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SPAR01 
Fiedelflier in het land 
zonder tovenaars 
 
Marten Toonder Studio’s. Teke-
naar Ben ’t Klooster. (1947/48). 
 
Matla stripkatalogus “FIEDE” 
 
16 bladen en 30 genummerde 
strips om op te plakken. 
 
De 1.500 Spar kruideniers hebben 
van 23 oktober 1947 tot mei 1948 
wekelijks een krantenpapieren strip 
met gekleurde afbeeldingen cadeau 
verstrekt bij de boodschappen. Na 
een aantal maanden is daarbij een 
album uitgegeven, geproduceerd 
door zeepfabrikant De Haas & Van 
Brero. Op de binnenzijde van het voorplat, op de achterkant en op elke pagina is een reclame voor de producten van de 
zeepfabrikant afgedrukt. De strips zijn in oplagen van 300.000 verspreid, maar complete albums van dit eerste deeltje 
zijn toch redelijk zeldzaam omdat het album pas na een aantal maanden verscheen. 
 
Kenmerken 
Dit stripalbum voor de jeugd is uitgevoerd als oblong boekje, papiermaat 26 x 17,5 cm, gebonden met een ijzeren spiraal 
met dunne kartonnen voorkaft en dikke achterkaft. Het eerste blad bevat alleen een soort voorwoord: “En hier is nu ….. 
het album waarin de vervolgen van het verhaal van Fiedelflier geplakt kunnen worden. Een mooi album niet waar!”. Op 
de volgende 15 bladen zijn aan weerszijden alleen hoekjes afgedrukt waartussen de strips, een per pagina, ingeplakt 
konden worden, en onderaan steeds de naam van een product van De Haas & Van Brero. 
Op de strips die eruit zien als een pagina van een slap oblong stripboekje, met een strook plaatjes en daaronder de tekst 
in twee kolommen, staat bovenaan groot de naam van het verhaal en het nummer van de strip. Het nummer staat ook 
nog eens in het linker plaatje. Op enkele strips is in een plaatje “COP. MARTEN TOONDER STUDIO’S” afgedrukt en – 
wat zeer ongebruikelijk is – in handschrift de naam van de tekenaar Ben van ’t Klooster (zie pagina 3 hierna).  
Na het eerste verhaal van 26 strips met dezelfde titel als het boekje, is nog een kort verhaaltje van 4 strips toegevoegd, 
“Fiedelflier en het bos zonder vreugde”. Deze zijn doorgenummerd No. 27 – No. 30 (zie pagina 3). 
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SPAR02 
Fiedelflier in het land zonder 
vreugde 
 
Marten Toonder Studio’s. 
Tekenaar Ben van ’t Klooster. 
(september 1948 – maart 1949). 
 
Matla stripkatalogus “FIEDE” 
 
14 bladen en 26 genummerde 
kleurenstrips om op te plakken. 
 
Al kwam het eerste boekje te laat, 
de strips en het album waren een 
groot succes. Daarom kwam er 
snel een vervolg dat vanaf sep-
tember 1948 uitgegeven is, nu 
meteen met het album. Hier was 
de zeepfabriek niet bij betrokken. 

 
De voorplaat van dit boekje bevat een onbedoelde visuele grap. Bij oppervlakkige lezing, vooral door kleurzwakke 
mensen, staat er “Fiedelflier in het land zonder V E G E”, een grote concurrent van Spar. Kennelijk werd dit toch niet 
gewaardeerd; op de bijdruk (met een kleine oplage) is de kleur van de gele letters vervangen door oranje; zie de volgende 
pagina. 
 
Kenmerken 
Dit boekje is grotendeels op dezelfde wijze vormgegeven als het eerste, alleen nu met slappe achterkaft. Ook ontbreekt 
de zeepreclame; onderaan elke pagina staat reclame voor Spar. Ook dit boekje heeft op de eerste pagina een soort 
voorwoord: “Hij is terug, Fiedelflier !”, waarin aangegeven is wanneer de eerste reeks strips uitgegeven is. 
 
Het eigenlijke verhaal “Fiedelflier in het land zonder vreugde” begint bij strip 5. Het wordt voorafgegaan door een kort 
verhaaltje van 4 strips die de ondertitel hebben “(IN HET STADJE ZONDER TIJD)”, dat zich juist in een land vol vreugde 
afspeelt, namelijk Holland dat op dat moment het vijftigjarig regeringsjubileum van de koningin viert waarop de 
overdracht van de troon volgt. Dit aparte hoofdstukje is kennelijk toegevoegd om op de troonswisseling op 4 september 
1948 in te kunnen gaan.  
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De voorkant van het tweede album met de aangepaste kleur van de “vreugde”-letters. 
 
 
 
 

Een door Ben van ’t Klooster bovenin het linker plaatje gesigneerde strip.  
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Advertentie met de aankondiging van de nieuwe uitgave 

in de regionale dagbladen op 20 oktober 1947. 


