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‘Ingmar Heytze is in zijn eentje The Beatles van de Nederlandse poëzie’ schreef Joost 
Zwagerman ooit. Heytze zelf omschrijft zijn dichterschap als ‘poëzie voor mensen die niet van 
gedichten houden’. En toch, van zijn bundels zijn tienduizenden exemplaren verkocht, zijn 
gedichten sieren vele gevels in Nederland en zijn gelegenheidsgedichten – bijvoorbeeld als 
eerste Stadsdichter van Utrecht - staan menigeen in het geheugen gegrift. Met dit 
indrukwekkende oeuvre is Ingmar Heytze dit jaar voor het eerst op Poetry International te 
zien. In zijn gedichten weet hij als geen ander diep menselijke voorvallen, emoties en 
ontmoetingen op een warme, herkenbare manier te vangen; na de laatste regel voel je je 
altijd net iets meer gezien en begrepen. Ook in zijn recent verschenen twaalfde (!) 
bundel ‘Met wat geluk’ verdicht Heytze zijn leven en fascinaties tot poëzie waarin iedereen 
zichzelf terug kan vinden. Heytze is naast dichter ook schrijver, bloemlezer, columnist, 
performer en presentator, met zijn band Asfaltfeeën treedt hij op van studentenhuis tot 
Lowlands en alles er tussenin.    

English 

'Ingmar Heytze is single-handedly The Beatles of Dutch poetry,' Dutch author and poet Joost 

Zwagerman once wrote. Heytze himself describes his poetry as 'poems for people who don't 

like poetry'. And yet, his collections have sold tens of thousands of copies, his poems adorn 

many facades in the Netherlands and his occasional poems - for instance as the first city poet 

of Utrecht - are etched in the memory of many. With this impressive body of work, Ingmar 

Heytze is appearing for the first time at Poetry International this year. In his poems he 

knows, like no other, how to capture deep human incidents, emotions and encounters in a 

warm, recognizable way; after the last line you always feel just that little bit more seen and 

understood. In his recently published twelfth (!) collection of poems, 'Met wat geluk', Heytze 

condenses his life and fascinations into poetry in which everyone can find themselves. 

Besides being a poet, Heytze is also a writer, anthologist, columnist, performer and 

presenter; with his band Asfaltfeeën he has performed from student houses to Lowlands and 

everything in between.  


