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Monster
Psychopaat met engelengezicht
Toen Naoki Urasawa vooraan in de rij stond waar het talent voor het vertellen van een
spannend verhaal werd uitgedeeld, heeft de Schepper van alle verhalen Urasawa uit de
rij laten verwijderen. Van Hem kreeg de Japanse mangaka prompt een exclusieve
vipbehandeling. In ruil schonk Urasawa ons het achttiendelige MONSTER.
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okter Kenzô Tenma is een
idealistische hersenchirurg.
Op een dag redt hij het leven
van een kind. Niets speciaals, ware
het niet dat Johann, de koter in
kwestie, geen onschuldig kneusje is,
maar een psychopathisch monster.
Tenma zelf wordt beschuldigd van
een aantal van Johanns uitspattingen en bevindt zich daardoor op een
soort autosnelweg met twee rijvakken. Op de rechtse rijstrook lapt hij,
op de vlucht voor de politie en de
obsessieve inspecteur Lunge, al een
paar snelheidsbeperkingen aan zijn
laars. Maar op het linkervak gaat het
nog sneller, want daar is hij op zoek
naar de aalvlugge Johann en de oorzaak van diens niet te stillen moordzucht. Op de pechstrook tenslotte
ontmoet Tenma allerhande randfiguren die zijn idealistische trekjes
mogen ontdekken.

PULITZER-FANS
MONSTER speelt zich volledig in Europa af (hoofdzakelijk Duitsland en
Tsjechië) en het is duidelijk dat
Naoki Urasawa zich goed documenteerde. Hij ging thema’s als de val
van de Berlijnse Muur, het groeiende racisme en, vooral in het eerste
deel,
kritiek
op
het
ziekenhuisbeleid niet uit de weg.
Bovenal koos hij ervoor om de
spanning met elk deel op te drijven.
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ReeksTOP 50 nr. 23: Monster

Zoals het in Japan de gewoonte is, volgt er van succesvolle
mangareeksen ook een animeversie. MONSTER kende een
tekenfilmadaptatie in 74 afleveringen die in 2004-2005 op de
Japanse zender Nippon TV liep. De filmrechten raakten een paar
keer verkocht. In 2013 kondigde de Amerikaanse betaalzender
HBO een tv-serie aan waarvan Guillermo del Toro de
pilootaflevering zou regisseren. Stephen Thompson
(DOCTOR WHO, SHERLOCK) is genoemd als scenarist.

In een confrontatie met Johann Liebert, de volwassen geworden jongen die hij het leven redde, zet Tenma de puntjes op de i.
Het al dan niet gedwongen beslissen over dood en leven beheerst de mangareeks. (uit: MONSTER 1: HERR DOKTOR TENMA)
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De belangrijkste nevenpersonages die het pad van Tenma kruisen, zijn tegelijk de
tenoren in hun eigen intriges. Johann Liebert is zelden te zien, maar betekent een
constante dreiging als motor van het verhaal. Zijn tweelingzus Anna gaat ook door
het leven als Nina Fortner. In vele opzichten is ze het tegendeel van haar duivelse
broer. Ze overleefde samen met hem als kind een bloederige situatie. Het jongetje
Dieter wordt door Tenma gered van mishandeling. Hij trekt eerst op met Tenma en
vervolgens met Nina, Tenma achterna. Eva Heinemann was de verloofde van
Tenma en de dochter van de directeur van het ziekenhuis waar Tenma werkte. Ze is
hysterisch en wil Tenma te gronde richten na diens afwijzing. Ook inspecteur
Heinrich Lunge bijt zich als een pitbull in het onderzoek naar de van moord
beschuldigde Tenma. Zijn speurtocht naar de gevluchte Tenma wordt een ware obsessie. (uit MONSTER 16: WELKOM THUIS, MONSTER 4: AYSE’S VRIENDIN,
MONSTER 2: SURPRISE PARTY en MONSTER 18: APOCALYPTISCH TAFEREEL)
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1: HERR DOKTER TENMA
Nr. 14 De Rest van de Wereld Top 50
Nr. 99 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 80 in 2012)
2: SURPRISE PARTY
Nr. 295 De Grenzeloze Top 500
3: 511KINDERHEIM
Nr. 439 De Grenzeloze Top 500

Naoki Urasawa werkt meestal aan
twee reeksen tegelijk. Na het beëindigen van het achttiendelige MASTER
KEATON (over een verzekeringsagent
die liever archeologie bedrijft) in
1994 startte hij met MONSTER en het
23-delige HAPPY! (over een arm maar
gelukkig gezin dat plots met een torenhoge schuld zit opgescheept).
In april 2007 verscheen het eerste
deel van MONSTER in vertaling bij
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an 20th CENTURY BOYS: Terrv wijl Kana MONSTER publiceerde,

was uitgeverij Glénat al gestart
met Naoki Urasawa’s andere grote
reeks, 20TH CENTURY BOYS. Qua opgedreven spanning en toewerken naar
een climax is het evenwaardig aan
MONSTER • MW: Een getormenteerd
hoofdpersonage, Michio Yuki, worstelt
met morele dilemma’s. In tegenstelling tot dokter Tenma is Michio wel
schuldig, hij slaat aan het moorden.
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TOPNOTERINGEN

nominaties voor de prestigieuze
Amerikaanse Eisner Awards.
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Cliffhangers volgen elkaar op tot
een grandioze finale waar een fan
als Régis Loisel weliswaar meer van
verwachtte.
Ook Alejandro Jodorowsky prees de
reeks, en net zo goed Pulitzer Pricewinnaar voor beste fictie, Junot
Diaz. Hij voegde eraan toe dat
Urasawa een Japanse nationale schat
is. Effectief, Naoki Urasawa wordt zo
ferm op handen gedragen in Japan
dat hij zelfs prijzen kreeg van de
concurrent van de uitgeverij die zijn
werk uitgaf. Hij won onder meer drie
keer de Shogakukan Manga Award,
twee keer de Tezuka Osamu Cultural
Prize en één keer de Kodansha
Manga Award. Voorts staat voor
MONSTER nog de prijs voor beste
reeks op het stripfestival van Angoulême in de prijzenkast en enkele

Kana, dat toen nog de ambitie nastreefde om manga’s aan het Nederlandstalig publiek te presenteren.
Amper twee jaar later kwam de serie
tot een einde met het achttiende
deel. Het ritme zat er dus goed in.
Helaas stuikte alle aandacht voor
manga’s in zonder dat de Japanse
strips ooit potten braken in ons taalgebied. Het ging ten koste van Urasawa’s andere reeks 20TH CENTURY
BOYS die in vertaling onvoltooid
bleef bij Glénat.
Urasawa is net zoals veel van zijn
stripmakende landgenoten een
groot bewonderaar van Osamu Tezuka. Met PLUTO bewerkte en moderniseerde hij één hoofdstukje uit de
reeks ASTRO BOY tot een eigen reeks.
De vertaling werd na één deel stopgezet.



