
Nieuwsbrief 03 Datum 21-08-2011
�Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste�

___________________________________________________________________________________________

Pagina 1

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

Het nieuws om een nieuwsbrief mee te 
vullen is in de zomermaanden niet makkelijk. 
Niet voor niets spreekt men van de 
zogenaamde �komkommertijd�. Jammer dat 
ik �komkommertijd� niet kan ondersteunen 
met een illustratie van Peter de Smet. Wat 
het dichts in de buurt komt is een folder van 
Shell uit maart 1982 met de titel �Shell en 
de landbouw / Gewasbescherming met een 
glimlach� Deze folder bevat 14 illustraties 
van Peter de Smet, inclusief de cover. Of er 
een illustratie met een komkommer bij zit 
weet ik niet, omdat ik de folder helaas niet 
in mijn bezit heb. In een afbeelding van de 
folder kan ik echter wel voorzien.

Maar genoeg over komkommers, de 
zomermaanden staan ook in het teken van 
vakantie. En nu heeft Peter de Smet 
regelmatig illustraties gemaakt bij de 
artikelen over vakantie in de Avenue
(Avenue Toerisme). Daarnaast heeft de 
gagstrip �Lodewijk� ook voldoende 
illustraties die aan vakantie te koppelen zijn. 
Er zijn zelfs zo veel vakantie-illustraties dat 
er een complete nieuwsbrief mee te vullen 
is. Maar dat gaan we hier niet doen, zoiets 
zou meer geschikt zijn voor een artikel in de 
(nog te verschijnen) Periodiek.

De oproep of er personen zijn die een artikel 
zouden willen schrijven voor de beoogde 
Periodiek of voor de nieuwsbrief heeft 
jammer genoeg nog niets opgeleverd.
Misschien komt dat door die zelfde 
zomermaanden en vakantie periode. Enkele 
vakantie illustraties wil ik jullie echter niet 
onthouden en zal deze in deze nieuwsbrief 
opnemen.

Lodewijk Leverkaas

Zoals wij weten bestaan er 2 verschillende 
boekjes van Lodewijk Leverkaas. Eén boekje 
met een soort ringband op A5 (liggend) 
formaat en één boekje gelijmd in strook 
formaat (9 x 21).

De Stripcatalogus van Hans Matla (9e editie) 
geeft melding van één boekje met jaartal 
1985 met een vraagteken daarachter.
Daarnaast maakt de stripcatalogus (9e editie) 
melding van het feit dat er 4 stroken zouden 
zijn opgenomen in het boek Cartoon Aid van 
1989. Aan de hand van deze melding ging ik 
er van uit dat er twee totaal verschillende 
boekjes van Lodewijk Leverkaas zouden zijn, 
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want de stroken die in Cartoon Aid van 
1989 staan zijn van Lodewijk (zonder de 
toevoeging Leverkaas). Via Catawiki kon ik 
zien wie het andere boekje van Lodewijk 
Leverkaas had ingevoerd (N. Vogelaar). Dus 
niet het boekje dat ik in mijn bezit heb. 
Aangezien de invoerder, N. Vogelaar, ook 
ordebewaarder is heb ik contact met hem 
opgenomen. Hij was zo vriendelijk een 
complete scan van het hele boekje op te 
sturen. Hieruit kon ik concluderen dat de 
inhoud van beide boekjes volkomen identiek 
was. Daarnaast kon ik ook concluderen dat 
de vermelding in de stripcatalogus m.b.t. 
Cartoon Aid een foutje is en de genoemde 
stroken daadwerkelijk betrekking hebben op 
Lodewijk (zonder Leverkaas). Beide boekjes 
van Lodewijk Leverkaas gaan over de 
opmerkelijke loopbaan van Lodewijk 
Leverkaas. Het jaartal dat in de 
stripcatalogus is vermeld, is niet voor niets 
met een vraagteken, want het boekje dat ik 
in mijn bezit heb is voorzien van een naam 
en een datum, te weten: 17-9-�83. De kans 
dat dit boekje uit 1983 is, is dus groot en 
erg aannemelijk.
Degene die daar antwoord op kan geven is 
de maker van het boekje. Maar wie-o-wie is 
de maker. Inmiddels weten wij dat Lodewijk 
Leverkaas een krantenstrip is geweest. Maar 
daar komen de volgende vragen: Welke 
krant? en van welke datum? Graag zou ik 
van jullie (mede ordebewaarders of 
dreutelaars) willen weten of één van jullie de 
samensteller van één of beide boekjes weet, 
of één van jullie weet uit welke krant deze 
strip komt (en van welke datum)? Kan je 
meer informatie geven, neem dan even 
contact op mij (zie colofon).

Wereldkampioenschappen 10 dansen

Tijdens mijn zoektocht op het internet ben ik 
een lijst / overzicht tegengekomen met 
striptekenaars die een LP / CD / MC omslag 
hebben geïllustreerd. In die lijst stond ook 
Peter de Smet.
De opsomming van zijn werk was als volgt:

PETER DE SMET (Holland)
Wereldkampioenschappen 10 dansen 

(1982) / Dureco (fold-out sleeve) (lp)
Midland Big Band: World cup 10 dances 

(1984) / Dureco (lp)
Midland Big Band: World cup 10 dances 

(1984) / Danselp (lp)
Pater Moeskroen: Pater Moeskroen aan de 

macht (1991) / CNR (cd)
Pater Moeskroen: Pater Moeskroen aan de 

macht (1991) / CNR (mc)
Pater Moeskroen: Hela hola (1992) / CNR 

(cd-single)
Pater Moeskroen: Werken is ongezond 

(1992) / CNR (backcover) (cd-single)

Gezien de hoeveelheid vermeldingen van de 
diverse tekenaars op deze lijst ben ik er 
vanuit gegaan dat deze lijst compleet zou 
zijn. En nu net bij de opsomming van Peter 
de Smet heb ik een onvolkomenheid mogen 
ontdekken. Als wij als �losse� liefhebber of 
verzamelaar van het werk van Peter de Smet 
deze lijst bekijken is er niets aan de hand. 
Tijdens de 13e Oost Nederlandse
Stripboekenbeurs te Zwolle meldde zich P.
van Gelder (inmiddels toegetreden tot de 
Orde). Naast zijn voorkeur voor Peter de 
Smet bezit hij een grote collectie vinyl, met 
natuurlijk ook de LP�s met een illustratie van 
Peter de Smet. Hij beschreef mij zijn LP�s en 
die omschrijving kwam niet overeen met de 
LP�s die ik in mijn bezit heb. Wij spraken af 
dat hij mij foto�s zou mailen. En wat schetst 
mijn verbazing, juist van de eerst genoemde 
LP in het bovenstaande lijstje blijkt P. van
Gelder een ander exemplaar te hebben dan 
ik. Het gaat hier echter om de buitenkant, 
want de illustratie van Peter de Smet aan de 
binnenkant blijkt hetzelfde te zijn. Dit ter 
geruststelling van de verzamelaars van 
�alleen� de illustratie. Voor de �alles� 
verzamelaar een ware ontdekking.
Deze ontdekking kon ik niet vermelden bij de 
�Vondst van de maand�,
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omdat niet aan te geven is, welke LP nu 
daadwerkelijk �De Vondst� is.

Naast de illustratie, die al op de website 
staat, zullen nu ook beide omslagen worden 
afgebeeld (website aanpassing moet nog 
worden gedaan). In deze nieuwsbrief vast 
een afbeelding van beide exemplaren.

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

Ik de afgelopen maanden enkele reacties 
mogen ontvangen met betrekking tot de 
weergave van de website. In sommige 
gevallen, of op sommige computers wordt 
(helaas) niet alles weergegeven. Meestal 
ontbreekt een groot deel van de rechterkant 
van de afbeelding (waarschijnlijk door de 
grootte van de afbeelding) en komt er geen 
�scrollbalk� onder in het scherm om van 
links naar rechts te scrollen. Nu kan ik één 
voor één alle afbeeldingen verkleinen, maar 
daar wordt het allemaal niet mooier en beter 
van. Op de computers waar het één en 
ander nu wel goed wordt weergegeven zal 
dan alles veel kleiner worden. Ik ga 
overwegen om misschien toch een 
domeinnaam aan te vragen en een site te 
gaan bouwen, maar dit brengt kosten met 
zich mee, terwijl ik graag �kosteloos� zou 
willen werken en presenteren.
Wie weet�

Hier volgt wederom een opsomming van de 
aanpassingen aan de website:
Bij Albums is bij VRT* (10 jaar de Generaal) 
de informatie aangevuld, bij Eenmaal 
Andermaal is de informatie aangevuld, bij 
Joris PK diverse albums de informatie 
aangevuld en de albums van Lodewijk
Leverkaas zijn toegevoegd.
Bij Posters zijn PS7702, PS7801, PS8301, 
PS8502 en PSyyyy toegevoegd.

www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl)
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Vondst van de maand.

De vondst van deze maand is de 
muziekcassette van Pater Moeskroen met de 
titel �Pater Moeskroen aan de Macht!� Op 
de website had ik bij de single �Hela Hola 
(Tut Hola)� al vermeld dat op de achterkant 
hiervan staat aangegeven dat de single 
afkomstig is van de CD / MC �Pater 
Moeskroen aan de Macht!� (zie ook 
�Wereldkampioenschappen 10 dansen�
hiervoor). De CD is niet zo moeilijk te
vinden, maar de MC had ik nog nooit gezien. 
De MC heb ik nu dus ook, na een relatief 
flinke aderlating (de MC was duurder dan de 
CD), aan mijn collectie mogen toevoegen. 

Vakantie afbeelding uit Shell Helpt deel 13

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.

ISSN nummer: nog niet van toepassing

Aan dit nummer werkten mee
Nico Stalenburg

Redactie & opmaak
Nico Stalenburg

(Lidmaatschappen &) adreswijzigingen
(Leden)administratie �Orde van de 
Roodkoperen Fluit van Verdienste�
De Sylroede 21
8615 LC  Blauwhuis
Nederland
E-mail: nico.stalenburg@hotmail.com

Redactie Nieuwsbrief
Nico Stalenburg
De Sylroede 21
8615 LC  Blauwhuis
Nederland
E-mail: nico.stalenburg@hotmail.com
Telefoon: 0515-579589

�De Orde van de Roodkoperen Fluit van 
Verdienste� op internet
www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl

(Lidmaatschappen)
Niet van toepassing.
Toetreden tot �De Orde� kan door het sturen 
van een e-mail naar één van de 
bovenstaande e-mail adressen.
Aanmelden als �Dreutelaar� voor de 
nieuwsbrief kan eveneens door het sturen 
van een e-mail naar één van de 
bovenstaande e-mail adressen.
Lidmaatschapskosten zijn derhalve ook niet 
van toepassing.
Donaties zijn natuurlijk van harte welkom en 
deze kunnen worden overgemaakt op:
ING 9166864
t.n.v. N. Stalenburg te Blauwhuis

www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl



