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LANGVERWACHT

‘Finse dagen’ 
De nieuwe roman van 

Herman Koch

“Ik hou van karakters die hun 
theorieën over schrijven of over 

het leven uitleggen en dan op 
de tegenovergestelde manier 

handelen.”

FOTOGRAFIE: EVA BROEKEMA / NATHALIE SAMAIN / ARCHIEF

‘Finse dagen’ is de nieuwe roman van Herman Koch, 
bestsellerauteur van onder andere ‘Het diner’ en ‘De greppel’. 
In ‘Finse dagen’ keert hij terug naar Finland en zijn jeugd in 
Amsterdam-Zuid.
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LEVEN EN WERKEN

H erman Koch haat deadlines. De auteur geeft toe 
dat hij alles tot het laatste moment uitstelt, een le-
venslange gewoonte waardoor hij uit het Montes-
sori Lyceum in Amsterdam werd geschopt toen hij 

een schooljongen was. 
“Uitgeschopt is een te sterk woord,” zegt Koch, grinnikend over 
zijn ’opleiding. “Maar ze hebben me wel aangemoedigd om te 
vertrekken. Hun methode was vrij liberaal. Je moet tijdens het 
schooljaar onafhankelijk en georganiseerd zijn met je werk - je 
huiswerk is je eigen verantwoordelijkheid - en ik was volkomen 
niet in staat om dat te doen. Ik heb alles uitgesteld tot het einde 
van het jaar.”
De Montessori-methode wordt verondersteld innerlijke disci-
pline te ontwikkelen, maar werkt duidelijk niet voor iedereen, 
grapt Koch. 
“Ik ben nog steeds zo,” zegt hij. “Als ik een deadline heb, laat 
ik die tot het einde. Ik stel alles uit.” Als voormalig tv-komedie-
schrijver en -acteur, is Koch geen man die zichzelf te serieus 
neemt. Zijn eerste roman, ‘Red ons, Maria Montanelli’, gepu-
bliceerd in 1989, ging over een slachtoffer van een Montesso-
ri-school (de voornaam van de opvoeder Montessori was Ma-
ria) en is beschreven als ‘een mix van bekentenis en tirade in 
de stijl van JD Salinger’. Het leidde tot de satirische humor die 
kenmerkend is voor de fictie van Koch, die grotendeels is geba-
seerd op de zwakheden en obsessies van middenklassefamilies.
Koch werd in Arnhem geboren en verhuisde met zijn gezin naar 
Amsterdam toen hij twee jaar oud was. Hoewel hij al op jonge 
leeftijd fictieschrijver wilde worden en 19e-eeuwse Russische 
literatuur aan de universiteit studeerde (tot hij zich verveelde 
in een klaslokaal), werd hij als acteur en komedieschrijver naar 
de televisie getrokken. Het succes van een komische sketch-
show, Jiskefet, die hij samen met twee vrienden, Kees Prins 
en Michiel Romeyn, bedacht, maakte van Koch een tv-ster in 
Nederland. De absurdistische serie was een voorloper van tv-
shows zoals Little Britain. 
Acteren hielp Koch als fictieschrijver: “Het leerde me hoe ik een 
stem voor een personage kon vinden, wat het belangrijkste is. 
Als je eenmaal weet hoe iemand spreekt, is de scène of roman 
al voor 90 procent klaar. Ik mis het acteren echter niet. We heb-
ben Jiskefet 15 jaar gedaan; het was echt tijd om te stoppen.”
Koch heeft zijn fictie-schrijven nooit verwaarloosd tijdens het 
werken op televisie. Zijn eerste boek, een verzameling korte 
verhalen, werd gepubliceerd in 1985. Het werd gevolgd door 
een andere verzameling verhalen die hij schreef onder het ps-
eudoniem Menno Voorhof. Hij schreef ook krantencolumns 
voor de Volkskrant. Gedurende die tijd woonde Koch een half 
jaar in Finland, nog eens zes maanden in Marokko, en uiteinde-
lijk zeven jaar in Spanje, meestal in Barcelona. 
“Ik kreeg het idee dat wonen in een ander land mijn schrijven 
zou stimuleren. Dat deed het. De afstand tot mijn eigen land en, 
nog belangrijker, de afstand tot mezelf, gaf mijn schrijven een 
nieuwe impuls.”
Het niet halen van deadlines is misschien verleden tijd voor 
Koch, die ook Spaans, Duits en Engels spreekt. “Het zou bijna 
onmogelijk voor mij zijn om een   boek te schrijven zonder deze 
humoristische aspecten. Ik wil niet altijd proberen grappig te 
zijn. Kijk hoe grappig ik ben, dat soort dingen, maar ik kijk naar 

een personage in de manier waarop hij spreekt. Zowel ‘Het di-
ner’ als ‘Zomerhuis met zwembad’ zijn een soort ’innerlijke 
stem-boeken’, monologen van de verteller. Als die stem geloof-
waardig is, kan het personage zichzelf bijna alles toestaan.”

‘Het diner’ was een enorm succes. Heb je toen je hoogte-
punt bereikt?
Herman Koch: Ik weet het niet zeker. Misschien kunnen we 
dat over 25 jaar concluderen? Bij elke nieuwe roman die ik aan 
mijn uitgever overhandig, vertel ik hem: “Dit is het boek waar-
door lezers stoppen met praten over ‘Het diner’.” Ik denk soms: 
laten we hopen dat dit boek hen ‘Het diner’ helemaal zal doen 
vergeten. 
Ik voelde echt dat ik een piek bereikte toen ik mijn eerste roman 
in druk zag. Op een nogal morbide manier kijk ik uit naar mijn 
ondergang – “Hij was het helemaal kwijt, lees dit (...)”. Dit zou 
tenminste een nieuwe ervaring zijn, misschien zelfs iets om een   
boek over te schrijven.

Je romans lezen vaak ongemakkelijk, zoals het gevoel dat 
we krijgen wanneer een cabaretier iets zegt dat zo waar is 
dat het pijn doet, maar toch lachen we nog steeds. Veroor-
zaak je het ongemak bij jouw lezers met opzet? 
Het is iets dat ik niet kan vermijden. Tegelijkertijd maak ik me-
zelf ongemakkelijk en dat is mijn eerste doel: identificeer ik me 
nog steeds met dit of dat personage of heeft hij me verloren? Ik 
probeer dit gevoel zo ver mogelijk uit te rekken. Voor de lezer is 
de ervaring anders. De een maakt afstand in een vroeg stadium 
van het boek, een ander blijft bij het personage dat ongemakke-
lijke gevoelens produceert tot de laatste pagina. Er is een uit-
wisseling in ‘Geachte Heer M’, waar twee personages klagen dat 
Nederlanders over de hele wereld bekend stonden om hun libe-
rale houding, maar nu letten mensen alleen op het steeds zicht-
baarder wordende rechtsextremisme. In dit gesprek plaatst de 
roman vraagtekens bij de betekenistolerantie - iets dat vaak als 
een deugd wordt bevestigd. Hier ga ik me weer ongemakkelijk 
voelen, waarom? Misschien is het omdat tolerantie altijd zo’n 
mooie beleving had. Tot nu toe feliciteerden we onszelf met 
onze tolerantie, maar vanuit een positie van luxe in een vrije 
wereld waar de weinige immigranten uit arme en grappige lan-
den alleen moesten worden getolereerd om ons een beter ge-
voel over onszelf te geven. Dit kwam voort uit een gevoel van 
superioriteit. Misschien voel je je (en ik) ongemakkelijk omdat 
we nooit het label met de tegenovergestelde classificatie willen 
krijgen: intolerantie. Maar ik ben er vrij zeker van dat we alle-
maal veel intoleranter zijn dan we zouden willen toegeven. Je 
hoeft niet rechts te zijn om deze gevoelens te hebben.

Ik denk aan een politiek figuur als Trump. Denkt u dat zijn 
opkomst verband houdt met dit liberale idee van toleran-
tie? 
In zekere zin is het dat, maar ik denk dat tolerantie slechts een 
klein deel van het beeld is. Je kunt zelfs Donald Trump ervan 
beschuldigen te tolerant te zijn voor veel zaken, waaronder 
Vladimir Poetin. Ik denk dat zijn opkomst veel meer verband 
houdt met de eens zwijgende meerderheid en nu behoorlijk lui-
de minderheid. Mensen zijn boos. Heel boos over veel dingen, 
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vooral niet serieus genomen worden door het meer liberale (to-
lerante) deel van de bevolking. De heer M, de auteur, wijkt vaak 
af op een moment van spanning om een   verhaal in het verhaal te 
vertellen. Eén personage wijst erop, want jij, de auteur van het 
boek, dwaalt ook af in een moment van spanning. Ben jij, je ei-
gen moeilijkste criticus? Ja dat ben ik. Maar dit is ook een kleine 
grap. Ik hou van karakters die hun theorieën over schrijven (of 
over het leven of bijna alles) uitleggen en dan op de tegenover-
gestelde manier handelen. Dit doe ik meestal zelf.

Onder de donkere spanning van je romans loopt een sterke 
stroom van humor. In ‘Geachte Heer M’ komt het vaak van 
de auteur die zichzelf en zijn leven als een bekende schrij-
ver voor de gek houdt. Welke rol speelt humor voor jou als 
schrijver?
Voor mij is humor het zout in de maaltijd, het moet er zijn, voor 
mij komt het vrij natuurlijk, ik kan het gewoon niet vermijden. 
Ik wil geen ‘grappige’ boeken schrijven waar we allemaal ons 
hoofd altijd om moeten lachen. De humor moet van achteren 
komen, waar we het niet verwachten. En het leven van een be-
kende schrijver is iets waar je vrij gemakkelijk om kunt lachen. 
’Geachte heer M’ is verbazingwekkend omdat het, in tegenstel-
ling tot het leven, allemaal samenkomt. Aan het einde beseft de 
lezer de omvang van zijn ingewikkelde constructie. 

Heb je de plot gepland voordat je het boek schreef? 
Nee helemaal niet. Ik ging van hoofdstuk naar hoofdstuk, deel 
naar deel. Ik kan niet anders werken, ik moet zelf de spanning 
voelen, anders verveel ik me. Ik zou me erg vervelen als ik ge-
woon een schema volg. Maar uiteindelijk moet ik natuurlijk 
controleren of alles past zoals ik hoop: hoe oud was deze per-
soon in 1971, kan hij/zij dertig jaar later trouwen en kinderen 
krijgen? Dit is extra werk, maar het is leuk om te doen.

Voedt het nemen van dit soort risico de spanning op een of 
andere manier? 
Ja, het niet-weten maakt het schrijven van dag tot dag interes-
santer, en ik geloof dat het precies dit is waardoor de lezer ver-
der wil lezen. 

Ben je ooit een boek begonnen dat niet werkte? 
Misschien ongeveer vier of vijf. Ik heb ongeveer veertig of tach-
tig pagina’s geschreven en wilde toen zo snel mogelijk van het 
idee afkomen. Dus ik begin iets anders.

‘Geachte Heer M’, is een literaire thriller over de samen-
hang tussen feit en fictie, over de ijdelheid en het narcisme 
van de ouder wordende schrijver die zijn piek voorbij is. 
Had je bepaalde inspiratie voor het karakter van Mr M? 
Als ik zijn standpunt in het tweede deel van het boek neem, lijkt 
hij misschien een beetje op mij als ik 20 jaar ouder ben. Ik hoop 
het niet. Ik hoop dat ik niet zo cynisch zal zijn als hij, maar er is 
altijd die mogelijkheid. 

Dus is Mr M de schrijver die je nooit hoopt te worden?
In zekere zin wel. Ik ben bijna nieuwsgierig om terug in de ver-
getelheid te raken en niet zo bekend te zijn, zeker in mijn eigen 

land. Soms wou ik dat ik op een feestje niet deze Herman Koch 
was die iedereen als schrijver kent. Ik wou dat ik een anoniem 
persoon was. En ik kan die ervaring alleen vinden als ik in een 
groep vreemden in Italië of Spanje zit die geen flauw idee heb-
ben wie ik ben. 

Wat vind je niet leuk om de beroemde Herman Koch te zijn? 
Sommige mensen beginnen meestal een gesprek over literatu-
ur of mijn boeken. Maar ik praat ook graag over voetbal of de 
Olympische Spelen of films. Er is een manier waarop mensen 
de neiging hebben om meer belang te hechten aan wat een 
schrijver te zeggen heeft. Het gebeurt zelfs met politieke dis-
cussies: “Dus wat is uw mening hierover als schrijver?” 

Denk je dat schrijvers op een voetstuk worden geplaatst? 
Ja. En zo niet, dan is het de andere reactie - mensen die heel 
duidelijk met je willen communiceren: “Denk niet dat je ie-
mand bent alleen omdat je een schrijver bent.” De meeste 
mensen hebben nog steeds dit vooroordeel dat een schrijver 
niet echt werkt. 

Mr M is een literaire antiheld. Wie zijn je eigen literaire hel-
den? 
Ik begon mijn echte liefde voor literatuur met 19e-eeuwse Rus-
sen, het lezen van Tsjechov, Tolstoj en Dostojevksyi. Ik was in 
mijn late tienerjaren, dus ze hebben me het meest beïnvloed. 

“Ik ben er vrij zeker van 
dat we allemaal veel 

intoleranter zijn dan we 
zouden willen toegeven.”
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Wat ik nu lees is voornamelijk hedendaagse Engelse en Ameri-
kaanse literatuur, maar je kunt niet meer over een invloed 
praten - de invloed begint eerder. 

Je had je eerste grote internationale literaire succes pas als 
vijftiger. Waren er voordelen aan dit late succes? 
Ja, ik denk dat als ik op 23-jarige leeftijd een zeer succesvolle 
roman had geschreven, ik misschien het volgende zou hebben 
gevoeld: wat nu? Dit succes dat ik later kreeg, is een soort bo-
nus. Ik behandel het meer als een geschenk dan te denken dat ik 
eindelijk de wereld zal laten zien wat voor een geweldige schri-
jver ik ben. Ik heb deze ambitie niet meer. Misschien heb ik die 
ambitie zelfs nooit gehad. 

Sommigen noemen je ‘Herman Koch de provocateur’, een 
schrijver die graag op knoppen drukt. Herken jij je in dat 
label? 
Wanneer ik mijn romans schrijf, wil ik niet zoveel mogelijk lez-
ers uitdagen. Maar ik denk wel dat er altijd algemeen aanvaarde 
meningen in onze samenlevingen zijn die een beetje provoca-
tie nodig hebben, zodat we ze weer objectief kunnen zien, van 
buitenaf. In het bijzonder de zogenaamde politiek correcte 
mening. Mensen die zich aan deze overtuigingen houden, voe-
len zich erg veilig en op hun gemak - ze kunnen zelfs het gevoel 
hebben dat ze gewoon ‘goede’ mensen zijn omdat ze dat doen. 
Voor mij is dit echter niet zo duidelijk: ik vermoed altijd dat 
mensen die de wereld willen redden of tegenstanders zijn van 
kernenergie ook heel goed slechte echtgenoten of echtgenotes 
kunnen zijn, slechte ouders. Dit, denk ik, is de taak van de ro-
manschrijver: laten zien dat ‘goede’ mensen ficties kunnen zijn, 
en dat ‘slechte’ mensen misschien een mening hebben die we in 
werkelijkheid allemaal graag willen delen, maar dat we te bang 
zijn om ze openlijk uit te drukken. 

Is het eerlijk om te zeggen dat je je lezers graag ongemak-
kelijk maakt? 
Dat doe ik; er moet een gevoel van onbehagen zijn bij de lezer. 
Ik streef er nooit naar mijn personages sympathiek te maken, 
alleen gedenkwaardig. Is er één sympathiek personage in ‘De 
gebroeders Karamazov’? Ik zou me snel vervelen in het hebben 
van echte monsters of echte goeddoeners in mijn romans: ze 
zouden elk te eendimensionaal zijn. Personages moeten net als 
wij allemaal zijn, alleen een beetje moediger of laf. En een ro-
man mag de lezer nooit een mening opdringen; lezers moeten 
zelf beslissen wat ze denken. Hierdoor voelen sommige lezers 
zich ook ongemakkelijk. 

Naar aanleiding daarvan zijn je personages beschreven als 
volkomen onwaarschijnlijk. Wat is jouw reactie op die be-
schrijving? 
Ze zijn op een bepaalde manier onwaarschijnlijk, maar ik per-
soonlijk houd er nooit volledig van. Ik schrijf geen satirische 
romans met karikaturen van echte slechte mensen erin. Om 
over een personage te schrijven, of vanuit het gezichtspunt 
van een personage, moet ik op een of andere manier sympathie 
voor hem of haar voelen. Ik ben het misschien niet eens met 
bepaalde acties of gedachten, maar ik probeer ze altijd te begri-

jpen. En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, geloof 
ik echt dat ‘niet-sympathieke’ karakters het zout van de aarde 
zijn - ze kunnen grappig zijn en ons aan het lachen maken, of 
shockeren en in opstand brengen, maar uiteindelijk denk ik dat 
ze veel meer ac bieden - curator-versie van “de waarheid” dan 
hun meer sympathieke tegenhangers. Ik denk dat we allemaal 
onbetrouwbare vertellers zijn - en daarom is de onbetrouwbare 
verteller in een roman het dichtst bij het echte leven. Denk even 
na hoe we onszelf presenteren aan een andere persoon, hoe we 
proberen indruk te maken op een man of een vrouw op een 
date, of een potentiële werkgever. Waar is de betrouwbaarheid 
daar? We bedenken vanaf het begin en proberen onszelf een 
beetje interessanter of slimmer of avontuurlijker te maken dan 
we in werkelijkheid zijn. Mijn vertellers proberen indruk op de 
lezer te maken, maar we kunnen ze doorzien. Ze spreken zich-
zelf voortdurend tegen, maar ik hoop dat de lezer van buitenaf 
een vollediger beeld van hem (of haar) krijgt: door wat hij zegt 
en doet, maar ook door wat hij niet zegt en ongedaan maakt. 

Zowel ‘Het diner’ als ‘Zomerhuis met zwembad’ richten 
zich op vaders en hun reacties op een incident met hun 
kinderen. Is dat een onderwerp waar je vooral in geïnteres-
seerd bent? 
Ik ken ouders die echt geloven dat hun zonen en dochters enge-
len zijn, en soms zijn ze dat ook. Maar wat me het meest interes-
seerde, was de verantwoordelijkheid die je zou kunnen voelen 
als er iets misgaat - verantwoordelijkheid, niet alleen voor de 
opvoeding van het kind (“Wat heb ik verkeerd gedaan?”), maar 
ook voor hun biologie. We zijn zo trots als we de ‘goede’ eigen-
schappen in ons kind herkennen die duidelijk van ons afkom-
stig zijn, maar zullen we eerlijk genoeg zijn om de ‘slechte’ ei-
genschappen te herkennen die ze ook van ons hebben geërfd? 
En verantwoordelijkheid nemen? 

‘Het diner’ was een internationaal bestseller fenomeen. 
Was je verrast om te zien dat het zo’n universele aantrek-
kingskracht had? 
Ik was zeker verrast. Toen begon ik mezelf af te vragen waarom 
dat zo was. Ten eerste dacht ik dat het misschien te maken had 
met het ouderperspectief van de roman: deze vraag: “Hoe ver 
ga je om je eigen kind te beschermen?” Die op veel van de boek-
jassen te zien was. Maar toen besefte ik dat ‘Het diner’ ook zeer 
jonge mensen aansprak die de algemene mening leken te heb-
ben dat alle volwassenen in het boek nogal gek waren - en dat 
was intrigerend voor hen. Nu denk ik dat de aantrekkingskracht 
meer te maken heeft met de geheime levens die we allemaal op 
een of andere manier leiden: we kunnen nooit echt een andere 
persoon kennen (voor zover we weten, de aardige vent die naast 
ons zit in wiskundeles kan een moordenaar zijn). Er is ook een 
ander aspect dat volgens mij de aantrekkingskracht ervan verk-
laart: het morele. Toen het boek in verschillende regio’s werd 
gepubliceerd, kwamen er verschillende reacties binnen en ik 
realiseerde me dat in sommige landen de duidelijke of logische 
beslissing niet noodzakelijkerwijs zou zijn om je kind bij de pol-
itie in te leveren: je zou ze in feite kunnen plaatsen reëel gevaar 
daarmee. Een groep schoolkinderen in Zuid-Frankrijk (en hun 
leraren) juicht dit aspect van het boek in het bijzonder toe; voor 

“Een roman mag 
de lezer nooit een 

mening opdringen. 
Lezers moeten zelf 

beslissen wat ze 
denken.”
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Wat beter verzwegen kan blijven
—

Op feestjes, tijdens etentjes wordt Herman Koch vaak op meewarige toon gevraagd naar zijn 
‘Finse periode’. Hij doet er zelf ook lacherig over, en dat heeft alles te maken met de onge-
loofwaardigheid van zijn verblijf in Finland. Een lange, onhandige jongen van negentien die 
ervoor kiest om op een zeer afgelegen plek op het land en in de bossen te gaan werken. Het 
klinkt wellicht romantisch, maar dat was het niet. Zijn moeder was kort ervoor overleden en 
Herman ging erheen om weg te zijn van zijn vader en diens nieuwe vriendin, en om uit te stel-
len wat hij eigenlijk allang wist.
Veertig jaar later is Koch terug in Finland en stuit hij op een dichtbundel die expliciet verwijst 
naar zijn eerdere verblijf. Niet langer kan hij deze periode afdoen met een grap. Hij neemt 
zijn eigen geschiedenis onder de loep, onderzoekt hoe herinneringen werken en hoe hij dit 
verhaal kan vertellen zonder de werkelijkheid te besmeuren.
‘Finse dagen’ van Herman Koch is een indringende roman over rouw, volwassen worden en 
over wat je woorden moet geven en wat beter verzwegen kan blijven.
Herman Koch (1953) beleefde zijn internationale doorbraak met Het diner, dat aan 42 lan-
den is verkocht, succesvol is verfilmd en wekenlang op de bestsellerlijst van The New York 
Times stond. In de jaren na het verschijnen van Het diner verschenen bestsellers als Zo-
merhuis met zwembad (2011), Geachte Heer M. (2014) en De greppel (2016). In Finse da-
gen (2020) keert hij terug naar zijn jeugd, waarover hij eerder schreef in zijn debuutro-
man Red ons, Maria Montanelli (1989).
—
€ 22,99 – ISBN 9789026341069 – verschijnt op 14 januari 2020

hen werden ouders afgebeeld die koste wat kost hun kinderen 
verdedigden. Ze hadden zelf veel familieleden in de gevangenis 
en waren blij om te lezen over het soort ouders dat in ‘Het diner’ 
bestond. 

Wat hoop je dat lezers uit je romans meenemen? 
Ik hoop dat ze het leuk vinden om ze te lezen en dat ze daarbij 
hebben gezien dat er geen zogenaamde objectieve waarheid is. 
Er zijn nog veel vragen onbeantwoord gebleven na het afslu-
iten van het boek, en de antwoorden zullen niet door de auteur 
worden gegeven: ze moeten door de lezer worden verstrekt. Of 
nog beter, voor altijd onbeantwoord gelaten.

‘Het diner’ vertelt het verhaal van een noodlottige maaltijd 
in een restaurant met twee koppels. Wie zouden je gasten 
van een fantasiediner zijn? 
Misschien een beroemde voetballer, maar die is misschien 
nogal saai. Ik wil graag de Franse schrijver Michel Houellebecq 
ontmoeten. Maar misschien zou ik na het voorgerecht zeggen: 
“Sorry, Michel, ik moet een belangrijk telefoontje plegen” en 
nooit meer opdagen. 

Er zijn veel disfuncties in je personages. 
Ja, en natuurlijk zijn ze niet zo sympathiek. Maar ik denk dat dit 
het hele punt is van onsympathieke karakters. We houden van 
gekte of slechtheid. 

Als kind werd je gevraagd je Montessorischool te verlaten 
wegens gebrek aan discipline. Heb je nu een gediscipli-
neerd schrijfschema? 
Nee, helemaal niet. De enige discipline die ik heb is dat ik opsta 
en ik weet dat ik moet schrijven, dat ik me beter zal voelen als ik 
schrijf. Niet in calvinistische zin, maar eigenlijk voel ik me men-
taal en fysiek beter als ik enkele alinea’s heb geschreven. Ik wil 
niet echt ‘s ochtends schrijven - het is moeilijk om te beginnen 
- maar als ik ben begonnen denk ik: oh, dit was een héél goed 
idee.    

Bronnen: The Guardian, Salon.com, Readitforward.com
 en The Sydney Morning Herald.

“De antwoorden mogen 
niet door de auteur 
worden gegeven: ze 

moeten door de lezer 
worden verstrekt. Of 
nog beter, voor altijd 

onbeantwoord gelaten.”


