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TOP 10 best verkochte boeken 
bij Boekarest, Monseigneur 
Ladeuzeplein 12, Leuven

1. Stefan Zweig
Het land tussen  

de talen

2. Martin Michael
Driessen
Het licht aan het 

einde van de loop

3. Hanya  
Yanagihara
Naar het paradijs

4. Tom Lanoye, de draaischijf

5. Pieter Gaudesaboos, een zee van liefde

6. Auke Hulst, de Mitsukoshi troostbaby Company

7. Claudio Morandini, Sneeuw, hond, voet

8. Tijl Nuyts, Vervoersbewijzen

9. Lisa Weeda, aleksandra

10. Lydia Millet, de laatste zomer
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Wat verkoopt, wat niet?  
Bericht uit de betere boekhandel  

‘Shortlists doen niets. 
Mensen willen winnaars’ 

Wat verkoopt momenteel goed?
“De winnaars van De Boon: Marieke Lucas Rijneveld en Pie-
ter Gaudesaboos, net als de nieuwe Lanoye natuurlijk, De 
draaischijf. Ook Claudio Morandini’s Sneeuw, hond, voet doet 
het uitstekend. Het is een Italiaanse roman zoals je er nog 
nooit een hebt gelezen. Fantastisch is dat ook de dichtbundel 
van Tijl Nuyts — Vervoersbewijzen, waarmee hij de Herman de 
Coninckprijs heeft gewonnen — een succes is. Toch mooi dat 
poëzie zoveel mensen kan bereiken, al heeft het er misschien 
ook wel mee te maken dat hij een Leuvense connectie heeft. 
En ook alles wat te maken heeft met Rusland of Oekraïne 
trekt meer kopers, van Grensland: een geschiedenis van Oekra-
ine van Marc Jansen tot Lisa Weeda’s debuutroman Aleksan-
dra die op de shortlist van de Libris staat.”

De Boon heeft dus duidelijk iets gedaan?
“De shortlist absoluut niet, en dat is in feite iets wat je bij alle 
prijzen ziet. Mensen willen winnaars lezen. Dus zodra die be-
kend zijn, komen ze naar de boekhandel.”

Ziet u bepaalde trends?
“Veel boeken spelen tegen de achtergrond van een onder-
gaande wereld, zoals Sarah Halls Het atelier, dat over een 
lockdown gaat veroorzaakt door een pandemie waar niet 
echt op ingegaan wordt. Want daar gaat het niet over, maar 
wel over de mensen die in die context leven. Of Lydia Millets 
De laatste zomer, over een groepje kinderen dat probeert te 
overleven in een door een storm bedreigde wereld, een apo-
calyptisch boek is dat.”

Welke boeken tipt u aan uw klanten?
“Heel vaak Auke Hulsts De Mitsukoshi Troostbaby Company, 
een eigenzinnige mengeling van een robotverhaal en per-
soonlijke memoires met als grote thema’s ouderschap en ver-
lies; ook al genomineerd voor de Libris trouwens. En ook de 
nieuwe Martin Michael Driessen, Het licht aan het einde van 
de loop. Hij is nu eenmaal een van de favoriete schrijvers van 
de boekhandel.”

Naar welk boek kijkt u persoonlijk uit?
“De nieuwe Julian Barnes, Elizabeth Finch, die wil ik zo snel 
mogelijk lezen, en ook Sea of Tranquility van Emily St. John 
Mandel.” (MV)

Deze week: Maartje Swillen 
van Boekarest, Leuven.

‘Dromen van 
een groots 
leven kan je 
ook verlammen’

De nieuwe bundel van Thomas Heerma 
van Voss (31) heeft niet toevallig twee titels. 
Passagiers/achterblijvers gaat juist over 
géén keuzes kunnen maken, en de gevolgen 
van dat niet-kiezen. ‘Ik denk nooit over 
mijn personages: wat voor sukkels.’

Tekst  JONAS MORTIER /  
beeld  REBECCA FERTINEL

T homas Heerma van Voss is een ras-
schrijver. Na zijn debuut De allestafel, 
verschenen toen hij nog maar 19 

was, noemde A.F.Th. van der Heijden hem 
prompt “een van de grootste talenten van Ne-
derland”. Enkele romans en verhalenbundels 
later is hij nog altijd maar 31 en blinkt zijn ster 
steeds nadrukkelijker aan het literaire firma-
ment. Met Passagiers/achterblijvers heeft hij 
vandaag een heerlijk meeslepende verhalen-
bundel geschreven over de dralende, verlan-
gende en proberende mens. “De gedachte dat 
iedereen kan afglijden, lijkt vandaag helemaal 
te ontbreken.”

De personages in Passagiers/achterblijvers  
zitten vol verwachtingen en aspiraties. Ze 
dromen van een vol, rijk leven. Alleen wil dat 
voor heel wat mensen niet meteen vanzelf 
lukken.
“Dat is inderdaad iets wat ze heel erg delen: die 
verwachtingen, die hunkering naar iets dat mis-
schien net niet of zelfs helemaal niet bereikbaar 
is. Dat kan een verlangen zijn naar iets heel con-
creets, zoals het maken van een reis of het bijwo-
nen van een raketlancering, maar het kan ook 
iets veel abstracters zijn, zoals het leiden van een 
groots en spannend leven.

“Ik schrijf graag over dat type 
mens: de beetje dromende, heel erg 
verlangende mens die dan toch 
steeds geconfronteerd wordt, niet 
met een inktzwarte werkelijkheid, 
maar wel met kleinere en grotere 
tegenslagen, en ook met de eigen 
verwachtingen die misschien niet 
helemaal uitkomen of die hij of zij 
misschien niet eens helemaal door-
grondt. Soms weet je nu eenmaal 
niet heel goed wat je nu eigenlijk 
wilt. Ik begrijp al die verlangens ook 
goed. Ik denk nooit over mijn perso-
nages: wat een sukkels. Het zijn in 
zekere zin hun hunkeringen en dro-
men die hen op de been houden en 
in beweging krijgen, die hen dingen 
doen besluiten.”

Het hoofdpersonage in ‘Bowlen in 
Philadelphia’ droomt ervan ‘ie-
mand te zijn die semispontaan 
door Amerika trekt’, de verteller 
uit ‘Verwachtingen’ droomt van 
‘wilde levens vol verrassing’. In 
hoeverre is dat groots dromen iets 
van deze tijd? Het idee dat alles 
kan, nothing is impossible?
“Just do it, ja, en ouders die zeggen: 
je kunt alles worden wat je wilt, een 
zowel heel stimulerende als verlam-
mende zin. Ik ben altijd voorzichtig 

om te zeggen dat het iets van deze tijd is, want ik 
heb natuurlijk geen andere tijden meegemaakt. 

“Maar het is niet toevallig dat ik hierover 
schrijf, ik zie het veel om me heen. Ik denk dan 
aan goede vrienden van mij, die nu midden in 
de dertig zijn. Toen ze begin twintig waren, had-
den ze een andere voorstelling van het leven dan 
die van de drukke baan, de jengelende kinderen 
en de hypotheek die ze nu hebben. Je ziet dan 
toch dat hun wereld eerder krimpt dan dat hij 
groter wordt. Terwijl je volgens mij als je jong 
bent heel erg het idee hebt dat de wereld later 
zal groeien en overrompelen. Dat botst natuur-
lijk heel sterk.”

Die grootse verlangens vertalen zich in ‘levens 
als afvinklijstjes’. We moeten zo veel mogelijk 
ervaringen, avonturen en belevenissen kun-
nen afvinken, anders is ons leven niet ge-
slaagd. Willen wij, moderne mensen, niet  
gewoon te veel?
“Goede vraag. Ik denk nu aan dat personage dat 
je al noemde uit ‘Bowlen in Philadelphia’. Dat is 
ook echt iemand van nu. Hij is rond de dertig, 
heeft in zekere zin de wereld nog aan zijn voeten 
en is duidelijk opgegroeid met het idee dat in 
principe alles kan. Ik merk wel vaker bij zulke 
mensen dat het idee van onbegrensde mogelijk-
heden ook erg benauwend kan zijn. Ik denk dat 
hij in zekere zin gegeseld wordt door het feit dat 
alles kan. Hij kan uit al die opties niet zo goed 
kiezen, hij verdrinkt een beetje in die grote we-
reld en ik denk dat veel van de personages dat 
delen.”

Vanwaar komt al dat verlangen?
“Voor een groot stuk wordt dat aangewakkerd 
door de mensen om je heen. Het is een soort op-
bod, waaraan niemand zich kan onttrekken. De 
niet onterechte gemeenplaats is dat er op sociale 

media voortdurend een soort super-
levens wordt geafficheerd, maar ik 
denk dat het ook in je directe omge-
ving zit. 

“Neem nu die jongen uit ‘Bowlen 
in Philadelphia’, om hem maar 
weer te noemen: hij heeft een rela-
tie waarin de dingen allerminst van-
zelf gaan, die nu ook niet per se ver-
schrikkelijk is, maar waarmee hij 
wel worstelt, en hij verliest zich ver-
volgens zo makkelijk in bewonde-
ring voor dat koppel dat naar Ame-
rika verhuisd is en bij wie hij op 
bezoek is. Hij denkt: ja, zíj zijn daad-
krachtig, zij hebben het voor elkaar, 
zij beleven een avontuur! Bij hem 
zie je heel erg dat er overal rond 
hem heen wel iets interessanters 
lijkt te gebeuren. Hij gaat zelf naar 
een congres in New York. Mocht hij 
dat van de buitenkant zien, zou hij 
daar wellicht ook jaloers op zijn, 
maar nu hij er zelf heengaat, inte-
resseert het hem eigenlijk geen bal. 
Dat idee is iets dat veel personages 
in het boek delen en ik denk veel 
mensen vandaag de dag ook.”

Het idee dat het elders beter is.
“Ja, dat iets je aanlokkelijker toe-
schijnt. Dat kan je in beweging krij-
gen, maar ook verlammen.”

Dromen kunnen inderdaad verlammend wer-
ken. Het personage in ‘Bowlen in Philadelphia’ 
herhaalt als een mantra: ‘Het gaat goed, het 
komt goed’, liever dan onder ogen te zien hoe 
slecht zijn relatie is. Zou hij niet beter het heft 
in handen nemen en zijn partner verlaten?
“Zeker. Alleen, dat kunnen wij vanaf de buiten-
kant heel makkelijk zeggen, maar ik begrijp hem 
volkomen, want het is ontzettend moeilijk om 
jezelf van een afstand te bekijken. Hij had na-
tuurlijk ook verwachtingen over zijn relatie. Het 
begin was heel florissant en liefdevol en daar 
blijft hij aan vasthouden. Als er daarna zaken 
minder goed gaan, zoals dat vaak gaat in relaties, 
blijft hij denken: ‘Het begin was goed, er zat íéts 
goed, dus dat komt wel terug’. 

“Het ís gewoon heel moeilijk om, terwijl din-
gen geleidelijk verschuiven, één punt te her-
kennen en te zeggen: dit is niet goed meer, 
hier trek ik de grens. Er is een bekend experi-
ment waaraan ik nu moet denken: als je ie-
mand 100.000 euro biedt om bijvoorbeeld een 
voorbijganger in een gracht te gooien, dan doe 
je dat wellicht. Maar als ik de hele tijd 1 euro 
van dat bedrag aftrek, wordt het heel moeilijk 

voor jou om te bepalen wanneer je het niet 
meer doet. Dat gebeurt geloof ik ook in veel 
liefdes- en vriendschapsrelaties. Dingen ver-
schuiven gaandeweg en dan is het heel moei-
lijk om op één welgekozen moment het roer 
om te gooien. 

“Dat is het lastige aan verwachtingen, die zijn 
vaak nogal ruim op te vatten. Het is niet: ‘de ver-
wachting is dat op die dag dit of dat gebeurt’, 
want dan weet je perfect of iets is uitgekomen of 
niet, maar de verwachting is ‘een grootser le-
ven’. Tja, wat is dat? Een reis naar Amerika 
echoot dat nog enigszins, dat voldoet in zekere 
zin aan die verwachting…”

Maar het congres is saai, het is warm in de 
stad, het appartement is klein…
“Ja, en je kunt dan niet zeggen: mijn apparte-
ment is klein, dús mijn avontuur is mislukt.”

Liever dan de waarheid onder ogen zien, lijkt 
het soms alsof de personages in uw bundel de 
leugen verkiezen en moedwillig blinde vlek-
ken inbouwen.
“Als je jong bent, vertel je jezelf natuurlijk graag 

een groots verhaal: ik ga zó leven, dít moet mijn 
leven worden. Ik denk dat het erg pijnlijk is om 
dan op een gegeven moment tegen jezelf te zeg-
gen: ik hoopte misschien dat dit erin zat, maar 
blijkbaar ben ik daartoe niet in staat. Ook in een 
relatie of vriendschappen lijkt het me knap lastig 
om te zeggen: ik lig onder. Of: het is niet wat ik 
ervan hoopte. Dan neem je namelijk niet alleen 
afstand van die relatie, maar ook van je vroegere 
zelf die daarin geloofde, en van alle verhalen die 
je daar omheen hebt gebouwd.”

Is dat ook niet de angst om te falen?
“Dan zitten we in het domein van toegeven dat 
je inwisselbaar en overbodig bent. Of ‘gewoon-
tjes’. Dat is een besef dat veel mensen volgens 
mij wel hebben, maar tegelijk proberen te ont-
vluchten en ontkennen. Het vloekt natuurlijk 
heel erg met dat idee van ‘je kunt alles worden’, 
‘je bent uniek’. Niet iedereen kan uniek zijn, na-
tuurlijk.” (lacht)

‘Iedereen is uniek, behalve ik’, zoals Herman 
Brusselmans al schreef.
“Precies.” (lacht)

Wat met de mensen die niet meekunnen in het 
maatschappelijk ideaal van een vol en succes-
rijk leven? Zijn zij de achterblijvers uit de titel?
“In Nederland waren er een jaar geleden allerlei 
rellen en toen werd aan minister-president Rutte 
gevraagd: ‘Interesseert het u wat die mensen be-
weegt?’ Rutte zei toen simpelweg dat dat hem in 
het geheel níét boeide. Dat vind ik zo’n faliekan-
te fout, niet eens hoofdzakelijk omdat die men-
sen zich dan ongehoord voelen, maar vooral om-
dat het lijkt te zeggen: die relschoppers zijn ráár 
en wij moeten tegen hen optreden, in plaats van 
de veel logischere gedachte: die mensen hebben 
allerlei tegenslag die wij deels wel en deels niet 
kunnen voorkomen en daar moeten we ons in 
verdiepen. De gedachte dat iedereen zo ver kan 
afglijden, lijkt tegenwoordig helemaal te ontbre-
ken. Volgens mij zou dat nochtans een van de 
basisaannames moeten zijn van de politiek, en 
ook van het schrijven.

“Als ik lees, maar zeker ook als ik schrijf, vind 
ik het interessanter om me in te leven in de ge-
vallen die we in het gewone leven geneigd zijn 
een beetje te veronachtzamen. Ik denk dan: wat 
voor verhaal zou daarachter zitten? Ik probeer 
me voor te stellen hoe iemand tot bepaalde ex-
treme gedragingen kan komen. Daarom denk ik 
dat mijn oog vaak valt op mensen die niet op het 
podium staan, mensen die niet de grote win-
naars van de maatschappij zijn. Bij Rutte klinkt 
heel erg door dat prestaties altijd een eigen ver-
dienste zijn en dat als je het niet haalt het je ei-
gen schuld is. Dat is een vreselijke boodschap.”

Misschien bestaan ze, de mensen die hun ei-
gen lot en geluk bepalen, maar de meesten 
van ons zijn passagiers, zijn mensen die níét 
aan het stuur zitten.
“Ja, heel wat van de personages koesteren de 
misleidende gedachte dat ze het lot een duwtje 
in de goede richting kunnen geven, maar mer-
ken dan dat ze, zoals wij allemaal, overgeleverd 
zijn aan toeval en willekeur. Misschien bestaat ze 
hoor, de categorie mensen die je ‘chauffeurs’ zou 
kunnen noemen, maar die komt niet echt in de 
bundel voor.” (lacht)

Veel mensen gaan juist daarnaar op zoek: naar 
een gevoel van controle.
“Ik denk ook wel dat sommige van mijn persona-
ges zich even chauffeurs wanen. Neem nu de 
verteller in het eerste verhaal. Hij komt in het 
bezit van een vriendenboekje, waardoor hij even 
het idee krijgt dat mensen leesbaar zouden kun-
nen zijn, met andere woorden dat je behalve 
hun lievelingsgerecht en -kleur, ook hun diepste 
zorgen, dromen en verlangens zou kunnen ken-
nen. Van alle verhalen gaat dat verhaal het meest 
over controle. Hij voelt zich even méér dan een 
passagier en méér dan een achterblijver, maar 
dat is ook meer een kortstondige oprisping dan 
een blijvende toestand.”

Zijn verlangen naar leesbaarheid ontstaat uit 
een grote behoefte, een tekort. Heel mense-
lijk, lijkt me dat: staand in de stront, dromen 
we van de sterren.
“Ja, hij weet zich duidelijk geen raad met gewone 
sociale interacties en gaat daardoor dromen dat 
je bij wijze van spreken een oortje in kunt heb-
ben dat je influistert: die vindt dit, die houdt 
daarvan, die wil nu dat. Eigenlijk is dat iets heel 
aandoenlijks: hij wil permanent een soort hulp-
lijn tot zijn beschikking hebben. Op deze manier 
zou ik me wél staande kunnen houden in de 
werkelijkheid, denkt hij. Want dat kan hij na-
tuurlijk niet echt, maar daar hoopt hij wel op, zo-
als wij allemaal.”

‘In een relatie of vriendschappen lijkt het me knap lastig om te zeggen: ik lig onder. Of: het is niet 
wat ik ervan hoopte.’ © reBeCCa FertINeL

Boeken.

Thomas Heerma van Voss begeeft zich in de onzekere wereld van de verlangende mens

Thomas Heerma 
van Voss, Passagiers/
Achterblijvers, 
das Mag, 224 p., 
21,99 euro.

• geboren op 13 
juni 1990 in 
amsterdam

• studeerde engels 
in Londen en 
Nederlands in 
amsterdam

• romandebuut De 
allestafel (2009), 
daarna Stern 
(2013) en Condi-
ties (2020, longlist 
Libris)

• schreef samen 
met zijn broer 
daan de thriller 
Ultimatum (2015)

- publiceerde in Vrij 
Nederland, de 
Volkskrant, NrC...

• verhalenbundel  
Passagiers/
Achterblijvers is nu 
uit bij das Mag

‘ALS JE JONG BENT, HEB JE HEEL 
ERG HET IDEE DAT DE WERELD 

LATER ZAL GROEIEN EN  
OVERROMPELEN. TERWIJL  

HIJ EERDER KRIMPT’


