gegarandeerd 
tot het geld effectief aangekomen was. De organisatie 
stelde daarom een eenvoudigere oplossing voor. Kon ik 
de betaling niet in bitcoin uitvoeren? Er werd mij een 
bitcoinadres in de vorm van een QRcode toegestuurd. 
Ik scande deze code met mijn bitcoinwallet en enkele 
minuten later ontving ik mijn ticket al via email. Op dat 
moment begon de meerwaarde van bitcoin tot mij door 
te dringen.

Inleiding 15
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In het begin had ik echter, net zoals velen, mijn beden
kingen bij het gebruik van bitcoin. Dat is toch een 
speculatieve investering die voornamelijk populair is 
bij criminelen? Maar hoe meer ik me in bitcoin ver
diepte, hoe meer ik besefte dat dat niet zo was. Al snel 
besteedde ik al mijn vrije tijd aan het bestuderen van 
deze nieuwe technologie. Ik kwam op het punt dat ik 
helemaal gepassioneerd werd door bitcoin en besloot om 
er iets mee te doen.

Om mijn horizon te verruimen en echt dieper te kun
nen graven, besloot ik in 2018 om mijn job als consul
tant op te zeggen. Samen met mijn vriendin ging ik de 
wereld verkennen, op zoek naar nieuwe inzichten en 
ervaringen. Het was verbazingwekkend hoe groot de 
bitcoingemeenschap bleek te zijn en hoe sterk die ook 
vandaag nog blijft groeien. In zowat ieder land en elke 
grote stad die we bezochten, was er een actieve gemeen
schap die wekelijks of maandelijks bijeenkomsten orga
niseerde. Sommige van die bitcoingemeenschappen 
hebben wel meer dan tienduizend leden. Tijdens onze 
reis heb ik meer dan dertig verschillende bijeenkomsten 
bijgewoond, in elf verschillende landen. In negen van die 
landen mocht ik spreken tijdens zo’n evenement. Een 
ervaring die ik niet snel zal vergeten!
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Ik leerde opmerkelijke dingen over bitcoin, waar in de 
media helaas niet altijd over wordt gesproken: gezinnen 
die vluchten uit Venezuela gebruiken bitcoin om veilig 
de grens over te steken of om geld op te sturen naar hun 
families die achterblijven. Lokale sportwinkels in Chili 
kunnen hun koopwaar via bitcoin sneller en goedkoper 
aankopen uit China. En veel Argentijnen zetten hun ont
vangen loon meteen om naar bitcoin, omdat de lokale 
munt een inflatie kent van meer dan 50% per jaar.

Ik had de bitcoinmicrobe nu definitief te pakken en zag 
het als mijn missie om deze informatie naar buiten te 
brengen en op die manier ook de positieve boodschap 
van bitcoin te verspreiden. Daar is dit boek een gevolg 
van. Hier lees je niet alleen over de technische achter
grond van de cryptomunt, maar krijg je ook antwoorden 
op de meer filosofische vragen die bij deze technologie 
rijzen. Ik doorspekte deze kennis met leuke verhalen 
van internationale bitcoinliefhebbers, fascinerende 
weetjes en quotes van bekende mensen. Naast de harde 
feiten, geef ik ook een kritische kijk mee op de bitcoin
verhalen die worden verspreid in de media.

Inleiding 17
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Al deze informatie is onderverdeeld in zeven delen. Elk 
deel bestaat uit losse verhaaltjes die je afzonderlijk kunt 
lezen. Zo hoef je het boek niet van voren naar achteren 
door te nemen, maar kun je het op eender welke pagina 
openslaan en beginnen lezen. De luchtige humor en aan
trekkelijke vormgeving dragen bij tot een vlotte leesstijl, 
die elk type lezer zal kunnen smaken. Het gebruik van 
technisch jargon heb ik beperkt tot waar het echt onver
mijdelijk is. Ten slotte geef ik nog graag mee dat het niet 
mijn bedoeling is om je met dit boek te overtuigen om 
bitcoin te gaan gebruiken. Ik wil je wel aan het denken 
zetten en tonen dat bitcoin meer is dan je verwacht. Dit 
boek geeft dus geen beleggingsadvies en is louter infor
matief en educatief van aard.

18 BITCOIN VOOR BEGINNERS

531186_Bitcoin_BW_DEF.indd   18531186_Bitcoin_BW_DEF.indd   18 31/03/20   17:4431/03/20   17:44



D E E L  1

Die 
    bitcoin,

wat is 
daT nu 

  precies?

531186_Bitcoin_BW_DEF.indd   19531186_Bitcoin_BW_DEF.indd   19 31/03/20   17:4431/03/20   17:44



Iedereen heeft er al wel eens van gehoord, maar wei-
nigen weten echt wat het is. In de media hoor je de 
wildste verhalen over mensen die door bitcoin heel 
snel rijk zijn geworden of juist veel geld zijn verloren. 
Deze extreme berichtgeving maakt het niet eenvoudig 
om een juist beeld te vormen van bitcoin. In dit eerste 
deel leg ik je in mensentaal uit wat bitcoin precies is 
en zet ik alles wat je moet weten op een rij.
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