
U Leest Het Eerst

Absoluut, zoals over de Hevige Strijd die woedt onderhuids. In de achterkantoortjes 

(nou: gelambrizeerd hoor en met duur lederen meubilair) maar ook op de voorgrond, 

het wereldtoneel. Over? De CBDC. Want we hebben heel goed nieuws…maar ook 

mogelijk slecht nieuws voor u. Vluchten kan niet meer? Neen, waarschijnlijk niet, niet

voor de doorgesneden…pardon: doorsnee man en vrouw. Die ´in de straat´ weet u 

wel, waar u hopelijk en ik al zeker niet toe behoren, toch?!

Eigenlijk is dit een onderwerp van jewelste, dat méér verdient dan een paar lijntje of 

alinea´s in Decryptonieuwsbrief. Tien (!) nieuwsbrieven zouden we ermee kunnen 

vullen. Maar toch: plaatsgebrek belemmert ons, want er is immers nog altijd het 

dagelijkse crypto/blockchain nieuws. Dat ook belangrijk is of kan zijn. 

Nou ja, stoort het u indien dit een wat langere nieuwsbrief wordt, beste lezer, lieve 

lezeres? Anders slaat u maar een hele lap tekst over, al zou ik dat toch niet meteen 

aanraden. Omdat de belangrijkheid van deze eigenlijk het meeste andere nieuws 

overstijgt. Nou ja, c´est vous qui voyez. Wel is het zo dat we sinds gisteren pas, 

nieuwe informatie hebben die het onderwerp in een heel nieuw licht zet. De meest 

attentieve lezers, geïnteresseerden, slimsten zullen wel verder lezen. (U, ja ú daar...)

Toch, we zullen proberen het zo kort mogelijk te houden.

1. Overheden, bijna alle overheden, centrale banken - en er zijn er zo´n 200 in de wereld - 

wensen zo´n CBDC, central bank digital currency. Degene die daarin niet meegaan, zullen 

dat op termijn wel moeten, of uitgesloten worden van het internationale geldverkeer. 

2. De meeste omdat een digitale-munt-van-de-overheid grijs, zwart, crimineel geld zo al niet 

uitsluit, dan toch hevig bemoeilijkt. En tegelijk zij eigenlijk de burgers volledig financieel 



kunnen controleren, beheersen. De ultieme natte droom. De andere, een minderheid, omdat 

zij er minder lugubere voordelen in zien. Van kostenbesparing en méé zijn in de digitale 

wereld 

3. Liefst zou die meerderheid crypto, en dan vooral bitcoin volledig bannen! Omdat dit een 

bedreiging vormt voor het fiat geldsysteem. Het zoveel geld (euro´s, dollars, ponden,...) 

creëren als ze maar willen. Wanneer alle of de meeste burgers van een land digitale munten 

gebruiken, zal elke CBDC te laat komen. Nigeria is daarvan het perfecte voorbeeld. De e-

Naira heeft gefaald.  

4. Overheden kennende, zal het nog vele jaren duren vooraleer een grote munt in digitale vorm 

zal bestaan. Langer dan ome Joost initieel voorzag! Zo zijn er vijf grote, de wereldmunten: 

dollar, euro, pond, yen en de Zwitserse frank. Daarna komen er nog twee van iets minder 

belang: de Canadese dollar en de Australische.  

5. De belangrijkste reden van het ´oponthoud´: niet alleen de technische know how ontbreekt 

voor de meeste fiatmunten om digitaal te gaan. Er is ook onverwachte tegenwerking vanuit 

een zekere hoek, en wel een hele belangrijke: de American Bankers Association (ABA). Een

machtige lobbygroep in Washington die de belangen van duizenden banken dient. ABA ziet 

een digitale dollar namelijk helemaal niet zitten. Net als andere marktparticipanten, en het is 

een meerderheid. Die afkeer is niet nieuw maar wij vernemen ook zopas dat die nog veel 

groter is dan gedacht. Voornaamste argument: er is geen nood aan een digitale dollar omdat 

het gros van het geldverkeer reeds digitaal is. Wat klopt natuurlijk, maar dat gebeurt dan 

allemaal nog niet op de blockchain.  

6. Tot slot: er is ook de potentiële tegenwerking van het publiek, de burgers, bewust maar 

meest nog onbewust. Hoe meer zij - wij - met digitale munten bezig zijn. Erin beleggen, mee

betalen, ze verzamelen (hodlen) hoe minder we gebruik zullen maken van fiatgeld. En dus 

ook van een CBDC, die altijd op basis van fiat geënt zal zijn. Ook zullen actiegroepen en 

bewuste individuen nog jaren doen palaveren over zoiets als ´privacy´, en zo overheden 

dwingen tot concessies, inbinden. Dit ook zal tot oponthoud leiden zodat het inderdaad nog 

´vele jaren´ zal duren vooraleer de CDBC overal een feit zal zijn. En dan is er nog deze 

realiteit: het zal van land tot land verschillend zijn wanneer-ie zal ingevoerd worden. Het zal

een lappendeken worden van CBDC´s die wel/niet voor buitenlanders bedoeld zijn. CBDC´s

die voor het publiek bedoeld zijn en andere voor het internationale bankenverkeer. M.a.w.: 

zo´n verscheidenheid en diversiteit dat niemand er nog wijs uit raakt! (Duimen maar...) 

 

Dit zijn de feiten. Waarom schrijven we in de titel ´alles te vrezen´. Omdat die CBDC

´s er hoe-dan-ook komen. Overheden, centrale banken hebben namelijk alle macht, 

zelfs de macht om de eigen wetten te overtreden. 



Dus de meeste burgers, omdat zij niet mobiel zijn en gebonden aan hun land, huis 

en haard, zullen er wel onder vallen. De digitale nomaden zoals er al 

honderduizenden zijn, zullen weinig of niets te vrezen hebben. Maar dat is lang niet 

iedereen gegeven natuurlijk. Niet allen heten we Didi Taihuttu. 

Kijken we bijvoorbeeld naar de presentatie van de digitale pond, die de Bank of 

England zonet maakt.

We maken hier ons showcase van. Dit staat dan ook voor álle dergelijke publieke 

´consultaties´, in álle landen. Denk hieraan zo u wilt wanneer de digitale euro een feit

wordt (!) Handig ook voor ome Joost want zo hoeft-ie ´r slechts één lang stuk over te 

schrijven he he.

´The Bank of England and the HM Treasury department published a consultation 

paper on the “digital pound,”   UK central bank digital currency´

Zij stellen deze voor aan ´het publiek´, hoewel ze geen f…ck geven om wat de 

Britten vinden, er echter wel enige rekening mee moeten houden. Zij willen immers 

dat de man en vrouw in de Britse straat de digitale pond ook gaan accepteren, 

gebruiken! Dat is tegelijk hun zwakte. Want als ´niemand´ of te weinig Britten de 

CBDC gebruiken, dan staat de overheid machteloos. Tenzij ze die manu militari 

invoert, en verplicht. In dat stadium zit het VK nog niet, maar het blijft een 

mogelijkheid voor de toekomst om rekening mee te houden! Het liefst zou een 

overheid gewoon verklaren, ex cathdra (neen: doén, ´s nachts, tegen dat alle burgers

de volgende ochtend wakker worden!): 

´´Morgen wordt al het geld digitaal´´. 



Alleen en gelukkig: dat kan nu eenmaal niet. 

De manier waarop zij de digitale pond-in-wording presenteren is zo doorzichtig als 

wat. Voor de slimste, meest attentieve, bewuste Britten…en daarin ligt dan weer 

een zwakte aan die kant, want zo zijn er helemaal niet veel! De meesten zijn immers 

dagelijks te druk in de weer met hard werken om financieel trachten rond te komen, 

en hebben wel wat anders aan het gestreste hoofd. Het is dan makkelijker om de 

overheid maar op haar woord te geloven (!) 

Leugen nummer 1: “It would be privacy-enhancing by design and would allow users 

to make choices about their data.”  Nee hoor, die data zullen netjes worden 

gecentraliseerd, bijgehouden en geconsulteerd naar behoefte - door de overheid! Die

in België bijvoorbeeld NU AL enkele malen per jaar in álle bankrekeningen van álle 

Belgen kijkt. Financiële data - álle data. 

Leugen nummer 2: ´The Bank of England said that it was too early to decide on 

launching the digital pound but judged it likely that one would be needed in the future

´. Nee hoor, da´s maar show, want die digitale pond komt er sowieso! En wel zo vlug 

als de centrale bank maar kan (niet erg vlug in de praktijk).

Dit is géén leugen, maar de harde, zeer gevaarlijke waarheid: met een relatief 

klein bedrag aan digitale pond (10.000/20.000) zal de overheid reeds het grootste 

deel van de bevolking bestrijken, financieel beheersen! En de wallet, digitale 

portefeuille waarin die ponden komen? De Britse overheid is zo genereus (?!) ook die



te verschaffen. Het resultaat zal zijn dat zowel de portefeuille als het geld erin VAN 

DE OVERHEID worden, en niet meer van de Britse burger! 

Dit overgrote deel van de bevolking - in álle landen - heeft dus het meest te vrezen. 

Al heeft die daarvan nu nog geen besef. Zal zich dit pas realiseren de dag dat zij in 

de supermarkt staat, met de wallet gevuld met digitale munten. Wil betalen aan de 

kassa maar OEPS! Nocando. ´U kocht reeds 750 gram vlees deze maand´. Wanneer

de overheid het in haar hoofd heeft gekregen (?!), bijvoorbeeld, dat alles ´groener´ 

moet. En vlees eten ´ontmoedigd´ moet worden. Newspeak: ontmoedigen = 

verbieden. Omdat veebedrijven teveel stikstof zouden produceren, wat een kwalijk 

gas is voor de ozonlaag. Voorbeeldje, maar u begrijpt? Onze Nederlandse abonnees 

vast wel…

Het is eigenlijk grappig te horen hoezeer de Bank of England (BoE) zich probeert te 

distantiëren van cryptocurrencies. De digitale pond zal ´helemaal niet zijn zoals 

cryptomunten´ (´´en stop please met ´m nu al de Britcoin te noemen!´´). “The digital 

pound can be confused in people’s minds with crypto assets such as bitcoin. I should

take this opportunity to correct this misapprehension. Indeed, nothing could be 

further from the truth,” said Jon Cunliffe. Most cryptocurrencies are “highly 

speculative” and have “no intrinsic value.” 

Ha! Leugen nummer 3 want de Britse pot verwijt de digitale ketel dat-ie zwart 

ziet. Dat zijn dan die vermaledijde crypto assets waar nu al 6,2 procent van de 

Britten dol op is, van jong tot oud! Don´t do it! zegt, roept, smeekt de BoE. ´De 

digitale pond zal helemaal anders zijn´. (Ja, absoluut, en hoe!) ´However, it is unlikely



the UK press will completely drop the term, despite the BoE’s complaints´.

Zeker weten, de Britse pers kennende, van de meest gevreesde ter wereld. 

Tot slot is Beincrypto.com zo slim en handig om in drie zinnetjes alle CBDC´s in één 

keer te ontmaskeren, beschrijven. En hiermee sluiten wij dit hoofdstuk ook af: 

´CBDCs carry with them a host of privacy concerns. Digital currencies are 

controlled by a central state authority and give governments access to all transaction 

data. They could have wide-reaching implications for tax fraud, money laundering, 

and criminal finance´.

Want inderdaad, de volledigheid gebiedt ons te vermelden dat dit een andere 

belangrijke reden is waarom overheden een eigen digitale munt nastreven: om 

belastingontduiking, witwassen en crimineel geld te verhinderen, uit roulatie te halen.

(Al zit de maffia, de zwaarste georganiseerde misdaad vast ook al crypto; of denkt u 

dat die zich niet al aan het organiseren is op wat komt...)

Een nobel doel an sich. Want welke eerlijke brave burger (u en ik zeker) kan daar nu 

iets op tegen hebben? Alleen: overheden kennende zullen ze in één beweging mee 

ook de complete financiële handel en wandel kennen van die eerlijke, brave burger. 

Is ook dat laatste beetje privacy weg. En nu komt het:

Zal tegelijk op termijn en met veel meer kracht en macht getracht worden om bitcoin 

et al. te knechten, klein en onschadelijk te maken. Omdat eens digitaal, de meesten 

de CBDC gebruiken, heel eenvoudig ook de wallet op een gegeven moment zal 

melden: nocando. ´U kunt geen digitaal geld overmaken naar cryptobeurzen´.

Ha!



 

Twee grote mijners fuseren tot één gigant met 1 miljard dollar aan marktwaarde. Dat 

zijn dan de Canadese Hut 8 Mining Corp. en de Amerikaanse US Bitcoin Corp.

De cryptowereld, met de digitale platformen en beurzen voorop, is bijzonder 

genereus en empatisch. Want maakte al het equivalent van $11,7 miljoen over voor 

de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. En nog meer is beloofd. 

Hopen dat het allemaal goed terecht komt, maar da´s ook de sterkte van 

cryptocurrencies: recht in de eigen wallet van de bestemmeling!

Grappig en typisch: eigenlijk is de Turkse overheid tégen de digitale munten waar de 

inwoners van Turkije wel Turkse pap van lusten. Maar…voor deze éne keer kan het 

wel, hulp in crypto ontvangen, hihihi.

Nogal wat crypto evildoers komen tot inkeer. NOT! Alleen: door schuldig te pleiten, 

en omdat alle digitale bewijzen toch al open en bloot op tafel liggen, hopen ze minder

straf te krijgen. 

Bitcoin heeft de normaal nogal gevreesde ´opmerkingen´ van Jerommeke Power…

pardon: Powell, overleefd en staat zelfs alweer boven het belangrijke niveau van 

$23.000. Na de nodige pauze is dit namelijk de opstap naar hogere sferen. Denk aan

$25.000 en $28.000 (geen financieel advies, what else…)

Voor CryptoPunk en Bored Ape, NFT´s van deze bijzondere digitale creaturen, wordt 

alweer - slik - meer dan $1 miljoen neergeteld. Voor kunst in het algemeen geldt: het 

is waard wat iemand er voor over heeft. Maar ach, is dat niet met zowat alles… Ome

´s eerste echtgenote, ondertussen zaliger, God hebbe haar lieve ziel, hield nog echte

aapjes als huisdier. Goedkoper, maar ietsjes meer vuil in huis, dat wel!

´Cryptocurrencies are digital assets that continue to gain traction in the world of 

finance and beyond. As an innovative form of digital money, cryptocurrency is can be

used to make payments, to store value, create NFTs and much more. 



Cryptocurrency is an incredibly versatile and powerful form of digital money, and it’s 

only growing in popularity and use´.

Beter kan ik alvast het niet uitdrukken en zo hoort u het ook eens ´n keer van ´n 

ander! Hier volgen wel 10 manieren om digitale munten en tokens te gebruiken: om 

mee te winkelen, in te investeren, mee te traden, als waardeopslag, voor NFT´s, bij 

gaming, voor betalingen, om rente op te krijgen, je kunt ze mijnen, en om te doneren.

Zelfs de minst slimme van de klas zal waarschijnlijk opmerken: Dus alles en nog 

meer dan je vandaag reeds met fiatgeld kan? 

Antwoord: jawel, en zelfs véél meer; veiliger, vlugger, goedkoper, milieuvriendelijker 

en met tonnen meer opwaarts potentieel! Terwijl iedereen wel weet waar de 

koopkracht van fiatgeld áltijd, uiteindelijk naartoe gaat?

(CC BY-SA 2.0 - Flickr.com) 

Ha! De Argentijnse overheid denkt erover om cryptofirma´s, beurzen en makelaars te

onderzoeken of ze wel solvent zijn, na de crash van de FTX beurs. (Niemand die 

erover denkt om de Argentijnse overheid te onderzoeken of zij wel solvent is… NEE 

dus!)

Of all places: de eerste bitcoin pinautomaat staat er, in Sarajevo, Bosnië 

Herzegovina. Er is nog geen toestemming voor, geen wet rond cryptocurrencies, 

maar-ie staat ´r toch maar al lekker!



Lovers worden nu al gewaarschuwd, een week voor datum, maar u kent het 

spreekwoord: Een gewaarschuwd geliefde is er twee waard! Of iets in die aard… 

´This Valentine’s Day, stay safe from ‘Crypto romance’ scams’. Here’s how´. 

Wees op uw hoede voor lieden die, vooral dezer dagen in aanloop naar de 14de, 

beweren U graag te zien, maar vooral uw cryptogeld graag zien...(!)

Vroege vogels vangen de dikste wormen, nog een spreekwoord. Al is dat in dit geval 

eerder een late vogel, die uitgevogeld heeft dat wachten soms loont. 200.000 

Procent loont! ´Dormant Bitcoin Wallet Wakes Up After 11yrs And Makes 

200,000% Profit´

 

Crypto van de dag

26.XLM, Stellar 

Er wordt in kringen van XLM en XRP enthousiastelingen wel vaker gezegd of 

gehoopt dat XLM dé digitale munt wordt voor de kleine man en vrouw. En dat XRP 

dé digitale munt wordt voor de grote banken. Op dit laatste zit ome Joost reeds vier 

jaar te wachten, en misschien loont wachten in dit geval ook wel, wie zal ´t zeggen? 

Ja, ja, khoor´t wel vaker - ´Joost mag het weten´. Nou: ome weet er net zoveel van 

als u hoor! (Of misschien ´n beetje meer).  

´Het oog wil ook wat´, ja, maar waarschijnlijk het oor eveneens? Daarom gaan we 

voor elke top 50 munt naar marketcap een video meegeven, en een artikel. We 

proberen dat altijd in het Nederlands te doen; begrijpelijk, bondig maar toch zo 



volledig mogelijk. We geven ook altijd de voorkeur aan de Nederlandse taal, zelfs al 

betreft het dan soms wat oudere informatie. Want de essentie en de protocollen 

veranderen immers nooit of zelden. 

Intussen kunnen munten en tokens van plaats wisselen, naargelang 

koers/marktkapitalisatie. Maar 50 worden ´t ´r. (Kunnen ´r ook méér worden - u 

vraagt wij draaien! Meestal toch.)

Vandaag dan nummer 26: XLM, Stellar Lumens

Dit is het symbool:

En hier een video en een artikel over wat XLM precies is:

Video: Wat is Stellar en Hoe Werkt XLM?

Artikel: Wat is Stellar Lumens (XLM)?

hope this helps…

 

Grootste stijgers en dalers in de afgelopen 24 uur.

Historical Values

Now: Greed 58

Yesterday: Neutral 54

Last week: Greed 56



Last month: Extreme Fear 25

Alternative.me

De markt ondertussen…

De totale marktkapitalisatie van alle 22.482 munten en tokens tezamen (tja…) 

vergeleken met gisteren dinsdag 7 februari 2023, bedraagt vandaag 1,101 trillion - 

biljoen (1000 miljard) - dollar (was 1,083)

BTC noteert aan 23.113 dollar (was 22.944)

De bitcoin dominantie is momenteel 40,44 procent (was 40,83)

 

Wij wensen u nog een wonderlijke, wonderful woensdag 8 februari 2023!

Dit is Decryptonieuwsbrief en Crypto´s ´R´Us!

Joost X.R.P. Bitcoin

joostvandecryptonieuwsbrief@gmail.com

www.decryptonieuwsbrief.be 


