
Zoals zo vaak begon ik vandaag met het lezen van de krant. Als 
financieel planner lees ik graag het Financiële Dagblad. Op de 
voorpagina viel mijn oog direct op de kop ‘OM voert strijd op tegen 
witwassen via bitcoin’.
 
Al lezend kwam ik tot de conclusie dat ik de afgelopen jaren 
iets fout heb gedaan. Allereerst bleek mijn kennis over de 
bitcoin niet zo groot. Als financieel planner wil je dat liever niet. 
Verder trok ik de conclusie dat ik de ‘boot’ had gemist betref-
fende de enorme koersstijging van de bitcoin. Geruststellende 
gedachte is daarbij dat ik waarschijnlijk niet de enige ben. Na 
wat ‘google’-werk ben ik inmiddels iets beter op de hoogte van 
de achtergrond van de bitcoin. De bitcoin is het nieuwe contan-
te geld. Bitcoin is elektronisch geld waarmee zonder tussen-
komst van een financiële instelling zoals een bank, geld naar 
iemand kan worden gestuurd of waarmee kan worden betaald.
Verder blijkt dat de bitcoin vanaf 2009 bestaat. Naar men zegt 
bestond de eerste transactie uit de aanschaf van een twee-
tal pizza’s ter waarde van in totaal 25 dollar. Er werden toen 
10.000 stuks bitcoin voor ingeleverd. Omgerekend had de 
bitcoin een waarde van nog geen 10 dollarcent.

Inmiddels leven we in 2017 met een waarde van boven de 
€ 900 per bitcoin. Ik vraag mij daarbij oprecht af of degene die 
destijds de pizza’s kocht inmiddels niet een beetje last heeft 
gekregen van een nare nasmaak en pijn in de buik.
Vraag is natuurlijk ook hoe een dergelijk koersverloop kan 
worden uitgelegd. Is dit puur vraag en aanbod die de waarde 
bepaalt?

Tijdens het lezen van het artikel in het FD denk ik het te gaan 
begrijpen. De bitcoin is naar verluid een middel om crimineel 
geld wit te wassen. Zo zou 40% van de onlinetransacties tussen 
criminelen in bitcoins plaatshebben. “Bitcoin is inmiddels de 
‘reservemunt’ van het dark web, de schimmige achterafsteeg-
jes van het internet waar de handel in onder meer wapens, 
drugs en gestolen creditcardgegevens plaatsvindt” aldus de 
schrijver van het artikel. Met een dergelijke reputatie wordt de 
prijsbepaling misschien ook wel verduidelijkt.
Verder lezend wordt echter ook opgemerkt dat de handel in 
het betaalmiddel legaal is. De verwarring in huize Middelkoop 
is groot. In één moeite door wordt in het artikel namelijk ook 
opgemerkt dat het gebruik van de bitcoin door criminelen voor 
het Openbaar Ministerie reden is de handel in de bitcoin aan te 
merken als indicator voor witwassen.

Na het lezen van dit alles sla ik de krant dicht en trek ik de 
conclusie dat ik beter kan gaan 
werken. Alvorens ik daarmee begin 
bel ik nog snel even mijn vermo-
gensbeheerder om te vragen of mijn 
aandelen- en obligatieportefeuille 
nog aandacht behoeft. Gerustge-
steld door de vermogensbeheerder ga ik 
daarna rustig aan de slag.
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2017 is het Jaar van de 
Botanische Tuinen. In 25 bo-
tanische tuinen verspreid 
over heel Nederland opent 
op 22 april de tentoonstel-
ling ‘Kroonjuwelen’. Deze ten-
toonstelling is het eerste deel 
van een publieksprogram-
mering waarbij de collecties 
van alle tuinen op innovatie-
ve wijze worden ontsloten. 
Speciaal voor deze tentoon-
stelling ontwikkelde project-
partner Waag Society een app: 
Hortus Chat én zijn de collec-
ties van de tuinen online te 
raadplegen. Bij het Jaar van de 
Botanische Tuinen hoort een 
nieuwe identiteit, waarin de 
tuinen naar voren treden als 
HORTUS Botanic Guardians: 
hoeders en poortwachters van 
biodiversiteit. Het Jaar van de 
Botanische Tuinen komt tot 
stand dankzij steun van de 
Nationale Postcode Loterij.

Hortus Chat met 
Kroonjuwelen
De nadruk in het Jaar van de 
Botanische Tuinen ligt op de 
tentoonstelling ‘Kroonjuwelen’. 
In 25 tuinen staan de vreemd-
ste, mooiste, meest bedreig-
de en verrassende planten in 
de spotlight. Bezoekers van de 
tuinen krijgen deze gepresen-

teerd op een vernieuwende 
manier: via Hortus Chat. Deze 
app werkt met GPS en stuurt 
je een bericht als je dicht bij 
een kroonjuweel bent. ‘Heb je 
die grote boom met hangen-
de takken en bijzondere blade-
ren gezien? Dat ben ik!’ zegt 
dan opeens Ginkgo biloba. Via 
Hortus Chat worden dingen 
zichtbaar die je anders mis-
schien niet snel opmerkt: hoe 
een bepaald blad voelt, hoe 
een specifieke plant geurt, 
waarom een plant is zoals hij 
is. De app is voor iPhone en 
Android beschikbaar.
Op www.botanischetuinen.nl

staan de gegevens van de 
planten uit alle tuinen aan-
gesloten bij de Nederlandse 
Vereniging van Botanische 
Tuinen. Zo is het mogelijk om 
de collecties van de botani-
sche tuinen te raadplegen, met 
beeld en verhalen over toepas-
sing en gebruik van de planten 
door de mensen, bedreigingen 
in de natuur, kleur en geur en 
schoonheid. Bezoekers kunnen 
zo goed voorbereid de tuinen 
gaan bezoeken om daar de 
planten van hun voorkeur in 
al hun luister en schoonheid 
te aanschouwen. In de tuinen 
verleiden de planten de bezoe-
kers met hun verhalen, via de 
app, maar ook via de verhalen 
van enthousiaste rondleiders.

Botanische tuinen klaar 
voor de toekomst

Tentoonstelling Kroonjuwelen in 
25 botanische tuinen

‘Nu wil ik je maar een 
ding vragen: wil je me  
knuffelen?’
-Sequoia sempervirens 
(knuffelboom)
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