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door JEROEN SIEBELINK
fotografie JESAJA HIZKIA

Hoe staat
hij eigenlijk
tegenover
een kind?
Dat lijkt me
een slecht idee,
zegt hij

Maar nu dochter Elin er is, hoeft dichter
Ingmar Heytze ineens niet meer over zichzelf te tobben.
En dat is een enorme opluchting.
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Op vakantie in
Denemarken, in

ngmar Heytze (45) spitst zijn oren,
even goed luisteren. Krakend geluid
uit de babyfoon, een huilend kind
ver weg. Soms zegt Elin (2) iets,
over een zoekgeraakte speen of zo.
Dan kan hij tenminste iets aan het
ongemak doen. Hij begint haar al
iets beter te snappen. Het is geen
huilende plant meer.

Ze kan zeggen wat ze wil en wat ze niet wil, ze kan
communiceren. Taal is het belangrijkste wat er is
in de wereld. Zoek je zin in het leven? Zoek die dan
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de modder van
in de taal. Na elf dichtbundels
een natuurgebied.
en één kind is dat wat hij zeker
weet. Maar dat is het dan ook wel. Verder tast hij
vrolijk rond in het duister, hier op zijn zolderkamer. Het lichtje van de babyfoon slaat opnieuw uit,
toch maar even kijken dan. Hij sluipt de zoldertrap af, hé Kleine Snerk. Beetje kort slaapje hoor,
dit. Speen, check. Uil, check. Je voelt wel klam.
Muziekmobiel aan, voor de mens is muziek nóg
belangrijker dan taal. Onverdroten huilt ze voort,
met een zucht besluit hij het nog even aan te zien.
Dag Lieve Snerk. Mensen worden vast wee als
ze hem horen praten met zijn kind. Maar ze hebben nu eenmaal een eigen taaltje, ze draagt al vele
namen. Nu ze kan lopen, heet ze Scharrelkip. Toen
ze werd geboren, was ze vaak verkouden en haalde
Snerk raspend adem. In de buik schopte ze Anouk
hard, en daarom heet ze Doef.
Terug aan het ledikant, weer een ander kind.
Steeds treft hij iets anders aan dan wat hij er eerder in heeft gelegd. Ze vouwt een lok achter een
oor, van wie heeft ze dit nu weer? Zij doet een zet,
jij doet een andere zet en samen kom je tot een
nieuwe stelling. Wit begint, zwart wint. Om te
beginnen vindt hij haar ongelooflijk mooi. Met dat
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asblonde haar heeft ze wat van
hem. Terwijl hij zichzelf maar
lelijk vindt; Anouk is de mooie
hier in huis. Mooi aan Elin is
tevens dat ze alle aandacht kan
opeisen, als de podiumperformer die hij ook is, en het volgende moment met niemand
meer iets te maken wil hebben
en zich terugtrekt, zoals hij dat
doet op zijn zolder, tussen zijn
gedichten en gitaren.
Geen ijdeler spel dan jezelf
een beetje lopen projecteren op
je kind. Op die spiegel van hem
hangt dan ook een briefje. Uw
kinderen zijn niet uw kinderen.
Een wijsheid uit het Oosten. Het
is je blijkbaar gegund dat je dit
kind even in je handen mag houden, als een mooie oude gitaar;
daarna geef je het door. Zo probeert hij er ook in te zitten, als
vader van Elin. Lichtelijk onthecht. Hij heeft nooit veel om
kinderen gegeven. Maar ja, nu
hij er zelf een heeft, zijn alle kinderen die hij tegenkomt op straat
ineens een beetje van hem. Ziet
hij er eentje lopen, dan maakt hij
zich meteen zorgen. Waar zijn
de ouders?

W

at Elin betreft heeft
hij eigenlijk maar
twee wensen, voordat hij haar straks doorgeeft. Dat
ze linkshandig wordt – dan kan
ze zijn gitaren erven. En verder vooral dat ze lesbisch wordt
– dan staan straks niet van die
slungels met brommers voor de
deur. Twee zaken waar hij alvast
geen invloed op heeft.
Zacht gekraak uit de babyfoon. Hij is de rust zelve. Nee, hij
zat niet net midden in een geniale regel, hij hoeft niet in zijn
reserves te zoeken. Voorhoofdje
nog steeds klam. Hij denkt dat
hij haar er maar even uit gaat
halen. Dit middagslaapje heeft
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Bij het eilandhuisje van de
familie.

veel te kort geduurd, maar goed. Vannacht had ze
koorts, het is beter haar dicht bij hem te houden,
ter observatie, in haar rode trappelzak zweeft ze
al door haar kamertje. Dichten doet er nu niet toe.
Mensen die zeggen dat een boek of bundel een hele
bevalling is, hebben een echte niet van dichtbij
meegemaakt. De buik doet het beter, Gerrit Kouwenaar (1923-2014) schreef het al.
‘Wat ik geloof voor zover etcetera/is bijzaak en
wat ik maak/nu ja, wat dat betreft/doet een buik het
beter, maar goed […]’
Poëzie kun je neerleggen, waar en wanneer je
wilt. Een gezin draaiende krijgen, daar gaat het nu
om. Niet meer om hem. Haar mag niets overkomen, en dat is een enorme opluchting, niet meer
bang te zijn voor zichzelf.
Tien jaar lang heeft hij zijn woonplaats niet uit
gedurfd. Dokters hebben nooit kunnen vaststellen wat de oorzaak was, maar bij de gedachte dat
hij de stadsgrens over moest, ging hij al over zijn
nek. Hij was gekluisterd aan Utrecht, de stad waar
hij zijn hele leven al woonde, en nog steeds. Of de
reisangst weg is, weet hij niet zeker. Het kan hem
zo weer overvallen. Maar er zit een stevig deksel
op die beerput. En daar weer bovenop zit Elin – hij
hoeft alleen nog maar bang te zijn dat haar iets ergs
overkomt. Tegelijk is die gedachte zó erg, dat het
hem niet lukt daar bang voor te zijn. Het kind, een
probate angstremmer. Wil je slapen? Nee. Wil je
een speen? Nee. Wil je sap? Ja. Ze maakt zijn leven
zo vol en ingewikkeld, dat hij geen tijd meer over
heeft om nog over zichzelf te tobben.

Op het veld van
Kampong, maar
nog te klein voor
de competitie.

vervalt in zijn zwakte. Compleet
met motto, vrij naar Epictetus.
Je kunt niet vrij zijn als je altijd
alle vrijheid neemt.
Tja. Ze heeft al een boek.
Een bundel vol gedichten, net
verschenen. De man die ophield
te bestaan heet het. Voor Elin,
staat er voorin. Maar het gaat
over hem. Over dreigende
geboorte, en dreigende dood.
Geschikt voor de jonge vader die
nog hevig twijfelt, een baken in
de nacht. Hijzelf had het rond
haar geboorte goed kunnen
gebruiken – hij schreef het in de
negen maanden dat zij nog in
de buik zat. Een boek vol paniet gaat erom dat ze met zijn drieën gezond sche kalmte. Ze moet het maar
blijven. Dit huis niet woreens lezen, als ze
Tien jaar lang heeft hij zijn
den uit gedonderd. Zo
vijftien is of zo.
woonplaats niet uit gedurfd. Er staan zeker
bezien is het leven toch niet zo
Dokters hebben nooit
moeilijk als hij altijd dacht. Alhoeeen paar goede,
kunnen vaststellen wat
wel, toen ze hier net woonden, in
vaderlijke adviede oorzaak was
dit doodlopende straatje achter een
zen in.
begraafplaats, had hij even niet zoveel klussen lig‘Ten eerste, luister niet naar
gen. De rekeningen voor het huisje bleven binnenmij/Ten tweede, lach alleen op
komen en hij sloeg aan het rekenen. Veranderde
foto’s/als het echt niet anders
er niet snel iets, dan stonden ze over tien maankan/Ten slotte: doe de dingen/
den op de keien. Gelukkig is hij niet zo goed met
waar je goed in bent en tel bij/elke
cijfers. Zijn accountant wees hem op aftrekposschouderklop je vleugels na.’
ten, teruggaven, ook de opdrachten trokken weer
aan. Nu gaat Anouk over de dagelijkse uitgaven, en
ij heeft haar teruggehij zorgt, net als vroeger, voor de impulsaankopen,
legd, ze huilt nog altijd,
zoals weer een nieuwe gitaar. En boeken. Voor Elin
en hij werpt blikken
neemt hij graag een boek mee uit de stad. Zoals
rond het ledikant. Even geen
Stoute hond, over een hond die steeds opnieuw
leuk boek in de buurt nu. Hij

H

H
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waagt het erop. Een kinderverhaal, zo uit de duim
gezogen. Wie weet helpt dat. Luister Elin, Kip en
Hond gaan samen op pad. Op zoek naar de schat.
Eerst komen ze bij Uil. Wat denk je? Vinden ze
de schat? Of loopt het gigantisch uit de klauwen?
Moet er een moraal in het verhaal? Tenslotte is hij
een dichter van het menselijk tekort, hij wijst zijn
gehoor op dingen die niet kloppen. Maar een verhaaltje voor Elin kan hij beter leuk houden. Het is
beter te tonen hoe kalm híj omgaat met dingen die
niet kloppen. Als hij voortdurend tegen zichzelf
aanloopt, doet zij dat straks ook.
Verwilderde blik, ze is echt compleet overstuur
nu. Hij tilt haar op, daalt nog een trap af, zit met
haar in de woonkeuken aan de eettafel. Je kunt
geïrriteerd zijn, maar nooit geïrriteerd doen. Er
zijn momenten dat hij er niet ver vanaf zit. Nu is
dat niet het geval. Hoe goed hij soms ook bezig is
op zijn zoldertje, er blijft niets belangrijks onbeschreven. En toch. Knaagt het. Hoe doe jij dat nou,
vroeg hij laatst aan vriend en collega Tommy Wieringa. Tommy zorgt voor twee dochtertjes. Om
toch aan zijn uren te komen, bleek hij al om vijf
uur op te staan. Ingmar zette de wekker om zes
uur, maar langer dan twee weken hield hij dat
niet vol. Bloedchagrijnig werd hij van het slaaptekort. Ze ligt zwaar op zijn borst, murmelt iets over
een speen. Wil je een speen? Ze wijst. O, maar die
speen is nog ingepakt, die moet ik eerst uitkoken.
Wel kan ik je de uil geven. Nee, geen uil? Misschien
moet ze zo maar eens een eindje wandelen.
Dat is vaak het allerbeste, voor dochter en vader.
Op reis gaan, een grens verleggen. De buggy wil
ze niet meer in, ze heeft nu een loopfietsje. Met
het loopfietsje komen ze op hun wandelingen een
stuk verder, verder dan hij lange tijd is gegaan.
Maar de begraafplaats is dichterbij. Dichter dan
de speelplaats, het kerkhof is een optie. Het kerkhof hier vlak achter is een groot park vol stukken
steen, scheef en gebarsten. Met daaronder, zo hier
en daar, resten van mensen die hij heeft gekend.
Leuk om daar een kind doorheen te zien dansen.
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Hij stelt haar dan voor aan vrienden aan wie hij
vaak denkt. Hier ligt nou opa Willem. Om precies te zijn, Willem Barnard (1920-2010), een grote
dichter. Daar wordt ze erg enthousiast van, opa
Willem hier zomaar aan te treffen, en dan praat ze
een eindje weg tegen de steen. Het raadsel van het
leven, recht onder zijn neus. Zij komt uit het grote
niets. De plek waar we met zijn allen naar op weg
zijn. Hij dacht dat het krijgen van een kind gelijkstond aan het vrijwillig delven van zijn graf. Maar
niet dus. De dood staat voor, zal uiteindelijk gaan
winnen. Het minste wat hij kon doen, is halverwege de wedstrijd gelijk maken.

H

ij heeft geen kinderwens. Nog altijd niet.
Hij is het liefst alleen. Elin is alles voor
hem, maar hij verlangt niet naar het leven
hier beneden. Dus wat als ze straks een broertje
of zusje wil? Tja, ze wil zo veel. Toch zal hij over
deze wens niet zolang nadenken als de eerste keer.
Als Anouk het weer wil, ligt zijn lot in haar handen. Wat wil je dan, Elin? Een sapje? Dan moet ik
je even alleen op de stoel zetten. Nee? Nou, dan
wordt het lastig. Weet je wat, dan loop je even mee
naar de keuken. Kom maar poppetje, kijk hier is
het flesje, een beetje appelsap mag er wel bij. Alsjeblieft. Ja hoor, nu mag je weer op schoot. Je bent
ook nog zo klein, je wilt erbij zijn. O, wil je liever
op de bank? Tv kijken? Nee hoor, straks. Alhoewel,
zo’n gek idee is dat niet. Heb ik even mijn handen
vrij. Of word ik hier gemanipuleerd waar ik bij sta?
Hoe schat ik dat in? Wat wil je zien dan?
Het geduld dat hij weet op te brengen, dat verbaast hem soms wel. Misschien is het omdat hij
zo laat vader is geworden. De meeste mannen
worden vader rond hun dertigste. Zit hun kind
midden in de puberteit, zijn ze 45. Niet de gemakkelijkste fase voor een man, hij kan zich voorstellen dat het botst. Hij en Elin echter schelen
43 jaar. Nog meer dan hij en zijn vader, die nu 84
is. Met zijn vader herinnert hij zich nauwelijks
aanvaringen.

T

oen Elin nog onderweg was, en hij tussen
wal en schip hing, overzag hij zijn leven.
Hij was niet zo kalm als nu. Het dichten
hield hem bij elkaar. Het hielp om zichzelf dingen uit te leggen, de angst voor haar komst. Maar
toen die bundel er eenmaal was, hield het dichten
over haar meteen op. Hij dicht wel veel in opdracht
nu, maar voor de dingen in zijn hart, autonoom
werk, heeft hij geen tijd meer, geen energie. Elf
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Hij dacht
dat het krijgen
van een kind
gelijkstond aan
het vrijwillig
delven van
zijn graf
bundels heeft hij al op zijn naam
staan. Wat nu? Nog eens elf bundels maken? Van consultatiebureau tot prikjes tot familiebezoekjes, momenten genoeg om
je over te verbazen en om te verbeelden, ze zitten in zijn hoofd.
Toch bereikt geeneen ervan het
papier. Misschien, denkt hij weleens, zit er gewoon geen gedicht
in haar. Huiselijk geluk leent
zich niet voor gedichten. Te particulier, mensen haken af bij dat
gekwijl over ouderlijk geluk.
Zit hij boven, dan mist hij
beneden van alles. En dat is precies de bedoeling. Dan hoeft hij
zich ook niet te verhouden tot
al dat leven daar. Kluizenaar in
Utrecht, Japanner in Amsterdam, hij heeft, gelooft hij, al dertigduizend foto’s van Elin. Bang
om iets van haar jeugd te vergeten is hij dus ook niet, hij vertrouwt op Anouk. Echtpaar in
de trein, gedicht van Willem
Wilmink (1936-2003).
‘De trein maakt zijn vertrouwd
geluid/en zij rijdt vóór-, ik achteruit […] Van nieuw begin naar
nieuw begin/rijdt zij de wijde toekomst in/en ik rij het verleden uit/
En beiden aan dezelfde ruit.’

E

en succesvol dichter, een
gezonde dochter, dus dit
is het. Mooier wordt het
niet. Dat benauwt hem niet. Het
geeft hem ook geen rust, in de
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stad waar hij al zolang in rond loopt. Lukte het hem
de laatste tijd eindelijk weer te gaan en te staan
waar hij wilde – hij bezocht Nederland, bereikte
zelfs België – zit hij wéér een groot deel van de tijd
in en om het huis. Het is je opdracht in het leven
je goed te voelen, zo houdt hij zichzelf maar voor.
Zo bezien heeft hij zich aardig weten te schikken,
in een wereldje van rompertjes en speentjes. Al
zal hij zich er nooit in thuis voelen, zoals hij zich
ook nooit thuis zal voelen in het poëziewereldje,
waar hij soms het gevoel heeft te licht te worden
bevonden. Hij entertaint mensen in zaaltjes. Hij
had liever een stadion vol rockende mensen willen
entertainen. In plaats daarvan verzamelt hij gitaren, en oefent hij veel.

T

erug op zolder neemt hij zijn nieuwste aanwinst ter hand. Een elektrische. De laatste tijd maakt hij meer muziek dan gedichten. Muziek maken is minder cerebraal, het is niet
zo erg als een bepaald persoon je onderbreekt. Hij
beheerst het dichten nu wel, hij is blij dat hij zijn
leertijd heeft afgerond, hij zou die investering met
haar erbij niet kunnen opbrengen. Bovendien kent
hij meer twijfel over zijn werk dan ooit. Naarmate
je bekender wordt, ga je om je heen kijken, om te
zien hoe ver je bent, hoe het ook kan, je probeert
nieuwe dingen uit. Je maakt jezelf wijs dat je beter
bent dan je vroeger was, hoewel een recensent
laatst schreef dat het andersom is. De eerste drie,
vier bundels waren lyrischer, puntiger, meer op
rijm. Nu maakt hij er meer verhaaltjes van.
Hij knipt de buizenversterker aan, draait het
volume zacht, beneden zullen ze geen last van hem
hebben. Jammer alleen dat er geen luik boven aan
de trap zit. Dat is iets wat hij graag nog zou willen verwezenlijken. Met dat gapende gat daar is
het onmogelijk je goed af te sluiten van het leven
beneden. Voor jonge vaders heeft hij dan ook één
advies. Koop de beste hoofdtelefoon die je kunt
betalen, een die goed afsluit. Hij zou wel een kop
koffie lusten. Hij richt zich op uit zijn stoel, legt
zijn gitaar ter zijde. Verrek, daar zul je ze net
hebben. Papa, papa, daar steekt dat blije hoofdje
alweer boven het trapgat uit. Hé Elin! Dit is geluk.
Hij zet de buizenversterker uit, bergt hem op een
plek op waar zij er niet bij kan. In zo’n ding moet
geen handje. Dan kom je vreselijk aan je einde.
Uil, zegt Elin. Haar vinger ligt op de zware ring
aan zijn hand, met een knots van een doodskop
erop. Gekocht toen de kinderkamer klaar was.
Keith Richards kreeg het origineel ooit voor zijn
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Het geduld dat hij
weet op te brengen, dat
verbaast hem soms wel.
Misschien is het omdat
hij zo laat vader
is geworden
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Een van de eerste
publiciteitsfoto's,
geschoten door
een kennis.

Bij de onthulling
van een smsgedicht in de
Heycopstraat in
Utrecht.

Als twintigjarige
op vakantie in
Frankrijk.

Huiselijk geluk
leent zich nietvoor
gedichten.
Mensen haken af bij
dat gekwijl over
ouderlijk geluk

verjaardag, Johnny Depp heeft er een. Ook Ingmar
trakteerde zichzelf erop. Het huis stond vol met
knuffels, en pakken babydoekjes. Hij moest iets.
Elin ziet een uil in de doodskop. Ze is gek op uilen.
Ze heeft een heel leger, stuur hun geen uilen meer,
in de uilen zitten ze goed.

L

aatste echo heet gedicht nummer 26 uit De
man die ophield te bestaan.
‘Hierna zul je dicht zijn,/overvol, van top
tot teen/gekleed in huid. We zwijgen,/kijken voor
het laatst dwars/door je heen, een waterdier/op weg
naar het droge./Straks ben je hier, met open ogen.’
Zoveel donker haar op dat bolletje, een egel. Met
een rotvaart is ze tevoorschijn geschoten. Je kende
de goocheltruc al, je weet waar ze duif en konijn
vandaan toveren, en toch ben je weer onder de
indruk. Zo is iemand er niet, en zo is die er wel. Of
iemand nu doodgaat en er nooit meer is, of iemand
die er nooit is geweest je plots ligt aan te staren.
Maar wat hem nog het meest verbaast, zijn al die
drukke mensen. Net waren ze nog aan het poetsen en wegen, nu zijn ze weg. Moeder en kind slapen. En hij? Een hoedje en een toeter? Alaaf? Een
doos met sigaren, champagne. Hij neemt maar
eens een kijkje. Hij staat op 43, zij op nul. Een reiziger in de tijd. Een ademende mogelijkheid. Tien
centimeter zicht, vage roze vormen, ze lacht, maar
uit willekeur.
Nooit meer alleen. Ze zitten op zijn zolderkamertje, in de binnenstad. Met zijn drieën, met zijn
vieren, de kraamhulp stuurt hem weg. Ze wappert hem de deur uit, ga jij maar boodschappen
halen. Elin slaapt slecht. Al tien maanden lang.
Ze kan niet uitleggen waarom. Anouk en hij doen
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geen oog dicht, ze zijn klaar om
elkaar te vermoorden. Alles wat
een beetje leuk aan dit leven met
haar was, bestaat nu uit luiers
verschonen en speentjes uitkoken. Loopt hij nu onder die bus
daar, wordt hij wakker in het ziekenhuis. Kan hij tenminste even
slapen.
Ze gaan op zoek naar iets
ruimers. Op slechts zeventienhonderd meter van de zolderkamer, buiten de Singels, vinden
ze een huisje groot genoeg voor
drie. Het huisje heeft een zolderkamer. Die pikt hij meteen
in voor zichzelf, maar de heimwee blijft groot. Het ene moment
leefde hij een leven nog losbandiger dan toen hij studeerde –
hij maakte zelf wel uit wanneer
hij uit zijn bed kwam, trok zijn
tafelkoelkastje open in de hoop
op een ei, een plak kas, een pak
melk – en het volgende moment
staat in zijn woonkeuken een
koelvriescombinatie hoger dan
hij zelf is.
Hij leert hoe je een huishouden runt. Dat gaat hem
niet slecht af, al zegt hij het
zelf. Alleen de papadag trekt
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hij slecht. Op zo’n dag vol zorgtaken, die hij radeloos probeert in te vouwen in alles wat hij stiekem
ook nog voor zichzelf zou willen doen, denkt hij al
om half twaalf in de ochtend: hoe kom ik aan een
gin-tonic? Want daar komt ze weer achter hem
aan gedrenteld. Papa gaat even koffie zetten, blijf
jij nou maar even hier. Wil je graag mee? Dan mag
jij mee. En ja, je mag ook op het knopje drukken.
Druk dan. Uiteindelijk smeekt hij Anouk of het
mogelijk is dat ze het huishouden zo inrichten dat
hij niet de hele dag met een kind zit opgescheept.
Niks zo leuk om dit sámen te doen, toch?

H

ij is 35, hij heeft zijn leventje weten te perfectioneren. Voor weinig beschikt hij over
een leuke zolderkamer, tussen de Singels
van Utrecht, de stad waar hij niet zo nodig meer
uit weg hoeft. Met acht dichtbundels op zijn naam
is hij een veel gevraagd performer op literaire festivals. Hij killt zijn publiek, dat merkt hij aan het
applaus, de lengte en intensiteit. Tijdens de Nacht
van de Poëzie staat hij geprogrammeerd in de
sweet spot, het oog van de nacht, het kan niet beter.
Tussen Gerrit Kouwenaar en Rutger Kopland in,
grote namen, maar van een andere generatie. Met
zijn snelheid en directheid weet hij contact te
maken met de zaal, het gaat stromen, als de muziek
die hij eigenlijk had willen maken. Dit kan hij nog
heel lang volhouden zo. Zijn relatie is net uit, maar
in het Utrechtse uitgaansleven kom je genoeg
vrouwen tegen. Ook vrouwen van zijn leeftijd,
maar die willen na één week al weten of hij kinderen wil. Verder zijn er alleen studenten in Utrecht.
Zoals Anouk, vijftien jaar jonger dan hij.
Het begin is rommelig. Zoals het altijd rommelig
is begonnen. Het was altijd een komen en gaan van
figuren, nooit kwam het tot samenwonen.
Anouk heeft iemand uitgezocht wiens idee van
een perfecte dag bestaat uit de hele dag gitaar spelen, schrijven en verder van het ene feest naar het
andere fietsen. Na vier jaar waagt ze het er toch
op. Ze is nog jong, geeft ze toe, het hoeft ook niet
meteen, maar hoe staat hij eigenlijk tegenover een
kind? Dat lijkt me een slecht idee, zegt hij. De jaren
erna laat ze geregeld merken gek te zijn van kinderen. Waarom zou ik mezelf reproduceren? zo haalt
hij Armando eens aan. Ik vind mezelf al zo’n mafketel. Maar ze geeft niet op, ze wacht op een teken.
Komt dat teken niet, dan gaat het een keer mis. Ze
heeft het er steeds vaker over. Hij belooft dat hij
erover zal nadenken. En? vraagt ze voorzichtig.
Heb je al nagedacht? Nee, is botweg het antwoord.
Ik wil écht een kind, zegt ze dan een keer letterlijk.
Met wie dan? zo reageert hij nog botter.
Hij raadpleegt zijn vrienden. Jullie kennen
me, dit wordt toch een ramp? In een eeuwenoud
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landhuis, iets buiten Utrecht, een huis van bekenden die het land uit zijn, passen ze op de oude, rode
kater des huizes. Een heerlijk huis om in te zijn,
om in te schrijven. Anouk komt bij hem zitten. Ze
heeft een zwangerschapstest in haar handen. Zie
jij ook twee streepjes? Ik geloof het wel.
Als ze maar niet op mij lijkt, denkt hij nog.
In de maanden erna verblijven ze veel in dat
huis. Zij verandert zichtbaar, hij blijft hetzelfde.
Wat kan hij in de tussentijd doen? Hij kan zijn
hart niet klaarmaken. ’s Nachts om een uur of vier
schiet hij overeind, transpirerend, met een deuntje in zijn hoofd. Papa was a rolling stone/Wherever
he laid is head was is home. Hij sluipt naar beneden,
neemt plaats in de comfortabele leunstoel.
‘Je moet weten, als het straks niet gaat/ik bedoel
als ik het allemaal niet trek/gekakel, luiers, de visite
en de kraamhulp/consultatie, idioten aan je wieg
etcetera/dan heeft het weinig zin om nog te blijven/Dan rol ik hiervandaan, want ik ben eigenlijk
een heel groot wiel van steen/Zo daver ik de trap af,
dag dag/met een rotklap door de voordeur/ik zie nog
wel waarheen. Ik denk alleen/dat ik je zo zou missen
dat ik je maar meeneem, veilig in de holte waar/een
echte man zijn hart bewaart/Hi-dee-ho, here we go,
my missin’ piece & I.’
Zo beschrijft hij elk stadium waarin hij zich
bevindt. Vanaf de eerste echo, en wat er aan die
echo voorafging, helemaal tot aan de geboorte en
daar voorbij. Met ontzetting en vrees. En ook vastberadenheid, hij zal doen wat hij kan.
Het komt hem op woedende reacties te staan
in zaaltjes. Als hij Papa is een Rollend Wiel voordraagt, staan mensen op en benen weg uit de zaal.
De ochtend erop volgen boze mails. Of hij beseft,
met zijn laatdunkende gedichtjes over ouderschap,
dat er ook mensen zijn die wél graag een kind willen, maar dat helaas niet voor elkaar krijgen. Je
weet niet waar je het over hebt, man.

K

inderen maken? Voor zijn moeder hoeft
hij dat in elk geval niet te doen, zegt ze.
Maar voor zijn eerste, vaste vriendinnetje wel. Ze wil alles. Samenwonen, nestje bouwen,
kinderen. Als jij geen kinderen wilt, zegt zijn moeder, dan wil je het niet. In blinde paniek maakt
hij het uit. Hij is twintig, studeert Algemene letteren. Hij is ongelukkig. Hij dicht alsof zijn leven
ervan afhangt, hij is bezig met grote vraagstukken,
over leven en dood. Het is geen opwekkend iets om
mens te zijn. Je komt van niks, en je gaat naar niks.
Een somber gegeven.
Vrolijk dicht hij door. Op zijn 27ste, hij durft dan
de stad al niet meer uit en is gekluisterd aan zijn
huis, heeft hij het voor elkaar. Zijn eerste gedichtenbundel verschijnt bij een grote, landelijke

uitgeverij. Moeder en fles champagne gaan mee, de uitgever
reikt hem een stanleymes aan.
Hij snijdt de doos met eerste
exemplaren open. De opwindende geur van verse drukinkt,
metaalachtig, machineolie. En
een beetje as, het bederf. Hij
staat met zijn bundel in zijn handen. Het is aan het gebeuren,
het is half vijf ’s nachts. Hij mag
zijn eerste Nacht van de Poëzie
afsluiten. Hij staat voor een zaal,
er zijn nog zeker vijfhonderd
liefhebbers over. Ergens valt een
fles om, en hij leest voor.
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uindorp, suffe buitenwijk in het noordoosten
van Utrecht. Rijtjeshuizen aan klinkerstraatjes,
voortuintjes, achtertuintjes. Zus
Dagmar en Ingmar gaan naar
de Kees Boeke-school in Bilthoven. Thuis in de woonkamer
prijkt de nieuwe VPRO-gids
op tafel. Vader Heytze is socioloog bij Staatsbosheer, hij doet
onderzoek naar de beleving
van natuur door recreanten.
En moeder Heytze zit thuis. Ze
wacht met thee op de kinderen.
Het is verkiezingstijd. De wijk
kleurt groen en oranje-blauw
van de CDA- en VVD-posters.
Op het raam plakt ze een joekel
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van een poster van de CPN, ter grootte van een bushokje. Ze moet iets.
Lange haren, verkeerde merkkleding, op hockeyclub Kampong tussen de bodywarmers loopt
Ingmar verweesd rond. Te zwaar, te traag, astmatisch en melancholiek. Tussen de wedstrijden door
zit hij in een hoek, en leest een boek. Raar gedrag,
hockeymeisjes kijken langs hem heen. Totdat hij
gedichten gaat schrijven. Gedichten schrijven is
een goede manier om aan meisjes te komen. Je
kijkt wat vochtig naar iemand, en maakt eens wat.
Zijn eerste gedicht verschijnt op de achterpagina
van de VPRO-gids. Goed zo, zegt zijn moeder. Ga
maar iets doen wat je leuk vindt. Kunst, een vizier
om doorheen te kijken. Ineens heeft hij toch een
manier gevonden om zich tot de wereld te verhouden. Hij put er meteen een mateloos zelfvertrouwen uit. Op zijn vijftiende neemt zijn moeder hem
mee naar de Nacht van de Poëzie – hij weet niet
wat hij meemaakt. Van dichtbij ziet hij zijn held
Cees Buddingh, in diens nadagen. Voor tweeduizend man publiek. Dat wil ik ook, denkt Ingmar.
Daar hoor ik ook te staan.
Dichten, dat biedt tenminste perspectief. Je
kunt er de wereld mee ordenen, dingen die je niet
begrijpt, de chaos. Misschien heeft een ander er
ook nog wat aan. En als je je gedicht goed voorleest,
klappen ze zelfs voor je.
Vanaf zijn zeventiende treedt hij op met een collectief, Garagedichters. Hij staat in kroegen en
kraakpanden, van Winterswijk tot Baarle Nassau.
Annie M.G. Schmidt hoort hem lezen, en stapt op
hem af. Jij bent een dichter, zegt ze.
Elk meisje dat hij weet te winnen, heeft hij te
danken aan het zelfvertrouwen dat hij opdoet met
optreden. Je hoeft alleen maar zelfverzekerd te
zijn, dat is blijkbaar alles. Niet omlaag kijken, maar
omhoog. Er lopen leuke mensen rond, en hij is er
een van. Hij weet niet zeker of hij het gaat maken,
voor zover dat kan als dichter, maar hij wil niets
anders meer. Het plan is simpel. Zo goed mogelijk worden, kijken hoe ver hij komt. Een bundel
bij een landelijke uitgever, dat moet er in zitten.
Hij gaat zijn leven zo inrichten dat hij dit de rest
van zijn leven kan doen, met een of ander baantje ernaast. Daar heeft hij geen vwo-papiertje voor
nodig. Studeren? Een baan zoeken? Hij laat school
steeds meer sloffen, is alleen nog bezig met zijn
optredens. Het leidt tot de eerste en enige aanvaring met zijn vader. Stop met optreden, zegt die
in het examenjaar. Maar pap, voorlezen houdt me
op de been. Eerst je vwo-diploma, zegt pa, daarna
mag je het zelf uitzoeken.
Maar Ingmar Heytze wil dat de dingen blijven
zoals ze zijn. Dient zich een nieuwe levensfase aan,
dan verzet hij zich uiterst heftig.
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