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Peter Thoelen, EOS CommV, 24/01/2022 
 
 

Het Konijn: gruwelijk mooie zwarte fabel 
 
 
Het Konijn is een taai boek. Je raakt er moeilijk in één keer door. Een pluim als het je lukt om het verhaal en de 
subplots in één lezing te doorgronden. Voor deze bespreking had ik verschillende lezingen en herlezingen, in 
stukken en brokken, terugspringend en weer vooruitspringend, nodig. Het is een verhaal met vele lagen, 
opgebouwd met tijds- en plaatssprongen. Het eerste hoofdstuk speelt zich af in 18de eeuw, de rest grotendeels 
in een onbestemde toekomst. Het toekomstverhaal speelt zich bovendien in verschillende realiteiten, 
dimensies of universa tegelijkertijd af. Het verhaal heeft het dan ook over een ‘multiversum’. En dat is net één 
van de kernthema’s van Het Konijn.  
 
 

Het boek 
 
Deze stripnovelle ziet er goed uit. Als een mooi boek, gebonden en met een harde kaft. Op een lichtpaarse 
achtergrond: een spookachtige witte man met lange en scherpe konijnenoren, een boog in de hand. Een 
monsterlijke zwarte hond of wolf springt onderaan door het beeld, een skeletachtige drakenfiguur hangt 
bovenaan. In de loop van het verhaal blijkt het om demonische versies van een hond en een vogel te gaan. 
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De strip is opgebouwd uit 17 samenhangende hoofdstukken. Hoewel die samenhang niet altijd meteen 
duidelijk is. Een aantal episodes zijn behoorlijk lang uitgewerkt, sommige zijn kort, tot zelfs 1 pagina. 
De samenhang van de hoofdstukken blijkt uit de moeilijke verhaallijn, maar ook uit het ‘verhaal’ dat de 
tussenbladen vertellen. Na elke episode is er een zwart schutblad. Een tweede, geïllustreerd zwart blad is de 
aanzet tot het volgende hoofdstuk. Ik lees de kunstzinnige tussenbladen met zwarte achtergrond als de sleutel 
tot het album. Auteur Sasha Jovanovich 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”. 

 

 

 

De personages vloeien in en door mekaar, bestaan tegelijkertijd of opeenvolgend in de tijd. Ook de 
verschillende tekenstijlen waarin Sasha Jovanovich een paar korte intermezzi uitwerkt, voegen extra lagen toe. 
Feit en fictie lopen door mekaar: wat is echt, wat is verzonnen of wat speelt zich af in een virtuele wereld 
waarin het brein en de bewuste geest van mensen gemanipuleerd en doorkruist wordt?  
Verwijzingen naar verhalen voor de game-industrie, die parallel met de vrije wil gaan bestaan, liggen voor de 
hand. Dus ook het misbruik dat malafide en maffiose personages daarvan kunnen maken. Wat 
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verhalenvertellers schrijven, wordt in deze strip via ‘golfpatronen’ omgezet tot werkelijkheid. Het woord wordt 
daad.  
Het Konijn schaalt hekserij en magie uit de 18de eeuw op naar futurisme, phantasy en science fiction, met 
bijbehorend taalgebruik en al dan niet gefingeerde technische termen. Eén constante: de horror van de 
moordende psychopaat, die vecht met z’n eigen demonen en die uiteindelijk de wereld vernietigt. En de horror 
van de vraag of we in een illusie rondlopen die buiten ons geconstrueerd wordt. 
 

 
 
De tekst is in sommige delen prominent aanwezig, maar wordt schaarser naarmate het album vordert. In de 
laatste hoofdstukken vertelt de auteur het verhaal bijna tekstloos. De tekeningen nemen het volledig over. En 
die zijn overweldigend, duister en dystopisch, net als het verhaal.  
Jovanonich haalde daarvoor zijn inspiratie uit de Kroatische stripbeweging ‘Het Nieuwe Kwadraat’ (Novi 
Kvadrat). “Zij maken kunstzinnige strips zonder woorden”. Is er in Kroatië dan zo’n levende stripscène? “Oh ja, 
in heel ex-Joegoslavië trouwens, we nemen strips er heel serieus, net zoals in België.” 
Dit boek bevat vele verwijzingen naar andere strips, stripauteurs, films en andere kunsten. Jovanovich onthult 
zijn voorbeelden: Mike Mingola en Moebius, maar ook “Hermann Huppen, wiens filmische montage ik 
schaamteloos probeer na te doen en Franquin, de koning der vorm”. 
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Inhoud 
 
In feite valt het verhaal niet samen te vatten. Ik waag toch een povere poging.  

Het eerste hoofdstuk begint ergens in de 18de eeuw. Premiejagers zijn op zoek naar een wreedaardige 
moordenaar die ze Haas noemen. Vooraleer hij overmeesterd wordt, doodt hij een paar van de premiejagers, 
maar wordt dan door een reuzenhond gegrepen en naar z’n tante gebracht, die hem Lucas noemt. De tante zit 
als heks vergroeid in een menhir en verandert hem in een wit konijn, een schattige versie, in tegenstelling tot 
de meeste konijn-uitbeeldingen verderop in de bundel. De tante bezweert hem dat Haas vele levens zal leiden, 
tot hij een ‘indringer’ moet doden.  
 

 
 
In het tweede verhaal duikt een futuristisch zeilschip op, dat voedsel uit plankton haalt. Het schip meert aan in 
Amsterdam. De stad is losgemaakt van het vasteland en drijft met reuzenzeilen over de oceaan. De rest van het 
land is overstroomd. Het lijkt wel een scène uit de film ‘Waterworld’. Zijn we bij de zondvloed aanbeland?  De 
klimaatboodschap is duidelijk. In de achtergrond van het verhaal duiken louche figuren op, die voor veel geld 
wapens en informatie verkopen. In de volgende hoofdstukken blijkt dat niemand te vertrouwen valt, dat 
iedereen z’n eigen agenda hanteert en gemaakte afspraken overboord zet voor z’n eigen gewin. Vanaf dan 
schiet het verhaal vele kanten op. Science fiction vormt het hoofdpodium van Het Konijn. 
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In de loop van deze strip blijkt dat niets echt is, dat alles in parallelle universa gebeurt. Een zekere inspecteur 
Comello tracht de universa te ontrafelen en verklaringen te zoeken voor hetgeen gebeurt en gebeurd is. Dat 
leidt tot filosofische conclusies: Esther Van Spiegel, een meerlagig personage uit het verhaal, leidt na een 
kunstmatig opgewekte herinnering af dat ze  bezeten is door de geest van een seriemoordenaar die ook een 
konijn was, maar die nooit echt bestaan heeft, want uitgevonden door een groepje schrijvers die high waren. 
Maar: “Als je het kunt verzinnen, is het ooit ergens gebeurd”, zegt Comello. Eén van de dolle schrijvers schreef 
namelijk een verhaal over een man die werd vermoord en in een konijn veranderde. Om maar aan te geven 
wat de moeilijkheidsgraad van de plot is.  
Mogelijk is de clou van Het Konijn: “We leven allemaal in een multiversum dat een oneindig aantal universums 
omvat (…) Elk universum is een levend iets, geboren uit een beslissing.” 
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Lucas Haas blijkt in Het Konijn een Amsterdamse moordenaar uit de 18de eeuw geweest te zijn. Bij zijn geboorte 
verdwenen zijn ouders. Een hoop bloederige kleren bleef over. Na een verblijf in een weeshuis, neemt een rijke 
weduwe hem op in haar herenhuis aan de Prinsengracht.  
Het ‘permanente persoonlijke golfpatroon’ van Haas ging over op dat van een konijn. “Het doorliep 648 
incarnaties totdat Haas als laatste konijn op de aardbol overbleef.” 
N.B.: het in de strip genoemde weeshuis ‘d’Oranjeappel’ stond tussen de 17de en de 19de eeuw inderdaad in 
Amsterdam, weliswaar aan de Herengracht nr. 346.  
 
In een reeks hoofdstukken vernietigt Haas als ‘eraser’, een spookachtige konijn-man, alle beesten, monsterlijke 
goden en uiteindelijk de aarde zelf in een lang en met veel tussenplots uitgesponnen gevecht. Daarmee vervult 
Haas meer dan de voorspelling van zijn tante, want zij is intussen mee vernietigd.  
 
In de laatste hoofdstukken volgt een kort ‘onderzoeksverslag’ van inspecteur Comello, dat een blootgelegd 
universum beschrijft. “Het is één van de mooiere exemplaren, Utopia klasse 7. De meest voorkomende 
levensvormen zijn planten, ongevaarlijke insecten en hominiden met een verhoogd, op chlorophyl draaiend 
metabolisme, die hun energie verkrijgen uit een fotosynthetisch gezwel op het hoofd, en die in glazen steden 
wonen.” 
In de futuristisch uitziende glazen stad (Amsterdam), hebben de mensen een groene kleur en lijkt alles peis en 
vree. Een jongen en zijn moeder ontdekken in het park plots lieve witte konijntjes, een dier dat ze niet kenden. 
Tussen de konijntjes ligt de dode Haas. Comello duikt op en omschrijft Haas als “een gezegend man met één 
goede vriend”. 
 

 



EOS CommV  -  Bespreking striproman Het Konijn  -  Stripgids nr. 10, 2021  -  p. 7 

 

In de volgende, heldere, scènes loopt Haas, met ros haar en rosse baard, met ontbloot bovenlijf over het 
strand. Een hond, een vogel en een wit reuzenkonijn vergezellen hem. Ze lopen naar een steiger en Haas, de 
hond en de vogel stappen in een aankomend zeilbootje.  
 

 
 
Het reuzenkonijn loopt weg door het bos, dat overgaat in de ruimte en in een landschap met de bewolking van 
een zonsondergang. Hij opent een deur in de wolken en het landschap en komt in een nachtelijke filmscène 
terecht. Daarover hebben we het verderop nog.  
 
 

 
 

De figuren uit een aantal intermezzo’s van één of twee pagina’s, zijn in een luchtige, Moebius-achtige stijl 
getekend. Ze gunnen de lezer als het ware een adempauze tussen de donkere en vaak lugubere beelden uit de 
rest van het album. Sasha Jovanovich: “De lichtblauwe achtergrond daarvan verwijst naar het ‘niets’ uit het 
boeddhisme. Het contrasteert inderdaad met de donkere bladzijden van het hoofdverhaal. Ik zie het als een 
soort ‘limbo’, een overgangsplaats tussen twee werelden. Ik gebruikte hiervoor tekeningen voor kinderen, die 
verwijzen naar blijheid en onschuld. Personages die in het verhaal mekaars vijanden zijn, praten in deze scènes 
vriendelijk tegen mekaar. Zo begint het verhaal in dystopia en eindigt via die lichte tussenscenes in utopia”. 
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Het album bevat tientallen andere verwijzingen naar personages uit de kunsten. Zo kregen de soldaten uit het 
eerste hoofdstuk de namen van de personages die op Rembrandts’ ‘De Nachtwacht’ geportretteerd staan. 
Lucas Haas is de wat vervormde naam van een Amerikaans acteur (die de kleine jongen in ‘Witness’ speelde), 
inspecteur Comello is een eerbetoon aan Rik Comello, multikunstenaar en Jovanovich’ favoriete docent aan de 
Rietveld Academie. Esther Van Spiegel refereert dan weer naar Alice in Wonderland, die door de spiegel gaat.  
 
Dat de hond en de vogel een monsterrol toebedeeld krijgen, heeft te maken met Sasha Jovanovich’ 
kinderjaren: “Het komt voort uit een fobie die ik heb overgehouden aan een aanval van een grote hond. En ik 
ben  als kind ook eens aangevallen door een enorme haan. Sindsdien heb ik een enorme afkeer van vogels”. 
Aan de afbeeldingen van de vogel te zien, moet die haan inderdaad een afschuwelijke herinnering nagelaten 
hebben. 
 
 

Totstandkoming 

Sasha Jovanovich werkte sinds 1996 zowat 23 jaar aan Het Konijn. Het begon met een tekening van een 
mannetje met lange oren. Jovanovich voelde dat daar een verhaal achter zat. Stap voor stap, met soms 
jarenlange pauzes, kwam het verhaal tot stand. 

Zo ontheemd als z’n eigen leven, in parallelle en ‘opgeloste’ werelden, zo chaotisch is ook Het Konijn. 
Jovanovich was altijd al geïnteresseerd in absurde verhalen. In de strip vond hij die onder meer bij Moebius 
(Jean Giraud), die aan een verhaal begon zonder schets of scenario. De ene tekening volgde gewoon na de 
andere. Je kunt het werk van Moebius inderdaad herkennen in een aantal scenes in Het Konijn. Maar Sasha 
Jovanovich begon niet helemaal van een wit blad, tekening-per-tekening. Het verhaal ontstond eerder 
organisch. Door losse beelden te tekenen, die hij later aan mekaar koppelde.  
 
Het verhaal dat Jovanovich in het hoofd had, was dat van een man die in een stad leeft, “als junkie of zo”, en 
die plots beseft dat z’n hele realiteit een computersimulatie is, die via artificial intelligence standhoudt. In 1999 
kwam de film The Matrix uit, die over hetzelfde thema gaat. Jovanovich dacht dat het geen zin meer had om de 
strip af te werken en hij legde de veertig getekende pagina’s opzij. Enkele jaren later informeerde z’n broer 
ernaar. Hij vond dat het verhaal van Sasha niets met The Matrix te maken had en stimuleerde hem om voort te 
werken aan de strip.  
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Achtergronden 

De vernietiging van zijn vroegere vaderland en de opdeling van Joegoslavië in autonome staatjes, de perverse 
retoriek van de toenmalige Servische, Bosnische en Kroatische leiders, lieten een zware indruk op hem na: 
“Iedereen kreeg z’n eigen staatje, en ik verloor de mijne, mijn land was volledig weg, volledig gedesintegreerd”, 
zegt hij in een VPRO-radio-interview.  

Het Konijn is voor een deel het product van de jarenlange woede die hij over de Joegoslavische oorlogen 
voelde. “Ik ben nog steeds ongelooflijk boos op iedereen daar, dat ze dat konden doen. (…) Ze hebben alles 
verkwanseld (…) Je zag heel duidelijk dat ze het ravijn inliepen, en toch kon je niks doen”. Volgens Sasha 
Jovanovich kon je met niemand praten, iedereen dacht dat hij gelijk had en dat hij wraak moest nemen op de 
ander. Elke republiek dacht dat zij de slaven waren en de andere de meesters. Jovanovich gelooft bovendien 
dat de populistische hetzes en het teruggrijpen naar middeleeuwse veldslagen, andere oorlogen, oude grenzen 
en veroveringen maar een voorwendsel waren voor een dieperliggend en eeuwig motief voor de oorlog: geld.  

Jovanovich werkte ooit voor het Joegoslavië-tribunaal. Wat hij daar te lezen kreeg over oorlogsmisdaden, 
verkrachtingen en folteringen in zijn vroegere vaderland, trof hem diep: hij visualiseerde alles wat hij las. Het 
bezorgde hem een posttraumatisch stresssyndroom. De oorlog die hij ontlopen had, spatte open in zijn gezicht. 
Hij ging ervoor in therapie, omdat hij, bijvoorbeeld in de supermarkt, agressief werd tegen mensen. Dat 
strookte niet met zijn pacifistisch opvattingen.  

Het lijkt alsof sommige getuigenissen over de folteringen die hij voor het tribunaal las, terugkomen in Het 
Konijn. Zo is er een hoofdstuk waarin het personage Laroux een prostituee met messen bewerkt en daarvan 
een snuff-movie maakt. Ten tijde van de Joegoslavië-oorlogen waren er volgens krantenberichten inderdaad 
folterfilms te koop die milities in de oorlog gemaakt zouden hebben. Die link was er wellicht onbewust, volgens 
Sasha Jovanovich. De achtergrond voor de scène haalde hij bij de 19de-eewse Londonse moordenaar Jack The 
Ripper. Het hoofdstuk moet aantonen dat er ook in Laroux, die vroeger in het verhaal eerder sympathiek 
overkomt, een monster verscholen zit.  
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Wat is echt? 

Sasha Jovanovich was begeesterd door Fritjof Capra’s ‘The Tao of Physics’ (1975, in het Nederlands vertaald als 
‘Het Tao van de Fysica’). De Oostenrijks-Amerikaanse natuurkundige 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 dagelijkse realiteit van de Balkan: de 
systemen veranderen, de grenzen veranderen, maar de mensen en hun  chaotische irrationaliteit blijven 
hetzelfde. Daarin ligt veel schoonheid: de mensen zijn er warm en open, vreemdelingen hebben meteen 
toegang. De duistere 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.” Het overkwam Sasha 
Jovanovich zelf ook. Jovanovich zegt het niet met zoveel woorden, maar ik herken in die beschrijving de 
irrationaliteit, de absurditeit en de chaos uit de overdonderende films van Emir Kusturica (denk aan 
Underground of Black Cat, White Cat) en de meeslepende, opzwepende, tragische en levenslustige muziek van 
bijvoorbeeld Goran Bregovich.  

Sasha Jovanovich speelt in deze stripnovelle met chaos, met door mekaar lopende universa en realiteiten, met 
de spartelende, zoekende, onwetende en extern aangestuurde mens.  

 

Eigen universum 

Jovanovich is ontevreden over de huidige wereld en schiep met Het Konijn een eigen universum. “We hebben 
het vaak over ‘Moeder Natuur’. Maar het is geen moeder, het is een slagveld om ons heen. Elk levend ding op 
aarde probeert iets anders op te eten: om te leven moet je doodmaken”. Dat komt heel erg terug in Het Konijn: 
de ene slachter transformeert of reïncarneert in de andere. Bijna iedereen in het album is gewelddadig, 
behalve Comello en de wijze ijsberen (ja hoor, er komen ook sprekende ijsberen in Het Konijn voor).  

 

In een utopisch hoofdstuk aan het einde van de strip, heeft Sasha Jovanovich een afbeelding van zijn zoon en 
dochter verwerkt. “Dat zegt dat er nog andere werelden mogelijk zijn, dat er nog hoop is”, besluit de auteur. 
Maar hoop is de meest perfide kwaal: toen Pandora haar mythologische doos opende, vlogen alle kwalen van 
de wereld eruit. Op de bodem van de doos bleef enkel de hoop achter. “Hoop verleidt je, maar je moet niet 
hopen, je moet weten”, zegt Jovanovich. Hoop is een illusie.  
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Hij is somber over deze wereld. In zijn strip bestaan parallelle universums naast en door mekaar. Het zijn 
telkens nieuwe schetsen in een zoektocht naar een wereld die weer een beetje beter is dan de voordien 
geschetste. Het is met de ‘werelden’ net zoals met als schetstekeningen: je maakt dezelfde schets, maar 
telkens weer wat anders of beter. Elke schets die niet goed genoeg is, gooi je in de vuilnisbak.  

 

Harvey 

In het dankwoord leidt de auteur de lezer naar de film ‘Harvey’ van Henry Koster uit 1950, met in de 
hoofdrollen James Stewart en Josephine Hull. De film is gebaseerd op het gelijknamige Pulitzer-price winnende 
toneelstuk van Mary Chase uit 1944.  

Het hoofdpersonage Elwood P. Dowd is een lieve, wat excentrieke man. Hij praat heel de dag tegen zijn beste 
vriend Harvey, een bijna twee meter hoog onzichtbaar konijn. Dowd stelt Harvey aan iedereen voor. Ook op 
straat loop hij met Harvey te praten en op café bestelt hij twee martini’s: één voor hem, één voor Harvey. 
Volgens Dowd is Harvey een ‘pooka’, een goedhartige geest uit de Iers-Keltische mythologie. Harvey beschermt 
de buitenbeentjes van de samenleving, waarvan Dowd er een is. In de loop van de film gaan een aantal andere 
mensen, vrienden, kennissen, Dowds psychiater… mee in het verhaal van Dowd en doen alsof Harvey echt 
bestaat. “Het punt van de film is dat hij wel degelijk echt bestaat”, corrigeert Sasha Jovanovich. “Hoewel hij 
nooit zichtbaar wordt in de film, behalve in een portret 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.” Dat hoofdstuk 
schetst een cartoonesk konijn. Hij stapt een kamer binnen waar een jas, een strik en een hoed op een kapstok 
hangen. Die doet hij aan en stapt de nachtelijke straten in. De kapstok, kledij en straat zijn een rechtstreekse 
verwijzing naar beelden uit de film Harvey. Uiterst rechts beneden in de hoek van de laatste tekening lees je 
nog een straatnaambord ‘Fairfax’. Het is op de hoek van die straat dat Harvey en Dowd mekaar ontmoet 
hebben. Het konijn is vanuit de strip in de zwart-wit film gestapt. “In die zin is mijn boek de prequel op de film”, 
zegt Sasha Jovanovich. 
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1950
https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Stewart_(acteur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Josephine_Hull
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In de film zegt het hoofdpersonage op een bepaald ogenblik dat Harvey de klok kan stilzetten: “He can 
overcome time and space and any objections.” Dowd wil daarvan echter geen gebruik maken, omdat hij 
perfect gelukkig is in deze wereld. Het hier en nu is voor hem OK. Een parallelle of fantasiewereld hoeft niet. Hij 
heeft trouwens z’n eigen parallelle wereld gecreëerd.  
 
James Stewart was, volgens Wikipedia, erg betrokken bij de film en deed verschillende suggesties. Op zijn 
advies schoot Koster een aantal scènes opnieuw, om meer ruimte te creëren voor Harvey. Stewart deed op de 
set ook alsof Harvey bestond. Harvey had er zijn eigen stoel en een plaatsje aan de eettafel. Ook op de 
aftiteling staat Harvey vermeld. Zo trok Stewart de parallelle wereld van Harvey, in de op zich al parallelle 
wereld van de film, door ‘in het echt’. In een later interview vertelde Stewart overigens dat ‘Dowd’ de meest 
geliefkoosde rol uit z’n carrière was.  

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

 

Besluit 

Zoek je naar een glad verhaal met een duidelijke plot? Dan ga je je tanden breken op Het Konijn. Wil je 
afdwalen in de krochten van de menselijke geest, hou je van mooie brute tekeningen vol duisternis, donkere 
kleuren, plotwendingen, en dystopische science fiction? Dan is Het Konijn iets voor jou.  
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Dit is een verhaal over hubris, hoogmoed, overmoed en eigenwaan, het door de goden, verhalen, computers of 
machtige mensen geprogrammeerde noodlot waarin je willens nillens aan ten gronde gaat. Je kunt niet 
ontsnappen, je hebt het zelf niet gewild, je weet zelfs niet dat je het niet gewild hebt, waar het naartoe gaat of 
waarom het zo is. En toch wordt je gestraft. Door de goden, verhalen, computers of machtige mensen die het 
verhaal bedacht hebben. Het is tegelijk een verhaal over de gevolgen van hoe we met de aarde omgaan, hoe 
we omgaan met elkaar, hoe we de werkelijkheid definiëren… en de hubris die uit dat alles blijkt.  

Uiteindelijk kun je de moordenaar Haas ook lezen als een door het noodlot getroffen man die in een 
dystopische toekomst (of parallel universum) wraak neemt, door god en de wereld te vernietigen. Daaruit 
ontstaat een mooier universum en krijgt de geest van Haas rust. Of toch weer niet?  
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Uitgeverij Scratch 
 
De Nederlandse Uitgeverij Scratch startte in 2014 en publiceert mooie stripboeken en graphic novels. De 
uitgeverij richt zich “op het uitgeven van kwalitatief hoogwaardige en goed verzorgde boeken”. Volgens 
Scratch is daar in Nederland en België grote behoefte aan.  
Naast Nederlands werk, komt ook werk van buitenlandse auteurs aan bod. Scratch gaat ook breder met ruimte 
voor het uitgeven van stripklassiekers en voor het uitgeven van debuterende stripauteurs. 
 

 
 
 
 

Sasha Jovanovich 
 
Sasha Jovanovich werd in 1963 in een Kroatische kuststad geboren. Hij groeide op in wat toen bekendstond 
als Joegoslavië. Aan de Universiteit van Belgrado studeerde hij Kunst & Architectuur.  
 
Tijdens zijn legerdienst werd hij als sluipschutter opgeleid. Maar iemand moeten doodschieten was een 
onmogelijke gedachte voor hem. Zijn broer werd voor de uitbrekende Yoegoslavische oorlogen (1991-2001) 
opgeroepen, maar omdat die een vrouw en kinderen had, stelde Sasha voor dat hij zijn plaats zou innemen. 
Hij zou als scherpschutter zeker meteen naar het front in Bosnië gestuurd worden. Zijn vader, een kolonel-
arts, nam uiteindelijk hun plaats in de oorlog in.  
Een vriend overtuigde Sasha om de nakende vernietiging te ontlopen en naar Amsterdam te verhuizen. Hij 
kwam er niet aan als vluchteling, maar als 26-jarige student en schreef zich in aan de Rietveld Academie. In 
1993 studeerde hij er af. Hij stelde conceptueel werk tentoon in Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en 
Servië. Maar naar buiten komen met kunst lag hem minder. Het ging hem om de creativiteit. Om brood op 
de plank te krijgen, werkte hij tussendoor als afwasser en in de reclamewereld. Omdat de oorlog in z’n land 
bleef aanslepen, besloot hij in Nederland te blijven.  
 
Het pad dat Sasha Jovanovich voor zichzelf uittekende is: in elke kunstvorm minstens één werk maken. Hij 
maakte intussen beeldhouwkunst, muziek, videokunst, hij schreef, tekende, schilderde, etste… Jovanovich 
maakte ook muziekalbums. De pop-LP is voor hem de mooiste kunstuiting van de 20ste eeuw: meestal maken 
de leden van een popgroep samen de compositie, er zit poëzie in en visuele kunst via het hoesontwerp.  
 
‘Cross-over’ is voor hem evident. Hij vindt kunst op een kunstmatige manier in vakjes verdeeld:. “Het lijkt alsof 
opera anders is dan schilderen, maar dat is niet zo. Het is precies hetzelfde proces: je krijgt een idee en je gaat 
het realiseren”. Kunst en creativiteit zijn voor Jovanovich de oorspronkelijke staat of zelfs de kern van 
menszijn. Het is geen biologisch gegeven, het is niet levensnoodzakelijk. Toch moeten we creatief zijn en kunst 
maken. Het is een drang en niemand weet waarom. Het is een noodzakelijk voedsel voor de geest.  

 

 

Peter Thoelen 
 
Peter Thoelen (°1964) is Master in de Communicatiewetenschappen (KULeuven) en studeerde Sociaal-
Culturele Antropologie (KULeuven) en Menselijke Ecologie (VUB).  Hij werkte 20 jaar in de milieusector en 
was daarna onder meer directeur van de Groep Algemene uitgevers (GAU). Sinds 2020 is hij free-lancer. 
Passie voor literatuur en cultuur in brede zin geven hem energie. Meer over hem en zijn werk kun je vinden 
op www.eosadvies.be. 

http://www.eosadvies.be/


EOS CommV  -  Bespreking striproman Het Konijn  -  Stripgids nr. 10, 2021  -  p. 15 

 

Sasha Jovanovich: Het Konijn. Scratch Books, Amsterdam, 2019, 241 p.  

Grafische verzorging: Sasha Jovanovich en Cyril Koopmeiners 
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Eerste versie van dit artikel: mei 2021, in opdracht van Stripgids. 

Publicatie van samenvatting in Stripgids nr. 10, december 2021, p. 72-75. 

Deze versie, met illustraties aangerijkt: 24 januari 2022. 

 

 

Ik dank Sasha Jovanovich voor de fijne gesprekken, zijn welwillendheid en zijn vredelievende instelling. Ik 
bedank ook Chris Mokken van Scratch Books voor de medewerking en de illustraties.  

 

Illustraties mogen niet overgenomen worden, tenzij met toestemming van Scratch Books.  

www.scratchbooks.nl 

+31 (0)20 7737262 

info@scratchbooks.nl 

http://www.scratchbooks.nl/

