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

Hier alweer de tweede nieuwsbrief van �De 
Orde van de Roodkoperen Fluit van 
Verdienste�. Alweer is misschien niet 
helemaal terecht gekozen, omdat ik had 
aangekondigd één keer in de maand een 
nieuwsbrief te laten verschijnen. Dit was / is 
dus duidelijk te hoog gegrepen en ik mag blij 
zijn als ik één keer in de twee maanden een 
nieuwsbrief in elkaar krijg. Hierdoor moet ik 
zelfs mijn streven een kwartaalblad te 
maken ook laten varen. Dat zal naar alle 
waarschijnlijkheid ook één tot twee keer per 
jaar worden. Het te verwachten blad kan ik 
beter een Periodiek gaan noemen met een 
onregelmatige verschijning. Dit even als iets 
minder aangenaam nieuws.
Het goede nieuws is dat ik de nieuwsbrief 
even grondig heb aangepakt om er iets 
toonbaars van te maken. Nieuwsbrief 
nummer 01 was een exemplaar dat ik even 
snel in elkaar heb gespijkerd, zonder op 
presentatie en lay-out te letten. Het streven 
om binnen een maand met een nieuwsbrief 
te komen was op dat moment belangrijker.
Bij het maken van deze nieuwsbrief heb ik 
aan presentatie en lay-out meer aandacht 
besteed. Verder zijn ook een aantal 
inconsistentie fouten verwijderd en/of
aangepast. Daarnaast ben ik gaan zoeken 
naar afbeeldingen die gebruikt zouden 
kunnen worden voor deze nieuwsbrief. 
Artikeltjes worden nu ondersteund met een 
foto of een scan, waardoor het resultaat al 
een stuk beter oogt.
Nog meer goed nieuws is dat er zich meer 
mensen aanmelden om mee te werken en er 
meer aanmeldingen binnen komen van 
mensen die graag op de hoogte gehouden 
willen worden van de vorderingen van �De 
Orde�. Met andere woorden: �Het begint te 
lopen�. 
Wat ik nu nog graag zou willen zien is dat er 
onder alle aanmeldingen personen zijn die 
een artikel zouden willen schrijven voor de 
beoogde Periodiek of voor de nieuwsbrief. 
Alles is goed, zolang het te relateren is aan 
het werk van Peter de Smet. Mochten jullie 
je aangesproken voelen, neem dan even 
contact op via mijn mailadres. Laten we met 
z�n allen proberen er iets moois van te 
maken.

Er was eens �..

In 1985 / 1986 bestond een Peter de Smet 
Fanclub. Er zijn zelfs circa 7 fanclubbladen 
onder de naam �Vrt� verschenen.
Ik heb contact gezocht met de oprichter, 
Pascal Mestrom, om wat ervaringen uit te 
wisselen. Toen ik vroeg hoe het idee om een 
Peter de Smet Fanclub op te richten was 
ontstaan kreeg ik te horen dat deze fanclub 
eigenlijk een tweede, zoniet derde keuze 
was. Een Franka / Henk Kuijpers fanclub 
was er al en een Don Lawrence / Martin 
Lodewijk fanclub was er ook al. Grotere 
namen als de Marten Toonder club of 
Kressekring bestonden al langer (al dan niet 
onder die naam). Er moest toch nog wel een 
populaire Nederlandse tekenaar rondlopen 
waar nog geen fanclub van was? En zo is de 
Peter de Smet Fanclub ontstaan.
Vol enthousiasme begon de toen 13 jarige 
Pascal met de Peter de Smet Fanclub. Zoals 
iedere jonggedreven verzamelaar betaamt,
werd Peter zowel thuis als op beurzen
bestookt en Peter verleende welwillend zijn 
medewerking hetgeen resulteerde in een 
speciaal getekende voorplaat voor het 
clubblad (�Vrt� nummer 1). Ook andere 
tekenaars werden bestookt en de voorplaat 
van �Vrt� nummer 2 kwam van de hand van 
Martin Lodewijk.
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Pascal wist leden te werven door originele 
tekeningetjes van Peter de Smet te verloten 
onder de aanmelders. Degene die de meeste 
nieuwe leden wist te werven kon zelfs een 
originele plaat winnen. Het clubblad stond 
vol met �leuke� Peter de Smet 
wetenswaardigheden en tekeningen.
Over copyright werd toen nog helemaal niet 
moeilijk gedaan. Pascal werd slechts één 
keer op de vingers getikt omdat hij van 
Suske & Wiske iets had laten reproduceren 
in een oplage van 200 stuks. Het bleef toen 
bij een waarschuwing dat het bij deze ene 
keer moest blijven. (Nu krijg je gewoon een 
rekening van enkele duizenden Euro�s zoals 
het Hergé Genootschap.)
Na een kleine 2 jaar liep het enthousiasme 
terug. Pascal wist mij nog te vertellen dat je 
op de meisjes meer indruk wist te maken 
met een brommer dan met een plaat van 
Peter de Smet.  De verzameling werd 
verkocht, een originele plaat bracht (toen) 
toch ook een kleine 100 gulden op, en een 
brommer werd aangeschaft. Full-speed ging 
Pascal toen achter de meiden aan en de 
fanclub werd �vergeten�, net als de 
Generaal bij zijn kennismaking met Truus het 
grijpen van de macht helemaal was 
�vergeten�. De Peter de Smet Fanclub is 
eind 1986 ter ziele gegaan.

13e Oost Nederlandse 
Stripboekenbeurs.

28 Mei jongstleden vond in de Broerenkerk 
te Zwolle de 13e Oost Nederlandse 
Stripboekenbeurs plaats. Na wikken en 
wegen heb ik mij ook als standhouder 
ingeschreven voor deze beurs, met de 
bedoeling ook een metertje in te richten voor 
�De Orde van de Roodkoperen Fluit van 
Verdienste�. Na inschrijving (en betaling) 
kreeg ik ook een dubbele vermelding op hun 
website, één keer als Nico Stalenburg 
(particulier) en één keer als �De Orde� met 
een link naar de website 
www.roodkopernfluit.jouwweb.nl
Nadat de link was geplaatst op de ONS-site 
zag ik het aantal bezoekers bij �De Orde� al 
oplopen. Voor aanvang van de beurs waren 
de eerste twee aanmeldingen als 
�Dreutelaars� al binnen.
De laatste beurs waar ik zelf heb gestaan 
was de 1e Oost Nederlandse 
Stripboekenbeurs eveneens in de 
Broerenkerk te Zwolle. Al mijn stripboeken 
waren dus nog geprijsd in guldens. Ook zijn 
de prijzen in de afgelopen 12 jaar zodanig 
veranderd dat mij voor de beurs al een 
enorme klus stond te wachten. Het 
omprijzen en aanpassen heeft mij circa elk 
vrij uurtje van de voorafgaande 6 weken 
gekost. Toen moest er nog worden ingepakt 
en alles wat klaarstond paste dus niet in de 
auto. Aangekomen op de beurs bleek dat 
deel wat wel mee kon al meer dan genoeg 
voor de door mij gereserveerde 4 meter. Met 
moeite en pijn kon ik een krappe halve meter 
benutten voor materiaal van Peter de Smet.
Al gaande de beurs bleek dat er best wel 
belangstelling was / is voor het werk van 
Peter de Smet. Ik kreeg vragen over de 
dingen die ik had meegenomen en vragen 
over �De Orde van de Roodkoperen Fluit van 
Verdienste�. Sommige vragen waren wat 
lachwekkend en meestal refererend aan het 
woord �Verdienste�. Maar de meeste 
opmerkingen waren lovend en het initiatief 
van �De Orde� werd als zeer positief 
ontvangen. De contacten met �oude 
bekenden� en het netwerken hebben voor 
mij voor voldoening gezorgd op de beurs, 
want van de omzet, laat staan de winst, 
moest ik het niet hebben.
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Een bezoekje van Arco van Os (beheerder 
van de rechten van Peter de Smet) aan de 
stand moet ik toch wel als één van de 
hoogtepunten van de beurs beschouwen. Al 
heb ik niets uit zijn portemonnee kunnen 
troggelen, heb ik hem wel kunnen verbazen 
met de verjaardagskalender van 
�Hoogtepunten uit de Geschiedenis van de 
Fotografie�. Met zijn eerste vraag �Wat is 
dat� en zijn afsluitende opmerking �Ik 
verzamel alleen stripboeken� heb ik toch zijn 
interesse kunnen wekken en verwacht ik 
eigenlijk dat ook hij straks al het werk van 
Peter de Smet gaat verzamelen. Uit wel 
ingelichte kringen heb ik al mogen vernemen 
dat ook Arco reeds de puzzel �Met aandacht 
voor operaties�� (uitgegeven door de AKZO 
te Hengelo (o)) heeft aangeschaft.
Verder heb ik een heel goed gesprek gehad 
over auteursrecht en beeldrecht met de 
eigenaar van het (particuliere) Kresse 
Museum te Gouda (www.kressemuseum.nl)
Van die dingen die handig zijn om te weten.
In de dagen na de beurs zijn wederom drie 
aanmeldingen binnen. Dus al met al voor 
�De Orde� een interessante beurs.

Bovenstaande foto geeft een �kleine� 
impressie van de 13e Oost Nederlandse 
Stripboekenbeurs.

De website van �De Orde�
(www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl)

De website heeft de afgelopen twee 
maanden weer een flink aantal wijzigingen 
ondergaan. De grootste wijziging was het 
toevoegen van de albums (alleen de Peter de 
Smet albums en geen reclame uitgaven).
Opsomming van de aanpassingen:
Bij Albums is alles nieuw.
Bij Merchandise is MD8503 �Wandklok� 
toegevoegd en MD9010 �Pin (De Generaal 
en Truus)� de informatie aangevuld.
Bij Merchandise / Reclame is MRxxxx �Het 
Namenkwartet van Human Inference�
toegevoegd.
Bij Posters is PS8001 �Luba. Daar wordt u 
beter van� en PS8102 �Danskalender 
Seizoen 1981/1982� toegevoegd.
Bij Zeefdrukken is ZDxx02 �Generaal met 
Truus� gewijzigd in ZD9002 en de 
informatie is aangevuld.

Vondst van de maand.

Via een kennis, die alles van Jan van 
Haasteren verzamelt, ben ik in bezit 
gekomen van een mok met een afbeelding 
van Peter de Smet. De mok is uitgegeven
door Eriks B.V. te Alkmaar waarschijnlijk in 
het jaar 1991 (maar dat is dus weer niet 
zeker). De afbeelding is overeenkomstig een 
stukje van de poster PS9101.
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Een leuke wetenswaardigheid.

In 1982, vanaf album nummer 10 (Dossier 
10 � Drie avonturen) van Agent 327 door
Martin Lodewijk, verscheen op de achterkant 
bij de titellijst een afbeelding van Agent 327 
met Olga Lawina.
Hier zegt Agent 327 �We hebben ze nog�s 
nagelezen en tot onze opluchting lopen ze 
allemaal goed af!!�. Als reactie hierop kwam 
Peter de Smet in 1983 vanaf album nummer 
9 (De Generaal doet het weer) met op de 
achterkant bij de titellijst een afbeelding van 
de Generaal en de professor. Hier zegt de 
professor �Ik heb ze allemaal nog�s goed 
nagelezen en ik kan iedereen gerust 
stellen�. Ze lopen allemaal slecht af.�.

Een onderling grapje tussen twee 
grootheden uit de Nederlandse 
stripgeschiedenis.

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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