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OMSCHRIJVING

Ingeleid door de president van De Nederlandse Bank Klaas Knot.Een halve eeuw geleden bedacht Marten
Toonder voor het verhaal De pasmunt al een alternatief geldstuk, een bitcoin avant la lettre. Deze wordt
door tovenaar Hocus Pas in omloop gebracht, en het duurt niet lang of alle Rommeldammers zijn in de
greep van de hebzucht. "Gewone florijnen' interesseren hen niet, pasmunten moeten ze hebben. Zelfs de
markies raakt zijn zelfbeheersing kwijt en berooft, goed vermomd, Rommeldammers van hun munten.
Geen wonder dat het bijdrukken van pasmunten uiteindelijk leidt tot ontwaarding ervan: aan het einde van
het verhaal veranderen de munten in slijk. In De pasmunt zien we de huidige rage rond cryptocurrency – én
de mogelijke gevolgen ervan – haarfijn weerspiegeld. President van De Nederlandsche Bank Klaas Knot
schreef speciaal voor deze editie een voorwoord.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

fr Le seul point des déclarations de Lisbonne auquel on pourrait souscrire est que "les ressources
humaines sont le capital le plus précieux de l' Europe", à ceci ...

Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie.

Aangeboden in Catawiki's Stripveiling (Nederlands): Toonder - Tom Poes en de pasmunt met bijpassende
postzegels + serie florijnen, postzegels en kaarten en bewaarbox ...
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