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Acceptatie van de e-Gulden: de stand van zaken
Een jaar na de introductie van de e-Gulden is het tijd om terug te kijken op wat er in dat jaar is
gebeurd en hoe wij als Electronic Gulden Foundation de toekomst voor ons zien.
Op 4 april 2014 is de e-Gulden door middel van een grootse en doeltreffende mediacampagne
gelanceerd. Duizenden mensen hebben toen kennis gemaakt met de EFL en zich bij de oprichters
met graagte geregistreerd. In diezelfde maand bereikte de e-Gulden een piek van bijna 25 eurocent
per stuk. Dit geeft aan dat nieuws(gierigheid) en hoop de relatieve waarde van elektronisch geld
sterk kan beïnvloeden. Ook bewijst dit dat het creëren van veel reuring een prijsopdrijvend effect
teweeg kan brengen. Na die eerste gekke weken daalde de waarde van de EFL snel totdat onze munt
in juni 2014 nog op minder dan 0,1 eurocent werd gewaardeerd. Door de inspanningen van de
stichting en het vertrouwen van velen van de “early adopters” heeft de EFL zich in rustiger vaarwater
kunnen begeven en is de waarde in euro nu zo rond 0,6 cent.
Hoewel het logisch is dat mensen de kat uit de boom willen kijken voordat ze een nieuwe manier van
sparen & betalen omarmen, zeker gezien de status van de Moeder Aller E-Geld (de Bitcoin), hadden
we toch verwacht dat we nu meer dan 15.000 EFL adoptanten zouden hebben en dat de waarde van
de e-Gulden nu zo rond de 5 eurocent zou zijn. Onze eerste verwachtingen zijn dus niet uitgekomen
en daarom hebben wij diepgaand nagedacht om te kijken waar wij een tandje (of vele tanden)
moeten bijsteken om de e-Gulden succesvoller te laten worden.
Daartoe moeten we wel eerst goed nadenken over waarom het e-Gulden vuur nog niet harder brand
in Nederland, waarom wij onze doelstellingen nog niet hebben bereikt en, vooral, wat we moeten
doen om de vlammen hoger te doen oplaaien. We hebben getracht een inventarisatie te maken van
wat er in de geldmarkten in Nederland lijkt te spelen, wat de perceptie van mensen voor wat betreft
elektronisch geld nu lijkt te zijn, wat de meest genoemde bezwaren en opmerkingen zijn en wat de
grootste uitdagingen voor een verdere verspreiding van elektronisch geld op dit moment zijn. Zoals
met elke revolutionaire vernieuwing is het niet eenvoudig om hier een korte duiding aan te geven
maar zullen we eerst dieper in moeten gaan op het waarom, het hoe en wat.
Onze bevindingen presenteren wij hier in deze nieuwsbrief:
Waarom wij in elektronisch geld geloven en waarom wij hier zoveel tijd, moeite en liefde insteken:






Wij vinden dat het huidige geldsysteem, de euro, fundamenteel niet in orde is. De euro is volledig
gebaseerd op het maken van schulden. Om aflossing van die schulden mogelijk te maken en om
het systeem in stand te houden kan dit alleen maar worden bereikt door nóg meer schulden te
aan te gaan en door de rente zo laag mogelijk te houden. Daar voor is het ongelimiteerd
bijdrukken van nog meer euro’s een absolute noodzaak. Hierdoor wordt sparen voor
Nederlanders onrendabel en totaal zinloos gemaakt en is de euro voor altijd veroordeeld tot een
continue proces van ontwaarding. Iedere dag worden uw euro’s dus minder en minder waard.
We weten dat het huidige systeem voor geldverkeer (SWIFT) uit 1973 stamt en zwaar verouderd
is (is echt een hele grote puinhoop, lees Erin McCune maar eens). Voor SWIFT transacties betaalt
u echt heel veel! Elektronisch geld, zoals de e-Gulden, is technisch superieur (én stukken
goedkoper) aan alle geldsystemen die nu gangbaar zijn.
Geld symboliseert waarde in de vorm van eigendom en de euro’s op uw bankrekening zouden
daarom dus ook uw eigendom moeten zijn. Het tegendeel is echter waar. Het grootste deel van
het vermogen van de meeste mensen staat immers op ‘de bank’ en is daarom het eigendom van
de bank. Het bezit van euro’s buiten de invloedsfeer van de bank wordt door banken en
overheden zwaar ontmoedigd en soms zelfs gecriminaliseerd.
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Wij vinden dat het gedrag van banken (en overheden) zelf crimineel te noemen is; zo mag je de
praktijk van onrechtmatig onteigenen wel noemen (zie bijvoorbeeld Cyprus en spaarrekeningen).
Ook het bijdrukken van geld is een verkapte vorm van belasting. Deze praktijken worden echter
stelselmatig aan het maatschappelijk bewustzijn onttrokken, verbloemd, of dusdanig lastig te
begrijpen gemaakt dat een normaal mens er niet meer bij kan. Dit alles opdat het vermolmde
systeem van banken niet in elkaar stort. Dit wordt door de politiek vergoelijkt onder het mom
van dat we ‘toch niet anders meer kunnen en daarom vooruit met de euro moeten”. Weet wel
dat dit in het dierenrijk lemmingengedrag wordt genoemd. Met z’n allen de euroafgrond in, zeg
maar.

Hoe wij bij de e-Gulden betrokken raakten:
Na de succesvolle introductie van de e-Gulden wisten de oprichters eigenlijk niet hoe ze verder
moesten. Ze konden de verwachtingen niet aan en begrepen niet hoe de EFL verder te begeleiden.
De EFL zwalkte nogal drie maanden na de introductie, totdat de Electronic Gulden Foundation werd
opgericht en zij het begeleiden van de munt van de oprichters overnam. De stichting ging, met de
inzichten van dat moment, aan de gang om het technische fundament te borgen, om inzicht in de
werkelijke integriteit van het e-Gulden systeem in beeld te brengen, en werkte verder aan educatie
en aan promotie van de munt. Ook aan het verzamelen en publiceren van de motieven voor (de
introductie van) een e-Gulden systeem is veel aandacht besteed. Er is keihard en met passie gewerkt
aan de EFL maar voor een significante verbetering van de acceptatie van onze munt is meer nodig.
Wat heeft, ondanks ons vele werk, de Nederlanders er van weerhouden om meer geloof te krijgen
en energie te steken in de e-Gulden dan dat daadwerkelijk is gebeurd? We hebben we daarop niet
het alles omvattend antwoord, maar we hebben veel waardevolle feedback van u mogen ontvangen.
Uw opmerkingen en vragen geven duidelijk aan dat er nog veel onbegrip tussen ons enthousiasme en
de dagelijkse praktijk bestaat. Wat voorbeelden:








Ik begrijp geen snars van de uitleg die enthousiasten over elektronisch geld geven. Begrippen als
blockchain, cryptologie en dergelijke vliegen in het rond en ook op het internet zijn bijna
uitsluitend extreem technische verhalen in omloop die voor buitenstaanders totaal niet
begrijpelijk zijn. Geen wonder dat mensen snel afhaken!
Je kunt nergens terecht met je vragen over elektronisch geld. Als je er bij de bank naar vraagt
wordt je raar aangekeken. “Als ik het allemaal zelf moet uitzoeken laat dan maar zitten.”
“Je kunt met e-Guldens toch niks doen”
De huidige e-Gulden software is veel te ingewikkeld. Je moet haast een graad aan een technische
universiteit hebben behaald om er mee te werken. Na veel inspanningen en een lang leerproces
werkt het wel, maar online bankieren is een stuk makkelijker.
“Wat is er mis met de euro ?” ….. (veel gestelde vraag/opmerking)
Er wordt vaak een link gelegd tussen elektronisch geld en criminaliteit, terwijl in de praktijk
honderdduizenden malen vaker criminele handelingen met euro’s (en dollars enz.) worden
verricht, waaronder vele door de banken zelf! Echter, iedere aanleiding, terecht of onterecht,
wordt door banken aangegrepen om elektronisch geld in een zo kwaad mogelijk daglicht te
stellen. Elektronisch geld “berooft” banken en de overheid namelijk van de mogelijkheid om
euro’s van bankrekeningen te onteigenen en de felle weerstand tegen elektronisch geld van die
zijde is dus begrijpelijk. Ze kunnen namelijk niet meer bij uw geld zonder uw expliciete
toestemming! Met euro’s kan dat wel. Het ergste is nog dat veel mensen banken nog steeds
vertrouwen, ondanks de enorme hoeveelheid schandalen, megaboetes en malversaties die ons
uit de bankwereld, bijna dagelijks, ter oren komt. Kun je nagaan hoe effectief de bankenlobby is!
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Geld is net zoiets als seks. Dat is erg privé en daar praten de meesten niet graag over. Het vergde
een revolutie om seks bespreekbaar te maken. Op het gebied van geld zijn we nog erg preuts.

Als je ons idealisme afzet tegen het algemene beeld in Nederland dan kunnen we vaststellen dat
onze idealen nogal hoog gegrepen zijn terwijl de bezwaren tegen elektronisch geld erg praktisch zijn.
Je kunt nu eenmaal “ik snap het niet” niet beantwoorden met geloof of hoop. Hier ligt dan ook de
echte uitdaging : de e-Gulden moet véél makkelijker, toegankelijker en praktisch bruikbaar
worden. Die uitdaging nemen wij dus als leidraad voor alles wat wij vanaf nu gaan doen.
We beschikken natuurlijk niet over de enorme budgets van banken. Misschien klinkt het ook erg
ambitieus om te zeggen dat het systeem van de bank vrij eenvoudig te overtreffen valt. Dankzij de
fundamentele eigenschappen van cryptogeld kunnen we dat echter toch stellen. Ambitieus of niet,
het is onze rotsvaste overtuiging dat we dit, samen met jullie, beter kunnen dan de banken én
stukken goedkoper! We hebben daarom alvast een inventarisatie gemaakt van zaken die wij zelf
beter moeten doen en eenvoudiger moeten maken:
1. De huidige e-Gulden-software moet je downloaden en installeren. Daarna moet je vele uren
wachten voordat de software synchroon loopt met het met het netwerk. Op de iPad en de
iPhone is de e-Gulden software niet beschikbaar. Alleen de Android-versie werkt enigszins
acceptabel. De software moet dus z.s.m. voor alle smartphones beschikbaar komen!
2. De huidige e-Gulden software werkt eigenlijk het best als deze permanent aan staat. Dit doen de
meeste mensen echter niet graag. Zou dus niet moeten!
3. Om veilig met de huidige e-Gulden software om te gaan moet je eigenlijk een lang en moeilijk
wachtwoord gebruiken en je moet ook handmatig zorgen voor regelmatige back-ups/kopieën die
je vervolgens ergens veilig moet opslaan. Alleen dit al weerhoudt vele mensen om structureel
met de e-Gulden aan de slag te gaan!
4. Elektronisch geld (dus ook de e-Gulden) gebruikt gruwelijk lange rekeningnummers, die totaal
niet te onthouden zijn, en nog langere & onleesbare transactiecodes. Op dit moment kun je hier
alleen maar mee werken door te knippen en te plakken. Niet erg elegant!
5. De euro waarde van de e-Gulden wordt niet in de software weergegeven. Als je iemand 10 Euro
in EFL wilt betalen moet je eerst op het internet kijken wat de koers van de e-Gulden is. Lastig!
6. Het is niet eenvoudig om aan e-Guldens te komen. Je moet ze meestal op een ‘beurs’ kopen en je
min-of-meer als handelaar gedragen. Veel te lastig voor de meeste mensen!

Wat gaan we doen?
De zes bovengenoemde punten geven duidelijk aan dat de e-Gulden op dit moment geen partij is
voor de gemakkelijke euro’s in je portemonnee en dat de huidige software ook schril afsteekt tegen
de eenvoud van een online-bankrekening. Dat terwijl de e-Gulden die belofte van eenvoud en
snelheid wel degelijk in zich heeft. Onze korte termijn-doelstelling is dan ook dat deze knelpunten
volledig worden weggewerkt, voordat we verder gaan met het bejubelen van elektronisch geld.
Dit alles mag dan misschien ambitieus lijken maar we hebben, ons in alle stilte, al enorm
ingespannen. We zijn bezig met nieuwe e-Gulden software te ontwikkelen die alle bovenstaande
punten meer dan adequaat aanpakt.
De nieuwe e-Gulden software portemonnee is/zal worden voorzien van een aantal technische
snufjes, die nooit eerder zijn vertoond, en die het ontvangen en het betalen met e-Guldens
makkelijker en veiliger zullen maken dan ooit tevoren. Deze software bevindt zich nu in de eerste
testfase.
Testen is natuurlijk van cruciaal belang en eigenlijk is goed testen een vak op zich. We hebben de
komende maanden dan ook veel tijd voor grondige tests uitgetrokken, en verwachten dat we op 3
juli aanstaande de eerste officiële release van de nieuwe, sterk verbeterde e-Gulden software
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kunnen vrijgeven (precies een jaar na de oprichting van de stichting, yes!). Bij die tests willen we de
lezers van deze nieuwsbrief graag betrekken. Iedereen die hierin wat wil betekenen nodigen hierbij
uit om mee te doen (mail naar foundation@egulden.org).
Medio mei gaat de nieuwe e-Gulden software de zogenaamde ß-test fase in. Vanaf dat moment
kunnen jullie de nieuwe portemonnee software zelf testen. Vanaf nu gaan wij ook héél veel aandacht
besteden aan marketing en promotie. Ook hiervoor is iedere hulp meer dan welkom.
We horen graag van je !
Ingeborg Willems, Gerrit Oerlemans, Dennis Ruhe

Online enquête
We hebben vanuit de e-Gulden gebruikers community veel feedback mogen ontvangen waarom de
e-Gulden (nog) niet het eclatante succes is dat wij als stichting ervan verwachten. Er zijn een blijkbaar
aantal struikelblokken en/of zaken die mensen nogal lastig vinden. Om het potentieel van de eGulden zo snel mogelijk waar te kunnen maken hebben we jullie hulp nodig om deze struikelblokken
beter in beeld te brengen. Hieronder zijn de meest genoemde ‘pijnpunten’ samengebracht waarvan
wij zouden willen weten in welke mate jullie ze van toepassing vinden. De resultaten van deze
enquête, waarvan het invullen slechts een minuutje van jouw tijd zal vergen, zullen wij gebruiken om
onze ontwikkelings- en informatieactiviteiten de juiste prioriteiten te geven, zodat wij jullie nu en in
de komende tijd beter van dienst kunnen zijn. Hiermee kunnen we de e-Gulden eenvoudiger, sneller
en (veel) beter te maken. Alvast hartelijk dank voor jouw zéér gewaardeerde medewerking.
We willen je vragen om vooral op dat punt te klikken dat jij het belangrijkst vindt.
1: Ik vind de e-Gulden software moeilijk te gebruiken
2: Ik heb (meer) hulp nodig bij het gebruik van de e-Gulden en de e-Gulden software
3: Ik vind het moeilijk om bij anderen aandacht voor elektronisch geld te krijgen
4: Elektronisch geld wordt naar mijn zin teveel in verband gebracht met criminaliteit en daarom wil ik
niets met elektronisch geld te maken hebben
5: Ik weet niet wat ik nou zoal moet doen met mijn e-Guldens
6: Ik heb een andere, voor mij zeer belangrijke, reden waarom ik niet verder met de e-Gulden wil of
kan ...

OVERIG NIEUWS








De afgelopen twee maanden zijn rustig verlopen. Hoewel we stevig hebben getrokken aan het
verjaardag evenement van de e-Gulden en er vooraf veel Facebook en Twitter ruchtbaarheid is
gecreëerd hebben maar weinig mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een e-Guldentraktatie te ontvangen. De promotie had dus veel beter gekund. Ach ja, al doende leert men.
De nieuwe website komt later dan gepland. De reden is dat wij nog iets te weinig design-input uit
de community hebben mogen krijgen. We doen bij deze een oproep aan alle mensen die ons
hierbij willen helpen, om zich te melden.
Een nieuwe interessante en kritische blogreeks over cryptogeld is te vinden op
elektronischgeld.blogspot.nl
De Bitcoin Foundation zit financieel in zwaar weer : Coindesk
Op het Forum hebben we het belang van wachtwoorden nog eens verder aangescherpt.
Drug Enforcement Administrion (DEA) lijkt Bitcoins te stelen, of lezen we dit verkeerd? fusion.net
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DE MARKT
Voor wat hoort wat. Omdat de stichting zijn marketing kruit een beetje droog heeft gehouden lijkt de
markt zelf dat ook te doen. Terwijl de e-Guldenprijs bij het verschijnen van de vorige nieuwsbrief op
0,6 cent stond , is dat nu bij een zeer dunne markt nog steeds het geval. Weinig omzet en beweging
dus, een tendens waar overigens de hele cryptogeld markt aan onderhevig lijkt. Terwijl in de e euro
markt de introductie van een potentiele “Killer App”, zoals onze nieuwe software, tot grote bubbels
zou leiden, verwachten wij niet dat dat ook in de e-Gulden wereld gaat gebeuren. Eerst zien en dan
geloven is een gezonde gedachte. Na 1 juli zullen we verder zien wat de markt dan van onze nieuwe
software portemonnee én van de e-Gulden zal denken.
IN DE PLANNING





15 mei – Beta versie van nieuwe wallet komt beschikbaar voor geselecteerde testers
30 juni – Nieuwsbrief Nr. 7
3 juli – Geplande release van de nieuwe e-Gulden wallet software

INTERESSANTE LINKS
Handig: De e-Gulden calculator
Het Nieuwe Sparen: e-Gulden Spaarplan
Handleiding e-Gulden Spaarplan
Aanmelden als Vriend van de e-Gulden

elektronischgeld.blogspot.nl
Kranen waaruit e-Guldens druppelen vindt je hier en hier

Electronic Gulden Foundation
foundation@e-gulden.org
http://e-gulden.org/
http://forum.e-gulden.org
Facebook
twitter

Eerdere nieuwsbrieven kun je hier downloaden

© 2015 – Electronic Gulden Foundation

5

