
 

 

 
 
De Gouden Eeuw Rap 
 
In de 17de eeuw was NEDERLAND, een erg rijk land  
Er was veel aan de hand in dit HANDELSLAND 
Zeven gewesten vormden de REPUBLIEK  
En dat was in die tijd heel UNIEK! 
Een groep regenten was er de baas 
Nee, er was geen koning! DOE NIET ZO DWAAS! 
Wees maar niet verbaasd! 
Ze verdeelden de banen onder elkaar  
De regenten waren nog lang NIET KLAAR  
Want zo bleven ze machtig en dat is echt waar 
In Overijssel en Drenthe waren de mensen arm 
In een plaggenhut was het ECHT NIET WARM 
 
Dit is de tijd die ik van de daken SCHREEUW!! 
Dit is de tijd van de GOUDEN EEUW! 
Dit is de tijd die ik van de daken SCHREEUW!! 
Dit is de tijd van de GOUDEN EEUW! 
 
In Nederland werd veel onderzoek gedaan 
Veel mensen zijn toen VOORUITGEGAAN 
Een belangrijke geleerde was HUGO DE GROOT 
Hij werd opgesloten en was IN NOOD 
Hij vluchtte weg in een kist, dat was een goede list  
Het rijke Amsterdam groeide HEEL ERG SNEL 
De stad raakte al snel IN DE KNEL 
Grote herenhuizen waren in de maak 
Vol nieuwe schilderijen dat viel IN DE SMAAK 
Rembrand van Rijn schilderde HEEL FIJN 
Hij maakte de Nachtwacht en wie had toen gedacht? 
Dat hij nog steeds beroemd zou zijn! 
 
Dit is de tijd die ik van de daken SCHREEUW!! 
Dit is de tijd van de GOUDEN EEUW! 
Dit is de tijd die ik van de daken SCHREEUW!! 
Dit is de tijd van de GOUDEN EEUW! 
 
 
 



 

 

 
Andere landen waren jaloers op de rijke republiek 
Vooral Engeland was erg FANATIEK 
MICHIEL DE RUYTER voerde met een oorlogsvloot 
Naar Londen ALS EEN IDIOOT en nam die Engelsen IN DE BOOT 
De Engelsen vochten terug op zee 
De republiek werd aangevallen, nee HET ZAT NIET MEE! 
Door Frankrijk en de Bischop van Munster over land 
Door de Hollandse Waterlinie hielden we stand 
Het volk vermoorde de gebroeders DE WITT 
Want ze voelden zich niet veilig zaten DIEP IN DE SHIT! 
Willem III van Oranje werd een DIKKE HIT! 
 
Dit is de tijd die ik van de daken SCHREEUW!! 
Dit is de tijd van de GOUDEN EEUW! 
Dit is de tijd die ik van de daken SCHREEUW!! 
Dit is de tijd van de GOUDEN EEUW! 
In de havenstad Amsterdam 
Had je een dikbelegde boterham 
Door de handel werden we rijk 
Was de wereld binnen handbereik 
Dit is de tijd die ik van de daken SCHREEUW!! 
Dit is de tijd van de GOUDEN EEUW! 
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