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‘Opletten geblazen met bitcoins’
Wie bijna twintig
jaar geleden in
WorldOnline zat,
kon op bewonde-
ring rekenen tij-
dens verjaarda-
gen. Tot WorldOn-
line echt naar de
beurs ging en de
koers immens kel-
derde. Wie in bit-
coins zit, kan nu
op bewondering
rekenen. Maar
hoe lang nog?
Noordelijke it’ers
over het bezit van
bitcoins.

BOUKE NIELSEN

C hristian Branbergen van
Dataprovider lacht zich een
breuk om de hype rond de
cryptomunt: ,,M’n moeder

had het zelfs al over de bitcoin.’’ Hij
heeft het over ‘mallotige koersen’ en
zegt: ,,Je belt me nu over de waarde-
stijging, maar ik sluit niet uit dat je
me in januari kunt bellen over het
omgekeerde.’’

Branbergen is een nerd, een soft-
waretechneut die veel weet over de

online-ontwikkelingen. Hij leidt het
succesvolle Dataprovider. En net als
hij zijn er veel succesvolle online-
ondernemers in Noord-Nederland.
Vanuit hun achtergrond waren ze al
vroeg op de hoogte van het feno-
meen bitcoin, dus zullen er onder
hen misschien wel bitcoin-miljo-
nairs zitten.

Branbergen: ,,Ik heb ze niet meer,
ik heb ze verkocht. Het kost zó veel
tijd om het goed bij te houden. En
bovendien zag ik de keerzijde. Er zijn
mensen die hun bitcoins bij een ex-
change (digitale beurs, red.) hebben
staan en er ineens nietmeer bij kun-
nen. Moet je je eens indenken dat je
nietmeer bij je geld kunt opde bank.
Nou, in de bitcoinwereld gebeurt
het.’’

Een van de allervroegste instap-
pers is Rutger van Zuidam. De Gro-
ninger geldt in Nederland als dé ex-
pert op het gebied van blockchain,
de techniek die de handel in bitcoins
mogelijk maakt. ,,Het zou raar zijn
als ik ze niet had’’, vindt Van Zui-
dam, die al vanaf 2010 bezig is met
de blockchain en straks weer de
grootse blockchainhackathon van
de wereld organiseert.

Van Zuidam heeft ‘meer dan 1 bit-
coin’, zegt hij: ,,Maar ik heb diemun-
ten om er dingen mee te kopen en
niet voorhetbeleggen.’’ VanZuidam
dist een smakelijke anekdote op,
want hij kan zich herinneren dat hij
jaren geleden met een groepje aan
het werk was en dat hij Chinees eten
liet bezorgen. ,,Heb ik betaald met 1
bitcoin. Datwas achteraf wel een du-
re Chinees, maar het was lekker.’’

Stef van der Ziel (JetStream, Stre-
amzilla en TopDutch) heeft afgelo-
pen zomer een bitcoin gekocht. ,,Het
is wel een beetje of je in het casino
bent en steeds op zwart of rood zet’’,
vindt hij. ,,Ik zie het dan ook als een
speeltje. Om ervan te leren en niet

om er rijk van te worden. Het is een
leuke spaarpot voor mijn dochter.’’

Hij denkt dat je er nog steeds veel
geldmee kunt verdienen als je er tijd
voor vrijmaakt. Van der Ziel heeft
zijn bitcoin al eens verruild voor de
litecoin (andere cryptomunt) en op
diemanier wat extra koerssprongen
gemaakt.

Vasco Rouw (VascoGames uit Em-
men) had ook bitcoins, maar ver-
kocht ze toen de koers rond de 5000
stond. ,,Ik heb 30.000 verdiend en
dat is goed’’, vindt hij. Het werd hem
te heet onder de voeten met de bit-
coin. ,,China en Rusland gingen de

handel in bitcoins verbieden en dat
was voor mij een reden om uit te
stappen.’’

Rouwziet debitcoin als belegging,
Van Zuidamniet. ,,Het is een nieuwe
methode voor geldtransacties. Het
geld gaat nog steeds van A naar B,
maar zonder tussenkomst van een
bank. Ikwil daarmeer vanweten.Op
dit moment is de totale waarde van
bitcoins over de wereld 280 miljard
dollar. Dat roept effecten op. Ik wil
erover leren.’’

Als de bazen van de onlinebedrij-
ven bitcoins hebben vanwege hun
bovenmatige interesse in nieuwe
technologieën, danzijnhunwerkne-
mers vast niet achtergebleven. Bij
Dataprovider zijn er inderdaad een
paar, hetgeen Branbergen doet con-
stateren dat die zomaar eens een
sabbatical kunnen nemen. En dat
terwijl de online-sector al personeel
te kort komt. ,,Ze kunnen ook voor
zichzelf beginnen’’, zegt hij, ,,ze heb-

ben nu veel geld en kunnen veel
meer keuzes maken.’’

Van der Ziel weet niet of er bit-
coin-bezitters onder zijn personeel
zitten. ,,Maar ach, ze kunnen ook de
Lottowinnenenbesluitenminder te
werken’’, zegt hij schouderopha-
lend. ,,Het werk is wel zo leuk dat ze
volgens mij blijven werken.’’

Daar rekent Branbergen ook op.
En Van Zuidam: ,,Wie voor een va-
kantie kiest, komt vanzelf terug. De
mensen kiezen voor de blockchain
en bitcoin omdat ze het interessant
vinden. Daar liggen voor hen veel
kansen, want er zijn niet veel ont-
wikkelaars.’’

En over één ding zijn ze het alle
vier eens: de bitcoin heeft een bub-
bel gecreëerd. Maar ze sluiten niet
uit dat de munt nog veel verder
stijgt. Branbergen: ,,Het is opletten
geblazen, het is bovenmatig specu-
latief.’’

‘Ik heb die Chinese
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Achteraf wel duur’
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De Friese internet-ondernemer Sie-
brand Dijkstra (multimiljonair dankzij
Magister en AppMachine) heeft zich
gestort op het delven (‘minen’) van
bitcoins, zo viel deze week in Sprout
te lezen. Hij heeft dagelijks 550
processoren draaien die met immense
rekenkracht puzzels oplossen om de
nog resterende 4,3 miljoen bitcoins
binnen te halen. Er zijn inmiddels
16,7 miljoen bitcoins in omloop.
Die bezigheid kost hem enorm veel
stroom, ongeveer net zo veel als 4000
éénkind-gezinnen. Via tuinders heeft
hij goedkope stroom. Dijkstra gaat
nog wel even door, zegt hij in Sprout:
,,Er liggen nog zoveel mogelijkheden
dat ik nog lang niet uitgekeken ben.’’


