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Het begint bij een vriendenboekje, dat de verteller 
ziet liggen in de gemeenschappelijke brievenbus van 
het woonblok en in een impuls meeneemt naar zijn 
kamer. Het meisje aan wie het boekje toebehoort, is 
inmiddels met haar mama teruggekeerd naar Viet-
nam. Niemand zal het missen. Bovendien is alles 
toch voor iemands ogen opgeschreven? In zijn kamer 
bladert de verteller door het boekje, hij bestudeert de 
fotootjes van Roy, die op Renee is, of van Laurien, 
die gek is op “pizza mar rieta”. De echtheid char-
meert hem. In dit boek is er geen plaats voor “het 
gekonkel of gedraai dat hoorde bij volwassenen”. Het 
begin klinkt onschuldig, maar Thomas Heerma van 
Voss (1990) weet het openingsverhaal van zijn twee-
de verhalenbundel Passagiers/achterblijvers slinks een 
ongemakkelijke richting uit te sturen. 

De ik-figuur is een typisch personage uit het 
intussen omvangrijke oeuvre van Heerma van Voss. 
Net als de personages uit de verhalenbundel De 
derde persoon (2014) blijft deze verteller aan de zijlijn 
staan. Hij observeert zijn omgeving, probeert de 
mensen rondom hen te lezen. Het liefst zou hij 
gewoon een handleiding krijgen, een reeks steek-
kaarten met de verlangens van iedereen rondom 
hen. Zijn eigen verlangens blijven ongrijpbaar, ook 
voor hemzelf. Hij verlangt dat alles in beweging 
komt en blijft in afwachting ter plaatse trappelen. 

Ook Victor uit het knap opgebouwde ‘Bowlen 
in Philadelphia’ is een passagier in zijn eigen leven. 
Na een congres in New York gaat hij op bezoek bij 
zijn studievriend Jacob, die met zijn vriendin Anna 
in Philadelphia is gaan wonen. Veel geregeld heeft 
hij niet. Hij “wilde graag iemand zijn die semispon-
taan door Amerika trok”. In de praktijk komt dat 
erop neer dat hij zijn karretje maar al te graag aan 
zijn vriend vasthaakt. Twee dagen lang laat hij zich 
op sleeptouw nemen, vol bewondering voor het 

leven dat Jacob en Anna delen. In hun piepkleine 
appartementje lijken ze volledig op elkaar inge-
speeld. Ze zijn ondernemend, bouwen aan hun toe-
komst, anders dan Victor en zijn vriendin Michou, 
die tijdens de reis amper van zich laat horen. Victor 
probeert er weinig gedachten aan te wijden. Mee-
surfen op het ritme van een ander leven gaat hem 
gemakkelijker af: hij heeft eenvoudigweg te luiste-
ren en te volgen. Voor hem komt de opmerking van 
Jacob uit het niets: “Victor, jij moet doelen voor 
jezelf gaan formuleren.” Alleen heeft Victor geen 
idee hoe je dat doet, het heft in handen nemen. 

Dat onbestemde verlangen dat alle personages 
delen, houdt de bundel samen. Allen willen ze de 
regie van hun leven meer opnemen, maar daar sla-
gen ze niet in. Er is een regisseur met een spierziek-
te, een gefrustreerde jongeman die geen uitlaatklep 
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vindt voor zijn woede en een dodenherdenking ver-
stoort, iemand die blindelings zijn broer volgt en 
niet weet of hij hem bewondert dan wel haat. De 
verteller uit het ontroerende verhaal ‘Verwachtin-
gen’ legt de vinger op de zere plek: 

Dertig ben ik inmiddels, op mijn leeftijd had jij 
al meer gedaan dan de meesten in een heel leven, 
terwijl ik het idee heb dat bij mij alles nog moet 
beginnen, dat ik voornamelijk aan het warm-
lopen ben geweest.

Die “jij” is de moeder van de verteller, die hier aange-
sproken wordt door haar zoon. Ze is intussen 
bejaard en voelt zich, sinds haar zoon uit het huis is, 
ingeklemd in haar huwelijk. Wanneer haar zoon op 
bezoek komt, blijkt ze niet thuis. Haar zoon door-
loopt zijn ouderlijke huis, mijmert over het levens-
verhaal van zijn moeder, hoopt stiekem dat hun 
beider levens een nieuwe wending nemen. Vooral 
hier toont Heerma van Voss zich een meesterlijke 
observator van menselijke interacties en subtiele 
eigenheden. Hij beschrijft hoe zijn moeder steeds 
meer terugblikt en lukraak begint te vertellen, alsof 
ze jaren heeft gewacht op vragen en nu beseft dat die 
niet meer zullen komen van haar teruggetrokken 
echtgenoot en even zwijgzame zoon. Of hoe ze alle 
bijzondere momenten expliciet benoemt: “[…] er 
was een tijd dat je het niet deed. Dat vreugde nog 
voor zich kon spreken.” 

Het verhaal is een rechtstreeks antwoord op ‘Ik 
ben hier niet opgegroeid’ uit De derde persoon. Daar-
in krijgt de vaderfiguur de centrale rol toebedeeld. 
Ook hier spreekt de verteller in de tweede persoon 
en heeft hij het gevoel dat hij zijn plaats in het leven 
nog niet gevonden heeft. Er zijn meer parallellen 

tussen beide verhalenbundels te trekken. Terwijl de 
ik-figuur uit het openingsverhaal van Passagiers/
achterblijvers geobsedeerd raakt door de figuranten 
van het vriendenboekje, verzint zijn tegenpool uit 
De derde persoon levens voor de klanten van een  
massagesalon in zijn straat. In het tweede verhaal 
bezoeken beide vertellers een vriend in het buiten-
land, al is de reis eerder een vlucht dan een doel op 
zich. Iedereen is zich bewust van zijn positie als 
buitenstaander. Alleen nemen de personages uit 
Passagiers/achterblijvers minder genoegen met die 
rol. Er broeit van alles onder hun onleesbare uiter-
lijk. Ze zijn woedend, ze verlangen naar “iets afwij-
kends, […] een wijziging die aanduidt dat dingen 
niet altijd hetzelfde hoeven te blijven”. Ze schieten 
in actie en vertrekken. Maar zelfs als ze een reis 
ondernemen, voelen ze zich achterblijvers. 

In het slotverhaal ‘Nieuw leven’ komt die dub-
belheid het sterkste naar boven. Roy reist met zijn 
oudere broer Adam naar een afgelegen sneeuw-
gebied in Kazachstan. Samen willen ze hun jongens-
droom waarmaken: een raketlancering van dichtbij 
meemaken. Hoe dichter ze de kosmodroom van 
Bajkonoer naderen, hoe meer vragen Roy zich over 
zijn broer stelt. Hoe kon hij zo dicht bij het lanceer-
platform een logeeradres vinden? Hoe kon hij te 
midden van de pandemie een reis organiseren? Wat 
weet hij eigenlijk over de bezigheden en motieven van 
zijn broer? Het verlaten besneeuwde landschap en de 
bijl die in hun logement gevonden wordt, roepen asso-
ciaties op met The Shining. Alweer blijkt het onder-
huids te borrelen, in realiteit gebeurt er amper iets.

Dat is het knappe aan deze verhalen: het draait 
niet om de gebeurtenissen an sich, maar om de uit-
leg die de personages errond verzinnen. Dat doen ze 
in Heerma van Voss’ typerende, kraakheldere stijl, 
gekenmerkt door milde zelfspot en trefzekere obser-
vaties. Passagiers/achterblijvers is een overtuigend ver-
volgstuk voor een oeuvre dat almaar sterker beklijft. 
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In het slotverhaal ‘Nieuw leven’ willen twee broers  
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