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

Ik heb heel veel leuke reacties op 
Nieuwsbrief 03 mogen ontvangen (bijna 
30% van het verzonden aantal). Daarbij 
kwamen zelfs een aantal verzoeken binnen 
om in de rubriek �Vondst van de Maand� te 
mogen staan en dat ga ik bij deze al 
honoreren. Omdat het meer dan één verzoek 
betrof, heb ik een keuze moeten maken. 
Voor de anderen niet getreurd, er komen 
zeker meer nieuwsbrieven, gezien het aantal 
leuke reacties.

Daarnaast krijg ik foto�s toegezonden met 
tekst en uitleg in de bijbehorende mail. Dit is 
slechts een klein stapje verwijderd van het 
schrijven van een stukje voor de nieuwsbrief 
of voor de beoogde periodiek. Nu doe ik nog 
wat redigerende werkzaamheden of schrijf 
wat tekst om het één en ander aan elkaar te 
knopen in een verhaaltje, maar ik blijf hopen 
dat ik in de mail een kant en klaar artikel 
vind. Zover zitten we daar niet meer van af.

Kortom het komt, maar voor deze, wederom 
rijkelijk gevulde nieuwsbrief, wens ik jullie 
veel leesplezier.

ViVa Zapapa

Nadat ik de platen van Viva Zapapa in de 
�Le Trombone Illustré� (bijlage Spirou) nog 
eens op rij had gelegd, ben ik het weekblad 
�Kuifje� gaan doorbladeren, om de Viva 
Zapapa platen aldaar ook eens op volgorde 
te leggen. De platen in �Le Trombone 
Illustré� zijn in zwart wit (m.u.v. Plaat 7 en 
8) en deze platen zijn hertekend toen ze in 
het weekblad �Kuifje� kwamen. Ook liep 
Zapapa op deze platen in een zwart-wit 
gestreepte broek rond, waardoor hij, mijns 
inziens, toch erg veel weg had van Obelix.
Totaal heb ik hier 8 platen (7 afleveringen) 
kunnen vinden, te weten:

2037 28-4-77 Zapapa y la Revolucion Plaat 1

2038 5-5-77 Zapapa y la Revolucion Plaat 2

2039 12-5-77 Zapapa y la Revolucion Plaat 3

2040 19-5-77 Zapapa y la Revolucion Plaat 4

2043 9-6-77 Zapapa y la Revolucion Plaat 5

2044 16-6-77 Zapapa y la Revolucion Plaat 7 en 8

2047 7-7-77 Zapapa y la Revolucion Plaat 6

Naast een aantal kleine afbeeldingen op de 
cover, zijn er slechts 2 complete / volledige 
weekblad �Kuifje� covers verschenen. Het 
leuke is dat in het weekblad �Kuifje� (1992-
50) met de Viva Zapapa cover een plaat zit 
die niet in albumvorm is verschenen. Ook is 
dit de laatst verschenen plaat van Viva 
Zapapa. Voor de liefhebber (en dat zijn wij 
allemaal) geef ik hier even een overzichtje 
met nummers van het weekblad �Kuifje�
met daarin een plaat van Viva Zapapa, die 
niet in albumvorm is verschenen:

1992-06 11-2-92 Plaat 93 Blz. 21

1992-07 18-2-92 Plaat 94 Blz. 34

1992-10 10-3-92 Plaat 95 Blz. 27

1992-18 5-5-92 Plaat 96 Blz. 34

1992-21 26-5-92 Plaat 97 Blz. 32

1992-24 16-6-92 Plaat 98 Blz. 5

1992-25 23-6-92 Plaat 99 Blz. 20

1992-29 21-7-92 Plaat 100 Blz. 9

1992-30 28-7-92 Plaat 101 Blz. 27

1992-36 8-9-92 Plaat 102 Blz. 21

1992-41 13-10-92 Plaat 103 Blz. 38

1992-50 15-12-92 Plaat 104 Blz. 3

Het vreemde is, dat ik plaat 98 nergens heb 
kunnen vinden. Logischer wijs zou deze in 
nummer 22, 23 of 24 moeten zitten. Nu 
blijkt mijn versie van nummer 24 op 
bladzijde 5 een advertentie van Smiths te 
hebben. Nadat ik een ander exemplaar had 
aangeschaft zat in die versie op bladzijde 5 
Viva Zapapa plaat 98.
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Dus let op: Er bestaan 2 verschillende 
nummer 24 van 1992.

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

Hier volgt wederom een opsomming van de 
aanpassingen aan de website:
Nieuwe pagina �Albums / Buitenlands� 
toegevoegd, hier is dus alles nieuw.
Nieuwe pagina �Albums / Reclame� 
toegevoegd, hier is dus ook alles nieuw.
Bij �Merchandise / Reclame� toegevoegd 
MR9101 (De mok / beker van Eriks B.V.)
Bij �LP / CD� toegevoegd LP8201 en 
LP8202 (vanwege de verschillende covers), 
MC9101 (Muziek Casette Pater Moeskroen 
aan de Macht) toegevoegd, bij SL9201 
(Single Hela Hola (Tut Hola)) de informatie 
aangepast, CS9202 (Single Werken is 
ongezond) toegevoegd vanwege de 
achterkant.
Bij �Posters� PSzzzz (Help ons �n handje) 
toegevoegd.
Bij �Zeefdrukken� PS9002 gewijzigd in 
PS9003. PS9001 gewijzigd in PS9002. 
PS9001 toegevoegd (Zeefdruk �Wat is 
Zonde� klein formaat).

Lodewijk Leverkaas (vervolg)

Tussen al die leuke reacties zat ook het 
antwoord op de vraag uit welke kranten
Lodewijk Leverkaas komt en van welke data 
die kranten dan zijn. Blijkbaar heb ik dezelfde 
vragen gesteld als P. Mestrom in �Vrt� 
nummer 1 van de 2e jaargang. Hierop heeft 
G. Vernis geantwoord, maar zijn antwoord is 
nooit geplaatst omdat er geen nummers van 
�Vrt� meer zijn verschenen. Nu is G. Vernis 
ook ordebewaarder en ontvangt zodoende 
de nieuwsbrieven. Hij stuurde mij dus 
hetzelfde antwoord dat P. Mestrom kreeg in 
1986. Hier volgt het citaat uit de mail:

Lodewijk Leverkaas is afkomstig uit �Kies na 
lbo en mavo� of �Kies na havo en vwo�. 
�Kies �� was een uitgave van het Ministerie 
van Onderwijs en verscheen in 1979 in 3 
edities. Het verhaal was het eerst 
opgenomen in de Kiesversie 79-2 �Kies na 
lbo en mavo� en daarna in 79-3 �Kies na 
havo en vwo�.
De verhalen zijn hetzelfde met een piepkleine 
uitzondering in het eerste prentje. In de 
uitvoering voor havo en vwo is het volstrekt 
overbodige woordje "en" afgedrukt. Dat 
staat niet in de Kiesversie 79-2.
Je kunt dus voor jezelf nagaan uit welke 
Kies het verhaal voor de 2 boekjes is gepikt, 
want dat ze illegaal zijn staat als een paal 
boven water.

En wat blijkt bij het vergelijken van de eerste 
strook; Het gele boekje is een kopie gemaakt 
van Kiesversie 79-2 �Kies na lbo en mavo� 
en het witte boekje is een kopie gemaakt 
van Kiesversie 79-3 �Kies na havo en vwo�.
Voor alle duidelijkheid heb ik (op de 
volgende bladzijde) voor zowel het gele 
boekje als het witte boekje een afbeelding 
van het Kiesnummer, een afbeelding van de 
eerste strook als een afbeelding van het 
desbetreffende boekje even onder elkaar 
geplaatst.

En weer hebben wij, wederom door het 
openstellen en inzichtelijk maken van elkaars 
verzamelingen, een stukje duidelijkheid 
kunnen scheppen in het werk van Peter de 
Smet. Mocht een samensteller van één van 
de boekjes deze nieuwsbrief onder ogen 
krijgen, wij blijven nieuwsgierig naar de 
�maak�- datum.
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Afbeelding voorkant �Kies na lbo en mavo� 
editie 1979-02

Afbeelding eerste strook uit �Kies na lbo en 
mavo� editie 1979-02

Afbeelding gele boekje �Lodewijk Leverkaas�

Afbeelding voorkant �Kies na lbo en mavo� 
editie 1979-03

Afbeelding eerste strook uit �Kies na lbo en 
mavo� editie 1979-03

Afbeelding witte boekje �Lodewijk 
Leverkaas�
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Vondst van de maand.

Tijdens één van mijn speurtochten op het 
internet, waar ik op zoek was naar het 
boekje van de Bijenkorf �De Hofleverancier 
van Sinterklaas�, vond ik al, tot mijn grote 
verbazing, het bijbehorende affiche. Een 
afbeelding van het affiche is inmiddels 
geplaatst op de website bij de posters onder 
nummer PS7801.

Al dan niet naar aanleiding hiervan kreeg ik 
een mailtje met als bijlage een foto. Citaat 
uit het mailtje:

Plastic tas van de Bijenkorf (vond hem laatst 
tussen mijn "collectie" plastic striptassen, was 
allang vergeten dat ik die nog had)�.

Misschien dat het nog wat aan de vroege 
kant is om aan Sinterklaas te denken, maar 
ik kan er alleen maar dromen dat mijn 
Sinterklaascadeautje in zo�n plastic tas zit.
Deze vondst is gedaan in de eigen collectie 
van N. Vogelaar en zijn verassing was er 
niet minder om. Eigenlijk kan ik hier alleen 
maar aan toevoegen dat het loont om je 
eigen verzameling nog eens goed door te 
spitten en je te laten verassen door iets wat 
je allang hebt.

Afbeelding plastic tas Bijenkorf 1978!!

Bovenstaande afbeelding is inmiddels 
geplaatst op de website bij �Merchandise / 
Reclame� onder nummer MR7801.

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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