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Geachte liefhebbers en verzamelaars 
van het werk van Peter de Smet.

Zoals jullie hebben gemerkt ben ik op 1-3-
2011 van start gegaan om een aantal 
verzamelaars bij elkaar te krijgen om het 
werk van Peter de Smet te inventariseren. 
Via Catawiki heb ik een geselecteerd aantal 
gebruikers (de top elf van item bezitters en 
tien geselecteerde bijzondere item bezitters) 
een �opstartbrief� gestuurd, nadat deze was 
besproken en goedgekeurd door A. van Os. 
Gevolg van deze actie was dat ik ruim een 
week geblokkeerd ben geweest bij Catawiki 
vanwege het versturen van spam.
Daarna heb ik tijdens de stripdagen, 12 en 
13 maart, fly-er�s (de �opstartbrief�) lopen 
uitdelen (eveneens na goedkeuring van de 
leiding van de stripdagen). Hier heb ik ook 
weer leuke contacten aangehaald met (oude) 
vrienden en bekenden van bijvoorbeeld �Het 
Hergé Genootschap�. Zelfs Martin Lodewijk 
en Hans Matla heb ik kunnen benaderen en 
een flyer (met wat uitleg) onder hun 
aandacht kunnen brengen.
Verder heb ik een aantal mensen die op 
marktplaats een advertentie hadden staan 
met �Gezocht � van Peter de Smet� via 
mail benaderd en ook een �opstartbrief� 
toegezonden.

Ik had vooraf al ingeschat dat het niet 
makkelijk zou zijn de liefhebbers bij elkaar te 
krijgen en ook had ik niet verwacht dat er na 
bovenstaande acties al honderd mensen 
zouden staan trappelen, maar dat er nu al 
acht �actieve� en drie �slapende� 
Ordebroeders en drie Dreutelaars zouden zijn 
is toch boven mijn verwachting.
Ook is mij de vraag gesteld of ik net zo�n 
club zou gaan oprichten als �Het Hergé 
Genootschap�. Het is niet de bedoeling om 
een fanclub (of iets van dien aard) op te 
richten. De doelstelling is en blijft het 
inventariseren van al het werk van Peter de 
Smet. Als het voor ogen liggende 
eindresultaat is behaald, wordt (in principe) 
�De Orde van de Roodkoperen Fluit van 
Verdienste� opgeheven.

Natuurlijk zullen er gezellige bijeenkomsten 
komen, zoals vergaderingen of 
werkbesprekingen, maar ik ben geenszins 
van plan �De Orde� in te schrijven bij de 
Kamer van Koophandel om er een echte club 
van te maken. Dit is door de erven van Peter 
de Smet ook met klem aangegeven, dat dit 
niet de bedoeling is, en zij ook niet achter 
een fanclub staan, maar wel medewerking 
willen geven aan het uitzoeken en 
inventariseren van het al het werk van Peter 
de Smet.

Van de �actieve� Ordebroeders heb ik al een 
aantal lijsten, samenvatting van hun 
verzameling, ontvangen. Verder heb ik mijn 
eigen verzameling nog eens goed doorgespit 
en daarnaast heb ik de afgelopen maand 
weer de nodige aankopen gedaan, zodat er 
nu voldoende ligt om mij de komende 
maanden mee te vermaken.
Om het één en ander inzichtelijk en 
toegankelijk voor ons allemaal te maken, heb 
ik een kladsite in elkaar gespijkerd onder de 
naam  www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl
Zoals ook op de homepage van deze site 
staat is het de bedoeling dat wij via deze 
site, aan de hand van een codenummer bij 
het desbetreffende item, makkelijk en snel 
met elkaar kunnen discussiëren en 
informatie uitwisselen. De foto�s haal ik 
overal vandaan en voeg de informatie toe, 
voor zover ik die tot mijn beschikking heb. 
Staan er vraagtekens of xx-jes of oo-tjes dan 
is het verzoek aan jullie mij hierover te 
mailen en de ontbrekende informatie aan te 
vullen.

Hieronder volgt een overzichtje van hetgeen 
ik tot nu toe heb geplaatst.

www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl
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Home

Merchandise MD8501 Jumbo puzzel Info compleet ?

MD8502 Jumbo puzzel Info compleet ?

MD9001 Speldje Info compleet ?
MD9201 Zonnescherm Info compleet ?

MD9202 Zonnescherm Info compleet ?

MD9203 Zonnescherm Info compleet ?

MD0001 T-shirt Info compleet ?
Posters PS7701 Bosman kalender Info compleet ?

PS8101 Geschiedenis fotografie Info compleet ?

PS8201 Olympische spelen 1 Info compleet ?

PS8202 Olympische spelen 2 Info compleet ?
PS8203 Olympische spelen 3 Info compleet ?

PS8204 Olympische spelen 4 Info compleet ?

PS8205 Olympische spelen 5 Info compleet ?

PS8501 De onvoltooide Info compleet ?
Is dit een zeefdruk of 
een poster ????

PS8701 NZH Info compleet ?

PS9101 Eriks verjaardagskalender Info compleet ?
PS9201 Eriks WK 92 spelschema Info compleet ?

PS9401 Apotheker kalender Info Incompleet !

PSoooo Maxell verjaardagskalender Info Incompleet !

PSxxxx Kleurplaat ?? Info Incompleet !
Posters/Middenplaten PM7301 Truus

PM7701 �Eet Smakelijk!�

PM7901 Kinderboekenweek

PM8201 Middeleeuwen
PM8601 �Verdwaald?�

PM8602 Kasteel deel 1

PM8603 Kasteel deel 2

Zeefdrukken ZD8501 Novosibirsk Info compleet ?

ZD8601 Voor God, Koningin en 
Vaderland

Info Incompleet !
Heb ik (helaas) nog 
nooit gezien

ZD8801 Divine Discomfort Info compleet ?
ZD9001 Wat is Zonde Info compleet ?

ZDxx01 Reinigingswezen Info Incompleet !

ZDxx02 ??? Info Incompleet !

ZDxx03 Explosie in Siberie Info Incompleet !
Contact

Daarnaast zou ik ook graag van jullie willen 
weten wie het desbetreffende item in zijn 
verzameling heeft. Dit is in een later stadium 
nodig om een kwalitatief goede foto te 
maken als het desbetreffende item 
opgenomen gaat worden in het 
eindresultaat. Uiteraard wordt deze 
informatie NIET openbaar gemaakt, maar 
mag wel, indien de behoefte daar is, onder 
de Ordebroeders worden verspreidt.

Het is ook niet de bedoeling alles op deze 
site te plaatsen. Neem bijvoorbeeld de 
albums, deze staan allemaal op Catawiki. 
Wel maak ik van alle verhalen een compleet 
nieuwe index, waarbij de eerste publicatie, 
in welk blad en wanneer, leidend is. A. 
Wijntjes heeft al eens een index gemaakt 
van PEP, Eppo, Eppo Wordt Vervolgd, Sjors 
en Sjimmie Stripblad, SjoSji, SjoSji 
Striparazzi en Striparazzi.
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Deze index zal zich dus duidelijk richten op 
ALLEEN de verhalen van Peter de Smet.

Daar ik zelf in het bezit ben van de 
Jaargangen PEP vanaf 1965, alle jaargangen 
Eppo, Eppo Wordt Vervolgd, SjoSji (etc.) en 
Striparazzi (tot en met 1996) ga ik hier kalm 
aan mee bezig.

Heel interessant zijn hier ook de eerste 
publicaties van Viva Zapata (Zapapa y la 
revolución). Deze kwamen voor het eerst in 
het Franstalige �Le Trombone Illustré� een 
bijlage van de Spirou. Bij mijn weten zijn er 
niet meer dan 16 platen verschenen in 
zwart-wit. Het leuke hier aan was dat 
Zapata (Zapapa) rondliep in een vertikaal 
zwart-wit gestreepte broek, waardoor hij 
mijns inziens toch aardig wat weg had van 
Obelix.

Een ander wat diepgaander onderzoek dat is 
opgestart is het proberen te achterhalen in 
welke jaren de puzzel �Met aandacht voor 
operaties krijg je veel voor elkaar �� en het 
spel �Het Grote Max Bravo Spel� zijn 
verschenen bij AKZO Hengelo(o). Eerst heb 
ik altijd gedacht dat deze in een kerstpakket 
van De AKZO hebben gezeten, maar dat 
blijkt dus niet zo te zijn. Via-via ben ik als 
oud-Hengeloër in contact gekomen met 
iemand die circa 20 jaar heeft gewerkt op de 
HR-afdeling van AKZO.

Zij wist zich erg goed te herinneren dat de 
puzzel is verschenen bij het opstarten van 
een grootscheeps project binnen AKZO met 
de naam �Aandacht voor Operaties� 
kortweg AVO. Het opstarten van het project 
ging gepaard met een groot feest op het 
eigen terrein. Tijdens dat feest was zelfs een 
optreden van Koos Alberts en daarbij (of 
kort daarna) kregen alle personeelsleden 
toen die puzzel uitgereikt. Leuke van dit hele 
verhaal is / was dat zij zich helaas niet meer 
kon herinneren welk jaar dat was. Bij 
navraag aan oud-collega�s kwam alleen het 
jaartal 1986 boven water, al kan niemand 
dat met zekerheid zeggen. Er wordt nu nog 
gezocht of rekeningen van dat feest 
bewaard zijn gebleven, zodat het exacte 
jaartal alsnog te achterhalen is.

Zo zit de puzzel dus nog gekoppeld aan 
Koos Alberts, maar over �Het Grote Max 
Bravo Spel� is helemaal niets bekend. Vaag 
kon iemand iets herinneren met �Likstenen� 
maar daar bleef het bij.
Een jaartal bij dit spel moet ik dus 
vooralsnog schuldig blijven.

Nu ik het toch even over jaartallen heb, laat 
het reclame werk zich noch moeilijker 
dateren. Van diverse �actieve� Ordebroeders 
heb ik dus in hun lijstje leuke reclame dingen 
gevonden. Echter heeft vrijwel iedereen 
alleen een knipsel bewaard. De bedoeling 
van deze algehele inventarisatie is wel dat 
wij er achter proberen te komen uit welk 
jaar, uit welk blad of tijschrift of krant en 
welk nummer dit knipsel is gekomen. 
Voor illustraties ter ondersteuning van of 
illustraties gemaakt bij een bepaald artikel 
geldt hetzelfde. Alleen het plaatje is leuk, 
dan weten we dat het plaatje er is. Maar het 
is leuker als we weten waarbij of waarvoor 
het plaatje is gemaakt.
Een simpel voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld 
het stripje dat is gemaakt over hoe je een 
auto op je naam moet zetten (overschrijven). 
Lange tijd dacht ik dat dit stripje ergens in 
een reclamefolder van de Postgiro zou 
hebben gestaan. De handelingen vinden 
immers plaats op het postkantoor. Peter de 
Smet heeft immers meer gemaakt voor de 
Postgiro, maar niets bleek minder waar. Het 
stripje stamt uit Shell helpt deel 19 uit het 
jaar 1981.

Zo zie je maar dat het gaat om de complete 
informatie en waar dat is gevonden. Het is 
natuurlijk nog leuker als wij iets vinden, wat 
door een ander nog niet is gevonden. 
Daarom wil ik in de nieuwsbrief graag een 
rubriek �Vondst van de Maand� opnemen. 
Dit kan een bijzonder iets zijn van Peter de 
Smet maar ook iets om jullie te laten weten. 
Om niet te hard van stapel te lopen met 
allerlei vondsten heb ik de eerste keer 
gekozen voor het laten weten. 
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Vondst van de Maand.

Bij Boekhandel De Slegte kwam ik, in de 
ramsj, nog wat exemplaren tegen van het 
boek �Gebouwd in Verbeelding�. 
Hierin staat ook het ontwerp van Peter de 
Smet voor het Stripmuseum in Groningen. 
Dit is misschien wel het laatste dat Peter 
heeft getekend, want in 1997 is hij (zoals 
wij weten) helemaal gestopt.
Het boek is afgeprijsd van Euro 18,13 voor 
Euro 6,50.

Hier wil ik het de eerste keer bij laten. Ik ben 
nog helemaal niet tevreden over de lay-out, 
maar voor een digitale nieuwsbrief kan het 
er mee door. Als ik meer aandacht zou gaan 
besteden aan de lay-out, zal de nieuwsbrief 
zeker nog een maandje of wat op zich laten 
wachten en dat wilde ik niet. Ook deze 
nieuwsbrief zal zich in de loop der tijd gaan 
evolueren.

Daarom is alle input, kritiek, en andere op-
en aanmerkingen welkom. Hoe meer er gaan 
meedenken, hoe mooier het resultaat zal 
gaan worden.

Ordebewaarder
Nico Stalenburg

Colofon.

Copyright
Het copyright op alle door Peter de Smet 
getekende afbeeldingen berust bij Funny 
Pens / Erven Peter de Smet.
Het copyright op de overige afbeeldingen 
berust bij de desbetreffende auteurs.
Verveelvoudiging of (weder)verspreiding is 
toegestaan na toestemming van �De Orde 
van de Roodkoperen Fluit van Verdienste�, 
uit hoofde van Nico Stalenburg.
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