
16-02-2022 21:02 Op de eerste Nederlandse NFT-bijeenkomst blijft veel onduidelijk

https://fd.nl/financiele-markten/1430589/op-de-eerste-nederlandse-nft-bijeenkomst-blijft-veel-onduidelijk-upb2caC8qRje 1/6

C R Y P T O

Op de eerste Nederlandse NFT-bijeenkomst
blijft veel onduidelijk
Pim Brasser 20:47

https://fd.nl/tag/Crypto
https://fd.nl/auteur/pim-brasser


16-02-2022 21:02 Op de eerste Nederlandse NFT-bijeenkomst blijft veel onduidelijk

https://fd.nl/financiele-markten/1430589/op-de-eerste-nederlandse-nft-bijeenkomst-blijft-veel-onduidelijk-upb2caC8qRje 2/6

De bekendste gast was Jordi van den Bussche, beter bekend als Kwebbelkop. Hij is enthousiast over eigenlijk alle NFT-
projecten, hoewel handelaren van een bubbel spreken.  Foto: Ramon van Flymen voor het FD

Het eerste Nederlandse NFT-evenement nam een voorschot op de toekomst.

Veel toepassingen van NFT's, blockchain en het metaversum zijn voorlopig beloftes.

Vlogger Kwebbelkop laat iedereen met één druk op de knop 10.000 NFT's creëren.

'Kom op jongens, dat is maar zo'n 0,1 bitcoin.' De veilingmeester van het fameuze

veilinghuis Sotheby’s kijkt nog eens de voormalige koepelgevangenis van Haarlem rond,

speurend naar omhoog gestoken handen van nieuwe bieders. De omrekening naar de

bitcoin lijkt Kwebbelkop over te halen. De gamevlogger, met bijna 15 miljoen abonnees de

populairste YouTuber van Nederland, biedt €5000.

Het blijkt net niet genoeg voor een jas gemaakt van volle zakken chips met Subwaysmaak

(de sponsor). Een bieder achterin de koepel mag gaan proberen of ze de jas eigenlijk wel

past, maar daar gaat het toch niet om. De mevrouw heeft vooral een NFT (non-fungible
token) van een virtuele chipsjas gekocht. Ze kan de jas gaan dragen in het metaversum.

Voor wie geen idee heeft waar dit over gaat: NFT's leggen het eigenaarschap van virtuele

gebeurtenissen, voorwerpen of digitale kunst vast in de blockchain. Speculatie heeft de

NFT-markt gekatapulteerd van nihil naar $44 mrd. Maar sommige handelaren zeggen dat

NFT's meer zijn dan een piramidespel om snel rijk te worden: iedereen wil straks pronken

met kunst en kleding in het metaversum, een soort virtueel tweede leven.

Haarlem heeft een 'blockchainlab'
Het eerste Nederlandse NFT-evenement moest woensdag meer duidelijkheid scheppen,

maar duidelijk werd vooral dat de 250 aanwezigen ook nog niet zo goed weten waar het

heengaat. Wel duidelijk is dat Sotheby’s al miljoenen verdiende aan de NFT-hype. De

veiling, waarvan de opbrengst naar de Voedselbank ging, was woensdag ironisch genoeg in

de echte wereld. En in euro's, 'want bij de Voedselbank lopen ze nog een beetje achter.'

Dat kan volgens de aanwezigen niet lang meer duren. Organisator Jan Scheele denkt dat

allerlei uiteenlopende zaken beter in de decentrale blockchain vastgelegd kunnen worden.

Niet alleen cryptomunten en NFT's, ook financiële producten, de ingrediënten van

voedsel, concertkaartjes. Dat zou veiliger zijn en fraude kunnen voorkomen. De

blockchainbeloftes zijn enorm.
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Veel verder dan beloftes komt het vooralsnog niet. Veel NFT's zijn nog niet geschikt voor

het metaversum, dat volgens de definitie van Facebooks Mark Zuckerberg ook nog

helemaal niet bestaat. De huidige metaversums zijn beperkte gamewerelden die los van

elkaar staan, in plaats van één virtuele wereld waarin platformen en diensten overlappen,

en alles mogelijk is. Dat laat volgens aanwezigen nog tien tot twintig jaar op zich wachten.

Tot die tijd wil Scheele onvermoeibaar doorgaan met het organiseren van crypto- en NFT-

bijeenkomsten, iets wat hij namens de Blockchain Netherlands Foundation (BCNL) al

ruim vijf jaar doet. Woensdag voor het eerst in de voormalige koepelgevangenis in

Haarlem, die een 'blockchainlab' gaat huisvesten. Een kantoor 'waar allerlei experts samen

kunnen komen, van cryptojuristen tot ontwikkelaars en ook toezichthouders.'

Volgens Scheele was iemand van de Autoriteit Financiële Markten aanwezig. De AFM heeft

meermaals gewaarschuwd voor de gevaren van de cryptomarkt, waarin beleggingen hun

waarde volledig kunnen verliezen. Ook Scheele zegt niet blind te zijn voor bubbelvorming

bij NFT's, en koersen van cryptomunten die de pan uit rijzen.

10.000 NFT's met één druk op de knop
Bubbel of niet, voor Tareq Nazlawy van Adidas zorgen NFT's voor een crazy amount of

engagement. Adidas kreeg interesse toen Elon Musk vorig jaar tweette dat Tesla de bitcoin

ging accepteren als betalingsmiddel. 'Toen gingen we kijken, wat kan dit voor ons

betekenen?' NFT's van het sportmerk waren binnen twee minuten uitverkocht, en

leverden $23 mln op. 'Als je naar deze wereld kijkt, dan zijn de mogelijkheden eindeloos.'

De bekendste gast van de middag was Jordi van den Bussche, beter bekend als

Kwebbelkop. Hij is enthousiast over eigenlijk alle NFT-projecten, hoewel handelaren van

een bubbel spreken en plaatjes uit de serie Bored Ape Yacht Club, die hij ook heeft, nu al

tonnen of zelfs miljoenen kosten.

Kwebbelkop wilde zelf NFT's maken, maar daar was geen software voor. Dus hij liet een

website maken waarmee iedereen met één druk op de knop 10.000 NFT's kan creëren. Van

inflatie is volgens hem nog geen sprake, want de NFT's zijn al meer waard geworden. 'We

hebben meer NFT's nodig toch? Voor in het metaversum.'

Volgens Kwebbelkop zijn er nog bergen virtueel werk te verrichten in het metaversum. Hij

ziet een virtuele wereld voor zich waarin alle voorwerpen waarde hebben, die allemaal

gekoppeld zijn aan een NFT. 'Dus om het metaversum te maken zijn er geen duizenden,

geen miljoenen, maar vele miljarden NFT's nodig.'
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