


23 jaar werkte Sasha Jovanovich 
(°1963) aan Het konijn. Het 
begon allemaal met een teke-

ning van een mannetje met lange oren. 
Jovanovich voelde meteen dat er een 
verhaal achter zat. Stap voor stap, met 
soms jarenlange pauzes, kwam dat verhaal 
tot stand. 

Jovanovich groeide op in Kroatië, maar 
toen de burgeroorlog uitbrak, verhuisde 
hij naar Amsterdam. Daar schreef hij zich 
in aan de Rietveld Academie, waar hij in 
1993 afstudeerde. Hij is een veelzijdig 
artiest, die in elke kunstvorm minstens één 
werk wil maken: muziek, video, literatuur, 
schilderkunst en nu ook strips. 

Zo ontheemd als zijn eigen leven, zo 
chaotisch is ook dit verhaal. Jovanovich 
was altijd al geïnteresseerd in absurde 
verhalen. Die vond hij bij Moebius, die 
aan verhalen begon zonder schets of 
scenario. De ene tekening volgde gewoon 
na de andere. Die invloed van Moebius 
zit ook in Het konijn, al ontstond het boek 

eerder organisch en werden losse beel-
den later aan elkaar gekoppeld. Moebius 
is niet de enige inspiratiebron. Er zitten 
talloze verwijzingen naar andere strips, 
stripauteurs, films en andere kunsten 
in Het konijn. Jovanovich noemt Mike 
Mingola en Franquin als voorbeelden, 
maar ook “Hermann Huppen, wiens 
filmische montage ik schaamteloos pro-
beer na te doen”.

Het had niet veel gescheeld of deze 
strip was er nooit gekomen. Aanvankelijk 
broedde de Kroatische auteur op een ver-
haal over een man die plots beseft dat zijn 
hele realiteit een computersimulatie is. En 
toen kwam in 1999 de film The Matrix uit, 
met precies dat thema. Jovanovich dacht 
dat het geen zin meer had om de strip af 
te werken en legde de veertig getekende 
pagina’s opzij. Enkele jaren later infor-
meerde zijn broer ernaar: hij vond dat het 
verhaal van Sasha niets met The Matrix te 
maken had en moedigde hem aan om er 
verder aan te werken. 

Multiversa 
Waar het boek dan wel over gaat?  

Dat is niet in een-twee-drie uit te leggen. 
Op de kaft staat een spookachtig witte 
man met lange konijnenoren en een boog 
in de hand. Een monsterlijke zwarte hond 
(of wolf?) springt onderaan door het beeld, 
een skeletachtige drakenfiguur hangt 
bovenaan. 

In zeventien hoofdstukken brengt 
deze strip het verhaal van een moordende 
psychopaat, die vecht met zijn demonen 
en uiteindelijk de wereld vernietigt.  
In de loop van de strip blijkt dat dat  
alles plaatsvindt in parallelle universums. 
Inspecteur Comello probeert die universa 
te ontrafelen en verklaringen te zoeken 
voor alles wat er gebeurt. 

Het konijn verbindt hekserij en magie 
uit de 18de eeuw met futurisme, fanta-
 sy en sciencefiction, met bijbehorend 
taalgebruik en al dan niet gefingeerde 
technische termen. Personages vloeien 
in en door mekaar, bestaan tegelijkertijd 
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Het konijn van de Joegoslavische auteur Sasha Jovanovich 
is een taaie strip vol tijds- en plaatssprongen, die zich 
bovendien afspeelt in verschillende universa. Maar wie er 
zich doorheen bijt krijgt een indrukwekkend verhaal dat 
heel wat vragen stelt over wat is echt is en wat niet. De 
auteur liet zich onder meer inspireren door de burgeroorlog 
die begin jaren 1990 zijn thuisland uit elkaar scheurde.
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of opeenvolgend in de tijd. Ook gebruikt 
Jovanovich soms andere tekenstijlen. En 
op de achtergrond leeft de existentiële 
horror van de vraag of we rondlopen in 
een illusie die buiten ons geconstrueerd 
wordt. Wat is echt, wat is verzonnen en wat 
speelt zich af in een virtuele wereld waarin 
het brein en de bewuste geest van mensen 
gemanipuleerd worden? 

Sommige van de hoofdstukken zijn 
behoorlijk uitgewerkt, anderen bestaan 
uit maar één pagina. De zwarte tussen-
bladen lijken de sleutel te vormen tot 
het boek, iets wat de auteur bevestigt: 
“Je kunt die tussenbladen inderdaad 
lezen als een synopsis van Het konijn. 
De tekeningen evolueren ook van 
donker naar lichter, met op het einde 

een blauwe poort die naar een nieuwe 
wereld leidt.” 

Opvallend is ook hoe de tekst steeds 
schaarser wordt naarmate het album 
vordert. In de laatste hoofdstukken nemen 
de duistere en dystopische tekeningen het 
volledig over. Hij werd daarvoor geïnspi-
reerd door de Kroatische stripbeweging 
Novi Kvadrat, te vertalen als ‘het nieuwe 
kwadraat’. “Zij maken kunstzinnige strips 
zonder woorden”. Is er in Kroatië dan 
zo’n levende stripscene? “Oh ja, in heel 
ex-Joegoslavië trouwens. We nemen strips 
heel serieus, net zoals in België.”

Achtergronden
Voor Jovanovich is Het konijn deels 

het product van de jarenlange woede die 
hij voelde over de Joegoslavische burger-
oorlog. De vernietiging van zijn vroegere 
vaderland, de oorlogszwangere retoriek 
van de toenmalige Servische, Bosnische en 
Kroatische leiders, lieten een zware indruk 
op hem na: “Iedereen kreeg z’n eigen 
staaatje, en ik verloor het mijne. Mijn land 
was weg, volledig gedesintegreerd”, zo 
vertelde hij in een radio-interview. 

“Ik ben nog steeds ongelooflijk boos 
op de voormalige machtshebbers: ze heb-
ben alles verkwanseld. Je zag heel duidelijk 
dat ze het ravijn inliepen, en toch kon je 
er niks aan doen.” Volgens Jovanovich kon 
je bovendien met niemand meer praten. 
Iedereen dacht dat hij gelijk had en dat hij 
wraak moest nemen op de ander. 

Toen hij werkte voor het Joegoslavië-
tribunaal las hij verslagen over oorlogsmis-
daden, verkrachtingen en folteringen in 
zijn vroegere vaderland. Die troffen hem 
zo diep dat hij last kreeg van posttrauma-
tisch stresssyndroom. De oorlog die hij 
ontlopen had, ontplofte in zijn gezicht. 
Sommige van deze getuigenissen lijken 
terug te komen in Het konijn. Zo is er een 
hoofdstuk waarin het personage Laroux 
een prostituee met messen bewerkt en 
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daarvan een snuffmovie maakt. Ten tijde 
van de Joegoslavië-oorlogen waren er 
volgens krantenberichten folterfilms te 
koop uit de oorlog. Die link was er wellicht 
onbewust, volgens Jovanovich. 

Wat is echt?
Er zijn nog andere invloeden. Zo is 

Sasha Jovanovich begeesterd door Fritjof 
Capra’s Het tao van de fysica uit 1975. De 
Oostenrijks-Amerikaanse natuurkun-
dige zette daarin uiteen dat alles wat we 
weten uit de kwantumfysica en andere 
vormen van hogere wetenschap, eigenlijk 
al beschreven werd in oude Indische en 
Chinese geschriften. Onze ‘realiteit’ is een 
illusie, geen materie, maar vormen van 
energie. Wat we denken te weten, is een 
constructie. 

Die wijsgerige en wetenschappelijke 
inzichten ziet Jovanovich ook in de dage-
lijkse realiteit van de Balkan: de systemen 
veranderen, de grenzen veranderen, maar 
de mensen en hun chaotische irrationa-
liteit blijven hetzelfde. Daarin ligt veel 
schoonheid: de mensen zijn er warm en 
open, vreemdelingen hebben meteen 
toegang. De minder rooskleurige kant 
daarvan is dat iedereen zich met iedereen 
bemoeit. Als je anders bent, bijvoorbeeld 
in kledij, of je kijkt iemand te lang aan, dan 
“moet je heel snel rennen, of vechten”. 

In het dankwoord leidt de auteur de 
lezer tot slot nog naar de film Harvey uit 
1950. Hoofdpersonage Elwood P. Dowd 
(gespeeld door James Stewart) is een lieve, 
wat excentrieke man die de hele dag praat 
tegen zijn beste vriend Harvey. Alleen is 
dat een bijna twee meter groot onzicht-
baar konijn. Dowd houdt Harvey niet 
verborgen en bestelt zelfs extra drank voor 
hem op café. “Het punt van de film is dat 
Harvey wel degelijk echt bestaat”, volgens 
Sasha Jovanovich. “Hoewel hij nooit zicht-
baar wordt in de film, behalve in een por-
tret waarop hij samen met Elwood Dowd 
afgebeeld staat. Het is die afbeelding die 
model stond voor het konijn uit het laatste 
hoofdstuk van mijn boek.” 

De invloed van deze film op Het konijn 
is, naast de inspiratie en het dier zelf, dui-
delijk: wat is echt, wat is niet echt? Is wat 
zogenaamd ‘echt’ is niet hetgeen we zelf 
construeren en definiëren? En kunnen we 
daar vrede mee hebben? 

Het konijn  
is uitgegeven 
bij Scratch 
Books.
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dEels heT producT van de 
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voelde over de joegoslavische 
Burgeroorlog
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NeeM DaN eeN  
AboNNement  
op StrIpgIDS!
Volgens de Volkskrant  
het mooiste striptijd-
schrift van Europa. Het 
blad verschijnt twee keer per  
jaar en kost amper 35 euro  
(voor abonnees in België). 

Je krijgt er bovendien per editie 
een unieke (want genummerde en 
gesigneerde) prent bij. Zeg nu zelf, 
zo’n aanbod laat je toch niet liggen?

S N E L ,  V E I L I G  E N  E E N VO U D I G 
A B O N N E R E N  D O E  J E  V I A 

stripgids.org/stripgids/abonnementen 
Of bel 02 808 55 23
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