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GOLDRUSH  
 
In achttienhonderdachtenveertig werd er goud gevonden 
Waardoor snel een geruchten- én een mensenstroom ontstonden 
En het gebied in Californië was plots beroemd 
Eerst duizenden, toen honderdduizenden die van verlangen 
Naar instant rijkdom door krankzinnigheid werden bevangen 
Een gekte die toepasselijk de Goudkoorts werd genoemd 
 
De reis bleek echter zwaar en velen stierven onderweg 
Degenen die het haalden waren ook niet zonder pech 
Want rond de goudvondst heerste een totale wetteloosheid  
Ze moesten zaken als het claimrecht zelf organiseren  
Dus zei een kleine goudzoeker: “We kunnen iets proberen 
Blockchaintechnologie voorkomt een hoop verdiet en boosheid! 
 
Een blockchain is een keten van opeenvolgende blokken 
Waarin je data stopt van hoe transacties zijn voltrokken 
Ook eigendom of afspraken worden zo vastgelegd 
Een machtig voordeel: het is decentraal te controleren 
Daarom valt het systeem eenvoudig niet te corrumperen  
Die blokken zijn als goud, die kun je ‘minen’ zogezegd” 
 
De menigte die om het ventje heen was komen staan 
Keek hem na zijn betoog met stomverbaasde blikken aan  
Een cowboy riep: ‘Hé vriend, het internet bestaat nog niet!’ 
‘Ja!’ Riepen alle goudzoekers: Fuck off man, krijg de klere!  
Trek al z’n kleren uit en gooi ‘m in de pek met veren 
Blockchain? Dat klinkt als duivelskunst, die gast is kierewiet  
 
De moraal van dit verhaal: 
Probeer beslist vooruit te zien 
Maar niet te ver misschien 
 

  



FLIPPEN 

Onlangs werd ik gebeld  
Door een oude studievriend  
Hij zat altijd zonder geld 
Maar belde om te zeggen 
Dat hij met bitcoins zo veel brood verdient 
Dat hij een deel zelfs kan beleggen  
 
 
 
CRYPTO’S en NFT’S 
 
Ik dacht de basis wel te snappen 
Maar er gaat een wereld open  
Moet ik in die wereld stappen? 
Peter zegt dat het gaat knappen  
Moet ik ook mijn ziel verkopen?  
 
Nou zegt Peter Slagter: ook een 
Kind, of ‘Non Fungible Token’ 
Moet toch in het leven leren 
Om keihard op de bek te gaan  
Laat jongeren experimenteren 
Zodat ze straks op eigen benen kunnen staan 
 
Daarom geeft hij zijn Non Fungible Tokens alletwee 
In cryptocurrency gewoon een beetje zakgeld mee 
 
Maar hoe beschermen we de jongelieden  
Die we per wet het recht ontzeggen 
Om te gokken of beleggen  
Maar we niet kunnen verbieden 
Te investeren 
In crypto’s NFT’s?  
Of zelfs ermee te speculeren 
Want ze zijn meestal niet vies 
Van een beetje goudkoortsdromen 
Moeten we die niet voorkomen? 
 
Raoul zegt: Kijk, voor je als ouders,  
begeleiders of docenten 
Deze wereld al verkettert 
Ze staan toch op jullie schouders 
Dus probeer niet slechts gevaren in te prenten 
Maak de jeugd juist digitaal geletterd 
 
Kennis is macht en geeft ze weerbaarheid 
Maar omdat ze in de puberteit  
Zich af gaan zetten tegen jou 
Kan het ook supersimpel, wauw:   
Duik net als Fez die wereld in 
Dan hebben zij ineens geen zin 
 



INVLOED 
 
‘K zag een tiktokclip van Freek 
Hij is influencer weet je 
Hij pakt 20k per week 
En hij gaf me een ideetje  
Om ook tantu rijk te worden 
Koop gewoon wat NFT’s 
Dan eet je zo van gouden borden 
En hij wist ook nog precies 
Welke ik meteen moest kopen 
Dus die zocht ik 
En toen kocht ik 
En nu ga ik binnenlopen 
 
Ja het kostte weliswaar  
Al het spaargeld voor m’n studie  
En vier maanden zakgeld maar 
‘T was het waard man als ik nu die 
Koers bekijk: al 0.7! 
Ik heb straks een luizenleven  
Op zo’n shiny superjacht  
Check het mattie: 0.8! 
Gast, ik zweer, je komt me tegen 
Op Ibiza: 0.9!  
Ik koop dat eiland! En de zee! 
Broer, hij staat op 1.2! 
Wacht hé wacht, weer 0,8?  
Kijk eens hier, wat? 0.4?  
Whatthefak, waar gaat dat heen? 
0.2? Nee! 0.1?! 
Niks, niets, nada, noppes, 0… 
0… 
Shit… 
Ik ben de lul 
 
O my god, had ik maar beter 
Geluisterd naar de wijze les  
Van die Raoul en van die Peter  
En NFT’s gekocht van Fez  
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