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Johann
Liebert
EERSTE OPTREDEN: MONSTER 1: HERR DOKTOR TENMA (1994, EERSTE DRUK BIJ SHOGAKUKAN) • GECREËERD DOOR: NAOKI URASAWA
BEDREIGING:

Op een dag in 1986 negeert de belofte-

collega’s van Tenma doodde. Uit erkente-

volle Japanse arts Kenzo Tenma een bevel

lijkheid, jazeker, maar Johann houdt

van zijn chef in het ziekenhuis in Düssel-

Tenma het idee voor dat de arts zelf ook

dorf. In plaats van de burgemeester te

gedeeltelijk verantwoordelijk is omdat hij

opereren, zoals het hem opgedragen

Johann het leven redde. Veel vragen en

wordt, kiest de jonge neurochirurg ervoor

twijfels duiken in het hoofd van Tenma op.

om een jongen en zijn tweelingzusje te ver-

Hij weet dan nog niet dat het ergste moet

zorgen, zoals zijn geweten het hem

komen...

opdraagt. De burgemeester overlijdt, de

Ondanks zijn zachte blik, zijn pure gezicht

kinderen overleven. Enige tijd later overlij-

en zijn kalme uitstraling is Johann een

den de directeur en twee artsen van het

duivels wezen, een moordenaar en een

ziekenhuis in mysterieuze omstandigheden.

crimineel meesterbrein langs wiens pad

Vervolgens verdwijnen de kinderen en het
leven herneemt zijn gangetje terwijl Tenma

(UIT MONSTER 1: HERR DOKTOR TENMA)

tot hoofd van de chirurgische afdeling

bezaaid is met lijken. Naoki Urasawa loodst
zijn verhaal met meesterschap. Met even
veel duivels genoegen houdt hij de lezer

wordt benoemd. Negen jaar later duikt de

achttien delen lang aan het lijntje en leidt

jongen, die naar de naam Johann Liebert

hem of haar doorheen het verenigd

luistert, onverwachts weer op. Niet veel

Duitsland in het spoor van een kil en niette-

later eist de dood alweer zijn tol. Tenma

min angstaanjagend personage. Op de

ontdekt dat Johann te maken heeft met de

achtergrond van een georkestreerd com-

reeks onverklaarbare sterfgevallen. De

plot van een extreemrechtse organisatie die

levensloop van de jongeman, die door

een nieuwe Hitler in het leven wil roepen

Tenma wordt nagegaan, is een opeenvol-

en zich onledig hield met experimenten op

ging van aanslagen en manipulaties. Achter

raszuivere kinderen bouwt Urasawa een

zijn engelengezicht schuilt een misdadige

verhaal met een schrikwekkende sfeer,

ziel die Tenma probeert te doorgronden.

belichaamd door de figuur van Johann,

Een politiecommissaris is daarentegen van
de schuld van Tenma overtuigd en zet de
achtervolging in.
Negen jaar na die eerste gebeurtenissen in
het ziekenhuis biecht Johann tijdens zijn
eerste ontmoeting als volwassen man aan
zijn redder op dat hij de directeur en twee

Doktor Tenma
zal op mij schieten...
Is het niet, doktor Tenma?
Is het niet?”
Een stoïcijnse Johann daagt doktor Tenma uit.
(UIT MONSTER 18: APOCALYPTISCH TAFEREEL)

maar ook door verschillende misdadigers
en extremisten rond hem. De ontmoetingen
tussen Tenma en Johann, wiens silhouet
dikwijls in de schaduw staat, zijn telkens
sterke momenten in de reeks MONSTER
waarvan de vertelling niet minder dan
bloedstollend spannend is.

(Christophe Quillien, bewerkt door David Steenhuyse)

