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Voor wie de dossiers van Agent 327 – het 
geweten van Nederland – niet kent: Agent 327, 
die in werkelijkheid Hendrik IJzerbroot heet, is 

het geesteskind van auteur Martin Lodewijk 
(1939), die ook naam en faam geniet als 

bedenker en scenarioschrijver van de immens 
populaire sf & fantasy-reeks Storm. 

 
Voor zijn gehele oeuvre ontving Lodewijk 

in 1978 de Stripschapprijs, de hoogste 
onderscheiding die de Nederlandse stripwereld 

kent. Martin Lodewijk is getrouwd met Ted 
en woont en werkt in Rotterdam.

Alle avonturen van Agent 327 worden – voor 
het eerst – compleet gebundeld in de acht 

delen van Agent 327 integraal.
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Maar eerst bekijken we de belevenissen van Agent 327 in 
deze roerige jaren. Diens loopbaan kende in het begin van 
de jaren zeventig een carrièrebreuk. Hoe komt het dat Agent 
in deze periode tijdelijk met reces is gestuurd?

Na Dossier Leeuwenkuil stopte Martin Lodewijk voorlopig 
met de regelmatige productie van Agent-verhalen. Naast 
zijn stripwerk was hij steeds in de reclame blijven werken 
en daarin was veel meer te verdienen dan met stripmaken. 
Om toch strips te kunnen blijven tekenen vroeg Martin aan 
de toenmalige hoofdredacteur Frans Buissink, die Hetty 
Hagebeuk bij Pep had opgevolgd, een hoger bedrag per 
pagina, maar die kon of wilde dat niet betalen. Daarom 
zag Martin zich gedwongen de serie enkele jaren stil te 
leggen. Toen hij in 1974/1975 echter betrokken werd bij de 
fusie van de stripbladen Pep en Sjors tot Eppo en hij co-
hoofdredacteur van het nieuwe tijdschrift werd, ontstonden 
er weer mogelijkheden voor nieuwe Agent-verhalen. In vrij 
hoog tempo verschenen er toen weer een tiental strips. 

Wat scenarioschrijven betreft; Martin Lodewijk had veel 
meer ideeën voor verhalen dan hij zelf kon tekenen. 
Dus lag het voor de hand dat hij die ideeën aan andere 
tekenaars doorgaf, voor wie hij series opzette en scenario’s 
schreef. Zoals daar zijn; Dino Attanasio, voor wie hij de 
zeer succesvolle reeks Johnny Goodbye ontwierp, en Daan 
Jippes, met wie hij Twee voor thee van Bernard Voorzichtig 
maakte, een stripalbum dat nog steeds geldt als een van de 
absolute hoogtepunten van het Nederlandse stripgebeuren. 
Maar ook zijn goede vriend Jan Kruis maakte graag gebruik 
van Martins schrijverscapaciteiten. In 1969 kreeg het 
weekblad Sjors een grondige facelift, waarbij tegelijk ook 
de inmiddels ouderwets geworden stripfiguren Sjors en 
Sjimmie op de schop werden genomen. Jan Kruis maakte er 
twee heel moderne jongetjes van, die eigentijdse avonturen 
gingen beleven.

Toen Jan bezig was met zijn eerste Sjors & Sjimmie-verhaal, 
Raadsels op Schiermeeuwenoog, raakte hij verstrikt in 
het scenario en was het Martin Lodewijk die hem uit de 
problemen hielp. Het tweede verhaal van Sjors & Sjimmie 
werd vervolgens in zijn geheel door Martin geschreven. 
Dit was de eerste keer dat hij ging meewerken aan een 
stripreeks die al een heel lange loopbaan achter de rug had 
en tot het Nederlands cultuurgoed was gaan behoren. 

Een van zijn allereerste scenario’s schreef Martin Lodewijk 
in het verlengde van zijn reclamewerk. Dat deed hij voor 

DE JAREN 1969 - 1976

In deze jaren breidde Martin Lodewijk zijn werkzaamheden op stripgebied 
sterk uit. Niet zozeer wat betreft de avonturen van Agent 327, die hij ondanks 
een langdurige onderbreking begin jaren zeventig gestaag voortzette, maar 
vooral door van een aantal andere strips de scenario’s te gaan schrijven. 
En, niet te vergeten, door zich intensief te bemoeien met het opzetten en 
vormgeven van weekblad Eppo, de opvolger van Pep en Sjors. 

Links: Johnny Goodbye. 

Onder: Agent wil aandacht van zijn schepper. 
Omslag van Striprofiel 7 uit 1974.
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Theo van den Boogaard, die eind jaren zestig bekendheid 
verwierf met zijn strips in Hitweek en Aloha, vooral met 
zijn controversiële, door de gevestigde orde als schokkend 
beschouwde strip  Ans en Hans krijgen de kans, die insloeg als 
een bom. Martin kreeg in diezelfde tijd een reclameopdracht 
om een strip te maken voor het kledingbedrijf Sturka, voor 
een boekje dat klanten cadeau kregen. Maar omdat hij het 
daar zelf veel te druk voor had, speelde hij de opdracht 
door naar Theo van den Boogaard. Althans wat het tekenen 
betreft, want ontwerp en tekst van Het Sturka Mysterie 
waren van Martin Lodewijk.

De eerste langlopende stripreeks die hij als scenarioschrijver 
ontwierp, was Johnny Goodbye, voor tekenaar Dino 
Attanasio. Zijn medewerking aan deze strip kwam bij toeval 
tot stand. Toen Attanasio zich bij Pep meldde met de vraag 
of hij een nieuwe strip voor het blad kon gaan tekenen, 
vroeg hoofdredacteur Peter Middeldorp hem een opzet 
te maken voor een serie die in de jaren dertig speelde. 
Attanasio stelde een synopsis op, tekende een paar pagina’s 
en presenteerde die bij de Pep-redactie. Peter Middeldorp 
vond de tekeningen wel aardig, maar het verhaal beviel 
hem niet. Net op dat moment kwam Martin Lodewijk op de 
redactie langs, waarop hem gevraagd werd of hij een beter 

scenario voor Dino Attanasio kon maken. En zo is Johnny 
Goodbye ontstaan, de strip over twee privédetectives in de 
roerige jaren dertig in de Verenigde Staten, de tijd van de 
drooglegging en van beruchte gangsters als Al Capone, een 
periode die duidelijk Lodewijks belangstelling geniet. 

Martin Lodewijk leverde zijn scenario’s voor Dino Attanasio 
in uitgebreide vorm aan. Hij maakte een lay-out, schetste de 
pagina en tekende de figuurtjes er in. Bovendien beschreef 
hij de handelingen nog eens vrij uitgebreid en zette de 
dialogen er naast. Attanasio was niet echt te spreken over 
deze uitgebreide instructies, maar omdat Martin Lodewijk 
vond dat zijn bedoelingen niet altijd goed uit de verf 
kwamen, hield hij toch vast aan deze uitputtende vorm 
van begeleiding. Zelf vindt hij dat hij voor de reeks Johnny 
Goodbye zijn beste verhalen heeft geschreven, met Fiddles 
Paganini aan kop. Het zijn scenario’s die kloppen als een 
bus, het zijn net perfecte horloges die precies op tijd lopen. 

Een paar keer gaf Martin Lodewijk het stokje door aan 
andere scenaristen, omdat Attanasio sneller tekende dan 
hij kon schrijven. Dus werden er ook Johnny Goodbye-
scenario’s geschreven door Patty Klein en Yves Duval.

Het schrijven van scenario’s van Johnny Goodbye leidde tot 
weer een andere nieuwe strip: Twee voor thee, van Bernard 
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gemaakt, hoewel er wel plannen in die richting bestonden. 
Het zou Twee voor Tibet gaan heten, maar dit verhaal is 
gestrand in een telefooncel in Londen. In die cel liet Martin 
Lodewijk zijn opschrijfboek liggen, waardoor hij niet alleen 
al zijn adressen en telefoonnummers kwijt was, maar ook 
de synopsis van het tweede Bernard Voorzichtig-verhaal. 

Het is nooit meer goed gekomen met dit tweede verhaal, 
omdat het schrijven van deze strip op dat moment geen 
urgentie had. De druk was er niet echt meer, niet van de 
kant van Daan Jippes, die toen volop bezig was met allerlei 
dingen voor Disney, en niet van de kant van de Pep-redactie. 
Bovendien was het net de periode van de fusie van Pep en 
Sjors tot Eppo, waardoor ieders aandacht naar dit nieuwe 
blad uitging. 

Voor dit nieuwe tijdschrift, Eppo dus, bedacht Martin 
Lodewijk zijn tweede langlopende succesvolle serie: Storm. 
Samen met tekenaar Don Lawrence ontwierp hij in 1975 de 
wereld waarin Storm zijn sciencefictionavonturen beleeft. 
Toch schreef hij de scenario’s aanvankelijk niet zelf. 
Waarom dit zo was, bewaren we nog even voor de volgende 
keer. Informatie hierover staat in het derde deel van deze 
Integrale reeks, die de periode behandelt waarin hij dat wèl 
ging doen.

Voorzichtig, getekend door Daan Jippes, die in die tijd als 
vormgever en tekenaar op de Pep-redactie werkte. Ook voor 
Jippes leek het tekenen van een strip die in de roerige jaren 
dertig speelde wel een aantrekkelijk idee, dus bood hij aan 
het tekenwerk van Johnny Goodbye op zich te nemen. Maar 
omdat de redactie van Pep het werk van Attanasio zonder 
meer bruikbaar vond, ging Johnny Goodbye aan Daan Jippes 
voorbij. Maar Martin Lodewijk, die onder de indruk was 
van het grote talent van Jippes, kwam toen met een ander 
idee. In onderling overleg bedachten zij, op basis van het 
tv-programma The Forsyte Saga, de persoon van Bernard 
Voorzichtig, die in de tweede helft van de 19de eeuw de 
overzeese theeplantage van zijn familie gaat bezoeken. Voor 
Jippes maakte Martin Lodewijk zijn scenario´s veel minder 
uitgebreid dan voor Attanasio: alleen een paginalay-out met 
daarin wat gekrabbelde schetsjes, waaraan Daan Jippes zich 
als eigenzinnig artiest lang niet altijd hield; maar dat vond 
Martin geen enkele probleem. Pas nadat de pagina´s volledig 
getekend waren, schreef hij de uitgewerkte dialogen. 

Jippes tekende uiteindelijk drie jaar aan het verhaal, 
voordat het in 1972 in Pep verscheen. Door vrijwel elke 
Nederlandse striptekenaar wordt het als een meesterwerk 
beschouwd, dat iedere potentiële tekenaar tot voorbeeld 
zou moeten dienen. Desondanks is een tweede verhaal nooit 

Boven: Bernard en Siebe op zoek naar een nieuw 
avontuur.

Links: pagina uit Twee voor thee, scenario van 
Martin Lodewijk, schets van Daan Jippes en het 
uiteindelijke resultaat.
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*AUTHENTIEK
EEN TIJDWIJZER, 1969-1976

Hup Holland, hup! 
Trek het beessie 
geen pantoffels aan.  
Hup Holland, hup! 
Laat je uit het veld 
niet slaan! Want de 
leeuw op voetbal-
schoenen kan de 
hele wereld aan." 
Die liedjes schreef ik 
dan op en die zaten 
weken lang in mijn 

Ook in de eerste helft van de jaren zeventig, toen Agent 327 met enige regelmaat 
in Pep en vervolgens in Eppo verscheen, bleef Martin Lodewijk dicht bij de 
actualiteit van deze periode. Dus ook in de zes verhalen uit die jaren schemert 
de realiteit van toen met grote regelmaat door de belevenissen van Agent 
327 heen. En soms niet alleen in de schemering, maar in het volle zonlicht. 
Onderstaand een overzicht - waar nodig door Martin Lodewijk voorzien van 
persoonlijk commentaar - van actuele gebeurtenissen en personen, die nu 
deels in de vergetelheid zijn geraakt.

DaN MaAr nAaR De 
cOcKpIt… HeE! iK 

BeN ’n lUcHtPiRaAt! 
DiT VlIeGtUiG WoRdt 

GeKaApT… eH…

hoofd. Vooral bij Nederland-België, als we tegen de Rode 
Duivels speelden in de Hel van Deurne.

Hier wordt ook Kick Wilstra nog genoemd: "Weet je nog? 
Abe en Rijvers en Wilstra… oh nee… Wilkes". Ja, Faas Wilkes, 
dat was mijn favoriete voetballer. En Kick Wilstra, tja, ik heb 
het wel eens gelezen, maar het was mijn strip niet.” 

Rond 1970 waren vliegtuigkapingen schering en inslag,
vooral met bestemming Cuba. En ook daar haakt Martin 

DOSSIER VOETBAL IS OORLOG, 1969
Dit korte verhaal staat volledig in het teken van de 
voetbalgekte die rond deze tijd zijn hoogtepunt bereikte, met 
overwinningen van Nederlandse clubs en het Nederlands 
elftal, die Nederland als voetballand op de wereldkaart zetten. 
In dit Agent-verhaal speelt Ajakkes tegen Dukla-Cacaras.

“Dukla Cacaras is naar aanleiding van Dukla Praag, daar 
werd toen tegen gevoetbald. 

Het lied ‘Geen woorden maar daden’ is natuurlijk 
Feyenoord, maar ook ‘De leeuw op voetbalschoenen’ wordt 
hier gezongen. In de jaren veertig en vijftig werd tijdens 
de rust en na het eindsignaal van elk voetbalverslag van 
interlandwedstrijden op de radio door Alexander Pola 
samen met Jan de Cler een tijdens de wedstrijd geschreven  

   verslag op rijm gezongen. Met als refrein "Hup 
Holland, hup! Laat de leeuw niet  

      in z’n hempie staan.

Lodewijk op in, met Harry 
Mulisch, die in die tijd 
zijn bewondering voor 
Fidel Castro niet onder 
stoelen of banken stak. 
Helaas voor Mulisch heeft 
de voetbalgekte ook bij 
de piloten dusdanig de 
overhand gekregen dat 
zijn poging tot kaping 
niet eens wordt opge-
merkt.
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P EeN MoOiE ZoMeR-

mOrGeN In hEt hOoFd-

KwArtiEr vAn dE NeDeR-

lAnDsE GeHeImE DiEnSt…

dAaR WaS Ik 
mE toCh bIjNa dE…  
 eH… vUiLnIsMaN 
VeR-    gEtEn…

mÔgGe, vUiLnIs-
MaN, eH… hEt 
aFgEsPrOkEn 

vRaChtjE, 
hÈ?…!

PoM PoM 
PoMpOmPe 
dIePoM…

PoEh… Wat 
’n gEwIcHt…OeF… 

uNhH…

GrUtJeS-NoG-An-tOe… 
Wat ’n gEhEiM aGeNt 
aL NiEt mOet DoEn 

oM InCoGnItO Op z’n 
kAntoOr tE KoMeN…

Ik dAcHt aL, wAaR BlIjFt 
dIe 327… Je hEbt Er tOcH WeL 
AaN GeDaCht Dat We mEt dE 
AjAkKeS-SuPpOrTeRsClUb 
dE WeDstrIjD teGeN DuKlA 
     CaCaRaS ZoUdEn 
          bIjWoNeN…?

…Ja, cHeF… 
iK WaS ’t 

vErGeteN… 
mAaR M’N 

AfSpRaAk…

    nOu, DaN 
   MaG Je wEl  

   oPsChIeteN…  
  hEt cHaRtEr-
VlIeGtUiG NaAr 

cOlUmBuElA 
WaCht NiEt!!

…NoU… dAn zAl 
dE MiNiStEr gEdUlD 
MoEtEn hEbBeN tot 
Na dE WeDstrIjD 
AjAkKeS-DuKlA  
   CaCaRaS…

SjOnGe… HaD Ik 
bIjNa m’n tOeTeR 
thUiS LateN LiG-

gEn!

KoM MeE, iJzErBrOot, 
jOnGeN… oP NaAr dE 
VoEtBaLwEdStRiJd 
  vAn dE EeUw!

dAaR 
GaAn m’n 
sNiPpEr-
DaGeN…

IntuSsEn iN CaCaRaS, 
dE HoOfDstaD VaN CoLuMbUeLa…

  ’T KaN Me nIeT ScHeLeN 
WiE De mEeStE DoElPuNtEn 
mAaKt… AlS OnZe pLoEg 
mAaR WiNt! En dAaR 
    ZoRg jIj vOoR!!
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  aLs dUkLa cAcArAs vErLiEst, kUn jE ErOp 
rEkEnEn dAt jE PrEcIeS LaNg gEnOeG HoOfD 
VaN De gEhEiMe dIeNsT ZuLt zIjN Om bEvEl 
        tE KuNnEn gEvEn          vOoR Je eIgEn 

                                    eXeCuTiE!! sI Si, 
sEÑOr  

eL PrEsI-
dEnTe…

mAdRe mIa… Dat Is ’N 
LaStIg pArKet… iK MoEt 

eRvOoR ZoRgEn dAt 
dUkLa cAcArAs wInT! 

        mAaR

…kAn 
dE HeLe 
wErElD 
AaN…

WeEt jE NoG?! 
AbE En rIjVeRs eN 
WiLsTrA… o NeE… 

wIlKeS!

hEhEhHeH!! 
ZeG Dat WeL! 

eN Ik vOeG 
HeT WoOrD 

BiJ De dAaD!…

gEnOeG BoUrGeOiS-LoL!! 
Dit Is ’N OvErVaL… iK BeDoEl, 
IeDeReEn hAnDeN OmHoOg… 

We gAaN NiEt nAaR CaCaRaS… 
wE ZettEn kOeRs 

nAaR CuBa!!

HeE! 
hEe! hÉ 

ZeG!

DaN MaAr nAaR De 
cOcKpIt… HeE! iK 

BeN ’n lUcHtPiRaAt! 
DiT VlIeGtUiG WoRdt 

GeKaApT… eH…

      De kApItA-
    lIstiScHe mAat-
sChApPiJ Is nIet 

  RiJp vOoR ReVoLutiE, 
GrRr… ReGeNtEn… 
Ik kRiJg zE WeL GrRr 

iK ScHrIjF WeEr 
’N BoEk!…

En dE 
RoDe 

dUiVeLs 
eN De 

hEl vAn 
dEuRnE…

zOjUiSt iS Het ChArteR-
VlIeGtUiG Met De sUp-
PoRtErS VaN De nEdEr-
LaNdSe vOetbAlPlOeG 
aJaKkEs GeLaNd oP 
CaCaRaS-AiRpOrT… 
       u zIet…

       HeE! 
    dIe mAn 
 dIe dAaR 
UitstaPt 
kEn iK!      Dat Is dE 

  ChEf vAn dE 
NeDeRlAnDsE 

GeHeImE DiEnSt! 
Dat BrEnGt mE 

Op ’N IdEe!!

AlS OnZe pLoEg nIeT 
WiNt, RoLlEn eR 

HoOfDeN!!
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dE WeDstrIjD Is bEgOnNeN… bIj rUst StAat DuKlA CaCaRaS Met ViJf 
dOeLpUnteN AcHtEr! Het NeDeRlAnDsE ‘lEgIoEn’ JuIcHt…

   gEeN 
WoOrDeN 

MaAr dA-A-
    AdEn!

MaAr… MaAr… 
U BeNt dE ChEf 

nIeT… wAaR 
Is dE ChEf 

gEbLeVeN?!?

   HaHa, M’N WaArDe! 
teRwIjL U Zo 
eNtHoUsIaSt 

jUiChte oVeR Het 
ViJfDe dOeLpUnt, 

hEbBeN We uW ChEf 
oNgEmErKt eH… 

vErWiJdErD! 
hAhAhEh…

hIj staAt hIeR NiEt vEr vAnDaAn 
tEgEn eEn mUuR VoOr eEn vUuR-
pElOtOn… En mOcHt oNvErHoOpt 

AjAkKeS De wEdStRiJd wInNeN, 
dAn wOrDt hIj sTaNtE PeDe 

gEëXeCuTeErD… dUs zOrGt u 
eR VoOr dAt aJaKkEs dE StRiJd 

           nIeT WiNt!!

KaLm aAn, 
MeNsEn… 

KaLm aAn… 
NiEt zO 
VlUg…

  pAr-
DoN!

   pAr-
DoN!

Er zIt mAaR ÉéN 
DiNg oP… aLs eR 

StRaKs wEeR IeMaNd 
vAn ’t VeLd wOrDt 
gEdRaGeN, nEeM 
Ik dE PlAats vAn 
dE InVaLlEr iN En 
pRoBeEr dE ZaAk 
tE SaBoTeReN…

tot NoG toE EeN 
ZeEr tElEuRsteLlEnDe 
wEdStRiJd vOoR DuKlA 
CaCaRaS KiJkErS… dE 
StAnD Is nU 6-0 VoOr 

aJaKkEs…

zEeR tot MiJn 
sPiJt zAl iK U 

MoEtEn fUsIlLeReN 
Na aFlOoP VaN 

De wEdStRiJd, Se-
ÑoR…

EeN AjAkKeS-SuPpOrTeR 
HeEft ZiJn lEvEn vEiL 
VoOr zIjN FaVoRiEtEn, 

MeNeEr… AlS De sChOtEn 
kLiNkEn, ZaL Ik jUiChEn 
oM De oVeRwInNiNg…

…ZoJuIst Is éÉn 
vAn dE AjAkKeS-
SpElErS GeBlEs-
SeErD Het VeLd 
aFgEdRaGeN… 

dAaR KoMt rEeDs 
’N InVaLlEr…

     sTeRvEn  
   vOoR Je  
     cLuB… 
   iS EeN 
MoOiErE 

DoOd dEnK-
bAaR VoOr 
’N AjAkKeS-
SuPpOrTeR…

…vReEmD, kIjKeRs… De iNvAlLeR, 
wIeNs nAaM Ik nIet KaN ViNdEn, 
GeDrAaGt zIcH ZeEr mErK-
wAaRdIg… HiJ HeEft Nu dE BaL In 
z’n bEzIt… HiJ DrAaIt zIcH Om… 
HiJ LoOpt De vErKeErDe 
           kAnT Uit…
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’N AjAkKeS-
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GeDrAaGt zIcH ZeEr mErK-
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mAaR… 
mAaR…

  HeEe… 
HoE ZiT 

DaT NoU, 
ZeG…

cHeF! wAaR 
BeNt u?

…En zO Is dEzE MeRkWaArDiGe 
wEdSTRiJd gEëInDiGd iN EeN 

7-6 OvErWiNnInG VoOr 
dUkLa cAcArAs…

…DaNkZiJ EeN VaN De mEeST 
rAaDsElAcHtIgE GeBeUrTeNiSsEn… 

In dE VoEtBaLgEsChIeDeNiS… 
 vOoR EeN NaBeScHoUwInG 
 GaAn wIj TErUg nAaR 
   De sTuDiO…

HeT DoET mIj vEeL 
GeNoEgEn, SeÑoR, TE 
KuNnEn vAsTsTeLlEn 
dAT dE ExEcUtIe iS 

AfGeLaST…

sNiK… oP DeZe 
mAnIeR VeRdEr lEvEn 
zOu oNdRaAgLiJk zIjN 
VoOr eEn aJaKkEs-

sUpPoRtEr… DoE Me ’N 
PlEzIeR… fUsIlLeEr mE!!

lAtEr…  cHeF! dAaR BeNT u wEeR 
GeZoNd eN WeL… iN LeVeNdEn  
 LiJvE… zE           HeBbEn 
     wOoRd             gE-
 hOuDeN...   aJaKkEs 

hEeFT nIeT 
VoOr nIeTs  
 vErLoReN!

WaT Is eR 
AaN De 
hAnD…

…cHeF…

ChEf!

eN NoG 
LaTeR! NiEtS MeE Te 

mAkEn! U DoET wAT 
iK ZeG! zEt kOeRs 

nAaR HaVaNa!!

MaAr mE-
nEeR, wEeS 
NoU ToCh 

rEdElIjK…
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Voor wie de dossiers van Agent 327 – het 
geweten van Nederland – niet kent: Agent 327, 
die in werkelijkheid Hendrik IJzerbroot heet, is 

het geesteskind van auteur Martin Lodewijk 
(1939), die ook naam en faam geniet als 

bedenker en scenarioschrijver van de immens 
populaire sf & fantasy-reeks Storm. 

 
Voor zijn gehele oeuvre ontving Lodewijk 

in 1978 de Stripschapprijs, de hoogste 
onderscheiding die de Nederlandse stripwereld 

kent. Martin Lodewijk is getrouwd met Ted 
en woont en werkt in Rotterdam.

Alle avonturen van Agent 327 worden – voor 
het eerst – compleet gebundeld in de acht 

delen van Agent 327 integraal.
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