
  



Voorwoord 

Met journaal nummer 20 zijn we waar we wilden zijn op dit tijdstip. Om 

onze lezers te laten zien waar we zoal druk mee zijn en om onze acties te 

motiveren. Zoals we ook hebben aangekondigd is dit het punt waarop 

eFiliaaL en EFL uit elkaar gaan als gescheiden organisaties met gedeeltelijk 

overlappende doelstellingen. EFL heeft zo mee kunnen liften met nieuw 

elan maar vanaf nu zal ze meer naar de achtergrond treden. Eigenlijk is dat 

ook de positie waar geld thuis hoort. Een zwijgende, maar onverbiddelijke 

kracht. eFiliaaL heeft zo een introductie gekregen en kunnen 

experimenteren binnen een selecte gemeenschap en zal juist een 

maatschappelijke voorgrondpositie nastreven. 

In dit laatste gemeenschappelijke journaal laten we in de vorm van twee 

artikelen zien hoe de toekomst er uit ziet. Eén vanuit het perspectief van 

eFiliaaL en één vanuit het perspectief van de stichting. Veel meer hoeft er 

daarom niet te worden gezegd in dit voorwoord, behalve dat we alle lezers 

hartelijk bedanken voor de belangstelling tot dit punt.  

Als laatste sluiten we af met een “teaser”. We laten niet zien hoe eFiliaaL 

werkt maar we halen een aantal voorbeelden aan om te laten zien dat 

eFiliaaL gaat werken. 

De auteurs van dit journaal zelf, zijn vanaf nu minstens te bereiken op het 

respectievelijke mailadres redactie@egulden.org en redactie@efiliaal.nl. 

Met naam en toenaam waren en zijn dat Gerrit Oerlemans en Jan Sibie.  
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Scheiden doet lijden; Het perspectief van eFiliaaL 

Dit Journaal is de laatste van een eerste serie. Een serie die we vooral als 

een proef hebben opgezet om een aantal zaken te testen. En uit dat 

oogpunt mogen we best stellen dat het voor de redactie een leerzame 

periode is geweest.   

Maar het feit dat dit de laatste is, wil niet zeggen dat er niets voor 

terugkomt. Integendeel. eFiliaaL blijft gefundeerd op de EFL, maar de 

gemiddelde burger zal daar weinig van merken. Juist omwille van de EFL 

zelf en daarmee omwille van het succes van cryptogeld in zijn 

algemeenheid. Een mooiere voorbeeld van een toepassing van cryptogeld 

konden we niet bedenken. 

De e-Gulden community krijgt weer de oude versie van de nieuwsbrief 

terug, die in principe op de kalenderkwartalen gaat verschijnen. Dus begin 

januari, april, juli en oktober. De eerste versie van deze nieuwsbrief mag u 

dan ook begin oktober verwachten. Over de inhoud valt nog niets te 

zeggen. We beleven turbulente taferelen in de wereld van het cryptogeld 

en dan is drie maanden al behoorlijk lang. 

De tweede helft van 2016 wordt het halfjaar van het uitrollen van het 

eFiliaaL project. De eerste fase van het project is in alfatest en wordt door 

diverse mensen met verschillende rollen aan de tand gevoeld. Dat is slechts 

gedeeltelijk technisch van aard. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan nieuwe 

samenwerkingsverbanden tussen winkeliers, particulieren en 

maatschappelijke instellingen die in dit stadium met de technici aan de 

gang mogen. We zijn er van overtuigd dat we aan het begin staan van een 

fascinerend groeiproces, maar heel bewust niet vanuit de e-Gulden 

community. De focus ligt niet op het geld maar op een nieuwe economie.  

Het nieuwe eFiliaal-Journaal zal qua layout sterk gaan lijken op dit blad 

maar zal veel informatieve, voor deelnemers direct bruikbare informatie 

gaan geven die ze direct in hun werk voor eFiliaaL toe kunnen gaan passen. 

Wat de frequentie zal gaan worden is nog niet bekend en zal ook afhangen 

van de aard van de inhoud en de snelheid van verspreiding die deze inhoud 

gaat vereisen. De minimale verschijning zal eens per maand zijn, maar 

frequenter behoort tot de mogelijkheden. 

Omdat we het nieuwe eFiliaaL-Journaal af willen stemmen op de doelgroep 

die vooral uit deelnemers aan eFiliaaL zelf bestaat, willen we logischerwijs 

eerst wat ervaring opdoen met deze doelgroep. Ook omdat we de 



komende maanden zeer druk zijn met testen gaan we nog niet direct door 

met een nieuwe publicatie maar starten we daarmee in september. Het is 

echter niet onwaarschijnlijk dat jullie van ons in de tussentijd via andere 

kanalen gaan horen. 

Vanzelfsprekend is het nooit te laat om alvast in te tekenen om het nieuwe 

eFiliaaL-Journaal te ontvangen. Voor wie dat nog niet gedaan heeft, stuur 

daarvoor een mailtje naar redactie@egulden.org. 

Rest nog een ieder te bedanken voor de interesse. Wij vonden het leuk deze 

proefserie te maken. We hopen ook dat u ze met plezier hebt gelezen. 

  



Scheiden doet lijden; Het perspectief van de stichting 

De stichting Electronic Gulden Foundation is twee jaar geleden opgericht 

met als doel om zich te ontfermen over de e-Gulden. Een letterlijk 

transcrypt uit de oprichtingsakte luidt : 

Artikel 2.  

1. De stichting heeft ten doel: 

a. De crypto valuta Electronic Gulden, na deze te noemen EFL, als volwaardig ruil, betaal en oppotmiddel 

in Nederland te introduceren en haar integriteit te bewaken; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren én gecontroleerd 

verspreiden van vijf miljoen negenendertig duizend driehonderdveertig Electronic Gulden (EFL 

5.039.340.00) in de haar ter beschikking gestelde pre-mine, alsmede het beheren en het verder 

ontwikkelen van de broncode en de software en de wallets van deze cryptovaluta. 

Het mandaat heeft de stichting verkregen vanuit de oorspronkelijke forum-

community die ontstond nadat de oorspronkelijke initiatiefnemers hadden 

opgeroepen om een stichting op te richten. De stichting heeft een 

wisselende bezetting gehad van uiteenlopend pluimage en de huidige 

bezetting bestaat uit de technische kern Gerrit Oerlemans en Dennis Ruhe. 

Daarmee beschikt de stichting over de technische kennis die nodig is om de 

walletsoftware te bouwen vanuit de openbare broncode op zowel Unix als 

windows infrastructuur en om deze door te ontwikkelen, maar ook over de 

vaardigheid om toegepaste software te bouwen op basis van de EFL-

blockchain. Dat is ons technische fundament en Dennis en Gerrit fungeren 

als elkaars backup.  

Daarbuiten is het EFL-netwerk een zelfstandig gedecentraliseerd 

fenomeen. Het bestaat en zal blijven bestaan zolang er core-wallets (nodes, 

egulden-qt.exe) actief zijn en zolang er miners zijn die hun apparatuur op 

het netwerk richten. Deze situatie zal blijven bestaan zolang er belang is bij 

het voortbestaan van de EFL. Dat belang is er op de eerste plaats bij 

investeerders. Zij dienen te beseffen dat mining en het gebruik van de e-

gulden software wezenlijk is voor het voortbestaan zelf. Daaruit volgt 

vanzelf de verdere infrastructuur zoals de aansluiting op beurzen en de 

ontwikkeling van nieuwe applicaties. Zoals efl.nl en eFiliaaL… 

Na twee jaar het gedrag van het e-Gulden nauwkeurig te hebben gevolgd 

heeft het e-Gulden-netwerk zich zeer solide betoond. Eigenlijk zijn er 

slechts twee significante ingrepen nodig geweest om de e-Gulden 

technisch op de rit te houden en dat was het vernieuwen van een 

onbetrouwbaar geworden SSL-bibliotheek en het oplossen van wat 



interferentie met het litecoin netwerk. Met betrekking tot de techniek 

staan er nog een paar zaken op het verlanglijstje. Die hebben betrekking op 

de mining infrastructuur en de geleidelijke upgrade van de core-wallet om 

op een veilige afstand de ontwikkelingen van bitcoin te volgen.  

Hogere prioriteit dan deze technische punten is om aan te tonen dat het 

maatschappelijk nut van een zelfstandige EFL bestaat. De middelen die we 

daartoe hebben aangewend blijken daartoe niet effectief. Voor een 

belangrijk deel wordt dat veroorzaakt omdat de stichting geen budget 

heeft, maar ook omdat tenminste via de reguliere media een negatief 

sentiment is opgebouwd jegens cryptogeld. Als stichting kunnen we niet 

meer doen dan geduldig uitleggen waarom EFL geen piramidespel is, dat er 

geen mysterieuze identiteit achter zit, anders dan de gebruikers van het 

systeem zelf op basis van vrije wil, interesse, vertrouwen en een stukje 

hoop. Kortom, de stichting is er voor het geval er centrale woordvoering 

nodig is. In de afgelopen twee jaar hebben we daartoe een aardige 

motivatiebibliotheek opgebouwd. 

Het moge duidelijk zijn dat het niet fair is om te verwachten dat alle 

promotie en ontwikkel-initiatief vanuit de stichting zou moeten komen. Dat 

zou diametraal staan ten opzichte van het decentrale karakter van 

cryptogeld. Dat is de belangrijkste reden waarom de stichting moet breken 

met eFiliaaL. Alleen zo kan eFiliaaL een illustratie zijn van zelfstandig 

initiatief los van enige “centrale” betrokkenheid. 

 

  



Geld verdienen met cryptogeld, nieuwe stijl 

Geld investeren in cryptogeld is eigenlijk meer een vorm van beleggen dan 

van sparen. Dat komt door het feit dat de waarde van de cryptomunten 

afhankelijk is van externe factoren waar we zelf niet veel controle op 

hebben. Vergelijk het met aandelen waar normaal gesproken ook geen 

invloed op uit te oefenen is, tenzij er nauwelijks handel in is. En daar zit een 

link met veel altcoins waar inderdaad ook weinig liquiditeit in is. De waarde 

kan dan ook best 30% per dag (!) fluctueren. Handelen bij een dergelijke 

volatiliteit is meer een kwestie van domweg gokken. Maar goed, we zien 

enthousiaste verhalen van mensen die met dit gokken geld verdienen. Al 

zullen de verhalen over de onvermijdelijke verliezen waarschijnlijk wat 

minder enthousiast rondverteld worden. Dat kan een wat eenzijdig beeld 

geven.  

Maar goed, bijna iedereen begint toch aan cryptogeld om er geld mee te 

verdienen. Een enkeling om er mee te experimenteren. Met name in de 

altcoinwereld zal winst hooguit het geval zijn bij degenen die zeer vroeg 

ingestapt zijn en de coins tegen een zeer gunstige koers hebben 

aangeschaft. Die staan nog wel op winst. Maar mensen die later ingestapt 

zijn? Daar zal het een stuk minder zijn. De gemiddelde Altcoin is  sterk 

afhankelijk van een stuk mond-tot-mond reclame omdat er geen andere 

promotie voor wordt gemaakt. Eigenlijk zouden de bezitters moeten 

zorgen voor promotie, maar dat gebeurt meestal niet. Kortom, het 

verdienen aan een cryptomunt, domweg omdat deze daartoe aangeschaft 

is, een vorm van geldgroei genereren, waarbij winst op dit moment slechts 

voor enkelen kan worden waargemaakt.  

Dat was één van de achterliggende redenen van het eFiliaaL project. Een 

antwoord formuleren op de vraag:  Hoe kun je aan cryptogeld verdienen 

zonder afhankelijk te zijn van de grillen van de onderliggende munt. Bij het 

oplossen van die vraag hebben we veel kunnen leren van de ervaringen van 

afgelopen twee jaar. 

Om het doel te realiseren is eFiliaal op de eerste plaats decentraal opgezet. 

Dus geen centrale kartrekker, waar iedereen tegen opkijkt, maar ook waar 

iedereen het initiatief aan over laat. Op regioniveau zullen 

samenwerkingsverbanden moeten worden aangezwengeld. Dat gebeurt 

weliswaar door een kartrekker die daar aardig aan kan verdienen, maar 

slechts vanuit een rol in het geheel: de regiomanager.  



Op de tweede plaats wordt er een nieuwe munt opgezet, hoewel, echt een 

munt in de huidige vorm als BTC, EFL, NLG etc. is het niet.  Zeer kenmerkend 

is, dat de waarde gekoppeld is aan de Euro, 1 op 1! Het is daarom niet de 

munt die in waarde varieert, maar het saldo van je portefeuille [portefeuille 

is onze term voor wallet omdat er nog meer in moet behalve geld]. Dat 

maakt de munt een stuk handiger in het gebruik dan welke cryptomunt dan 

ook. Er hoeft in elk geval niets meer omgerekend te worden. Maar dat er 

geld aan verdiend kan worden, dat mag wel duidelijk zijn. 

Op de derde plaats wordt een drijvende kracht achter eFiliaaL in de 

samenleving neergelegd, een kracht die er nu niet is. Jan en alleman moet 

er voordeel bij hebben. Op de eerste plaats is dat de consument maar 

direct daarop volgend de promotor. Een promotor kan een particulier zijn 

maar vooral ook een maatschappelijke instelling met een promotionele 

reikwijdte. Door het efficiënter benutten van deze reikwijdte en doordat 

deze persoon of instantie (vaak voor het eerst) een percentage ontvangt 

van het rendement dat hij bewerkstelligd ontstaat een nieuwe drijvende 

kracht. Iedereen die bijdraagt aan verkoop via eFiliaaL, ontvangt daarvoor 

zijn deel. Logisch toch?!  

Er is voor de regiomanager en de promotor één groot verschil met de pure 

bezitter. De regiomanager en de promotor zullen altijd een beloning 

ontvangen die onafhankelijk is van de beurskoers. Maar zij kunnen niet 

uitsluitend achterover leunen en afwachten tot de koers omhoog gaat. 

Alleen door hun inspanning gaat de economie vooruit en de koers omhoog 

en daarmee hun vermogen.  

 

Zo zou het moeten, nietwaar? 

  



EFL-Statistiek  

Statistiek moet voor zichzelf spreken. Een aantal getallen zijn bij elkaar 

gebracht en het verloop gaat een beeld vormen van het succes van EFL.  

Portemonnee-versie 
(Actief afgelopen 24 uur) 

Aantal 
 

Aandeel 
 

/Christiaan Huygens:1.2.0.4/ 26 51.0 % 

/Satoshi:1.1.0.2/ 14 31.4 % 

/Satoshi:1.1.0.1/ 7 7.8 % 

/Christiaan Huygens:1.2.0.2/ 2 3.9 % 

/Christiaan Huygens:1.2.0.3/ 2 3.9 % 

Totaal 51 (-)    

EFL.NL (Saldo>0) 297 (-)  
 

Blokketen statistiek    

public keys gevuld 10724 (+32)  

public keys 152844 (+542)   

   
 
Sociale statistiek Waarde Link 

Twittervolgers 208 (-)     [s1]  

Tweets 368(+8)  

facebook stichting-pagina likes 231 (-) [s2]  

facebook e-guldengroep leden 215 (-1) [s3]  
Bitcointalk Foundation; 
gelezen 30368 (+222) [s4]  

Aantal vrienden 111 (-) [s5]  

Journaallezers 3535 (-) [s7] 

Forum leden 274 (-)  [s8] 

LinkedIn e-Guldengroep 33 (-) [s9] 
  

https://twitter.com/eguldenfoundati
https://www.facebook.com/EFLFoundation/
https://www.facebook.com/groups/294343530748239/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=843017
http://egulden.org/community/vrienden-van-de-e-gulden
http://egulden.org/info/aanmelden-nieuwsbrief
http://forum.egulden.org/index.php
https://www.linkedin.com/groups/8432990


EFL financieel 
 
Statistiek Waarde 

Marktkapitalisatie EFL $ 139,651 (-38,8%)   

Dollarprijs 1 Euro 1,1353 (-0,4%) 

Europrijs 1 EFL 0,00603 (-13,8%) 

Europrijs 1 BTC 525,37 (+3,2%) 
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COLOFON 

 
Dit is een uitgave van stichting Electronic Gulden Foundation bedoeld voor 
de bezitters van EFL. Verschijnt in principe wekelijks. Uw bijdragen in tekst 
of grafische vorm worden zeer gewaardeerd en kunt u sturen naar 
redactie@egulden.org. Ook nieuwe aanmeldingen of uitschrijvingen 
kunnen aan dit adres worden gericht. 
 
De redaktie van het EFL-Journaal wordt verzorgd door 
Jan Sibie  https://nl.linkedin.com/in/jansibie  
Gerrit Oerlemans  https://nl.linkedin.com/in/gerritoerlemans   
 

Disclaimer 
 
Noch de auteurs, noch de stichting e-Gulden Foundation kan onder welke 
omstandigheid dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor de directe 
of indirecte gevolgen in welke vorm dan ook, die het lezen van deze 
publicatie kan hebben. Het gebruiken van vermelde technieken, het 
opvolgen van tips en/of adviezen blijft altijd de volledige eigen 
verantwoordelijkheid van de lezer. Er wordt geen verantwoordelijkheid 
genomen voor de inhoud van websites of andere publicaties waar in deze 
publicatie naar wordt verwezen. Door verder te gaan in dit document 
verklaart de lezer deze disclaimer begrepen te hebben en 
deze onvoorwaardelijk te accepteren. 
 
Gebruikt u EFL als belegging of om te sparen, dan geldt ook dat u uitsluitend 
moet beleggen met geld dat u kunt missen. Beleggen kan leuk zijn, kan voor 
een leuke bijverdienste zorgen, maar kan, als het mis gaat, ook veel geld 
kosten. Er kan altijd iets onverwachts verkeerd gaan. Zorg dat u in dat geval 
niet nog erger in de problemen komt. Een resultaat behaalt in het verleden 
is geen garantie voor de toekomst. 
 
(c) Copyright stichting e-Gulden Foundation te Spaarndam 2016. All rights 
reserved. 
 
Het is toegestaan deze publicatie onbeperkt te verspreiden zolang er geen 
enkele wijziging wordt aangebracht. Op wijzigingen is onverminderd van 
toepassing dat deze niet zonder schriftelijke toestemming van de 
rechthebbende aangebracht mogen worden. 
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