
   

    
    
     

    
  

     
    

  
  

    
   

   
   
   
    

    
     

  
   

     
     

   

     
    

     
  

  
    

    

     
  

    
   

   
    

    
    

      
    

     
     

    
     

  

     
   

     
  

     
  
  
    

   

  
   

 
 

 
 

 
 

 

 

    
     
    

    
    

 
   

   
  

   
     

  
  
    

   

  
  
 

voor kinderen in nood.” Dat bericht
schreef Jennifer Robertson, de wedu-
we van Cotten, half januari op Face-
book.

Het was een bericht met grote gevol-
gen. Want door de dood van zijn baas
kwam QuadrigaCX zwaar in de proble-
men. Het bedrijf is de grootste ‘crypto-
beurs’ van Canada, een platform waar
cryptomunten verhandeld worden.
Klanten schreven dollars of andere
munten over, om er vervolgens virtue-
le munten zoals bitcoin of ethereum
mee te kopen. Zowat 115.000 inves-
teerders hadden 120 miljoen euro aan
cryptomunten en 45 miljoen euro aan
reguliere munten in QuadrigaCX
zitten. En die zijn ze nu kwijt. Want

“Het is met een zwaar ge-
moed dat we het plotse
overlijden melden van
Gerald Cotten, oprichter
en CEO van QuadrigaCX,
en een visionair leider
die de levens van de
mensen rondom hem
transformeerde. Gerry
stierf aan de complica-
ties van de ziekte van
Crohn op 9 december
2018, tijdens een reis
in India, waar hij een
weeshuis oprichtte,
een veilige haven

De man die 165 miljoen m eenam in zijn graf
Een hoop Canadese bitcoininves-

teerders zit met een probleem. 
Ze stopten hun geld – in totaal

165 miljoen euro – in een 
online handelsplatform voor

cryptomunten. Maar Gerald
Cotten (30), de jonge baas
van dat platform, stierf on-
langs in India. En hij was
de enige met de sleutel
van de digitale kluis. Het
geld ging dus met Cotten
mee het graf in, en dat
roept vragen op. Want hoe
dom was het dat maar

één man de codes had? En
heeft Cotten niet zijn eigen

dood gefaket om met de
digitale poen te gaan lopen?

Of zette bitcoinondernemer Gerald Cotten zijn eigen dood in scène?

JESSE VAN REGENMORTEL

CANADA 

Gerald Cotten zou in India overleden zijn aan de ziekte 
van Crohn, die zelden dodelijk is. Reden genoeg voor 
investeerders om te denken dat alles in scène is gezet.

   

   
    

   
    
    

    
   

    
     

    
     

    
     

   
   

   
   

    
  

    
  
     

    

   
   

   
    

    
    

  
    

   
   

    
     

        
 

 
  

     
  

   
    

     
    

     
     

      
   

       
     

 
     
    

    
     

      
      

     
   

   
  

 

  
   

   
  

 
 

 
 
  

      
   

   
  
    

     
      
      

     
       

     
   

     
     

     
     

      
    

      
     

     
     

      
  

   

    
    

 

Gerald – Gerry voor de vrienden – was
de enige met de sleutel tot de digitale
kluis waarin die 165 miljoen zit.

“Ik heb de laptop waarmee Gerry
zaken deed, maar ik kan er niet in”, zei
Jennifer Robertson. “Hij is versleuteld
en ik ken het paswoord niet. Ik heb
gezocht, maar ik heb het nergens neer-
geschreven gevonden.” Dinsdag stelde
de rechtbank in Nova Scotia diensten-
bedrijf Ernst & Young aan als on-
afhankelijk auditeur om te helpen het
verloren geld te lokaliseren en gebrui-
kers van het platform terug te betalen.
De uitspraak van de rechter
beschermt Jennifer Robertson voor
dertig dagen tegen claims van mis-
noegde Quadriga-klanten.

Voortekenen

De weduwe krijgt namelijk online
hopen verwensingen en bedreigingen
te verduren. Omdat ze pas een maand
na datum naar buiten kwam met het
nieuws over de dood van haar man en
de verloren sleutels, terwijl het bedrijf
al die tijd wel nieuwe investeringen
bleef aanvaarden. Nu is het platform
niet meer actief, en vrezen veel inves-
teerders dat ze zijn opgelicht en dat ze
hun geld voorgoed kwijt zijn.

Er waren nochtans voortekenen. De
afgelopen maanden hadden klanten
moeilijkheden om aan hun geld – vir-
tueel of echt – te geraken. Ze denken
nu dat QuadrigaCX, door Cotten in

    
   
  

  

2013 opgericht, al die tijd niet meer
was dan een groots opgezet piramide-
schema. En dat de dertiger niet dood
is, maar met hun miljoenen is gaan
lopen. Want de ziekte van Crohn is
zelden dodelijk. En als hij toch zo ziek
was, waarom heeft hij dan niet toch
iemand anders de wachtwoorden
gegeven van de digitale kluis met de
miljoenen van zijn klanten? En waar-
om ging hij dan net nu naar Jaipur, de
stad van roze paleizen en forten, om er
een weeshuis te bouwen?

Valse overlijdensakte

Deze week dook een overlijdenscerti-
ficaat op, uitgegeven door de Indiase
overheid. Het document is het sterkste
bewijs tot nu toe dat de man effectief
in India is gestorven, ook al staat zijn
naam er verkeerdelijk als “Cottan” ge-
noteerd. Maar nog deze week dook in
Indiase media het bericht op dat twee
dokters waren gearresteerd omdat ze
valse overlijdenscertificaten uitschre-
ven, om zo levensverzekeringspremies
te innen. Wat de theorie van de in
scène gezette dood opnieuw plausi-
beler maakt. En zolang niemand het li-
chaam van Gerald Cotten gezien heeft
en Buitenlandse Zaken in Canada niet
onomwonden zijn overlijden beves-
tigt, en zolang de paswoorden van de
man niet op miraculeuze wijze opdui-
ken, lijkt het er niet op dat die theorie
weer zal verdwijnen.

Duizenden 
cryptomunten
Cryptomunten zijn digitale 
munten die niet uitgaan van 
een centrale bank maar 
door de gebruikers zelf in 
stand gehouden worden. Dit 
zijn de belangrijkste.

QuadrigaCX is een ‘crypto-
beurs’, een handelsplatform 
voor bitcoin en andere crypto-
munten. “Bitcoin is elektro-
nisch geld dat doorgaans 
online op beurzen wordt ver-
handeld”, zegt Thomas Spaas, 
advocaat en expert crypto-
munten. “Mensen die bitcoins 
willen verkopen, uploaden die 
naar zo’n beurs. Wie er wil 
kopen, schrijft geld over. Maar 
het wordt link wanneer er te 
veel geld op die beurzen staat. 
Wat Quadriga deed, was maar 
een klein deel van de voorraad 

cryptomunten op de beurs 
zetten. Die kunnen dan ver-
handeld of uitgekeerd worden. 
Het grootste deel ligt stil, 
zoals bij de klassieke beurs, 
met effectenrekeningen. Hier 
heet dat ‘cold storage’, en het 
is gebruikelijk. Wat abnormaal 
is, is dat de controle daarover 
bij één persoon ligt, en dan 
nog op een laptop. Doorgaans 
ligt de toegang tot die opge-
slagen munten bij meerdere 
personen, of zelfs in een echte 
bank. Ik dacht dat we dit soort 
onprofessionele praktijken 

achter ons hadden gelaten.”
QuadrigaCX mag dan de 

grootste Canadese crypto-
beurs zijn, toch is ze relatief 
klein, zegt Spaas. “Er ging 
omgerekend zowat 150 miljoen 
euro rond, terwijl op Europese 
beurzen als Bitstam en Kraken 
dagelijks miljarden rondgaan.” 
Cryptomunten hangen niet af 
van overheden, en dat brengt 
volgens Spaas voor- en nade-
len met zich mee. “Als je coins 
hebt, en die zitten in je digi-
tale portefeuille waarvan jij de 
sleutel hebt, dan kan écht nie-
mand anders eraan. Maar als 
je de sleutel kwijt bent, dan 
zijn die munten ook écht weg. 
Ze zijn zoals cash, maar dan in 
de digitale wereld.” (jvr)

Net als de beurs, maar 
dan voor virtuele munten

      eenam in zijn graf
    Cotten zijn eigen dood in scène?

En dan is er de rest. Er zijn 
duizenden cryptomunten. Ze 
vertegenwoordigen waarden 
van enkele tientallen tot enkele 
miljarden euro’s. En ze hebben 
namen als Magnum, Wild Beast 
Block en Aurora.

De rest

Bestaat tien 
jaar. Het is de 
oudste crypto-
munt en met voor-
sprong de grootste. Tel alle 
bitcoins samen en je krijgt een 
waarde van 53 miljard euro.

Bitcoin

Een van de 
eerste bitcoin-
afscheuringen. 
En een blijver, 
want veel cryp-
tomunten komen en 
gaan. Waarde: 1,8 miljard euro.

Litecoin

“Slimmer” 
dan bitcoin. 
Een munt waar 
heel wat kapi-
taal en IQ achter-
zit. Waarde: 9,5 miljard euro.

Ethereum

De munt 
heet eigenlijk 
XRP, Ripple is 
het bedrijf dat 
erachter zit. Net daarom 
vinden sommigen het geen 
echte cryptomunt. Waarde: 
10,5 miljard euro.

Ripple
(XRP)


