
1

“Soms... meestal...
vaak... heb je wel een
vorm van een einde in
je hoofd zitten. Maar
soms is er alleen de
wetenschap dat het
verhaal goed zal
 aflopen.”

INTERVIEWREEKS DOOR MARTIN HOFMAN (15): MARTIN LODEWIJK

Hoezo, Martin Lodewijk komt als scenarist van De RoDe RiDDeR

pas in aflevering 15 aan de beurt in deze interviewreeks? Ja
hoor, dat heeft alles te maken met zijn roemruchte reputatie

aangaande het overschrijden en verschuiven van deadlines. Dat geldt
dus ook voor interviews.eindelijk tref ik de schrijver van 22 RoDe RiDDeR-
scenario’s nog altijd zeven hoog in het riante appartement dat hij
deelt met zijn eega Ted. De kamerbrede ramen bieden een uitkijk op
de jachthaven.
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Hoe kijk je terug op jouw jaren als
scenarist van De RoDe RiDDeR?
LODEWIJK: “Met heel veel dankbaar-
heid en plezier. Met de klemtoon op
dankbaarheid!
om te beginnen vond ik het een eer
om te doen. Willy Vandersteen is im-
mers een stuk van mijn leven, mijn op-
voeding, van wie ik ben. Zonder over-
drijven vond ik het een eer om een
dergelijk icoon te mogen bewaren, en
daarmee bedoel ik zowel    Vandersteen
als De RoDe RiDDeR.
Dat het intussen afgelopen is voor me-
zelf, lag voor een groot gedeelte aan
de omstandigheden. ik wou nog wel,
maar het kwam niet meer. De drive was
er nog steeds, maar andere dingen
maakten het me bijna onmogelijk om
er nog aan te schrijven. Mijn broer
kreeg kanker en overleed. Daarna
kreeg Ted kanker en is ze een tijd erg
ziek geweest. en het bleef maar door-
gaan. in het begin kon ik daar nog
enigszins mee omgaan, maar een mens
kan niet alles aan.
op een gegeven moment vroeg
Standaard Uitgeverij of Claus een ver-
haal mocht schrijven. ik ben natuurlijk

altijd een late leverancier geweest aan
uitgevers. Laat ik heel eerlijk zijn: dat
was ook het geval met mijn werk voor
de reeks JoHnny GooDbye. Vandaar dat
ook Patty Klein en Yves Duval scena-
rio’s geschreven hebben. eveneens bij
de reeks SToRM hebben anderen het af
en toe eens van mij overgenomen. De
albums die door anderen geschreven
zijn, heb ik echter nooit willen lezen.”

Je hebt voor de reeksen JoHnnY

GooDbYe en SToRM nooit de albums
willen lezen die door anderen
geschreven zijn? is dat uit angst?
LODEWIJK: “Angst is niet het juiste
woord. ook niet afkeer of weerzin. ik
voelde me er gewoon niet lekker bij
omdat ik door hun verhalen niet beïn-
vloed wou worden. Dat wil ik niet. ik wil
zelf trouwens anderen ook niet beïn-
vloeden.”

Hoe omschrijf je jouw samenwerking
met Claus?
LODEWIJK: “Daar heb ik echt zulke
mooie herinneringen aan! Toen ik geen
RoDe RiDDeR-bijdragen meer leverde
was de stripuitgever bij Standaard

Uitgeverij, Johan De Smedt, wel uiter-
mate fair en sportief tegenover mij. Tot
op het laatst heeft hij me de mogelijk-
heid geboden om door te werken aan
de reeks.
Maar met alle goeie wil, het lukte me
niet om nog RoDe RiDDeR-scenario’s te
schrijven.”

Hoe kwamen de scenario’s tot
stand?

LODEWIJK: “Zoals met eender welke
reeks waar ik voor schreef ging dat van
pagina naar pagina, dus zonder plan-
ning van een verhaallijn. 
Soms... meestal... vaak... heb je wel een
vorm van een einde in je hoofd zitten.
Maar soms is er alleen de wetenschap
dat het verhaal goed zal aflopen.”

is dat niet risicovol? bijvoorbeeld
een verhaal dat halfweg stokt?
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De albums die door anderen
 geschreven zijn, heb ik nooit
 willen lezen.

De Rode Ridder 207: De Grot van de Beer was in 2005 het eerste album van zowel Claus D. Scholz
als Martin Lodewijk. In het album kwam een knipoog voor naar Karel Biddeloo alias Karel de
 Montabour.
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LODEWIJK: “Het enige dat ik kan zeg-
gen is: A, dat ik het voor mezelf span-
nend hou en b, dat ik de ervaring heb
om te beseffen dat ik er wel uit kom.
Met rockmusici heb je dat ook. Je hebt
jongens die moeiteloos een nummer
van twee en een halve minuut kunnen
schrijven, en je hebt jongens die daar
niet in slagen en alleen maar een
 nummer van een halfuur kunnen schrij-
ven.”

en die winnen geen nobelprijs…
LODEWIJK: “Haha, maar bob Dylan
kan álles! Hij is een fenomeen. ik vind
hem minder versleten dan wat jij
denkt. ik vind hem best in allemáál zijn
perioden. 
iedereen zit maar te zeiken dat hij niet
kan zingen. Die man is een perfecte
zanger! Hij heeft een nummertje ge-
zongen bij het afscheid van David
Letterman. Dat staat op youTube: THe

niGHT We CALLeD iT A DAy. Dat is een van
die Amerikaanse songbooknummers
uit de tijd van Frank Sinatra. Dat is
melodisch geen makkelijk nummer.

Dat is niet zoals ViSionS of JoHAnnA of
Like A RoLLinG STone. Dat is een melodie
en dat heeft een maat. Daar moet je
voor kunnen zingen.

Hij heeft nu wel een krakende stem
LODEWIJK: “Dat maakt niet uit, hij
zingt perfect op toon. Dat is kwaliteit
van niveau Frank Sinatra. Celine Dion
zingt vals, neem dat maar van mij aan.
idem voor een heleboel bekende zan-
gers en zangeressen.
Dylan heeft niet hetzelfde geluid als
Sinatra, maar hij heeft wel techniek.
Dat wil zeggen dat hij niet zomaar een
zanger is, maar een goede zanger. Men
lult dus dikwijls uit de nek wat betreft
Dylan.”

Je hebt me ooit eens op de terugweg
van Kampen naar Rotterdam verteld
over het legendarische isle of Wight-
festival dat je in 1969 bezocht en
waarbij een van jouw vrienden
ernstig ziek werd toen jullie vlak
voor de zingende bob Dylan
stonden. Kan je van dat festival eens

jouw persoonlijke beleving
samenvatten?
LODEWIJK: “Samen met collega-
 stripauteur Theo van den boogaard,
zijn vriend Karel, evert Malianky en
Fredje Coenders hebben we een busje
gehuurd. Daarmee zijn we, met meer-
dere avonturen onderweg, zoals op het
veerschip naar engeland, tot op het
 eiland Wight geraakt. Het laatste stuk
uiteraard weer met de veerboot. We
hadden op voorhand afgesproken om

geen drugs mee te nemen op die reis,
maar in engeland bleek dat die
 dekselse Theo toch wat spul in zijn
oren binnengesmokkeld had.
We zaten en lagen de hele dag helemaal
vooraan op dat grote festival terrein, on-
geveer op twintig of dertig  meter van
het podium. Toen werd er nog niet met
meerdere podia gewerkt en bestond het
grootste deel van de tijd uit wachten.
Maar we zagen er wel grootheden zoals
The Who, Joe Cocker, Pentangle, Free
en Tom Paxton aan het werk. 
Uiteindelijk kwam bob Dylan in zijn
bijna lichtgevend witte pak het podium
op. Dat was het moment waar ik naar
uitgekeken had. Hij gaf een schitterend
concert! ik heb trouwens zijn hele op-
treden heimelijk op cassettebandjes
opgenomen. Achteraf bleek de opna-
mekwaliteit heel goed te zijn. Daarom

heb ik er nog aan gedacht om de op-
names als bootleg uit te geven, maar
dat is er nooit van gekomen.” 

Ging je veel naar concerten?
LODEWIJK: “Ja, maar ik ging heel ge-
richt naar concerten, met name de con-
certen die ik zelf belangrijk vond, bij-
voorbeeld The band en Creedence
Clearwater Revival. Zo heb ik Jerry
Lee Lewis vier keer live gezien en
Loudon Wainwright iii ook wel een
keer of vier, vijf. The byrds zag ik ook.
Allemaal in Rotterdam.
een van mijn eerste concerten was Ray
Charles in 1963, in Den Haag. Achteraf
kwam ik te weten dat Dick Matena op
datzelfde concert aanwezig was.”

in de voorpublicatie van De GRoT Van

De beeR in GazeT Van anTWeRPen

We hadden op voorhand afgesproken om geen
drugs mee te nemen op die reis, maar in Engeland
bleek dat die dekselse Theo toch wat spul in zijn
oren binnengesmokkeld had.

Bob Dylan tijdens een legendarisch optreden
op het Isle of Wight-festival in 1969. Martin 
Lodewijk bootlegde Dylans optreden volledig
op cassettebandjes.

Een feestelijke groet van Ted en Martin Lodewijk.

© Martin Lodewijk



stonden in de dialogen veel woorden
in vetjes gedrukt, zoals dat bij
meerdere nederlandse strips
gangbaar is. bij publicatie van het
album waren er geen woorden meer
in vetjes. Waarom stonden die er in
de voorpublicatie wél en in het
album niet in?
LODEWIJK: “ik weet niet of dit nu zo’n
nederlandse gewoonte is.ik ben er zelf
ooit voor AGenT 327 en SToRM mee
 begonnen omdat ik dat ‘lekker’ vond
lezen in met name Amerikaanse
 comics en strips. Voordien zette ik wel
hier en daar een cursiefje.
Het suggereert voor mij meer een
spreekritme en het ziet er grafisch ook
lekker uit. Vooral omdat mij nogal eens
verweten werd hele lappen tekst te
schrijven. Het beeld wordt wat minder
‘grijs’. Maar hoe dat juist bij mijn eerste
RoDe RiDDeR-album gelopen is, weet ik
echt niet meer.”

bij aanvang bleken jouw RoDe RiDDeR-

albums een heel nieuwe koers te
varen, tot je na een tijd Johan liet
terugkeren naar Horst. Wat bewoog
je daartoe? ook met HeT beHoUDen

zWaaRD greep je terug naar het
gekende verleden.
LODEWIJK: “Het mag duidelijk zijn dat
het album HeT beHoUDen ZWAARD speci-
aal gemaakt is ter gelegenheid van het
vijftigjarige bestaan van De RoDe RiDDeR

als stripreeks. Daarbij greep ik terug
naar het debuutalbum HeT GebRoken

ZWAARD. ik vind het altijd leuk om der-
gelijke scenario’s in elkaar te puzzelen. 
idem voor het album De SLUieR VAn

WUUSTWeZeL, wat ter ere van Karel
biddeloo gemaakt is. en natuurlijk De

VeDeLAARVAn SinT-PAUWeLS.
Wat Horst betreft, vond ik het gewoon
leuk om daar eens naar terug te grij-
pen.”

Heb je favorieten onder de RoDe

RiDDeR-albums die je geschreven
hebt?

LODEWIJK: “ik heb een boontje voor...
Haha, toen ik aan De RoDe RiDDeR

schreef, praatte ik meer Vlaams dan
dat ik nu doe. Maar de uitdrukking ‘een
boontje hebben’ is overgebleven. Dat
heb ik wanneer ik veel met Vlamingen
praat. op een of andere manier gaat
dat in je hoofd zitten. Wanneer ik een
dag met Hec Leemans optrek, heb ik
het tegen het einde van de dag ook
 zitten.
Dat boontje heb ik dus voor de trilogie
De JUDASGRAAL, HeT ZWAARD VAn De MAAGD

en HeT VUUR en De MAAGD. op de een of
andere manier heb ik daar naar mijn
smaak dingen gedaan die ik heel inte-
ressant vind. 
ik vond het leuk om het gedicht van
François Villon te vertalen, LA bALLADe

DeS DAMeS DU TeMPS JADiS. Wat overigens
prachtig door een van mijn favoriete
zangers, Georges brassens, op muziek
is gezet. Het is wel al lang geleden door
ernst van altena vertaald, maar dat
was mijn eer te na. 
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Ik heb een boontje voor de trilogie De Judasgraal,
Het Zwaard van de Maagd en Het Vuur en de
Maagd. Op de een of andere manier heb ik daar
naar mijn smaak dingen gedaan die ik heel
 interessant vind. 

Voor het vijftigjarig bestaan van de stripreeks
DE RoDE RIDDER in 2009 greep Martin Lodewijk
in deel 224, HET BEHouDEn ZWaaRD, terug naar
deel 1, HET GEBRoKEn ZWaaRD. En zo raakte
Johan opnieuw slaags met heer Reyhold.
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Deze trilogie is overigens ook van
 pagina naar pagina geschreven, dus
helemaal niet voorbereid.”

bovendien was Claus toen op het
toppunt van zijn kunnen
LODEWIJK: “nou, daarna heeft Claus
nog mooie dingen gepresteerd, hoor.
bijvoorbeeld in De ZWAARDbRoeDeRS zit-
ten heel mooie dingen. 
MoDGUDUR en DooDbRenGeR vind ik ook
leuke albums. MoDGUDUR begint in
Wéris, beneden Durbuy waar Johan 
’t bed van de Duivel vindt en de
Vooroudersteen ofwel de Pierre Haina.
Die ligt daar nog steeds en in het ver-

haal wordt verklaard waarom de steen
ieder jaar opnieuw wordt witgeschil-
derd. Heerlijk werk, dat gejongleer met
werkelijkheid en verbeelding.”

is er een onderscheid geweest in het
schrijven van verhalen, zoals het ene
scenario dat vlotter of moeilijker dan
het andere verliep?
LODEWIJK: “eens je bezig bent is het
heel vaak doorwerken. Het gaat er ook
om wat zich aanbiedt aan je. namelijk:
vind ik het zelf interessant? 
ik vind dat ik wel een aantal interes-
sante dingen geschreven heb.
Wat ik erg leuk vond, was puzzelen.

Hartstikke leuk was HeT beHoUDen

ZWAARD, want dan ben je aan het passen
en meten omdat het oude verhaal er
moest in verwerkt worden, maar er
moest uiteindelijk wel een nieuw ver-
haal mee verteld worden.”

in hoeverre vind je dat het voor de
lezer vereist was om eerst HeT

GebRoKen zWaaRD te lezen vooraleer
aan HeT beHoUDen zWaaRD te
beginnen?
LODEWIJK: “Helemaal niet! ik pro-
beerde er vanuit te gaan dat ook op
zich te lezen moet zijn. en anders moet
men het zo vertellen dat het wel dege-
lijk kan vanaf pagina 1.
Daar zijn Amerikaanse televisieseries
razend knap in, want je kan bij wille-
keurig welke Amerikaanse televisie-
reeks zonder probleem invallen bij de
tweede aflevering.”

Je hebt dikwijls historische
gebeurtenissen verwerkt in jouw
verhalen. zijn dat dingen die je van
vroeger bijgebleven zijn, of heb je
actief feiten opgespoord?
LODEWIJK: “Allebei. ik heb onder meer

lijstjes gemaakt van historische perio-
den en gebeurtenissen die me interes-
seren en waaruit een verhaal te distil-
leren valt.
Het gekke is dat ik me nog altijd aan
het documenteren ben over de mid-
deleeuwen. ik zit nog steeds boeken,
artikelen en tijdschriften te verzame-
len — en tegenwoordig komt dat veelal
op downloaden neer — alsof ik mor-
gen aan een RoDe RiDDeR-verhaal moet
beginnen.”

Hoe kijk je terug op het RoDe RiDDeR-
standbeeld in Sint-Pauwels? en was
het de eerste keer dat je op kop van
een dorpsfanfare op een door de
politie lamgelegde drukke weg
paradeerde?

LODEWIJK: “Ja hoor, ik bewaar kost-
bare herinneringen aan Sint-Pauwels.
Hoogtepunt was de uiteindelijke in-
huldiging van het standbeeld, met alle
feestgedruis dat daarbij hoorde.
Prachtig!”

Je hebt met vele tekenaars
samengewerkt, zoals Dino attanasio
en Don Lawrence. Waren daar
memorabele of leuke momenten bij? 
LODEWIJK: “Helemaal memorabel! en
leuk ook! Voor Dino Attanasio heb ik
mijn beste verhalen geschreven. ik
vond het eveneens leuk dat hij mijn
werk voor JoHnny GooDbye zelf ook leuk
vond. overigens kan hij rapper teke-
nen dan God kan schrijven. Dat bete-
kende dat ik vaak achterop raakte.

Ik zit nog steeds boeken, artikelen en tijdschriften
te verzamelen alsof ik morgen aan een Rode
Ridder-verhaal moet beginnen.

De trilogie DE JuDaSGRaaL, HET ZWaaRD Van DE MaaGD en HET VuuR En DE MaaGD, de delen 209 tot 211  in de
reeks, vindt Martin Lodewijk zijn favoriete RoDE RIDDER-albums.

Claus D. Scholz en Martin Lodewijk bij de inhuldiging van het Rode Ridder-standbeeld in Sint-Pauwels.
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en Don Lawrence is een vriend gewor-
den. We waren van een elkaar overlap-
pende generatie en konden heel goed
met elkaar opschieten. ik luisterde bij-
voorbeeld in de jaren 1950 veel naar
dezelfde comedyshows op radio als
waar hij, en bijvoorbeeld The beatles,
mee bestookt werden, en was gevoed
door veel van de tradities in films en
boeken die hij kende.
Aangezien hij in engeland woonde,
 gebeurde het doorgeven van de scena-
rio’s een tijdlang steeds telefonisch.
Telkens werd er één pagina script
 besproken, maar die conversaties duur-
den wél steeds twee uur! een groot deel
van die gesprekken ging over heel an-
dere dingen dan SToRM, en er werden tel-
kens veel grappen gemaakt. 
op de duur waren we zo goed op elkaar
ingespeeld dat zijn afgewerkte pagi-
na’s een zo goed als perfecte weergave
waren van wat ik hem tijdens onze ge-
sprekken geschetst had.
ik mis hem nog elke dag.”

Je hebt grote kasten met strips in

jouw tekenkamer plus een container
met stripalbums ergens in een
opslagplaats. Hoe enorm is jouw
stripcollectie? bezoek je die
container soms, want daarin zitten
waarschijnlijk de strips die je nog
zelden inkijkt?
LODEWIJK: “nauwelijks! ik ben mo-
menteel aan het wieden in mijn strip-
bestand. Hergé, Franquin en Tillieux
zijn daarbij onaantastbaar. ook veel
van Morris en Hubinon wil ik behou-
den. Voor de rest probeer ik zoveel
 mogelijk te verkopen, met uitzonde-
ring van albums waar een originele te-
kening in staat.
een uitzondering maak ik voor alle
strips die een bijdrage kunnen zijn voor
het uitleenbestand van de stripbiblio-
theek van het gloednieuwe Museum
Strips! hier om de hoek. Het is name-
lijk belangrijk dat er zoveel mogelijk
van de stripgeschiedenis bewaard blijft
voor het nageslacht.”

Dat het Museum Strips! er in
Rotterdam is gekomen, en zelfs hier

in jouw buurt, dat kan geen toeval
zijn. in hoeverre had jij daarmee te
maken?
LODEWIJK: “Dat was echt toeval! ik
had niets met de organisatie of met de
keuze van de locatie te maken. Dat
 museum was eerst gepland in
Scheveningen, daarna in Dordrecht,
om tenslotte in Rotterdam gerealiseerd
te worden in een gebouw dat men daar
meest geschikt voor achtte.”

Je volgt alles in het nederlandse
stripwereldje op de voet. eerder dit
jaar was je aanwezig op de officiële
lancering van het nieuwe
stripmagazine STRiPGLoSSY.
LODEWIJK: “STRiPGLoSSy is voor elk wat
wils. Het verraste mij dat het zo een
leuk blad is.”

Hoe ontstond de muziekgroep
Chickenfeed, waarvan je zanger
bent? zijn jullie nog actief? 
LODEWIJK: “Mijn eerste band heette
Monster zonder Waarde en was een
kwartet met, behalve mezelf, een

Op de duur waren we zo goed op elkaar ingespeeld
dat zijn afgewerkte pagina’s een zo goed als per-
fecte weergave waren van wat ik hem tijdens onze
gesprekken geschetst had. Ik mis hem nog elke dag.

Bij het overlijden van Marc Sleen maakte Martin  Lodewijk een schrijn 
met een van Sleens originele  platen die hij in zijn  bezit heeft.
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vriend, mijn broer en mijn zwager. in
1972 zijn we uit elkaar gegaan en uit
een aangepaste samenstelling van de
band is Chickenfeed ontstaan.
Chickenfeed heeft door de jaren heen
vele samenstellingen gekend, en we
zijn zowel een trio, een kwartet als een
kwintet geweest. ook het muziekgenre
van de band is geëvolueerd van blue-
grass over country naar blues tot bijna
een rockbandje.

Chickenfeed bestaat nog steeds, maar
we concerteren nog heel zelden.”

Heb je een grote muziekcollectie? zo
ja, voornamelijk op lp?
LODEWIJK: “Die collectie beslaat  
vier- tot vijfduizend langspeelplaten.
in jaartallen opgedeeld beslaat dat mu-
ziek van de jaren 1910 tot de  jaren
1950. inderdaad oud tot heel oud. De
genres zijn voornamelijk Ameri kaanse

folk, country, blues en
klassiek. Favorieten zijn
onder meer Hank
Williams, Jimmie
Rodgers, The beatles, The
Rolling Stones en
Creedence Clearwater
Revival.”

Wat mogen we in de
nabije toekomst nog
verwachten van jou?
LODEWIJK: “ik zeg altijd:
Wat de toekomst brengen

moge, mij geleidt des Heeren hand. Dat
is een lied van dichteres Jacqueline
van der Waals, die me is bijgebleven
uit mijn jeugd toen mijn moeder dat
altijd zong bij de  afwas.
Godsdienst was voor mijn ouders een
ernstige zaak die een bepalende rol
heeft gespeeld tijdens de opvoeding
van mijn zus, mijn broer en mezelf. De
situatie werd enigszins ingewikkeld
door het feit dat mijn vader katholiek
was en mijn moeder protestants.
Concreet schrijf ik momenteel het
 begin van een nieuw JAnUARy JoneS-
 album en ik ben al enige tijd aan het
werken aan een nieuw SToRM-verhaal.”

Voortgaand op welk SToRM-album is
dat scenario?
LODEWIJK: “een beetje tussenin an-
dere albums.”

Ga je ook nog een nieuw aGenT 327-
album tekenen?
LODEWIJK: “Ja hoor, en ik heb al een
titel: De AFFAiRe b.i.P.S. Maar ik ben nog
aan het verzinnen hoe ik eraan moet
beginnen.
ik wil nog een groot aantal dingen doen
indien de Heer het mij geeft. (ironie-
modus aan) Maar alles hangt af van de

situatie om me heen, zoals de gezond-
heid van mezelf en Ted.”

ik vind je anders nog behoorlijk
vitaal, hoor.
LODEWIJK: “Ja, dat is wel zo. en wat
Ted betreft ook. Maar dat betekent niet
dat je alles nog kan doen.”

Last but not least: onze tijd op deze
wereld is voor iedereen beperkt. Hoe
zit het met de eventuele voortzetting
van aGenT 327 indien jij er niet meer
bent? 
LODEWIJK: “Het zal mij worst wezen.
kijk, je hebt voorgangers als enerzijds
Hergé die alles wou conserveren, en
anderzijds Vandersteen die van oor-
deel was dat zijn medewerkers ook in

de toekomst een inkomen moesten
hebben.
indien ik kom te gaan vóór Ted, dan
mag zij mijn opvolger aanwijzen. Maar
wanneer ik haar overleef, zal ik me er
eventueel over bekommeren. en indien
we samen komen te gaan, zal ik er niets
van voelen en niets van weten. Tenzij
er, hoog boven ons, wij als mensen een
toezicht geboden wordt op wat er zich
op aarde afspeelt. Dan zie ik het wel
hoe hier beneden de zaken zich ont-
wikkelen.”

Moge je dat pas over vele jaren
ondervinden!

Ik zeg altijd: Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heeren hand.

Voor STRIPGLoSSy 3 uit 2016 zijn
twee covers gemaakt: aan de
ene kant Kim Duchateau, aan
de andere kant Martin
 Lodewijk, die elk hun accenten
op de inhoud konden leggen.

Van het aGEnT 327--dossier DE affaIRE B.I.P.S. bestaat toch al een aankondiging.

Lay-out: David Steenhuyse © De Stripspeciaalzaak 2017


