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EFL, een fantastisch spaarmiddel
Rendement afgelopen jaar ca 400% - Reden om juist verder te sparen !
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Introductie
Na 7 nieuwsbrieven en anderhalf jaar aanwezigheid ontvouwt er zich een stukje identiteit rond de eGulden. Die identiteit wordt natuurlijk vormgegeven door de individuen die zich ermee bemoeien,
maar ook door de toevallige positie die de e-Gulden inneemt in het landschap van Elektronisch geld.
De betrokkenen, waaronder wij ook jullie als lezers scharen, hebben, zonder uitzondering,
geïnvesteerd in de e-Gulden door euro’s om te ruilen of door simpelweg na te denken over de
aspecten van elektronisch geld.
Het is niet de doelstelling van de Stichting om die identiteit te sturen, maar om de discussie rond de
e-Gulden te stimuleren, zodat in de vrije markt van meningen ieder voor zich kan bepalen om wel of
niet mee te doen. Het zal lezers zijn opgevallen dat we in onze uitingen het woord sparen wat vaker
in de mond nemen dan het woord uitgeven. Dat mag vreemd klinken vanuit een club die een nieuw
betaalmiddel wil invoeren. In het verleden hebben we met het spaarplan al diverse redenen
aangegeven waarom we sparen benadrukken. In deze nieuwsbrief laten we met een kort artikel
“Geld mag rollen” nog wat extra redenen zien.
Behalve als schatbewaarder van meningen beheert de stichting de Premine, een bedrag aan EFL’s dat
we hebben voorbestemd om zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over Nederlanders. Dat doen we
niet door EFL’s met een helikopter uit te strooien, maar met campagnes waarbij we proberen om
telkens nieuwe groepen (buiten de huidige club EFL-bezitters) aan te spreken. Aan de ene kant
hebben we daar nog niet zo veel succes mee, maar aan de andere kant hebben we ook niet veel
haast. Zolang de waarde van een EFL ongeveer een cent is, is het uitdelen ervan ook niet heel
overtuigend. In de nabije toekomst kan één EFL een fors deel van het vermogen van de gemiddelde
Nederlander gaan betekenen. Alleen degenen die deze potentie nu onderkennen, zullen op dit
moment de moeite nemen om er iets voor terug te doen. Dat betekent niet dat we passief zijn, zoals
wel blijkt uit onze campagnepagina. We zoeken ook altijd naar mensen die ons hierbij willen
adviseren of ondersteunen. Daarom halen we deze keer onze laatste campagne (die we hebben
gestart bij de invoering van de nieuwe hosted wallet) nog een keer extra naar voren met de vraag of
jullie hem wat meer succesvol kunnen maken. Maar lees verder.
Het voeren van campagnes, educatie en dienstverlening rond de e-Gulden is niet het alleenrecht van
de Stichting. Wij zouden graag willen dat meer mensen deel zouden uitmaken van het dagelijks
bestuur, maar dit blijft vrijwilligerswerk. Overigens zeer noodzakelijk vrijwilligerswerk want zonder
deze vrijwilligers is het de vraag of de e-Gulden gaat overleven. Laat iedereen bedenken dat al het
werk rond de opzet en onderhoud van een betaalmiddel valt onder de categorie financiële
dienstverlening. Deze maatschappelijke taak wordt op dit moment natuurlijk nergens vervuld door
vrijwilligers. De financiële dienstverlening is een professionele bedrijfstak met een grote
maatschappelijke verantwoordelijkheid en de bijbehorende salariëring. Het enige verschil tussen de
Euro en de e-Gulden in dit verband is dat het beheer van het geld (en het monopolie daarop) wordt
teruggelegd bij de gebruikers van de e-Gulden. Het is dan ook aan alle gebruikers om dit op te
pakken en daar kan en wil de e-Gulden foundation niet tussen zitten. We willen daarom geleidelijk
aan duidelijk maken dat er particuliere initiatieven noodzakelijk zijn om van deze buitenkans een
succes te maken, een buitenkans die verder gaat dan het belang van de kleine huidige groep rond de
e-Gulden. Uiteindelijk is het een vereiste dat het bedrijfsleven zich stort op het ontwikkelen van
software en andere dienstverlening rond de e-Gulden. De absoluut noodzakelijke educatie van de
uiteindelijke gebruikers door opleidingsinstellingen, Het assisteren van acceptanten bij de
veranderingen in hun boekhouding door boekhouders, Het adviseren over beleggen met e-Guldens
door beleggingsadviseurs en Het ontwikkelen van spaarproducten is misschien iets voor banken
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banken of andere financieel adviseurs… Wij helpen een ieder die hier interesse in heeft graag op weg
met de middelen die we hebben.

Help mee met de UITDEEL-CAMPAGNE van 75 EFL (herhaling)
De uitrol van de nieuwe online portemonnee https://efl.nl is, buiten de introductie in de vorige
nieuwsbrief, bewust zeer low profile geweest, met een rustige, geleidelijke invoering als motief. Ook
de lancering aan het begin van de vakantieperiode paste in die strategie. Desondanks is de
belangstelling ver boven verwachting met in totaal 424 nieuwe portemonnees (op het moment van
schrijven). Deze nieuwsbrief heeft een oplage van 3500 stuks en een respons van meer dan 10%
overtreft ruimschoots alle verwachtingen. Het aantal problemen is daarbij extreem laag gebleven, de
testgroep heeft kennelijk het meeste vooraf weten te vinden.
Het tegenovergestelde is echter aan de hand met de uitdeelcampagne. Die was inderdaad een beetje
verstopt in de vorige nieuwsbrief. Daarom halen we hem nu naar voren. Op de
campagneoverzichtpagina kan iedereen het verloop volgen en zien dat er pas drie mensen hebben
meegedaan terwijl de campagne het potentieel heeft van een inktvlek. Het idee is als volgt :
Wij stellen voor iedere nieuwsbrieflezer 75 EFL ter beschikking om uit te delen aan mensen om jullie
heen. Iedereen die zo kennis maakt met de e-Gulden kan zelf ook weer 75 EFL uitdelen. We willen
hiermee aantonen dat het een fluitje van een cent is om e-Guldens te geven aan iemand die er nog
nooit van gehoord heeft. Mocht je daarbij tegen problemen aanlopen dan zijn wij daar heel
benieuwd naar. Alle commentaar mag naar foundation@egulden.org
Iedere nieuwsbrieflezer mag maximaal vijf personen (betaalpartners) uitzoeken aan wie je 12,5 EFL
zou willen uitdelen. De enige voorwaarde zou moeten zijn dat ze er serieus mee omgaan, want het
aantal EFL's is eindig en een verloren EFL verdwijnt definitief uit de totale voorraad (=deflatie)
Stap 1 : Vraag de betaalpartner om naar efl.nl te gaan en de puk-code (boven in de instellingen) goed
op te slaan. Het makkelijks is om die puk-code eerst maar te laten mailen naar zichzelf. Laat dat
bevestigen met de bevestigingsknop onder de pukcode
Stap 2 : Vraag de betaalpartner om minimaal een naam in te vullen en een rekeningnummer aan te
maken. Alleen de portemonnenaam heb je dadelijk zelf nodig.
Stap 3 : Ga zelf naar http://egulden.org/online-efl-portemonnee . Voer je eigen nieuwsbrief
emailadres in en maximaal 5 portemonnee-namen, die voldoen aan stappen 2 en 3. Deze
portemonnees ontvangen dan ieder 12,5 EFL
Vergelijk het gemak van deze vier stappen eens met de eerste campagne, waar je paspoorten moest
opsturen, naam en emailadres bekend moest maken en een cent overmaken! De betaalpartner hoeft
alleen stap 2 en 3 uit te voeren en er is geen privacy gevoelige informatie nodig. Iedere betaalpartner
kan dit daarna zelf ook doen, maar dan moet hij zich wel inschrijven voor onze nieuwsbrief, opdat wij
zijn emailadres kunnen verifiëren : http://egulden.org/info/aanmelden-nieuwsbrief

Iedereen die meedoet, van harte bedankt !
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Geld mag rollen
Deze titel klinkt misschien als een eufemisme in het huidige klimaat, waarbij sparen op alle mogelijke
manieren wordt ontmoedigd en nog net niet wordt gelijkgesteld aan financieel terrorisme. Als we nu
eens iedereen een basisloon geven. Als we nu eens wat socialer zijn. Dan gunnen we verder iedereen
zijn financiële successen. Vooral als het geld maar niet wordt opgepot. Het feest is voor iedereen en
wees nou eerlijk, hoe meer hoe liever. We zijn er toch “om mekaar te hellepen nietwaar” ?
Toch denkt niet iedereen zo. Eigenlijk staat het begrip “waardevol” redelijk haaks op deze aanpak.
Niet iedereen gaat op dezelfde manier om met waardevolle zaken. Voor iets dat je waardevol vindt
ben je bereid om iets meer te doen (of juist te laten) en het is een kwestie van respect voor jouw
waarde als een ander dat eerbiedigt. De functie van geld is primair om waarde toe te kennen. Als je
(door te verkopen) iets van waarde omzet in geld of andersom, is dat een weloverwogen persoonlijke
beslissing. Alles heeft op dat moment een onderlinge waardeverhouding. Geld is niet iets waar je
lichtzinnig mee omgaat. Tenminste, als je dat ook niet doet met objecten die waardevol voor je zijn.
Eigenlijk is oppotten het tegenovergestelde van lichtzinnigheid. Sparen betekent immers dat je je
(tijdelijk) onthoudt van iets wat je graag wilt hebben.
Dit brengt ons op de begrippen inflatie en deflatie. Vrijwel de volledige economische wetenschap
hemelt inflatie op. Geld móet rollen! Daarmee verschaft de econoom de politiek een alibi voor een
beleid dat op inflatie is gericht. En dar beleid leidt dan weer tot een systeem dat uitnodigt tot het
maken van schulden. Immers, als je schulden hebt, dan heb je er baat bij als jouw schuld minder
waard wordt. Ook als je de overheid zelf bent. Het leidt tot een soort surrogaat van groei, een vorm
van groei gebaseerd op lucht en die volledig losstaat van de kwaliteit van onze samenleving. Want
deze groei tornt aan waarde, omdat waarde (=geld) minder waard wordt. Een dergelijke groei leidt
slechts tot verspilling. Groei is nu een doel op zich geworden. “…koop het nu maar, want straks is je
geld minder waard…”. Een spaarder snijdt zich in dit systeem altijd in de vinger. Bij een constante
inflatie van 4,2% (dat is het gemiddelde sinds 1936) halveert de waarde van je spaargeld in 17 jaar en
is de waarde van het spaarpotje van oma (zeg na 40 jaar) nog maar 20% van het oorspronkelijke
bedrag. (Voor de liefhebbers en om het “te voelen” hebben we aan het einde van de nieuwsbrief een
gedicht toegevoegd van W.J. van Zeggelen uit 1848 : “Jaap en zijn Grootje”)
Een recente blog van zerohedge is erg aansprekelijk in dit verband :
http://www.zerohedge.com/news/2015-08-15/approaching-global-deflationary-crisis . Met name de
slogans "Groei is niet noodzakelijk om een goed leven op de kunnen bouwen" en "Het faillissement
van het op schuld gebaseerde geldsysteem" passen uitstekend bij elektronische geld systemen, zoals
bitcoin en e-Gulden die uitgaan van deflatie. Dat deze systemen urgent door solide wetenschappelijk
onderzoek ondersteund moeten worden en minstens als maatschappelijk experiment het voordeel
van de twijfel mogen krijgen staat voor ons als een paal boven water. Vergelijk ook de situatie eens
met onze Nederlandse historie, waar in de gouden eeuw de inflatie minder dan 0,4% bedroeg en
vanaf 1814 zelfs 120 jaar lang sprake was van een gemiddelde deflatie van 0,22% (Mujagic) en zet dat
af tegen die gemiddelde inflatie van 4,2% sinds 1936.
Heel kort door de bocht kun je stellen dat als er e-Guldens worden gekocht op de e-Guldenmarkt de
waarde van de e-Gulden stijgt omdat de koper dezelfde e-Guldens alleen voor een hoger bedrag (of
helemaal niet) zal willen verkopen. Omgekeerd zal de waarde dalen als er e-Guldens worden verkocht
omdat de verkoper dezelfde e-Guldens niet onmiddellijk zal willen terugkopen voor een hoger
bedrag. De waarde van de e-Gulden is op de beurs uitsluitend een zaak van vraag en aanbod. Zodra
de e-Gulden de status bereikt van algemeen geaccepteerd betaalmiddel, bereikt de totale
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verzameling e-Guldens de waarde van het totaal van de ermee uitgeruilde goederen. Omdat de
totale verzameling e-Guldens 21 Miljoen stuks groot is, ontstaat daarmee een zeer betrouwbare (niet
veranderende) monetaire eenheid. E-Guldens zijn verder eindeloos deelbaar. Je kunt zelf bepalen
waar je de komma zet. Er is dus nooit een tekort.
Als e-Guldens op dit moment worden gebruikt voor het kopen van goederen dan levert dat een
negatieve bijdrage aan de waarde van de e-Gulden. Dat komt omdat een meerderheid de ontvangen
e-Guldens onmiddellijk deels of volledig verkoopt voor euro's. De e-Guldens zijn namelijk altijd
afkomstig uit een spaarsituatie omdat het onzinnig is om eerst euro's om te zetten in e-Guldens als je
ook rechtstreeks met Euro's kunt betalen. Zolang de e-Gulden niet breed in de samenleving wordt
geaccepteerd is het voor handelaars alleen maar onpraktisch om e-Guldens te accepteren. Hij kan er
geen belasting mee betalen en hij kan er moeilijk mee inkopen. De hoofdreden waarom de e-Gulden
op dit moment interessant is in de markt ten opzichte van de euro is dat de e-Gulden een zeer
krachtig potentieel van waardestijging heeft.
De hoofdreden waarom de e-Gulden een latent wondermiddel is, is omdat het een pure vorm van
particulier eigendom is. Verder heeft de e-Gulden revolutionaire technische eigenschappen. De Euro
echter is schuldpapier waarvan de waarde permanent kunstmatig wordt verminderd (=inflatie) om
het schuldenprobleem van overheden te beteugelen. Daarnaast is het een verkapte belasting op
spaargeld. Verder is het gebruik van de euro sterk gereglementeerd en vrijwel uitsluitend aan te
spreken door tussenkomst van de bank. Het is niet mogelijk er vrij gebruik van te maken. In de
toekomst zal het gebruik van de e-Gulden een grote opluchting kunnen blijken, doordat
belemmeringen van het gebruik van de euro wegvallen.
Er zijn dus twee tegenstrijdige krachten in het spel : Aan de ene kant is de e-Gulden een ideale vorm
van geld. Aan de andere kant is het onverstandig en lastig om e-Guldens nu uit te geven zolang de
munt niet breed in de samenleving wordt geaccepteerd. Er ontstaat daardoor een kip en ei situatie.
En die gaan wij doorbreken. Daarom begonnen we de nieuwsbrief met de herinnering “Help mee
met de UITDEEL-CAMPAGNE van 75 EFL” en laten we dit artikel volgen door “Hoe kom ik aan eGuldens (een aanvulling)”. In toekomstige nieuwsbrieven zullen nog vele hints volgen.
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Hoe kom ik aan e-Guldens (een aanvulling)
In een eerdere nieuwsbrief (nummer 5) hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de manieren
om aan e-Guldens te komen. Met de introductie van https://efl.nl in de vorige nieuwsbrief (nummer
7) hebben we een nieuwe instapmogelijkheid genoemd die we hier wat nader toelichten omdat het
momenteel de goedkoopste en makkelijkste manier is om met euro’s aan e-Guldens te komen.
De e-Gulden markt speelt zich af op de beurs en een beurs is de plaats waar vraag en aanbod bij
elkaar wordt gebracht: Mensen bieden e-Guldens te koop aan en anderen brengen een bod uit om te
kopen. Onderstaand is een weergave van de Bittrex-markt op het moment van schrijven, met rechts
de e-Guldens die te koop worden aangeboden en links de biedingen op e-Guldens.

Als je e-Guldens betrekt van een tussenpartij dan zal die rechts, aan de rode zijde, de gewenste eGuldens opkopen na aftrek van zijn bemiddelingskosten. Dat werkt anders bij de koopvoorziening in
https://efl.nl . Deze presenteert een koopbod links aan de groene zijde en zal het bod geleidelijk met
de markt laten meebewegen, totdat, gemiddeld na een halve dag, het koopbod wordt ingevuld door
verkopende partijen.
Om van euro’s naar e-Guldens te komen met https://efl.nl doorloop je de volgende stappen :
Beveilig eerst je pukcode :

Maak een oplaadadres aan.
Het scherm zal zich nu
verversen.
Als je nu op Koop klikt wordt je
geleid naar Bitonic, waar het
oplaadadres wordt ingevuld (dit
oplaadadres is een Bitcoinadres, beginnend met het cijfer 1). Middels Ideal kun je nu zoveel Euro’s
besteden als je wilt. Tot 50 Euro kun je dat doen zonder enige vorm van registratie. Let Op : Als je
meer dan 50 Euro besteedt zul je eenmalig na de transactie jezelf moeten registreren voordat de
Bitcoins worden overgedragen. Zorg ook dat je de bevestiging per email aanvinkt!
De rest gaat vanzelf. Na een uurtje krijg je de koopbevestiging in je portemonnee en afhankelijk van
het aanbod op de beurs na een halve dag je e-Guldens met een verslag van de behaalde stukprijs.
© 2015 – Electronic Gulden Foundation
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Ook de afgelopen twee maanden zijn met name voor Bitcoin roerig geweest. Vanaf een waarde
van 230 Euro maakte Bitcoin een uitstapje naar de 300 en vervolgens tot onder de 200 en weer
terug naar 230 en dus netto terug bij af. We willen dat graag verklaren en zien de prijsstijging
samenvallen met het rumoer rond Griekenland en de daardoor bedreigde Euro. De daling heeft
daar dan ook met de uiteindelijke Griekse deal te maken. Daarnaast heeft de daling
waarschijnlijk te maken met een onenigheid binnen Bitcoinland over de manier waarop
capaciteitsvergroting van Bitcoin moet worden bereikt. Een geforceerde oplossing is een nieuwe
bitcoinversie onder de naam Bitcoin-XT. Er is veel over geschreven maar een aardige ingang is
https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-xt-design-review/ . De lichte stijging terug naar 230
lijkt te worden veroorzaakt door het gerommel op de wereldmarkten.
Sinds half juni is er een nieuwe versie uit van Litecoin, de “moedermunt” van de e-Gulden. Vanaf
dat moment verschijnt er in de e-Guldensoftware (ten onrechte) een waarschuwing dat deze
moet worden opgewaardeerd. Op zich zijn de Litecoin wijzigingen zeer de moeite waard en
worden die zeker door de e-Gulden gevolgd. Voor we daarmee voor de dag komen willen we
eerst de wijzigingen beter bestuderen in plaats van klakkeloos overnemen. In de tussentijd
brengen we een nieuwe release uit van de bestaande software : versie 1.2.0.4. Daarin is de
waarschuwing natuurlijk weg, maar hebben we ook het probleem opgelost dat de portemonnee
nooit klaar lijkt te zijn met synchroniseren. De nieuwe versies zijn beschikbaar op
https://github.com/Electronic-Gulden-Foundation/egulden/releases
Econoom Edin Mugajic is via een succesvol crowdfunding project, georganiseerd door
Yournalism, aan het werk gezet om een onderzoek te starten naar de diepere achtergronden van
de ECB. Zijn eerste artikelen zijn gereed en zijn te lezen op http://watdoetdeecb.nl/
De Electronic Gulden Foundation zal op 26 september door vier man vertegenwoordigd zijn op
de richtingsbepalende conferentie Reinvent.Money . Deze gebeurtenis volgt de succesvolle
voorganger “Geld voor de Toekomst” op. En wordt georganiseerd door Paul Buitink. Op de
website http://reinvent.money worden de sprekers geïntroduceerd en volgt binnenkort een
agenda.
Last but not least zijn we bijna weer bij een punt waarbij de blokbeloning wordt gehalveerd, dit
keer bij blok 420000. De blokbeloning is momenteel 12,5 EFL en zal omstreeks 5 september
halveren naar 6,25 EFL . Dit fenomeen is “ingebakken” in het e-Guldenprotocol en vindt plaats
om en nabij de 10 maanden. Miners krijgen daardoor minder e-Guldens voor hun werk, maar
doordat daardoor de verkoopdruk minder wordt krijgt de munt meer kans om in waarde te
stijgen. Zo verwachten we dat per saldo de inkomsten van miners niet zullen dalen. Bij de
aankondiging van het spaarplan precies een jaar geleden (http://egulden.org/e-guldenspaarplan) hadden we een tabel opgenomen, waarin we illustreerden hoe de potentiele
waardevermeerdering van de e-Gulden door deze halvering zijn beloop zou kunnen krijgen. In de
onderstaande grafiek hebben we die hypothetische tabel afgebeeld. Het feit dat de werkelijke
waarde van 1 EFL veel gelijkenis heeft met de rechter grafiek en de afgelopen maanden al een
paar keer de 0,01 euro heeft aangetipt is alvast erg veelbelovend.
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DE MARKT

Vraag en aanbod spelen zich vooral op de Bittrexmarkt af zodat een grafiek van de afgelopen twee
maanden daarvan een duidelijk beeld geeft. Het aanbod komt voor een belangrijk deel van miners
die hun munten omzetten in Bitcoin en daarna mogelijk in Euro’s om hun hardware te bekostigen. Bij
een productie van 9000 per dag geeft dat in de afgelopen periode 550.000 EFL. Het totale volume (de
gele lijn) was afgelopen twee maanden echter 1.714.543 . Dat volume is in de vakantieperiode dus
van hand gewisseld, een enorm bedrag en eigenlijk maar een gering effect op de prijs. Door de
halvering van de blokwaardering zal de komende twee maanden de verkoopdruk van de zijde van
miners in elk geval halveren tot 275.000 EFL. De prijs zal verder vooral worden bepaald door de mate
waarin we met zijn allen de overige Nederlanders van de e-Gulden gaan overtuigen. Voor een
actueel beeld ga naar http://www.cryptocoincharts.info/pair/efl/btc/bittrex/1-year

IN DE PLANNING


begin november – Nieuwsbrief Nr. 9
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INTERESSANTE LINKS
Nog steeds nieuw: EFL.NL
Aanmelden als Vriend van de e-Gulden
De koers van de e-Gulden
http://reinvent.money
http://watdoetdeecb.nl/

Electronic Gulden Foundation
foundation@e-gulden.org
http://e-gulden.org/
http://forum.e-gulden.org
Facebook
twitter

Eerdere nieuwsbrieven kun je hier downloaden
Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen
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Jaap en zijn Grootje. [W.J. van Zeggelen, 1848]
Daar reed er een schippertjen over den plas;
De plas was zoo hard als een steen;
De vorst drong door wambuis en duffelschen jas;
Hij voelde geen kou naar het scheen.
Hij snorde den vlugsten der rijders voorbij,
Geen sloeg er zoo'n stevige schaats,
En wie hem zag nadren week aanstonds ter zij';
Voor kracht maakt de zwakheid wel plaats.
Hij reed er veel paartjes voorbij op het meer,
En gaf hun een oolijk >>adie!"
Geen arm lag vertrouwd op zijn schouderen neer:
Wat zocht hij vergeefs naar zijn MIE!
Men had hem verteld en 't was waar wat men sprak,
Heur vader zei: -- het vrijen moest uit;
De jongen had dikwijls geen daalder op zak,
En voer maar als knecht op de schuit.
Dat stak hem, dat griefde'm maar toover je eens rijk!
Wat plaagt toch zoo de menschen als geld?
En toch is men soms op dat duivelsche slijk
Nog meer dan op 't leven gesteld!
Hij reed en hij snorde en zag niets om hem heen,
Maar sneed hij den wind als een gier -Het bleek toch, een ander was vlugger ter been,
en haalde hem in met plezier.
Het was KEEZE-broer, die hem het stilstaan beval,
-- Houdt in JAAP, beet broer hem in 't oor,
Keer met mij terug, keer eens mee naar den wal,
want Grootje ligt thuis op één oor.
En JAAP kwam nog even bijtijds aan heur krib,
Het oudje gaf 't laatste geluid,
En lichtte heur deken eens op bij een slip:
Jaap trok er een buideltje uit.
Dat was een penning van jaren bespaard,
Die deelde JAAP trouw met zijn broer;
En grootje was spoedig bij Grootvaar vergaard,
Heur boeltje kwam over den vloer.
Het ijs is de vaart uit, bevaarbaar de vliet,
Een schuitje steekt vroolijk van wal;
De vlag, die het oog aan den fokkemast ziet,
Spelt wie het nu meevoeren zal.
Het geld vermag alles, dat duivelschen slijk!
't Wischt veete en vooroordelen uit;
Ook JAAP zegt: -- al maaktje mij Grootje niet rijk,
Ze schafte me een pas naar mijn bruid.
JAAP zit aan het roer en hij stuurt het zoo blij!
Hij 's baas! en wie is niet graag baas?!
Daar zit er een wijfje vernoegd aan zijn zij',
Dat biedt hem zijn boter en kaas.
Daar zijn nog veel JAPEN, en MIEËN nog meer,
Wier hartje van dobberen spreekt,
Ze wenschen naar 't schuitjen en zuchten zoo teer,
Maar jammer! -- het Grootjen ontbreekt.
1848.
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