en drang
Martin Lodewijk (68 alweer, maar still going strong) laat zich
niet beperken op stripgebied. Naast de teksten van Storm,
Johnny Goodbye, De rode ridder en January Jones maakt
hij ook de tekeningen van Agent 327. Binnenkort verschijnt,
bijna vier jaar na de dood van tekenaar Don Lawrence, een
nieuwe Storm: De navel van de dubbele god.
Waarom toch nog een Storm-album?
„Omdat de uitgever er dolgraag mee door
wilde gaan. Storm is een succesvolle serie
en ik had geen bezwaar, omdat Storm ook
een beetje mijn serie is. Ik heb 14 van de 22
delen geschreven en heb meegeholpen de
serie op te starten, toen ik redacteur was
bij stripblad Eppo.”

Hoe komt het dat Don Lawrence in
Nederland meer waardering kreeg dan
in zijn geboorteland Engeland?
„Daar is geen stripalbumcultuur. Strips
verschijnen in tijdschriften en kranten,
het is een vluchtig medium. De stripmakers
hebben wel een goede reputatie, maar zijn
traditioneel de slaaf van de uitgever.”

(36) doet de tekeningen en Jorg de Vos (31)
schildert de kleuren in, allebei in de stijl
van Don Lawrence.”

Met De kronieken van Pandarve kreeg
Storm een echte kwaliteitsinjectie.
Was dat volgens jou ook nodig?
„Don maakte deel 9, De sluimerende dood,
zelf, maar hij kwam er rond pagina 20 niet
meer uit. Toen belde hij me op om te helpen,
en samen hebben we er een einde aan
gebreid. Ik had al eens eerder geholpen en
deel 2 De laatste vechter geschreven.
Vanaf deel 10 zijn we het samen gaan
doen. Ik wilde Storm een nieuwe start
geven, weg van de aarde en
al zijn conventies. Vandaar
De kronieken van Pandarve.”

Wat maakt zijn tekenstijl uniek?
„Ik ken betere tekenaars en betere schilders,
maar Dons werk heeft iets overtuigends,
waardoor het onmiddellijk gaat leven. Hij is
zich zijn hele carrière blijven verbeteren en
doorgroeien. Vergelijk de laatste albums
maar met zijn eerdere werk voor Trigië.”

Hoe kom je aan de ideeën
voor Storm?

„Pfff... Het heeft elementen van kunst, maar
of de hele strip kunst genoemd mag worden...
De rijmprenten van Jan Luyken zijn ook geen
kunst, maar hangen wel in een museum.”

„Alles interesseert me. Van alles dat ik lees
of kijk, blijft wel wat hangen. Bijvoorbeeld
de Moebiusring waar De Wentelwereld op
gebaseerd is. Ook vind ik het leuk de jonge
lezer te prikkelen met woorden die ze niet
kennen. Zo maakten collega’s op de redactie
van Eppo aanvankelijk bezwaar tegen het
woord ‘anomalie’, dat afwijking van een regel
of wet betekent, maar ik denk dat lezers
dat juist leuk vinden en geïntrigeerd zijn.”

Wie heeft De navel van de dubbele
god getekend en hoe heb je hem of
haar gevonden?

Gaat Storm - De kronieken van de
tussentijd, gemaakt met Dick Matena,
nog door na de eerste drie delen?

„De uitgever heeft geschikte kandidaten
gezocht en gevonden: Romano Molenaar

„Nee, de uitgever is ermee gestopt. Hoewel
de verkoop best goed liep, vonden ze het

Is Storm kunst?
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niet genoeg. Bovendien heeft Dick heeft het
veel te druk met zijn literatuurbewerkingen.”

„Ik ben juist heel slecht als ik geen deadline
heb. Dan komt het gewoon niet af. Ik ben dol
op deadlines, de stok achter de deur.”

Hoe ben jij begonnen met strips maken?
„Toen het te laat was, was het al mijn
beroep. Ik wilde eigenlijk de Grote Vaart op,
maar ja, ik draag een bril. Toen ben ik maar
strips gaan schrijven en tekenen.”

Voor Storm, De rode ridder, January
Jones en Johnny Goodbye schrijf je
scenario’s, Agent 327 teken je ook.
Wat vind je leuker?
„Het leukste is een verhaal vertellen, en dat
kun je met tekst én beeld.”

Op wie is Agent 327 gebaseerd?
„Ik moest voor weekblad Pep een James
Bond-parodie maken, maar Agent 327 is
gebaseerd op een coole private eye: Peter
Gunn, gespeeld door Craig Stevens.”

Waarom heten in Agent 327 toch
zoveel mensen Habraken?
„Ik vond het vervelend steeds weer nieuwe
namen te verzinnen en heb toen de naam
van Marja Habraken geleend, een actrice
uit de jaren ’60.”

Hoe staat het met het nieuwe avontuur
De Daddy Vinci Code?
„Ik heb met dat verhaal een beetje last van
een writer’s block. Ik ga eerst een verhaal
maken over Agent 327 in Rotterdam.”

Werk jij beter met deadlines, zoals de
laatste jaren in het Algemeen Dagblad?

Waarom heb je 17 jaar geen verhaal van
Agent 327 gemaakt?
„Ik heb wel een paar korte verhalen
gemaakt, maar niet veel. Gezondheidsproblemen en te weinig inspiratie. Toen ik
een contract kreeg bij het AD ging het
opeens als vanzelf.”

Olga Lawina, Roodhaar... is het toeval
dat mooie vrouwen je strips bevolken?
„Nee, het is natuurlijk heerlijk om mooie
verhalen te tekenen. Olga zou eigenlijk een
bijfiguur blijven, maar ze is zo leuk samen
met Agent 327, dat ze als vanzelf haar
plaats in de strip heeft opgeëist.”

Wat zijn jouw favoriete strips?
„Naast mijn eigen strip de klassiekers als
Kuifje, Robbedoes en Eric de Noorman,
maar ook klassiek Amerikaans werk als
Steve Canyon, Peanuts en Terry & the
Pirates. Van de moderne strips vind ik
Dirkjan, Fokke & Sukke, Sigmund en De
Stamgasten leuk.”

Wat is je volgende project?
„De volgende Agent 327 dus, die nog geen
titel heeft, en met Storm gaan we gewoon
door met een volgend album. Misschien
ga ik ook weer werken aan een nieuwe
January Jones, samen met Eric Heuvel.
En De rode ridder, daar schrijf ik vier
verhalen per jaar voor.” ◼

Tekst: Marc Alain Ketzer Fotografie: Wessel de Groot Met dank aan: Don Lawrence Collection

Interview met
Martin Lodewijk

Win de complete
Storm-collectie
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Inclusief het nieuwe album, zijn er
inmiddels 23 Storms verschenen.
Jij kunt die complete collectie
winnen! We geven 20 keer deze
stripverzameling weg. Hebben?
Ga naar onze site en klik op de
VIP-button.
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