
Zichtwaarde
- aan het begin -

Mij is verteld dat ik jou blind vertrouwen moet
omdat toch iedereen dat doet, omdat het afgesproken is 
op deze beursvloer waar het gonst van beste wensen
een nieuw betaalmiddel waarvan zo is bezweerd 
tweeduizendvijftien - hoger genoteerd, zo graag geloven
dat het goed komt, met ons mensen

Mij wordt gevraagd om jouw vertrouwen op papier
met dure woorden die mij hier en nu beloven dat
wij nu al vruchten van het halve werk gaan plukken
ik hou het watermerk - jouw blik tegen het licht
En zie hoe jij je zo verplicht te zorgen
dat het goed komt, morgen, dat het zal lukken.

Mij is zo vaak gezegd: vertrouwen is als macht
je ruikt haar kracht ‘t is onmiskenbaar hier aanwezig
parfum van een geliefde zonder dat ze is gezien
en onbenoembaar, eenmaal snel vervlogen als
het ons heeft bewogen vrijuit te spreken
bang dat het té goed komt, heel misschien

Zeg mij mezelf te vertrouwen, doof voor toekomst
die belooft - voorspelt - voorziet wat er in Wijk nog
gaat gebeuren. En voeg bij voorkeur echte daden
bij het woord zodat de scepsis wordt gesmoord
en het bewijs aan toonder wordt geleverd
dat het goed komt, met of zonder Gods genade



Ik zeg jou in vertrouwen toe om over driehonderd 
vijf en zestig dagen je te vragen wat per saldo 
van al jouw allerbeste wensen is bereikt
Immers wie van zijn woorden daden maakt die is liquide
kredietwaardig - heeft vertrouwen
dat het goed komt, met de mensen hier in Wijk

     [ André van Zwieten ]

[Naschrift: ‘Zichtwaarde’ is een term die gebruikt werd voor wat op waardepapieren  

- anders dan munt- of bankbiljetten - staat vermeld, zoals het handgeschreven bedrag op 

een cheque. In de Grote Van Dale echter ‘zichtwaarde’ alleen te vinden als iets waarmee 

een mate van zicht wordt aangegeven in de mist]
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