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DOOR WILLIAM VANDEVOORDE

“Je hebt manga pas 
echt gelezen wanneer 
je ook emotioneel 
wordt gegrepen door 
het verhaal.”
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Het is zonnig weer en ik wandel in 
Londen langs Kensington Park voorbij 
het Albert Memorial. Op straat scheu-
ren de rode dubbeldekbussen en de 
Londense taxi’s elkaar voorbij. 
Ik ben op weg naar Japan House 
London, waar samen met de inter-
nationale pers een ontmoeting staat 
gepland met Naoki Urasawa, het ge-
nie van de moderne manga, die voor 
de opening van zijn tentoonstelling 
speciaal vanuit Japan naar Londen is 
gekomen. 

Urasawa is intussen een vast begrip in 
de stripwereld. In de jaren 1990 brak 
hij internationaal door met de psy-
chologische thriller Monster. Maar hij 
schreef en tekende ook manga’s in het 
genre van de sport, drama, detective, 
komedie en sciencefiction. Urasawa 
staat bekend om zijn intelligente ver-
halen met psychologisch uitgewerkte 
personages en gelaagde vertelstruc-
tuur. Zijn tekenstijl is helder en cine-
matografisch. 
Internationaal werd Urasawa her-

haaldelijk bekroond met de meest 
prestigieuze onderscheidingen. Op 
zijn manier heeft hij de grenzen van 
de manga als medium verlegd, net 
als Osamu Tezuka (Astro Boy) en 
Katsuhiro Otomo (Akira). Urasawa 
wordt terecht geprezen als een van 
de grootste mangatekenaars van zijn 
generatie. 
De cijfers liegen er niet om. Alleen al 
in Japan werden 127 miljoen van zijn 
boeken verkocht. Wereldwijd wordt 
hij in meer dan twintig landen gepu-

Deze zomer loopt in Japan House London nog tot 28 juli 
2019 een indrukwekkende overzichtstentoonstelling 
gewijd aan een van de meest vooraanstaande 
grootmeesters van de hedendaagse manga, Naoki 
Urasawa. Aan de hand van meer dan vierhonderd 
originele tekeningen, schetsen en illustraties wordt de 
bezoeker ondergedompeld in de wereld van de manga en 
de verhalen van Urasawa. 
De opening van de tentoonstelling “This is Manga - The 
Art of Urasawa Naoki” op woensdag 5 juni 2019 ging 
diezelfde week in Londen gepaard met een aantal 
feestelijke promotieactiviteiten. Zo hield Urasawa onder 
andere verschillende muziekoptredens (jawel, Urasawa 
is ook een zeer getalenteerd muzikant en componist) en 
een masterclass workshop mangatekenen. Fans van de 
kunstenaar konden hun boek laten signeren in de shop 
van Japan House London die voor de gelegenheid een 
ruime collectie manga’s en artbooks had aangelegd. 
De dag vóór de officiële opening kreeg de internationale 
pers van Urasawa een rondleiding op de tentoonstelling. 
Na deze rondleiding had ik met de meester zelf een 
exclusief gesprek. 

© Japan House London, Jeremie Souteyrat
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bliceerd. In België en Nederland is het 
grootste deel van zijn œuvre in het 
Frans en Engels beschikbaar. Bij Kana 
raakte de complete reeks Monster 
vertaald, bij Glénat blijven de reeksen 
20th Century Boys en Pluto helaas 
onvoltooid in het Nederlands.

Bij mijn aankomst in Japan House 
London word ik door het PR-team 
warm en hartelijk ontvangen. Samen 
met de verzamelde internationale 
pers wacht ik geduldig de komst van 
de meester af. 
Tegelijk voel ik de elektriciteit in de 
lucht hangen. Urasawa komt zelden 
naar Londen en iedereen weet dat dit 
een unieke gelegenheid is voor een 
ontmoeting. 
Japan House London organiseert 
regelmatig events om het beste van 
de Japanse kunst, gastronomie en 
technologie te promoten. En daar 
hoort vanzelfsprekend ook manga bij. 
Manga is in Japan goed voor 25% van 
alle verkochte boeken. 
Eerder deed de tentoonstelling ook 
Parijs en Los Angeles aan. De belang-
stelling van het publiek in Parijs was 
groot, met meer dan 15.000 bezoe-
kers. In Los Angeles trok de expo zelfs 
meer dan 36.000 bezoekers. Toch is de 
verwachting dat Londen deze cijfers 
kan overtreffen. 
De tentoonstelling loopt trouwens 
parallel met een algemene overzichts-

tentoonstelling rond manga die nog 
tot 26 augustus 2019 is te zien in het 
British Museum. Daar valt het werk 
van andere mangatekenaars dan 
Urasawa te bewonderen. 
Eindelijk is het zover. De meester komt 
stipt op tijd binnen gewandeld, verge-
zeld van een tolk. Hij maakt een ont-
spannen indruk. Urasawa verwelkomt 
ons uitgebreid op zijn tentoonstelling 
in Londen en verzoekt ons hem te vol-
gen. De rondleiding is begonnen. 

De mangaervaring
URASAWA: “Er zijn in het verleden al 
veel mangatentoonstellingen geweest 
en velen tonen telkens een reeks indi-
viduele pagina’s of schetsen. Welnu, 
wanneer je manga leest in een maga-
zine dan begin je bovenaan rechts. En 
je ziet altijd twee pagina’s voor je open 
liggen. Manga is altijd zodanig gete-
kend dat, wanneer je de eerste pagina 
eindigt onderaan links, je van nature 
gaat naar de volgende pagina boven-
aan rechts. En wanneer je deze pagina 
eindigt, zie je onderaan links een cliff-
hanger waardoor je als lezer de bladzij-
de wil omdraaien. Aanvankelijk was ik 
van plan om dubbele pagina’s tentoon 
te stellen. Maar dat zou niet hebben 
volstaan. Eens de bezoeker een dubbe-
le pagina ziet, zal hij ook de volgende 
pagina’s willen zien. Dus waarom niet 
het volledige hoofdstuk tentoonstel-
len? Dat maakt de ervaring voor de be-

© William Vandevoorde

Naoki Urasawa 
geeft uitleg 
over Pluto. De 
tolk naast hem 
maakt het ver-
staanbaar voor 
de pers.

PLUTO © 2004 URASAWA Naoki/ Studio Nuts, NAGASAKI Takashi, Tezuka Productions
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zoeker ook veel natuurlijker. Om deze 
reden worden op de tentoonstelling 
volledige hoofdstukken getoond. Hier 
zie je bvijvoorbeeld hoofdstuk 64 uit 
Pluto. Ook van andere reeksen wor-
den volledige hoofdstukken getoond. 
Manga heeft slechts impact wanneer 
je het volledige hoofdstuk leest van 
begin tot einde. Daarin verschilt deze 
tentoonstelling van andere mangaten-
toonstellingen. Je kan de tekeningen 
bekijken en de tekst van de verhalen 
lezen. Maar je hebt manga pas echt 
gelezen wanneer je ook emotioneel 
wordt gegrepen door het verhaal. Dat 
is de manga ervaring.”

Op de tentoonstelling zijn tal van voor-
bereidende schetsen te zien. Urasawa 

stelt hierin veel belang. Ze geven een 
inzicht in het ontstaansproces van het 
verhaal. Urasawa wijst naar een stapel 
tekeningen. 
URASAWA: “Je ziet hier veel ruwe schet-
sen en storyboards die op en over el-
kaar liggen, net zoals in mijn studio. 
De verschillende editors met wie ik 
werk zeggen me dat het waardevolle 
stukken zijn en dat ik ze alsjeblief niet 
mag laten rondslingeren, maar moet 
opbergen in een kast!” (lacht)

Yawara!
Yawara! vertelt het verhaal van de jon-
ge Yawara Inokuma die in haar leven 
op zoek is naar romantiek en geluk. 
Van haar grootvader, een levende 
legende in het judo, krijgt ze sinds 

haar kindertijd les. Het doel is het 
behalen van een gouden medaille 
op de Olympische Spelen van Seoul. 
Geleidelijk aan leert Inokuma de sport 
waarderen en begrijpt ze de passie 
van haar grootvader. 
De negenentwintigdelige reeks 
Yawara! was een enorm succes in 
Japan en werd bewerkt voor film en 
televisie. Toen de Japanse judoka 
Ryoko Tamura in 1992 een zilve-
ren medaille won op de Olympische 
Spelen van Barcelona, werd zij door 
haar fysieke gelijkenis gezien als de 
“echte” Yawara Inokuma. 
URASAWA: “Yawara! ging van start 
in 1986 en was mijn eerste hit. Toen 
was judo niet populair. Naarmate de 
manga aan populariteit won, kreeg 

het publiek ook meer aandacht voor 
de sport zelf. Dus je kan zeggen dat 
mijn manga heeft bijgedragen aan de 
toename van het aantal vrouwelijke 
judoka’s in Japan.”

Op de tentoonstelling worden vier 
opeenvolgende hoofdstukken uit 
Yawara! getoond. Elke hoofdstuk 
wordt twee weken getoond, waarna 
het wordt vervangen door het volgen-
de hoofdstuk. 
URASAWA: “Veel Japanse manga’s wor-
den uitgebracht in wekelijkse maga-
zines en de lezers wachten elke week 
op het vervolg. Ik wou beslist dat de 
bezoekers zo veel mogelijk hoofdstuk-
ken van deze reeks konden bekijken. 
Dus besloot ik om, net zoals bij een 

Je kan 
zeggen dat 
mijn manga 
Yawara! heeft 
bijgedragen 
aan de 
toename van 
het aantal 
vrouwelijke 
judoka’s in 
Japan.

© William Vandevoorde © William Vandevoorde
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wekelijks magazine, de bezoekers een 
gelijkaardige ervaring te bieden. Je 
kan op deze tentoonstelling een hoofd-
stuk lezen, twee weken wachten, en na-
dien het vervolg komen bekijken.” 

Urasawa wijst naar de tentoongestel-
de achttien bladzijden uit hoofdstuk 
5 van volume 29. De vele actiescènes 
van judoka’s in gevecht met elkaar 
maken elke bladzijde uitermate com-
plex om te tekenen.
URASAWA: “Voor een Europees pu-
bliek lijkt het onwaarschijnlijk dat een 
Japanse mangatekenaar dit allemaal 
kan tekenen in een week. De manga- 
industrie in Japan wordt ondersteund 
door mensen als ik.” (lacht) 

Billy Bat
In de twintigdelige thriller Billy Bat 
speelt Urasawa met het fenomeen van 
de “strip-in-de-strip”.
Kevin Yamagata, het centraal hoofd-
personage in Billy Bat, is in de VS een 
succesvol tekenaar van comics. In zijn 
comicreeks vertelt Yamagata de avon-
turen van de gelijknamige antropo-
morfische vleermuis die werkt als de-
tective. Bij zijn terugkeer naar Japan 
raakt Yamagata er verstrikt in een web 
van complotten, moord en verraad. 
Zijn personage Billy Bat blijkt hierin 
een centrale rol te spelen. 
URASAWA: “Dit zijn de pagina’s uit de 
eerste aflevering van Billy Bat. De ma-
nier waarop Billy Bat van start ging 
was vrij ongewoon. Op deze pagina 
kan je zien dat Kevin Yamagata als te-

kenaar wordt vermeld, en niet Naoki 
Urasawa. Kevin Yamagata is een fictief 
personage dat de manga tekent. 
Omdat deze manga werd gepubli-
ceerd onder de naam Kevin Yamagata 
en de naam Naoki Urasawa nergens 
werd vermeld, wisten de lezers niet 
waar ze het hadden: ‘Wat gebeurt 
hier?’ (gniffelt) Hier zie je de tweede 
aflevering die de week nadien startte 
en aansloot op de eerste aflevering. 
Opnieuw wordt Kevin Yamagata ver-
meld als tekenaar. Pas wanneer we 
op deze pagina belanden, ziet de le-
zer dat de tekeningen onvolledig zijn 
en evolueren naar ruwe schetsen. 
Dan zoomen we uit en zien we 
de hand van de tekenaar. 
En in de volgende scène 
zien we de tekenaar 
Kevin Yamagata die 
werkt aan zijn strip 
Billy Bat. (lacht) 
Deze verteltechniek 
is vrij experimenteel. 
Ik heb via informele 
weg vernomen dat 
een van de editors 
van een Japanse uit-
gever na het lezen van 
de eerste aflevering 
dacht dat 

Billy Bat door Kevin Yamagata was 
getekend. ‘Dit slaat nergens op’, zei 
hij, ‘dit gaat zeker floppen, sorry.’ Hij 
was verwonderd toen hij de tweede 
aflevering las.” (lacht)

20th Century Boys
De sciencefictionthriller 20th Century 
Boys vangt aan in het jaar 1969. Een 
groepje kinderen brengt samen een 
idyllische zomer door. In hun schuil-
hut schrijven Kenji Endo en zijn vrien-
den er het “Boek der Voorspellingen” 
met scenario’s over hoe de wereld zou 
kunnen worden bedreigd. 
Jaren later, in 1997, is een mysteri-

euze sekte, onder leiding 
van “Vriend”, uit op 

de vernietiging van 
de mensheid. De 
t e r r e u r d a d e n 

van de sekte 
komen over-
een met het 
“Boek der 

Voor een 
Europees 
publiek lijkt 
het onwaar
schijnlijk dat 
een Japanse 
manga
tekenaar dit 
allemaal kan 
tekenen in  
een week. 
De manga
industrie in 
Japan wordt 
ondersteund 
door mensen 
als ik.

© William Vandevoorde

Yawara! en een stukje over BillY Bat.

© Japan House London, Jeremie Souteyrat

Het personage Vriend 
uit de reeks 20th 
CenturY BoYs is levens-
groot op de expo te 
bewonderen.

YAWARA! © 1987 URASAWA Naoki / Studio Nuts
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Voorspellingen”. Endo gaat op zoek 
naar zijn oude jeugdvrienden om de 
sekte te stoppen en de mensheid te 
redden. 20th Century Boys is een 
complex en meeslepend avontuur be-
staande uit tweeëntwintig delen. De 
reeks omspant verschillende decen-
nia van 1969 tot 2017. Sommige de-
len van het verhaal worden verteld in 
flashbacks naar de jaren 1970 en 1980. 
De reeks kent een vervolg in de twee-
delige manga 21st Century Boys. 
URASAWA: “Dit is het eerste hoofd-
stuk van 20th Century Boys. Deze 
reeks is fictie, maar ze bevat toch veel 

herinneringen uit mijn schooltijd. 
Ongeveer één tiende is biografisch. 
Op de openingspagina’s zie je de hoes 
van de plaat 20th Century Boy door 
T-Rex. Tijdens mijn lunchpauze op 
school legde ik deze plaat vaak op. 
Op school werd veelal naar klassieke 
muziek geluisterd. Verder dan Simon 
& Garfunkel ging men niet.” (lacht)

In de exporuimte trekt een levens-
grote pop uit 20th Century Boys de 
aandacht. 
URASAWA: “Dit is het personage Vriend 
uit 20th Century Boys Het is het ori-

© William Vandevoorde

20th CenturY BoYs, een van Naoki Urasawa’s bekendste reeksen.

© William Vandevoorde © William Vandevoorde
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ginele masker dat in de film werd ge-
bruikt door de acteur. 
Het eerste prototype dat ik zag was 
niet zoals ik het me had ingebeeld, 
het was niet strak genoeg. Dus vroeg 
ik de crew om het strakker te trekken 
rond het hoofd van de acteur. Maar de 
acteur zei dat hij bij het dragen steeds 
het gevoel had te zullen stikken. Het 
was té strak!”

De tentoonstelling toont ook de op-
eenvolgende hoofdstukken 78 en 
79 uit boek 8. Op een van de laatste 
 pagina’s uit hoofdstuk 78 staan twee 
gigantische robots dreigend tegen-
over elkaar. 
URASAWA: “Toen ik dit tekende, was 
ik voor de pagina’s van het volgende 
hoofdstuk van plan deze twee robots 
met elkaar te laten vechten in Shinjuku 
(een van de 23 stadsdistricten in Tokyo, 
nvdr), temidden van die hoge gebou-
wen die zouden instorten en de vol-
ledige wijk zouden verwoesten. Dat 
was althans het idee. Bij de volgende 
ontmoeting met mijn editor gaf ik hem 
mijn manuscript en legde ik uit dat dit 
het plan was voor de publicatie van het 
volgende hoofdstuk. De televisie naast 
mij stond aan. Op exact het moment 
dat ik mijn manuscript overhandigde, 
zag ik op de televisie een vliegtuig cra-
shen in een van de WTC-torens. Na de 
gebeurtenissen van 9/11 wou ik niets 
meer tekenen dat te maken had met 

instortende gebouwen. Op de avond 
van 9/11 spookte een lied en songtekst 
door mijn hoofd. Ik besloot in het vol-
gende hoofdstuk 79 het hoofdpersona-
ge Kenji dat lied te laten zingen. Het is 
echt bedoeld als een eerbetoon aan al 
de slachtoffers. 
Wanneer ik muziek introduceer in 
mijn manga, vermeld ik normaal ge-
zien nergens iets over songteksten of 
akkoorden. Maar in dit geval toonde ik 
beiden. Als je naar de tekeningen kijkt, 
dan kan je het lied ook naspelen.”

Pluto
Urasawa’s achtdelige reeks Pluto 
is een adaptatie van het boek The 
Greatest Robot on Earth uit de reeks 
Astro Boy, getekend en geschreven 
door Osamu Tezuka. 
In de futuristisch thriller Pluto schetst 
Urasawa een maatschappij waar men-
sen samenleven met intelligente robots. 
Detective Gesicht wordt belast met het 
onderzoek naar een reeks moorden op 
mensen en robots. Gesicht ontdekt dat 
hij als een van de zeven meest geavan-

ceerde robots ter wereld samen met 
Astro Boy een doelwit is. 
URASAWA: “Hier zie je pagina’s die ik 
maakte voor de reeks Pluto. Deze 
reeks is mijn interpretatie van de reeks 
Astro Boy, geschreven door Osamu 
Tezuka. Ik focuste op één episode van 
Astro Boy, The Greatest Robot on 
Earth, en hervertelde het verhaal op 
mijn manier.”

In tegenstelling tot Tezuka, gaat 
Urasawa veel dieper in op de robots 

Na de gebeur
tenissen van 
9/11 wou ik 
niets meer te
kenen dat te 
maken had 
met instorten
de gebouwen.

20th Century Boys © 2000 URASAWA Naoki / Studio Nuts
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als wezens die worstelen met hun 
emoties en identiteit. Pluto is hier-
door een detectiveverhaal, gedrenkt 
in mysterie en suspense, dat tegelijk 
actuele vragen stelt over de betekenis 
van vrije wil en menselijkheid. Toch 
nemen de filosofische vragen nooit de 
overhand op het verhaal. 
In de verhalen van Osamu Tezuka 
is de robot Astro Boy gebouwd op  
7 april 2003. Om het “geboortejaar” 
van Astro Boy in 2003 te vieren, gaven 
de rechthebbenden aan verschillende 
mangatekenaars de mogelijkheid om 
het verhaal van Astro Boy in hun stijl 
te hervertellen. 
URASAWA: “Dit zijn de ruwe schetsen 
voor het ontwerp van Astro Boy. Ze 
werden gemaakt louter om toestem-
ming te bekomen van de rechtheb-
benden, onder leiding van Macoto 
Tezuka, de zoon van Osamu Tezuka. 
De schetsen tonen Astro Boy als kind.”

Emoties en manga
In zijn verhalen besteedt Urasawa gro-
te aandacht aan de visuele expressie 
van de personages. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat, 
centraal in de exporuimte, er een 
installatie staat die is opgebouwd 
uit diverse close-ups van gezichten. 
Bezoekers kunnen er onderdoor wan-
delen. 
URASAWA: “Hier ligt de aandacht op de 
gezichtsexpressie. Wanneer sommigen 

denken aan manga, dan associëren ze 
de gezichten soms met een simpele 
vorm van expressie, bijna een symbool. 
Maar ik geloof in echt acteren. Acteurs 
kunnen hun gezichtsexpressie soms 
subtiel veranderen en ik vind dat dit 
ook moet kunnen in manga. Op een 
bepaald ogenblik gaf ik aan de uni-
versiteit lezingen in manga. Ik gaf de 
kunststudenten er de raad om ook 
dramalessen te volgen. Het volgen 
van drama- en tekenlessen helpt je 
om de subtiliteiten van de menselijke 

emoties beter te begrijpen. Ik hou van 
acteurs als Robert De Niro en Jack 
Nicholson. Door de stand van hun 
gezicht en de blik in de ogen kunnen 
ze zoveel zeggen. Alleen al wanneer 
ze zich omdraaien voel je dat ze, zon-
der het luidop te zeggen, iets denken 
of voelen. Wanneer ik naar films of 
theater producties kijk, let ik wel on-
bewust op het verschil tussen wat er 
gebeurt in de scène en wat de acteurs 
met hun gezicht proberen te vertel-
len.”

Monster
In Monster werkt de briljante dok-
ter Kenzo Tenma als neurochirurg in 
een Duits ziekenhuis. Wanneer een 
kind wordt binnengebracht met een 
schotwonde, verkiest Tenma dit kind 
te  helpen boven een politicius met 
een hersenbloeding. De politicus 
sterft echter in de handen van minder 
 bekwame chirurgen. Negen jaar later 
realiseert Tenma zich dat zijn beslis-
sing om dit kind te redden een kapi-
tale vergissing was. Zijn voormalig 

© Japan House London, Jeremie Souteyrat

Installatie met close-ups waar je door kan wandelen.

Ik geloof in 
echt acteren. 
Acteurs kunnen 
hun gezichts
expressie soms 
subtiel veran
deren en ik 
vind dat dit ook 
moet kunnen 
in manga. 
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patiënt, Johan Liebert, blijkt een psy-
chopatische seriemoordenaar te zijn. 
Tenma wordt verdacht van de moor-
den gepleegd door Liebert en slaat op 
de vlucht, vastbesloten een einde te 
maken aan dit “monster”. 
Wat volgt is een meeslepende en 
gelaagde thriller waarvan de plot 
gaandeweg wordt ontrafeld. Met de 
achttiendelige reeks Monster werd 
Urasawa internationaal geprezen als 
een meester in suspense. 
URASAWA: “Monster is een thriller en 
sinds mijn debuut heb ik altijd thrillers 
willen tekenen. Maar mijn uitgever 
was vastbesloten dat een thriller niet 
zou verkopen en probeerde me van 
mijn plannen af te brengen. Monster 
werd toch een hit en het effende het 
pad voor andere thrillergenres in de 

Japanse manga. De reden waarom ik 
het laatste hoofdstuk van Monster 
hier toon, is dat ik aan de tekeningen 
met hart en ziel heb gewerkt. Wanneer 
je het eerste en laatste hoofdstuk met 
elkaar vergelijkt, zal je het verschil in 
lijnvoering en inkting ook duidelijk 
zien.”

Urasawa neemt ons mee naar een 
glazen uitstalkast gevuld met talrijke 
schetsen. 
URASAWA: “Wat hier wordt getoond, 
zijn de ruwe storyboards voor de laat-
ste episode in de Monster-saga. We 
noemen deze naam in het Japans om-
dat naar verluidt Osamu Tezuka dit zo 
noemde. Veel van de mangatekenaars 
vandaag blijven dit woord gebruiken. 
Deze storyboards zijn dan wel ruw ge-

schetst, maar als je aandachtig kijkt, 
dan zie je dat alle personages subtie-
le emoties tonen in het gezicht. Deze 
zijn cruciaal. Zonder deze gezichts-
expressies kan het verhaal niet wor-
den verteld.”

Muziek en manga
De muren van de tentoonstelling zijn 
op bepaalde plaatsen versierd met 
tekeningen. 
Bezoekers herkennen er Billy Bat, het 
personage Jigoro Inokuma (de grap-
pige grootvader uit Yawara! die met 
Jigoro! zijn eigen spin-off kreeg) en 
zelfs een zelfportret van Urasawa als 
rondreizend muzikant. 
URASAWA: “De tekeningen die je hier 
ziet heb ik gisteren gemaakt tijdens het 
live drawing event. Vanzelfsprekend 

moet ik de tekeningen maken in aan-
wezigheid van een live publiek en dit 
maakt me wat nerveus. Ik speel dus al-
tijd eerst wat muziek en laat dit draaien 
in een loop. Terwijl de muziek speelt, 

teken ik. Het luisteren naar muziek 
helpt me echt te ontspannen.”

Urasawa is een begenadigd muzikant 
en hij steekt niet weg dat hij een gro-
te fan is van het werk van Bob Dylan. 
Hij componeert zijn eigen nummers in 
het folkrockgenre en heeft reeds twee 
albums uitgebracht. Met zijn groep 
treedt Urasawa regelmatig live op. 
URASAWA: “Als mangatekenaar hou ik 
ook van rockmuziek. Veel mangateke-
naars worstelen met de beslissing om 
rockmuzikant te worden of manga-
tekenaar. Beide beroepen zijn ondeel-
baar, het zijn synoniemen.”

Master Keaton
Taichi Hiraga-Keaton werkt in de 
 verhalen van Master Keaton als 

© William Vandevoorde© William Vandevoorde© William Vandevoorde

MONSTER © 1995 URASAWA Naoki / Studio Nuts
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 detective voor een verzekeringsmaat-
schappij. Hij is ook expert archeolo-
gie en voormalig SAS-soldaat. Zijn 
gevechts ervaring en onorthodoxe on-
derzoeksmethoden komen hem goed 
van pas bij zijn detectivewerk. 
De achttiendelige reeks Master 
Keaton kende een vervolg met het 
one-shot Master Keaton Remastered.
URASAWA: “Master Keaton is een popu-
laire reeks. De pagina’s die hier worden 
tentoongesteld, komen uit de recente-

re reeks Master Keaton Remastered. 
Manga toont op verschillende vlakken 
gelijkenissen met superheldenfilms, 
zoals bijvoorbeeld Spider-Man, aan-
gezien de protagonist niet veroud-
ert. Maar in tegenstelling tot andere 
manga reeksen, verouderen mijn 
personages wel in real-time. Master 
Keaton Remastered vindt 25 jaar 
na de oorspronkelijke reeks Master 
Keaton plaats. Je kan dit zien aan de 
protagonist die nu veel grijze haren 

heeft in zijn kapsel. En in bepaalde 
scènes heeft hij een bril nodig om te 
lezen. Zijn dochter die in de oorspron-
kelijke reeks nog naar school ging, is 
nu intussen getrouwd en gescheiden.”

Filmadaptaties
URASAWA: “In het algemeen, en dan 
spreek ik niet over mezelf, klagen veel 
mangatekenaars over de wijze waar-
op hun manga’s worden bewerkt voor 
film. Ook de lezers klagen. Wanneer 

zij de tekenfilm zien, is hun reactie 
meestal dat de personages niet de 
juiste stem hebben! (lacht) Toen het 
gerucht liep om van 20th Century 
Boys een langspeelfilm te maken met 
acteurs (in 2006, nvdr), vond ik dat we 
een einde moesten maken aan die 
doorlopende klaagcultuur. Eenmaal 
was bepaald dat de manga zou wor-
den bewerkt tot een film trilogie, be-
sloot ik mee te werken aan het project 
en het script te schrijven. Nadat het 
script is uitgeschreven, is het natuur-
lijk aan de regisseur. Ik vond het voor-
al belangrijk om mee te werken aan 
het project en geen kritiek te geven 
van buitenuit. Als een van de artistie-
ke krachten achter het project, was ik 
bij het verschijnen van de eerste film 
uit de trilogie (in 2008, nvdr) bevreesd 
voor de reacties van het publiek. Op 
de dag van de release besloot ik om 
niet in centraal-Tokio te blijven, maar 
om te ontsnappen naar de buiten-
wijken en binnen te blijven, weg van 
iedereen. (lacht) Laat in de namiddag 
kreeg ik telefoon: ‘Alle tickets zijn ver-
kocht, de zalen zitten volledig vol!’ En 
mijn onmiddellijke reactie was: ‘Oef!’” 
(lacht)

Mujirushi
In de tweedelige manga Mujirushi 
ondernemen de verarmde Takashi 
Kamoda en zijn dochter Kasumi van-
uit Japan een reis naar Frankrijk en 

© Japan House London, Jeremie Souteyrat
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het Louvre, onder begeleiding van de 
mysterieuze Iyami. 
URASAWA: “Mujirushi is de manga die 
ik vorig jaar schreef en ook de meest 
recente manga die op deze tentoon-
stelling is te zien. Om de erkenning 
van de strip als negende kunst te vie-
ren, werd ik samen met een aantal an-
dere striptekenaars door het Louvre 
gecontacteerd voor het maken van 
een speciale manga. Toen een ver-
tegenwoordiger van het Louvre me 
hierover kwam spreken, moest ik ant-
woorden dat ik met alle plezier wou 
meewerken, maar helaas verhinderd 
was door mijn werk voor Billy Bat. 
Twee jaar later had ik de tijd om voor 
hen een manga te tekenen. Maar in-
tussen hadden andere striptekenaars 
veel van de ideeën die ik in gedachte 
had reeds gerealiseerd. Ik had het 
gevoel dat alles al was gedaan en er 
geen nieuwe ideeën meer waren. Na 
veel piekeren kreeg ik een ingeving. 
In de jaren 1960 bedacht de mangate-
kenaar Fujio Akatsuka het personage 
Iyami. Iyami is zeer bekend in Japan in 
het genre van de humoristische man-
ga. Ik bedacht hoe het verhaal zou 
zijn als ik dit personage zou tekenen. 
Het verhaal ontvouwde zich verder 
vanzelf. The Beatles kwamen naar 
Japan in 1966 en er bestaan foto’s van 
Paul McCartney en John Lennon die 
de bekende ‘SHEEH!’-houding van 
een verbaasde Iyami imiteren. Zelfs 

Godzilla doet dit in een film die in die 
periode werd gedraaid! (lacht) Het 
illustreert goed hoe iconisch Iyami 
was in de jaren 1960. Ik was enigszins 
bezorgd dat ik dit project voor een mu-
seum als het Louvre te lichtvoetig zou 
benaderen. Maar ze waren zeer enthou-
siast. Het was exact wat ze zochten aan-
gezien de andere strips voor het Louvre 
al vrij ernstig waren.”

De tentoonstelling biedt de zeld-
zame mogelijkheid om het werk 
van Urasawa te bewonderen aan 
de hand van zijn originele tekenin-
gen. Illustraties in kleur worden op 
de tentoonstelling afgewisseld met 
zwart-wittekeningen. Pagina’s uit re-
cente verhalen zoals Mujirushi zijn 
er te zien samen met vroeg werk uit 
Yawara! en tonen hoe Urasawa door-

heen de jaren stilistisch is geëvolu-
eerd. 
Het is een bijzondere ervaring om als 
bezoeker oog in oog te staan met de 
originele tekeningen uit verhalen als 
Monster, 20th Century Boys, Pluto 
en Billy Bat. De vlotheid, energie en 
sfeer die van de tekeningen uitgaan 
maken een blijvende indruk. 
Zowel voor fans van Urasawa als le-
zers die niet met manga vertrouwd 
zijn, is deze tentoonstelling zonder 
twijfel een unieke kans om kennis te 
maken met een meesterverteller. 
Na de rondleiding maakte de meester 
graag tijd vrij voor een uitgebreid ge-
sprek. 

Interview
Gefeliciteerd met uw 
tentoonstelling in Londen. 
URASAWA: “Dank u. En u komt uit 
België? In de jaren 1990 heb ik in 
België het stripmuseum bezocht. Het 
verbaasde mij in de geschiedenis van 
de Belgische strip overeenkomsten 
te zien met de geschiedenis van de 
Japanse manga. Zo waren Katsuhiro 
Otomo en Mœbius in opmars in 
ongeveer dezelfde periode, bijna 
gelijktijdig. Hun stijlen waren erg ge-

lijklopend. Deze twee fantastische 
tekenaars zouden ook beiden een lei-
dende rol vervullen in de stripwereld. 
Ik zou een analogie willen gebruiken 
die misschien niet de meest gepaste 
is of misschien wat eigenaardig klinkt. 
Japan enerzijds en Frankrijk en België 
anderzijds liggen ver van elkaar. En 
vóór 1940 hadden we geen communi-
catiemethodes zoals nu. Welnu, Japan 
kent een reeks kleine eilanden die ver 
van elkaar gescheiden liggen. Men 
heeft vastgesteld dat de apen die op 

© William Vandevoorde

Het komische personage Iyami van mangapionier Fujio Akatsuka was zo populair dat 
zelfs John Lennon van The Beatles de typische ‘SHEEH!’-houding van een verbaasde Iyami 
nabootste tijdens een tournee in Japan. Ook Godzilla is in die houding te zien in een van de 
vele Japanse films over het monster. Naoki Urasawa maakte een eigen versie van Iyami in het 
tweeluik Mujirushi.
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deze eilanden leefden allemaal rond 
hetzelfde ogenblik hun voedsel, zoals 
bijvoorbeeld aardappelen, begonnen 
te wassen, vooraleer het te eten. Er 
moet dus iets zitten in onze evolutie 
waardoor we hetzelfde zijn gaan doen 
op bijna hetzelfde tijdstip, zonder van 
elkaar te leren. De vergelijking gaat 
ook op voor Osamu Tezuka en Hergé. 
Ze waren rond hetzelfde tijdstip actief.  
En zowel Japan als België kennen ook 
een cultuur van gekiga-manga (dit 
genre richt zich met eerder ernstige 
thema’s in een cinematografische stijl 
tot een volwassen publiek. Gekiga 
verhoudt zich tot gewone manga zo-
als graphic novels tot comics. De term 
werd in 1957 voor het eerst gebruikt 
door Yoshihiro Tatsumi, de auteur 
van het autobiografische werk A 
Drifting Life, nvdr).”

U behaalde een diploma economie 
aan de Meisei-universiteit. Wat 
zette u ertoe aan te werken als 
mangatekenaar? 
URASAWA: “Ik was oorspronkelijk niet 
van plan om mangatekenaar te wor-
den. Dat was niet mijn doel. Om finan-
cieel te kunnen overleven als man-
gatekenaar is het nodig om ook een 
goede verkoop te hebben. Het leek 
me beter om een gewone job te heb-
ben en manga voor mezelf te  tekenen, 
iets wat ik ook echt graag doe, in 
plaats van te moeten omgaan met die 

verkoopsdruk. Op een bepaald ogen-
blik ging ik voor een graduaatsfunctie 
op sollicitatie bij Shogakukan, die in 
Japan een bekende manga-uitgever 
is. Ik had enkele manga’s bij me die ik 
in het verleden had geschreven. Toen 
ik ze tijdens het interview toonde, 
werd ik doorverwezen naar een an-
der  departement, waar ik ook naartoe 
ging. Verschillende editors bekeken er 
mijn werk en zeiden: ‘Waarom neem 
je niet deel aan de inzendingen voor 
nieuw talent?’ Als deze editors vin-
den dat ik het potentieel heb om als 
nieuwkomer te winnen, dacht ik, dan 
kan ik het misschien voor één jaar pro-
beren als mangatekenaar. Uiteindelijk 
behaalde ik van alle inzendingen 
de eerste prijs (Urasawa behaalde 
met zijn debuut Return in 1982 de 
Shogakukan Award, nvdr). Dat is hoe 
alles aanvankelijk startte, en intussen 
zijn we vijfendertig jaar verder.”

Een reeks als Monster of 20th 
Century Boys strekt zich uit over 
vele boeken. Hoe plant u een 
dergelijke verhalencyclus?
URASAWA: “Zoals bij elk verhaal denk 
ik eerst na over hoe het verhaal zal 
eindigen. In het algemeen duurt het 
zeven jaar voor een reeks kan worden 
voltooid. Ik denk dus altijd na over 
hoe het einde er binnen zeven jaar zal 
uitzien. Maar tijdens het verloop van 
het verhaal leer ik natuurlijk de perso-

nages van het verhaal beter kennen, 
en dat kan me ertoe verleiden om ook 
het einde te wijzigen.” 

Hoe bepaalt u het verloop van de 
verhalencyclus? Laat u zich daarbij 
leiden door de emoties van de 
karakters, bepaalde actiescènes of 
de finale plot? 
URASAWA: (denkt na) “Hmm... de 
vroegste conceptie van het verhaal, 
wanneer ik er heel in het begin over 
nadenk, ligt het dichtst bij een film-
trailer. Ik visualiseer me een reeks 
scènes en personages die gesprekken 
voeren. Op dat ogenblik is er nog geen 
cohesie, maar het maakt me nieuws-
gierig en ik stel me de vraag wat er ge-
beurt. Het sluit erg aan bij wat het pu-
bliek ervaart wanneer ze film trailers 
bekijken.”

De personages in uw verhalen 
hebben elk een uitgesproken 
persoonlijkheid. Waarop focust u 
bij het zoeken naar een passend 
uiterlijk? 
URASAWA: “Precies, dat is inderdaad een 
zeer belangrijk onderdeel van het ma-
ken van een manga. Zelfs een randper-
sonage kan in de loop van het verhaal 
een meer cruciale rol gaan vervullen, 
dus je moet alle aspecten van het uiter-
lijk juist hebben. Het is net zoals bij de 
auditie van een film waar je duizenden 
mensen ziet die elk die rol willen spelen. 

© Japan House London, Jeremie Souteyrat
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In manga moet je een vergelijkbaar pro-
ces doorlopen. In 20th Century Boys 
wordt Kenji op een bepaald ogenblik 
benaderd door een oud dametje dat 
voor hem een huwelijkspartner wil vin-
den. Ik kreeg het uiterlijk van dat oude 
dametje niet goed, het wou maar niet 
lukken. Dus besloot ik naar de super-
markt te gaan om boodschappen te 
doen. Toen ik groenten aan het kiezen 
was, keek ik naar rechts, en daar was 
ze, het oude dametje! Ik had zoiets van: 
‘Daar ben je eindelijk!’ (lacht) Van zodra 
ik haar had gezien liep ik terug naar 
mijn studio en zette ik haar op papier. 
Het oude dametje dat je ziet in 20th 
Century Boys is dus de vrouw die haar 
boodschappen doet in de super markt 
vlak bij mijn huis!” (lacht) 

Uw stijl is ook erg cinemato-
grafisch. In welke mate laat u zich 
beïnvloeden door films? 
URASAWA: “Ik consumeer doorlopend 
manga’s, films, televisie en drama-
series. Ik denk dat ik daarom in mijn 
hoofd geen onderscheid maak tussen 
al deze media. Wanneer ik iets zie dat 
ik werkelijk verbazingwekkend vind, 
of het nu uit boeken, manga’s of films 
komt, heb ik altijd het gevoel van: 
‘Waarom schreef ik dit niet? Waarom 
heb ik dit niet kunnen bedenken?’ Er 
bekruipt me dan wel een gevoel van 
lichte afgunst of jaloezie, maar dit zet 
zich altijd om in motivatie. Ik word 

door veel mensen benaderd met het 
voorstel om van mijn manga’s een 
film te maken, maar ik heb altijd het 
gevoel dat dit niet nodig is. Voor mij is 
de manga zelf het eindpunt.”

Tezuka en Otomo waren elk 
van een andere generatie, maar 
beiden hebben een enorme impact 

achtergelaten op het medium 
manga. Hoe vergelijkt u uw werk 
met dat van hen? 
URASAWA: “Ik ben zelf in belangrij-
ke mate beïnvloed door Tezuka en 
Otomo, dus ik weet hoe groot hun 
meesterschap was. Ik probeer vooral 
op papier te zetten wat ik zelf interes-
sant vind. Ik kan alleen maar zeggen 

dat wie mij met hen vergelijkt een zeer 
goede smaak heeft!” (lacht)

In uw programma Manben filmt u 
uw collega-mangatekenaars terwijl 
ze aan het werk zijn en bespreekt 
u met hen achteraf de opnames. 
Het programma kent intussen 
vier seizoenen en een steeds 

© Japan House London, Jeremie Souteyrat
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grotere groep vaste kijkers. Wat 
inspireerde u tot het maken van 
deze documentairereeks? 
URASAWA: “Ik had een gesprek met de 
mensen van NHK (de nationale tele-
visieomroep in Japan, nvdr) waar ik 
het project voorstelde en mijn aan-
pak toelichtte. Ze waren onmiddellijk 
zeer enthousiast. Mangatekenaars 
kregen gedurende een zeer lange 
tijd enkel feedback van critici. Er zijn 
voorheen nooit mangatekenaars zoals 
mezelf geweest die andere mangate-
kenaars interviewden. Het program-
ma doet denken aan de gesprekken 
tussen François Truffaut en Alfred 
Hitchcock, je kent het boek vast wel. 
Daar heb ik het idee van. Bijkomend 
is dat, wanneer ik werd uitgenodigd 
voor een programma met bijvoorbeeld 
bekende gasten die van manga niets 
afwisten, ik genoodzaakt was mijn uit-
leg vanaf nul te beginnen. Ik kon zelfs 
niet komen tot niveau 1 door een ge-
brek aan voorkennis over  manga. Maar 
wanneer je een gesprek hebt met een 
andere mangatekenaar, dan kan je het 
gesprek beginnen op niveau 5, dat is 
op zich al een grote sprong, en vandaar 
gaan naar niveau 10. Dat is de eind-
meet. Ik was van mening dat, tenzij ik 
een dergelijk programma zou maken, 
het grote publiek nooit de essentie van 
manga zou kunnen begrijpen. Het pro-
gramma was nodig om hun kennis van 
manga uit te diepen.”

Manga blijft zich ontwikkelen, 
ook via digitale media. Welke 
uitdagingen ziet u voor manga in de 
toekomst? 
URASAWA: “Waarschijnlijk digitale 
distributie. Zoals ik heb toegelicht 
tijdens de rondleiding, is de set-up 
van manga erg belangrijk, niet alleen 
van enkelvoudige pagina’s maar ook 
dubbele pagina’s. Wanneer je man-
ga digitaal leest met je smartphone 
of zelfs een iPad is het scherm nooit 
groot genoeg. Op je toestel kan je 
een enkele pagina lezen en als je je 
toestel draait kan je een dubbele 
pagina zien, maar het is niet groot 
genoeg om het verhaal ten volle te 
beleven. Toen de papieren versie van 
de Japanse manga werd ontwikkeld, 
was de grootte en de schaling erg be-
langrijk. Je kan op een enkele pagina 
één scène hebben die klein is afge-
beeld, maar een dubbele pagina kan 
evengoed één volledige scène be-
vatten. Die dynamiek is erg belang-
rijk en dat kan je niet bereiken met 
een digitaal scherm. Ook Katsuhiro 
Otomo raakte dit probleem aan. Na 
Akira maakte hij films. Omdat hij 
van oorsprong een mangatekenaar 
is, weet hij dat je met manga het for-
maat van een scène kan bepalen en 
dit kan gebruiken om naar een climax 
te werken. Maar bij een film blijft het 
formaat van het scherm altijd hetzelf-
de. Dat is vrij frustrerend.”

Ons gesprek loopt jammer genoeg 
ten einde. De reeksen Billy Bat en 
Mujirushi zijn inmiddels compleet. 
Mag ik vragen aan welke projecten 
u momenteel werkt? 
URASAWA: (wijst naar een boek op ta-
fel) “Dit is mijn meest recente boek, 
Asadora! Het leunt op verschillende 
punten aan bij wat ik voordien heb 
getekend. Het tweede boek verschijnt 
deze herfst.” 

We kijken er erg naar uit. Hartelijk 
bedankt voor het gesprek! 

De tentoonstelling “This is Manga - 
The Art of Urasawa Naoki” 
is nog tot 28 juli 2019 te bezoeken
 in Japan House London. 
Voor meer informatie, ga naar 
https://www.japanhouselondon.uk
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asadora!, Naoki Urasawa’s nieuwste reeks.
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Naoki Urasawa trakteert de aanwezigen op een masterclass mangatekenen...
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... en bovendien op een muzikaal optreden!
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