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Iedere eerste stap 

is een afstand zonder lengte

Nieko
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Eerste woorden

U hebt enkele eerste woorden in handen, eerste woorden in mijn 

‘tweede taal’, die ik koester, zoals de eerste woordjes van mijn 

kinderen. 

De titel van mijn debuut als dichter vertelt hoe het zit. Deze bundel zie 

ik als een kiemcel. In zijn eerste betekenis is een kiemcel een cel die 

zich tot een nieuw individu kan ontwikkelen. Enkele jaren geleden 

ontdekte ik pas echt wat ik al langer bij me droeg: de liefde voor 

woorden als een soort muziek. Na deze ontdekking nestelde ik me in 

de baarmoeder van de taal. Poëzie werd voor mij een tweede bestaan, 

een tweede werkelijkheid, waarin het goed toeven is. Een uitstekende 

wijze om afstand te nemen van mijn intensieve werk als 

uitvaartverzorger en ritueelbegeleider. Terwijl ik me begaf in deze 

andere werkelijkheid ontstonden de eigen gedichten.

Het woord ‘kiemcel’ kent ook een tweede betekenis. In de muziek is 

het een zeer kort motief dat een hele compositie of groot deel daarvan 

doordringt. De liefde voor de klassieke (orgel)muziek heeft bij mij een 

grote plaats. Tijdens het schrijven klinkt op de achtergrond regelmatig 

deze muziek. Het terugkerende motief in mijn dichten is: beschouwen. 

Dat resulteert veelal in serieuze gedichten. 

In deze bundel treft u verschillende soorten gedichten aan. Vrij 

geschreven of gericht geschreven naar aanleiding van een 

gelegenheid. Daarbij experimenteer ik met diverse vormen en 

technieken. 

Ik heb het schrijven van gedichten ervaren als het gaan op een 

onbekende weg die gaandeweg meer vertrouwd werd. Anders gezegd: 

het is een kwestie van opgroeien tot een nieuw individu in een andere 

werkelijkheid. Met dank aan de kiemcel. 
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Op de volgende bladzijden treft u dus mijn eerste woorden. Ik hoop 

overigens dat dit niet mijn laatste woorden zullen zijn.

Nieko Noordzij

September 2018
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Wachten op de bus

Wachten op woorden

een stilstaand gedicht

bij een halte

dat wacht op de bus

Niet de bus

maar dat ene woord

doet plots de halte aan

en spoort mij aan

Stap in het gedicht

ga geïnspireerd verder

en laat mij

wachten op de bus.


