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Vaders over dat speciale gevoel voor hun kind. 
Deze keer: dichter Ingmar Heytze (44). Hij heeft een 
relatie met Anouk en is vader van dochter Elin (1,5).

‘ Als zij lacht, 
     is het goed’

Voor jou hoefde het niet zo nodig, een kind. Toch werd je 
vader. ‘Ik ben niet zo goed met grote veranderingen. Ik had 
het prima voor elkaar. Een leuke vriendin, een spotgoed-
koop zolderappartement in de binnenstad van Utrecht, het 
werk ging goed. Wat mij betreft hoefde het niet, want ik wist 
niet wat het teweeg zou brengen. Maar ik heb wel altijd 
gedacht: mocht ik iemand tegenkomen die verschrikkelijk 
graag moeder wil worden, dan moeten we het erover heb-
ben. Dat gebeurde toen ik Anouk leerde kennen. 

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling ontstond 
je nieuwe bundel De man die ophield te bestaan. Vol-
gens de achterflap zijn de gedichten geschreven in door-
waakte nachten. ‘Toen Anouk net zwanger was, werd  
ik letterlijk wakker van gedichten die geschreven wilden 
worden. Gewoonlijk werkt het niet zo dat je als dichter gaat 
zitten wachten tot je iets moois invalt, waarna je het met  
trillende vingers noteert. Je gaat meestal zitten schrijven 
zoals een muzikant toonladders oefent. Maar nu over-
kwam het me. Er zat een soort urgentie achter. Bijna als-
of mijn geest jaloers was: in mijn vriendin groeit iets, ik wil 
ook iets baren. Met het groeien van ons kind groeide ook 
het bestand met gedichten. Ze gingen vooral over ster-

felijkheid. Ik besefte dat de man die ik geweest was, zou  
verdwijnen. Dat sommige dingen niet meer vanzelfsprekend 
waren terwijl andere dat wel zouden worden.’

Had je moeite met je bijrol tijdens de zwangerschap. Je 
schrijft: Ik ben een hand/ in een hand, een passant die toe-
kijkt en er verder niet/ toe doet, zo overbodig als een god 
vanaf de zesde dag. ‘Ik ben meegegaan naar alle echo’s 
en alle afspraken bij de verloskundige. Ik zat erbij en keek 
ernaar, mij werd niets gevraagd. Natuurlijk was ik daar om 
Anouk te steunen en medisch gezien was er geen reden om 
mij iets te vragen. Ik besefte: zo is dat, ik besta niet meer. Zo 
kwam ik ook op de titel van mijn bundel. Tijdens de zwanger-
schap en toen ik eenmaal vader was, kwam ik in een heel 
andere scene terecht. Ik ben van de zwarte leren jasjes en 
zonnebrillen, nu stond ik om negen uur ’s ochtends in de  
kinderopvang, met van die blauwe slofjes aan. En met een 
kater. Je wordt ook geconfronteerd met ethische vragen. Op 
de folder over de nekplooimeting stond een foto van een 
vrouw die benauwd kijkt. Eigenlijk word je bang gepraat. Wat 
wil je weten, wat heb je aan die kennis, wat doe je er dan 
mee? Natuurlijk is het fantastisch dat je alles kunt checken en 
ik begrijp alles wat een ander zou doen in dit opzicht, maar 
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‘  Het is  
zwaarder  
dan ik  
dacht.  
En leuker’

 

1 ‘Ik kan verschrikkelijk 
lachen om Elin. Ze is zo 
grappig.’ 2 ‘De dichtbundel 
De man die ophield te 
bestaan is geschreven in 
doorwaakte nachten.’   
3 ‘Als Elin een podium heeft, 
maakt ze het anderen graag 
naar de zin. Daarin lijkt ze 
op mij.’

zelf dacht ik: als er echt iets rampzaligs aan de hand is met 
de baby, zien ze dat wel op de reguliere echo.’

Wat gebeurde er met je toen Elin er eenmaal was? ‘Die 
bevalling is net een tovertruc. Er is een buik en dan is er een 
kind. Ik heb er met mijn neus bovenop gestaan en toch had 
ik het gevoel dat ik iets gemist had. Ergens onderweg was 
ik vergeten dat dat het doel was van het hele proces: dat 
er ineens zo’n klein egeltje in je armen ligt. Na de geboorte  
verdween iedereen en vielen moeder en kind in slaap. Ik 
zat in een stoel en keek naar buiten. Ik besefte dat alles 
veranderd was, maar dat tegelijkertijd alles was doorge-
gaan. En dat alles om ons heen geen enkele betekenis 
heeft. Betekenis maken we zelf.’

Voelde het inderdaad alsof je ophield te bestaan? ‘In het 
begin wel. Er is niets anders dan het ouderschap, je wordt 
uitgewist en weggevaagd. Dat kan niet anders, een kind 
is zo kwetsbaar en heeft zo veel zorg nodig. Alles gaat 
razend snel en vraagt om reactie, dus je dóét gewoon. Men-
sen die in het nu willen leven, zou ik adviseren: krijg een 
kind. Voor mij was het best een gok, maar het is een goede 
gok geweest. De beste gok van mijn leven. Zo heb ik er 
niet altijd over gedacht. De eerste tien maanden sliep Elin  
namelijk niet. Toen zijn er wel momenten geweest dat ik me 
afvroeg of we dit wel hadden moeten doen.’

Hoe zagen die nachten eruit? ‘We draaiden ploegen-
diensten en sliepen drie uur per nacht. We liepen met haar 
rond, wiegden haar. De redding kwam in de vorm van een 
knuffel schaap dat een baarmoeder nabootst. In de buik zit 
een rood lampje en het maakt het geluid van een hartslag 
met een baarmoederlijke ruis. Elin viel er meteen bij in slaap 
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en sindsdien slaapt ze als een blok. Als ik de uitvinder van dat 
schaap ooit ontmoet, zal ik hem of haar om de hals vliegen en 
overladen met kussen.’

Wat zou je willen zeggen tegen andere angstige vaders-
to-be? ‘Doen! Je krijgt de hele wereld opnieuw. Je maakt 
mee hoe het leven in elkaar zit, doet alles voor het eerst. 
Een kind haalt je voortdurend uit je routine. Zeker het eerste 
jaar gaat het zo snel. Je haalt een ander kind uit bed dan 
het kind dat je er een paar uur eerder in legde. Vergelijk het 
met de mooiste BBC-documentaires, waarin ze er in enkele 
seconden een paar seizoenen doordraaien. Je moet goed 
kijken, anders is het weg. Tegelijkertijd is alles waar ik tegen 
opzag ook waar. Dat je uren rondloopt met een huilend kind. 
Dat zij buikgriep oploopt en iedereen een week loopt te 
kotsen. Dat de broccoli op de muur zit. En dat je beseft dat 
het altijd een puinhoop zal zijn. Maar dan kun je ook weer 
door die puinhoop heen kijken en denken: nou en? Als ze 
maar lacht, dan is het goed. Vaderschap is zwaarder dan ik 
dacht, maar ook leuker. Je kunt verschrikkelijk lachen met 
zo’n kind. Althans, met Elin. Ze is zo grappig.’

Wat is er zo leuk aan haar? ‘Hoe lang heb je? Elin is nu 
anderhalf en begint woordjes te zeggen: op, af, uit. Ze kan 
goed duidelijk maken wat ze wil - en wat niet. Ze begint op 
alles ‘nee’ te zeggen, zoals dat hoort. En ze leert zich aan 
te stellen: als ze aandacht wil, doet ze iets waarvan ze weet 
dat we er boos om worden. Er ontstaan rituelen. Als ik koffie 
zet, drukt zij op de knopjes van de espressomachine. Dat 
vindt ze gaaf, met al die lampjes. En ze wil met alles helpen. 
De vaatwasser uitruimen bijvoorbeeld, met alle rampzalige 
gevolgen van dien. Ze zegt ook allerlei woorden waarvan 
we niet weten wat ze betekenen. Als we ze terug zeg-
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gen, moet ze vreselijk lachen. Dat vind ik te gek. Dat je tien  
minuten complete onzin met zo’n kind kunt praten en alleen 
maar moet lachen. Het is entertainment. Ze vindt het leuk 
om je aandacht te hebben. Ze is bedachtzaam en kan lang 
in een hoekje zitten, maar als ze een podium heeft, maakt 
ze het graag anderen naar de zin. Daarin lijkt ze op mij.’

Vind je het mooi om te zien hoe er een karakter uit op-
rijst? ‘Ja, dat is iets wat de poëzie overstijgt. Je kunt jezelf 
een scheppend kunstenaar vinden, maar een kind is echt 
het betere werk. Toen Elin pas was geboren, een wezentje 
dat nog niet eens wist dat ze bestond, zat ik vaak naar haar 
te kijken en besefte: ze is een ruimtereiziger. Ze komt uit het 
grote niets waar we allemaal naar op weg zijn. Het raadsel 
van het leven ligt voor je neus.’

Hoe is het om je vriendin als moeder te zien? ‘Anouk is 
een geboren moeder, dat is prachtig om te zien. Ze pakt Elin 
op en het is of ze eraan vast zit. Je kunt je niet voorstellen 
dat er geen kind zou zijn, dan zou er een kindvormig gat op 
haar arm zitten. Het klopt helemaal.’

En hoe gaat het nu met de man die ophield te bestaan? 
‘Op een gegeven moment veer je terug in jezelf. Het wordt 
minder intensief, je raakt eraan gewend. Tijdens de Nacht 
van de Poëzie trad ik op voor tweeduizend man, maar de 
dag erna stond ik weer een luier te verschonen. Zo is het 
gewoon. Er is wel een man opgehouden te bestaan, maar 
uit de resten is langzaamaan een nieuwe man aan het  
opstijgen. Ik denk dat ik hem wat aardiger vind, maar die 
beoordeling laat ik graag aan anderen over.’ 

De man die ophield te bestaan verschijnt eind januari. 
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