
P E R S D O S S I E R
Op 28 juni 1914 vermoordde Gavrilo 
Princip aartshertog Franz Ferdinand in 
Sarajevo, een gebeurtenis die de lont aan 
het kruitvat van de Eerste Wereldoorlog 
stak. De Deense striptekenaar Henrik 
Rehr, die in New York woont en er 
ooggetuige was van 9/11, dook in het 
leven van de anarchist en maakte er een 
verbluffende graphic novel over.



GAVRILO PRINCIP, 
DE MAN DIE WO I ONTKETENDE

De beruchte aanslag van Gavrilo Princip op aartshertog Franz Ferdinand 
is al vaak belicht. Toch blijft de man die het moordwapen vasthield voor 
de meeste mensen een nobele onbekende.

OPGROEIEN IN ARMOEDE 
Gavrilo Princip was een Serviër uit Bosnië-Herzegovina en de zevende uit 
een gezin van negen kinderen. Ze waren van eenvoudige komaf  en Gavrilo 
beleefde zijn kindertijd in armoede. Op het einde van de lagere school werd 
hij naar zijn broer in Sarajevo gestuurd.

OOSTENRIJKSE HOND 
Wanneer een zekere Zerajic de Oostenrijkse keizer Varesanin probeert te 
vermoorden, neemt de jonge Gavrilo zich voor om zelf  ook op een dag een 
hooggeplaatste “Oostenrijkse hond” af  te maken en in een moeite door ook 
een einde te maken aan zijn eigen leven…

SCHAAMTE 
Nadat hij van school wordt gestuurd wegens slechte cijfers, trekt de berooide 
Gavrilo te voet naar Belgrado. Hij wil er op de eerste rij staan om het 
Servische leger te vervoegen als de oorlog zou uitbreken in de Balkan. In 
die periode toeft hij in anarchistische kringen. Als Montenegro in 1912 de 
oorlog verklaart aan Turkije, wordt hij geweigerd door het leger omwille van 
zijn tuberculose. Hij schaamt zich diep dat hij zijn land en de onderdrukte 
volkeren niet kan helpen.

ULTIEME DAAD 
In 1914 doet het nieuws de ronde dat aartshertog Franz Ferdinand naar 
Sarajevo komt. Gavrilo en zijn makkers worden lid van de terroristische 
organisatie ‘Eenheid of  Dood’, ook bekend als ‘De Zwarte Hand’, en beramen 
een aanslag op de aartshertog. Er volgt een lange tocht, vol hindernissen, naar 
Sarajevo. Nedjo, die belast is met de ultieme daad, verknalt het. Enkele uren later 
krijgt Gavrilo per toeval de kans om hun doel te verwezenlijken. Hij is dan net 
twintig.

Hij wordt gearresteerd, opgesloten en sterft in april 1918. Na de oorlog wordt hij 
uitgeroepen tot nationale held van de pas opgerichte Joegoslavische staat.
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“Natuurlijk had ik al van Gavrilo Princip en de 
aanslag gehoord tijdens de geschiedenislessen op 
school, maar dat kon me toen niet echt boeien. Tot ik 
er op een dag, in de wachtkamer van de tandarts, een 
artikel over las. Ik besefte dat er materiaal in zat voor 
een graphic novel. Daarbij was ook de parallel met 11 
september belangrijk: een klein groepje mensen dat 
een actie uitvoert die een impact heeft op ontelbaar 
veel andere mensenlevens. Gavrilo en zijn vrienden 
zagen zichzelf  als terroristen en waren daar trots op. 
De vele toevalligheden en de gemiste kansen om de 
moordaanslag te verijdelen, hebben me getroffen 
door hun gelijkenis met de gebeurtenissen die tot 11 
september 2001 geleid hebben.

“Ik raakte helemaal in de ban.”

Door me te verdiepen in het onderwerp begon ik 
Gavrilo en zijn vrienden niet meer te zien als duivelse 
fanatici, maar als jonge naïevelingen die misschien 
wel slechte ideeën ingefluisterd kregen, maar vooral 
gemanipuleerd werden door hogere machten.

Ik vroeg me af  wat een jonge man zover kon drijven 
om een zelfmoordactie te ondernemen. Tegelijk wil 
ik dat ook in zijn historische context plaatsen.

Ik vond het ook interessant om het standpunt van 
de Serviërs te tonen bij de aanslag in Sarajevo. Zij 
die zo vaak werden verguisd voor hun deelname 
aan de Balkanoorlogen van de jaren 1990. De 
hele Servische bevolking werd toen voorgesteld 
als ’slechteriken‘, zonder dat men probeerde hun 
beweegredenen te achterhalen of  er bij stil stond 
dat alle mensen verschillen en er uiteenlopende 
waarden en meningen op na houden. Dat is niet 
alleen intellectueel lui, maar ook gevaarlijk, want 
het verdoezelt al te makkelijk de menselijkheid van 
degene die gepercipieerd wordt als een vijand.

Ik zou graag willen dat mijn boek de lezer eraan 
herinnert dat er achter elke moordenaar, ook wie een 
wereldoorlog ontketent, een mens schuilt.”

Henrik Rehr is geboren in 1964 in Odense, Denemarken. Zijn eerste graphic novel Drømmen om langskibene 
(The dream of  the longships) verscheen in 1987 en daarna volgden nog 24 andere graphic novels. Van 1989 tot 
2006 liep zijn comicstrip Ferd’nand in verschillende kranten en in 2001-2003 creëerde hij een andere strip, 
Sandslotte (Castles in the sand). Rehr was ooggetuige van de aanslagen van 9/11 en maakte er in 2005 Tribeca 
Sunset over. Hij werkte ook mee aan Rasmus Klump (Petzi) en Beetle Bailey. In 1992 ruilde Rehr zijn geboorteland 
Denemarken in voor de Verenigde Staten. Hij woont nu in Manhattan met zijn vrouw en twee zonen.

Waarom Gavrilo Princip?
door Henrik Rehr

“Ik zou graag willen dat mijn boek de 
lezer eraan herinnert dat er achter elke 
moordenaar, ook wie een wereldoorlog 
ontketent, een mens schuilt.”



Idealisme en ongeduld

Terrorisme, nationalisme, spanningen tussen grootmachten – het lijkt wel 
een beschrijving van de Europese actualiteit in de vroege 21ste eeuw. Maar 
het vat ook samen wat Europa een eeuw eerder kenmerkte. Op 28 juni 1914 
bracht Gavrilo Princip een kettingreactie op gang die de aanblik van de 
wereld veranderde. Die dag pleegde hij in de Bosnische hoofdstad Sarajevo 
met een pistool van Belgische makelij een aanslag die uiteindelijk de Eerste 
Wereldoorlog uitlokte.

Die oorlog is niet zijn ‘schuld’, maar Princip was er niet minder een terrorist 
om, van een type dat ook nu bekend is: de fanatieke, nationalistische 
zelfmoordterrorist. Maar doden zelfmoordterroristen nu anonieme mensen 
in massa, Princip mikte – letterlijk – op de machthebbers, naar het 
anarchistische principe van zijn tijd. In zijn geval op aartshertog Franz 
Ferdinand, troonopvolger van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, en 
diens vrouw Sophie.

Dat was de uitkomst van een imperialistische strijd om de Balkan, die voor 
1914 al vaker tot oorlog had geleid. Een groot deel van de regio behoorde 
lang tot het Ottomaanse imperium, maar dat was in de 19de eeuw volop aan 
het verkruimelen. Oostenrijk-Hongarije zag de Balkan als zijn achtertuin 
en meende dat het wel overweg kon met de etnische, sociale, culturele en 
religieuze complexiteit ervan. 
Het annexeerde Bosnië-Herzegovina, zeer tegen de zin van het expansieve 
Servië, een koninkrijk dat zich al in de 19de eeuw aan de Ottomaanse controle 
had ontrukt. Voor een Bosnisch-Servische nationalist als de nog piepjonge 
Gavrilo Princip kon de toekomst van Bosnië echter alleen in een Groot-Servië 
liggen.

Terreur zou dat ideaal moeten afdwingen. Een geheime organisatie in de 
Servische hoofdstad Belgrado, De Zwarte Hand, gesteund door Servische 
radicalen, stuurde een half dozijn terroristen uit om de aartshertog bij diens 
bezoek aan Sarajevo op te wachten. Ze hadden behalve wapens ook gifpillen 
bij; hun ideaal mocht hen zelfs het leven kosten. Alleen door een toeval kent 
de wereld nog de naam van Gavrilo Princip. Muhamed Mehmedbašić 
durfde niet toe te slaan en de granaat van Nedeljko Čabrinović miste doel. 
Princip schoot raak.

Princip, klein van gestalte, zwak van gezondheid, verblind door 
ongeduld, nog net geen twintig jaar, hoopte toch iets te kunnen 
betekenen voor de Servische zaak nadat het Servische leger hem 
voor de dienst had afgewezen. Uit misprijzen voor zijn eigen 
leven maakte hij in Sarajevo twee doden. Goed vier jaar en een 
wereldoorlog later stond de teller al op bijna tien miljoen doden. 
En de 20 ste eeuw was nog geen twee decennia oud.
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Voorwoord Van journalist, columnist en historicus marc reynebeau



DE GEOPOLITIEKE KAART VAN 
EUROPA IN HET BEGIN VAN DE 20E 
EEUW WERD GEKENMERKT DOOR 
TALLOZE MILITAIRE ALLIANTIES.

SERVIË WAS EEN BONDGENOOT VAN 
RUSLAND, RUSLAND OP ZIJN BEURT VAN 
FRANKRIJK  EN FRANKRIJK DAN WEER 

VAN GROOT-BRITTANNIË.

ANDERZIJDS HAD DUITSLAND 
EEN ALLIANTIE GESLOTEN MET 

OOSTENRIJK-HONGARIJE 
EN ITALIË.

VOEG DAAR EEN KOORTSACHTIGE WAPEN-
WEDLOOP AAN TOE (ZO WERDEN HET DUITSE 

EN HET FRANSE LEGER TUSSEN 1870 EN 
1914 DUBBEL ZO GROOT) EN JE KRIJGT EEN 

SITUATIE DIE OP Z’N ZACHTST GEZEGD 
PRECAIR IS.
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OOSTENRIJK 
HEEFT BOSNIË-
HERZEGOVINA 
GEANNEXEERD!

SARAJEVO, 7 OKTOBER 1908.

KEIZER FRANZ 
JOSEPH HEEFT 
HET GISTEREN 

AANGEKONDIGD! 
WE BEHOREN NU 
OFFICIEEL TOT 
OOSTENRIJK-
HONGARIJE!

EEN FLAGRANTE SCHENDING 
VAN HET VERDRAG VAN 

BERLIJN!

DIE OOSTENRIJKERS 
ZIJN SCHAAMTELOOS
BELUST OP MACHT 

EN LAND!

DE SMEER-
LAPPEN!!!

DE 
STRAAT 

OP!
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IN BELGRADO WERD ‘NARODNO ODBRANA’ OPGERICHT, DE ‘NATIONALE VERDEDIGING’, EEN ORGANISATIE DIE ALS DOEL HAD HET NATIONALE 
BEWUSTZIJN OP TE RUIEN.

“NARODNO ODBRANA WIL HET SERVISCHE VOLK DOEN INZIEN DAT OOSTENRIJK ONZE GROOTSTE VIJAND IS. NET ALS DE TURKEN ONS OOIT 
UIT HET ZUIDEN AANVIELEN, VALT OOSTENRIJK ONS VANDAAG AAN UIT HET NOORDEN. NARODNA ODBRANA VERKONDIGT DE NOODZAAK 
VAN GEWAPEND VERZET TEGEN OOSTENRIJK, EN VERKONDIGT DAARMEE DE HEILIGE WAARHEID VAN ONZE NATIONALE POSITIE.”

UIT HET MANIFEST VAN NARODNO ODBRANAUIT HET MANIFEST VAN NARODNO ODBRANA
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JA 
M’NEER!
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