
Na een gevarieerde carrière,
waarin westerns, sciencefic-
tion, een gladiatoren- en een

Vikingenstrip de boventoon voe-
ren, kreeg Don Lawrence in 1965
het aanbod om THE RISE AND FALL OF

THE TRIGAN EMPIRE (TRIGIË) te tekenen
op scenario van sf-auteur Mike But-
terworth. Het betekende zijn grote
doorbraak, maar daar was hij zich
aanvankelijk niet van bewust. Het
is pas in 1976 dat Don Lawrence
zich op een stripfestival in Londen
realiseerde hoe populair zijn werk
in het buitenland wel is.
Na een ruzie met de Engelse uitge-
ver over opslag (die hij wel krijgt,
maar het is minimaal), buiten-
landse royalties (die hij nooit ont-
vangt) en zijn originelen (die
traditiegetrouw het eigendom zijn
van de uitgever), besloot Lawrence
overmoedig te kappen met TRIGIË.

storm
Van de regen in de drup
Astronaut Storm raakt begin eenentwintigste eeuw
meegesleurd in de rode vlek van Jupiter. Eenmaal terug op
Aarde is alles anders. Hij ontmoet er de felle Roodhaar
met wie hij later in het verre multiversum Pandarve verzeilt.
In die uitzinnige wereld komt de rode prins Nomad erbij.
Dit legendarische trio staat garant voor inmiddels tientallen
avonturen waar het einde nog lang niet van in zicht is.
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Maar hij kon snel aan de slag voor
het nieuwe Nederlandse stripweek-
blad EPPO, de opvolger van PEP en
SJORS. In SJORS stonden vele Engelse
reeksen waaronder Don Lawrence’
HALMAR, DE ZOON VAN DE ZEEWOLF en
TRIGIË. Martin Lodewijk, de artdirec-
tor van het blad, kwam op het idee
van een astronaut die bij zijn terug-
komst op Aarde, miljoenen jaren in
de toekomst, een uitgedroogde zee
terugvindt waar nieuw, barbaars
leven ontstond. Het uitwerken van
deze nieuwe strip, COMMANDANT

GREK, werd aan Vince Wernham
toevertrouwd. Maar het resultaat
viel tegen en werd na 31 pagina’s in
de kast gestopt.

GREK WORDT STORM
Don enMartin zochten een nieuwe
scenarist en vonden die in de per-
soon van Philip Dunn (pseudo-
niem: Saul Dunn), een Britse
schrijver die een aantal sf-boeken
op zijn naam had staan. Het basis-

idee werd behouden en de
personages uit COMMANDANT

GREK werden herwerkt naar
Storm (gebaseerd op Dons
eigen TARZAN-versie die hij
jaren tevoren tekende) en Rood-
haar, het meisje dat Storm op zijn
ooit zo vertrouwde Aarde leert ken-
nen.
Helaas betekende de nieuwe start
andermaal een valse start. De koers
van het verhaal week af van wat Lo-
dewijk en de hoofdredactie in ge-
dachten had en uiteindelijk raakte
Dunn in de knoei met zijn eigen
verhaal. Het hele idee van de Diepe
Wereld, de opgedroogde oceaan
ging tenonder op het einde. Hoewel
Lodewijk het druk had met andere
reeksen (AGENT 327, JOHNNY GOOD-
BYE) schreef hij nog zelf het over-
gangsverhaal DE LAATSTE VECHTER

waarbij hij Dunns einde van deel 1
negeerde. Het is nog steeds een van
de meest geliefde verhalen in de
reeks. DE LAATSTE VECHTER was be-
doeld als overbrugging voor andere
scenaristen.
In 1979 verschenen zowel DE DIEPE

WERELD als DE LAATSTE VECHTER in
album in een voorzichtige oplage
van 25.000 exemplaren. TRIGIË

kende een gemiddelde oplage van
35.000 exemplaren. Eind 1979
waren de albums compleet uitver-
kocht en had de reeks succes bij
buitenlandse gegadigden die een
vertaling op de markt wilden bren-
gen. Het worden twee van de meest
vertaalde albums. DE LAATSTE VECH-
TER verscheen in Brazilië, Denemar-
ken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Indonesië, Italië,
Portugal, Spanje, het toenmalige

Tjechoslowakije en Joegoslavië,
Turkije en het Verenigd Koninkrijk

PANDARVE
Dick Matena, die toen zelf de sf-
serie VIRL had lopen in MICKEY

MAANDBLAD, volgde Martin Lode-
wijk op voor vier verhalen, op zijn
beurt opgevolgd door Kelvin
Gosnell en Don Lawrence himself
die respectievelijk twee albums en
één album aan de reeks toevoegden.
Ondertussen was de Aarde bevrijd
van het juk van de Azuriërs die de
aardlingen onder de knoet hielden
en verdere ontwikkeling tegen-
hielden.
In 1983 kreeg en greep Lodewijk
opnieuw zijn kans en herdefini-
eerde de reeks met DE KRONIEKEN VAN

PANDARVE, de ondertitel van een
nieuwe reeks avonturen waarvan
DE PIRATEN VAN PANDARVE de eerste is.
Hierdoor maakte hij komaf met wat
er zichin de Diepe Wereld afspeelde
door Storm en Roodhaar naar Pan-
darve te sturen, een planeet in de
verste buitenregionen van het uni-
versum. De plaatselijke heerser, the-
ocraat Marduk, wil per se de hand
leggen op Storm die als anomalie in
tijd en ruimte hem de toegang tot
het multiversum moet geven.
Maar het loopt niet zoals gepland
en Storm en Roodhaar belanden op
honderden kilometers boven Pan-
darve. Een visser op tarievs (in de
ruimte zwevende walvisachtigen)
redt hen.
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De album staan vol imposante decors met vaak dominerende aandachtstrekkers die allerhande natuurwetten tarten.
(uit STORM 2: DE LAATSTE VECHTER, STORM 17: DE WENTELWERELD, STORM 23: DE NAVEL VAN DE DUBBELE GOD en STORM 25: HET RODE SPOOR)

Geen beproeving blijft Storm en zijn entourage bespaard. In
STORM 3: HET VOLK VAN DE WOESTIJN helpen de tekeningen van
Don Lawrence de verzengende hitte in een enorme zoutwoes-
tijn aantonen. De begeleidende tekst voegt er nog een schep
bovenop: “Twee mensen slepen zich voort door deze giganti-
sche dode zee, hun huid geschroeid door de gloeiende zon,
met uitgedroogde lippen en ogen, die, ondanks de primitieve
bescherming, langzaam blind worden door de felle schittering
van de zoutkristallen. Het zijn Storm en Roodhaar...”



Sciencefictiontechnologie uit vorige
delen ruilde Martin Lodewijk in
voor antieke bouwsels uit verschil-
lende culturen, dikwijls gebaseerd
op echte Aardse culturen... en zwe-
vende zeilschepen in plaats van
ruimteschepen. Don Lawrence ging
aardig mee in het vormgeven van
alle aangereikte inspiratie.

DE PLANEET-GODIN
EN ANDERE FIGUREN
In DE PIRATEN VAN PANDARVE maakt
Storm kennis met Nomad, een
roodhuidige prins van een konink-
rijk op Pandarve die het ouderlijke
huis verliet. In STORM 19: DE TERUG-
KEER VAN DE RODE PRINS keert hij er
terug om de troon te verdedigen
tegen zijn machtswellustige nicht.
Enige ijdelheid is hem niet vreemd.
Hij is een fiere krijger en ontpopt
zich snel tot het derde onmisbare
lid van de hoofdcast.
Lodewijk bevolkte zijn KRONIEKEN

verder met gedenkwaardige neven-
figuren. Nog het meest tot de ver-
beelding sprekend is Pandarve zelf,
want de planeet blijkt een levend
figuur te zijn. Haar geest houdt zich
voornamelijk bezig met het bereke-
nen van het hoogste priemgetal.
Daarbij wenst ze niet gestoord te
worden. Af en toe manifesteert ze
zich als de Cyperse kat of Alice uit
ALICE IN WONDERLAND aan Storm en
zijn kompanen.
Als hoogste priester en wereldse
plaatsvervanger van de planeet-
godin regeert Marduk over Pan-
darve. Omdat Storm door de tijd

reisde, bezit hij een kosmische ener-
gie die Marduk wil gebruiken om
zelf een god te kunnen worden.
Zijn hulpje Visfil zorgt voor de ko-
mische noot.
Met haar krachtdadige verschijning
in STORM 17: DE WENTELWERELD liet
Boforce eveneens een onvergete-
lijke indruk na. Zij is de sterkste
vrouw op Pandarve en een gevan-
gen genomen misdadigster. Ze
probeert met twee idioten te ont-
snappen via een trein waarmee ze
per ongeluk in een magische di-
mensie, de Wentelwereld, belandt.
Ook Vandaahl (uit STORM 16: VAN-
DAAHL DE VERDERVER) is een veroor-
deelde. Via een wit gat komt hij in
de wereld van Pandarve terecht
waar hij zijn “heilige vernietiging”
wil voortzetten.

VINDINGRIJK
Met wie Storm en de anderen ook
slaags raken of mee te maken krij-
gen, het gebeurt allemaal in werel-
den of op planeten die van een
verregaand gevoel voor vindingrijk-
heid en fantasie getuigen. Het
koninkrijk Marrow, uit STORM 13:
DE DODER VAN ERIBAN, bestaat uit een
cluster van gigantische pilaren met
op elke top een uitgestrekte
(haven)stad met meren en velden.
Daar worden de populaire Barsa-
manspelen gehouden, een variant
op de gladiatorengevechten, waar
het ieder voor zich is.
De kunstmatige planeet Danderzei
in STORM 18: DE ROBOTS VAN DANDER-
ZEI bood een gelegenheid om TRANS-

FORMERS-gewijs met robotpersonages
aan de slag te gaan. In STORM 15: DE

LEVENDE PLANEET bevaart het reus-
achtige schip Salmander een vuur-
zee. En zo is er uit elk album wel
een sprekend voorbeeld te halen.

NIEUWE TEAMS
Don Lawrence stierf in 2003 en
kampte al langer met zijn zicht. In
2001 verscheen het laatste album
van zijn hand dat er na vijf moei-
zame jaren kwam en dankzij assis-
tentie van Liam Sharp. In 2005
verwierf Rob van Bavel, een grote
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Door toedoen van Marduk, de theocraat van Pandarve, een planeet in de verste buitenregionen van het universum, worden Storm en Roodhaar naar Pandarve geflitst. Maar dan loopt het mis en vallen
Marduks plannetjes met de anomalie Storm in duigen. Marduk ontpopt zich tot een weerkerend figuur die Storms grootste vijand vormt om hem in handen te krijgen. Hij laat zijn speurhond zelfs transfor-
meren tot een soort menshond zodat het wezen hem kan vertellen waar Storm te vinden is. (uit STORM 14: DE HONDEN VAN MARDUK)

Nomad, het derde lid van het trio, is een ijdeltuit. Dat weet
Storm al bij zijn allereerste kennismaking als slaven in de
watermijnen op de piratenplaneet.. (uit STORM 10: DE PIRATEN VAN
PANDARVE)

Pandarve blijkt een levende planeet te zijn die zich als zichtbare gedachte manifesteert als de Cyperse kat of Alice uit ALICE IN WONDERLAND of
net zo goed als Marilyn Monroe. (uit STORM 22: DE ARMAGEDDON REIZIGER)



fan van het werk van Don Lawrence
die zo goed als alles van zijn idool
opnieuw in (luxe)album uitgaf, de
rechten op de reeks STORM. Na het
heruitgeven van uitverkochte al-
bums startte de zoektocht naar een
nieuw team om avonturen van
STORM te bedenken. Comictekenaar
Romano Molenaar en freelance-
illustrator Jorg de Vos bundelden de
krachten voor het teken- en inkleur-
werk terwijl Martin Lodewijk nog
wel het scenario op zich nam. De
nieuwe STORM paste vanaf hun
derde samenwerking, Storm 25: HET

RODE SPOOR, ineens weer op de pagi-
na’s van de wederopgestane EPPO,
een uitgave van Don Lawrence Col-

lection. Door gezond-
heidsproblemen moest
Martin afstand nemen
van STORM. Jorg de Vos
schreef twee verhalen
waarna Dick Matena —
hij weer! — zijn opwach-
ting maakte als scenarist
voor STORM 28: DE RACE

VAN OPAAL. Door een
zware hartaanval moest
hij een pauze inlassen. In
afwachting van een nieuw verhaal
van zijn hand, debuteerde uitgever
Rob van Bavel als STORM-scenarist.

SPIN-OFFS
Er staat geen maat op het aantal te
bedenken figuren, situaties en
werelden waarin alles mogelijk is.
Omdat Don Lawrence met zijn
ongeëvenaarde schildertechniek alle
tijd nodig had om de verhalen te te-
kenen, rijpte het idee voor een spin-
off zodat er meer albums konden
uitgegeven worden. Bij lezers be-
stond een vraag, nee, een honger
naar mee. In 1996 kwam het eerste
deel van DE KRONIEKEN VAN DE TUSSEN-
TIJD uit, een nieuwe cyclus die zich
tussen de delen 6 en 7 van DE KRO-
NIEKEN VAN DE DIEPE WERELD afspelen.
Onder het pseudoniem John Kelly
schilderde Dick Matena twee al-
bums. Deel 3 gebeurde onder eigen
naam. Martin Lodewijk was er de
scenarist van, maar de spin-off kon

op weinig belangstelling rekenen.
De door Willem Ritstier geschreven
spin-off DE KRONIEKEN VAN DE BUITEN-
RING kampte met een te lange zoek-
tocht naar een geschikte inkleuring
voor de tekeningen van Minck
Oosterveer. De tekenaar kwam
schielijk om bij een motorongeluk
waarop de spin-off werd stopgezet.
Met nieuwe reeksen over Roodhaar
(door Romano Molenaar en Roy
Thomas) en Renter Ka Rauw (gete-
kend door Jorg de Vos) is het pad
geëffend voor extra hoofdstukken in
de werelden van Pandarve.

1: DE DIEPE WERELD

Nr. 197 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 225 in 2012)
2: DE LAATSTE VECHTER
Nr. 4 49 Kanjers van Oranje
Nr. 43 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 40 in 2012)
4: DE GROENE HEL

Nr. 357 De Grenzeloze Top 500 (2012)
7: DE LEGENDE VAN YGGDRASIL
Nr. 246 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 206 in 2012)
9: DE SLUIMERENDE DOOD

Nr. 499 De Grenzeloze Top 500
10: DE PIRATEN VAN PANDARVE
Nr. 13 49 Kanjers van Oranje
Nr. 241 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 192 in 2012)
12: DE ZEVEN VAN AROMATER

Nr. 44 49 Kanjers van Oranje
13: DE DODER VAN ERIBAN
Nr. 16 49 Kanjers van Oranje (Nr. 295 in 2012)
17: DE WENTELWERELD

Nr. 18 49 Kanjers van Oranje
Nr. 91 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 161 in 2012)
18: DE ROBOTS VAN DANDERZEI

Nr. 18 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 450 in 2012)
20: DE VON NEUMANN-MACHINE

Nr. 30 49 Kanjers van Oranje
23: DE NAVEL VAN DE DUBBELE GOD

Nr. 17 Top 20 van 2007

TRIGIË: Don Lawrence’
internationale doorbraak waar-

door het pad geëffend werd voor
STORM • KONVOOI: Overweldigende

scifi in telkens weer andere werelden
die een speeltuin vormen voor de gren-
zeloze fantasie van de auteurs •ORBITAL:
Een diplomatiek agentenduo, bestaande

uit een mens en een buitenaardse,
voeren missies uit in het heelal.
Gestopt in vertaling, verschijnt
wel nog in het Frans en Engels.
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DE STRIPSPECIAALZAAK
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STORM bracht ondertussen enkele spin-offs voort. De drie tussen 1996 en 1998 verschenen albums van DE KRONIEKEN
VAN DE TUSSENTIJD spelen zich af tussen STORM deel 6 en 7 en zijn het werk van John Kelly alias Dick Matena en

Martin Lodewijk. Een vierde gepland album verscheen nooit. DE KRONIEKEN VAN DE BUITENRING, door Minck
Oosterveer en Willem Ritstier, moest STORM meer continuïteit geven. Na het eerste album in 2011 werd de spin-off
stopgezet door het tragische verkeersongeluk van Oosterveer. De nieuwste loot aan de boom is DE KRONIEKEN VAN
ROODHAAR met het verhaal van Roodhaar voordat ze Storm leerde kennen. Romano Molenaar en Roy Thomas zijn

hier de verantwoordelijken voor. Ondertussen maakt Jorg de Vos werk van een spin-off over Renter Ka Rauw,
het nevenpersonage uit STORM 13: DE DODER VAN ERIBAN.
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STORM scoort ook op andere fronten. In 2010 vonden de
meeste deelnemende lezers van De Stripspeciaalzaak
Roodhaar de aantrekkelijkste stripheldin. Ze voerde de lijst
aan van 540 genomineerde personages.

Sinds STORM bij Don Lawrence Collection verschijnt, zijn de
meeste albums heruitgegeven met nieuwe covers en opnieuw
ingescand binnenwerk met een superieure kwaliteit. Af en toe
zijn er ook verschillen met de eerste drukken. Zoek niet naar
de zeven verschillen in onderstaande prenten uit de eerste en
de laatste druk van STORM 16: VANDAAHL DE VERDERVER, er is er
maar één!


