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Saša Stanišić onderzoekt zijn wortels
in 'Herkomst'
Saša Stanišić over 'Herkunft'
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Saša Stanišić (1978) vluchtte op zijn veertiende met zijn ouders naar
Duitsland. Hij debuteerde in 2006 en schrijft verhalen, essays en
romans. Met zijn vierde roman, ‘Herkunft’, won hij in 2019 de
Deutsche Buchpreis. Afgelopen najaar bracht uitgeverij Ambo|Anthos
‘Herkomst’ uit, de Nederlandse vertaling van die roman, door
Annemarie Vlaming. Karolien Berkvens - zelf ook auteur stelde Stanišić per mail enkele vragen.
Het is maart 2008. De schrijver Saša Stanišić moet voor de aanvraag van het
Duitse staatsburgerschap zijn levensloop beschrijven. Riesenstress! Hij neemt pen
en papier en noteert eerst maar eens zijn geboortedatum: 7 maart 1978. Het
regende die dag in zijn geboorteplaats Višegrad. En verder? Hij maakt een tabel,
dat kunnen ze bij de vreemdelingendienst vast waarderen, en vult gegevens in
over zijn schooltijd in Joegoslavië en zijn studie Slavistiek in Heidelberg. Maar
nee, een leven als een geordend lijstje, dat komt hem onbetrouwbaar voor.
Telkens begint de schrijver opnieuw, maar met ieder antwoord ontstaan nieuwe
vragen.
Het is oktober 2019. Bij de opening van de Frankfurter Buchmesse ontvangt Saša
Stanišić de prestigieuze Deutscher Buchpreis voor zijn roman 'Herkunft'. De jury
looft de grote fantasie en onconventionele aanpak van de schrijver. Met 'Herkunft'
geeft Stanišić op geheel eigen wijze een antwoord op de vraag, die hem sinds zijn
vlucht naar Duitsland (1992) zo vaak is gesteld: waar kom je vandaan?
Herkomst, schrijft Stanišić in dit boek, is vaak slechts een constructie, een soort
kostuum dat je voor eeuwig moet dragen. Daarom leiden beschrijvingen
regelmatig tot gemeenplaatsen, tot Zugehörigkeitskitsch. En dat past noch bij zijn
levensverhaal noch bij zijn schrijverschap.
‘Literatuur is voor mij alles, behalve eenduidigheid. Ook het onbegrijpelijke,
begrijp ik beter, of laat ik eerder toe, wanneer ik het uit verschillende
perspectieven kan bekijken of het verschillende stemmen verleen.’
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In Herkunft verzamelt Stanišić niet alleen zijn eigen herinneringen aan zijn jeugd
in Joegoslavië en zijn puberteit in een Duitse nieuwbouwwijk, maar ook die van
zijn ouders – zijn moeder komt uit een familie van seculiere moslims, zijn vader is
een Bosnische Serviër – en grootouders.
Sinds de Joegoslavische oorlogen leven de leden van zijn familie verspreid over de
wereld, op grootmoeder Kristina na. Zij is altijd in Višegrad (Bosnië en
Herzegovina) gebleven. Toen bij haar dementie vastgesteld werd, begreep
Stanišić dat de tijd begon te dringen. ‘Terwijl zij meer en meer vergat, probeerde
ik zoveel mogelijk over haar leven te weten te komen. Niet alles is voor mij
begrijpelijk geworden, maar dat is niet erg. Het was ook een manier om dicht bij
haar te zijn in haar laatste jaren.’

'Herkomst is vaak slechts een constructie, een soort kostuum dat je
voor eeuwig moet dragen.'
Zoals er in Kristina’s geheugen gaten ontstaan, zo laat ook Stanišić een zekere
speelruimte in zijn boek toe. ‘De onbetrouwbaarheid van onze herinneringen en
het verstrijken van de tijd zijn belangrijke thema’s in mijn teksten. Het verleden
grijpt in het heden, dat op zichzelf bestaat uit een mozaïek aan verschillende
gebeurtenissen die tegelijkertijd plaatsvinden. Zoiets laat zich niet in een lineaire
vertelling vatten en daarom dwaal ik bewust af, speel ik met verschillende tijden,
onderbreek en weerspreek ik mezelf. Literatuur is voor mij steeds een spel met
verschillende variabelen, die ik, door middel van een hopelijk goed verhaal, met
elkaar probeer te verbinden’, aldus Stanišić.
Het boek is niet alleen meermaals bekroond, het heeft ook ontzettend veel
reacties losgemaakt. ‘Ik vind het heel mooi wanneer mensen die niets met
Joegoslavië te maken hebben of die zelf geen oorlogs- of vluchtervaringen
hebben, me vertellen dat ze die dingen door mijn boek beter begrijpen.’
Want voor Stanišić gaat dit verhaal niet alleen over het verleden. Het restrictieve
Europese vluchtelingenbeleid vormde een belangrijke drijfveer tijdens het
schrijven. ‘Ik schrijf over identiteit, grenzen en uitsluiting, onderwerpen waar
vluchtelingen vandaag de dag ook mee te maken hebben en die een grote rol
spelen in het huidige debat. Delen van deze roman zijn mijn persoonlijke,
verhalende bijdragen daaraan.’
Uit eigen ervaring weet hij dat een behulpzame docent of een toeschietelijke
beambte een wereld van verschil kan maken. Maar levensbepalende besluiten
zouden niet van toevallige welwillendheid af mogen hangen, vindt
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Stanišić. ‘Mensenrechten moeten serieus genomen worden en zo snel mogelijk
worden omgezet. Alles om dat te doen, is voorhanden.’
Zelf kreeg Saša Stanišić overigens in 2013 het Duitse staatsburgerschap.
Promotievideo van uitgever Random House:
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