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

Deze nieuwsbrief begin ik met een 
rectificatie. In de vorige nieuwsbrief heb ik 
de naam G. Vernis gebruikt. Dit had moeten 
zijn G. Venis. Mijn oprechte excuses.

Als verzamelaar van AL het werk van Peter 
de Smet sta ik regelmatig voor een dilemma. 
Waar leg ik de grens? Wat koop ik wel en 
wat koop ik niet? Waarschijnlijk vragen die 
wij ons allemaal regelmatig voor moeten 
leggen.
Ik zal het dilemma proberen te illustreren 
met enkele voorbeelden.

Afgelopen maand stond op marktplaats een 
advertentie waar (nagenoeg) alle originele 
platen van Kareltje Zorgdrager en Xavier 
Bloothoofd werden aangeboden. Het totale 
aantal originele platen is 44. Nu ken ik de 
aanbieder (W. Penraat van PlaatjesBoekjes te 
Hilversum) persoonlijk en weet ik dat hij dit 
in consignatie verkoopt. Daarnaast is er 
natuurlijk ook enige onderhandelingsruimte. 
Gelukkig (voor de eventuele koper) betreft 
het geen originele platen van de Generaal, 
want die kosten op dit moment zo tussen de 
Eur. 250 en Eur. 400 (het is en blijft 
natuurlijk �wat de gek er voor geeft�).

W. Penraat heeft de laatste tijd al meer 
originele platen van Peter de Smet (geen 
Generaal) verkocht en de gemiddelde prijs 
ligt tussen de Eur. 150 en Eur. 200. 
Uitgaande van een lage prijs (Eur. 115) zou 
het totaal van 44 platen komen op circa Eur. 
5000. Nu zal de prijs bij een koop ineens 
waarschijnlijk wel wat lager liggen, maar het 
blijft een aanzienlijk bedrag. Het 
eerdergenoemde dilemma deed zich hier niet 
voor, domweg omdat ik niet een dergelijk 
bedrag heb liggen en zeker niet zomaar kan 
besteden aan mijn verzameling.
Nu kwam ik tijdens één van mijn internet 
speurtochten weer iets leuk tegen. Eén van 
Peter de Smet zijn creaties is Kinno. Kinno 
was het boegbeeld van Kindernet (nu 
Nickelodeon). Van Kinno zijn nog al wat 
gadgets, zoals bijvoorbeeld kaarten, 
horloges, speldjes, zelfs een knuffel en een 
kostuum. Maar het kan nog extremer. Ik 
vond een luchtballon van Kinno.

En uit verder speurwerk bleek dat deze
luchtballon recentelijk te koop is 
aangeboden. Nu kost een �standaard� 
luchtballon met toebehoren (brander en 
mandje) tweedehands zo rond de Eur. 7000. 
De vraagprijs van de Kinno ballon, en dan 
alleen de ballon, lag zo rond de Eur 20.000.
Een leuk bedrag, waar je toch ook een 
redelijke middenklasse auto voor kan kopen.
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Weer deed het dilemma zich niet voor, 
omdat de ballon al was verkocht, alsof het 
dilemma zich hier überhaupt voordeed met 
een dergelijk bedrag. Natuurlijk moet je jezelf 
hier ook afvragen wat je met de ballon zou 
willen doen als je er, zoals ik, niet mee kan 
�varen�. Gebruiken als opslagplaats/-ruimte 
voor de rest van mijn Peter de Smet 
verzameling zou een optie zijn, maar niet 
echt praktisch. Laat ik in dit geval maar 
afzien van de ballon en mij in eerste instantie 
bezighouden met het zien te krijgen van alle 
nummers van het kindernetclubblad waarin 
het stripje van Kinno staat.
Ook ik moet de laatste tijd degelijk rekening 
houden met mijn financiën en sta ik niet al 
te vaak voor een dilemma. Het doet zich 
vaker voor dat als ik een budget stel voor 
een bepaalde beurs of stripdag dat ik 
halverwege de beurs al door mijn budget ben 
en bij de laatste kramen of standjes wat 
leuks tegen kom. Om dit op te lossen heb ik 
al geprobeerd in tegengestelde richting langs 
de kramen of standjes te lopen, maar dat 
bleek niet te helpen. Ook eerst rond lopen, 
alles bekijken en dan pas bepalen wat ik 
denk te kopen helpt ook niet echt, omdat 
sommige dingen dan ineens verkocht zijn. Je 
zou zeggen dat dit laatste financieel gezien 
de beste oplossing is, maar vaak is de spijt 
iets niet gekocht te hebben �onbetaalbaar�.

De geschiedenis van het geld.

Wie goed oplet ziet bij de druk uit 1987 op 
de cover staan �Een Audiovisuele les 
gemaakt in opdracht van de Postbank�.

Wat is er nu audiovisueel aan dit boekje? Er 
ontbreekt dus duidelijk iets. De complete set 
van de �Audiovisuele les� bestaat uit een 
dia-set, een cassette en het boekje.
G. Venis stuurde mij hiervan enkele foto�s 
met de vraag of het iets is voor de �Vondst 
van de maand�. Echter kwam ik in mijn foto 
archief een andere cassette tegen en weer 
rees de vraag welke van de twee is nu �de 
vondst�? Ook hiervan heb ik nooit geweten 
dat er twee verschillende versies bestonden 
(net als in een voorgaande nieuwsbrief de 
LP�s) en naar alle waarschijnlijkheid weet / 
wist G. Venis dit ook niet. Natuurlijk is een 
complete set vrij uniek, want waar vindt je 
dit nu nog? 

Gelet op de kledij van de Neanderthaler (het 
figuurtje / poppetje met de knuppel) hoort de 
gele cassette bij het boekje uit 1977 en de 



Nieuwsbrief 05 Datum 14-10-2011

�Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste�
___________________________________________________________________________________________

Pagina 3

blauwe cassette bij het (blauwe) boekje uit 
1987. Maar als er twee verschillende 
cassettes bestaan (een blauwe en een 
gele),zijn er naar alle waarschijnlijkheid ook 
twee verschillende dia-sets. Eén dia-set met 
de afbeeldingen uit het eerste boekje van 
1977 en één dia-set met de (hertekende) 
afbeeldingen uit het boekje van 1987. Ik 
plaats simpelweg wat afbeeldingen en hoop 
dat er reacties komen van mensen die 
kunnen bevestigen dat er dus ook nog een 
tweede dia-set bestaat.

Otto, Olivier en Oscar - De 
verdwenen platen.

In de laatste nieuwsbrief meldde ik een 
probleem met plaat 98 van Viva Zapapa in 
het weekblad Kuifje nummer 24 van 1992. 
Van het bewuste Kuifje nummer bestaan 
twee versies. Eén met op bladzijde 5 een 
advertentie van Smiths en één met op 
pagina 5 plaat 98 van Viva Zapapa. Voor de 
duidelijkheid heb ik even een afbeelding 
bijgevoegd. Maar herkennen jullie dit 
probleem niet? Het is namelijk al eens eerder 
voorgekomen in 1981 bij het weekblad 
Donald Duck. In het weekblad Donald Duck 
werd van nummer 35 tot en met nummer 44 
het verhaal �Otto, Olivier en Oscar - Het 
verdwenen water� gepubliceerd. In Donald 
Duck nummer 41 waren plaat 14 en 15 aan 
de beurt, maar hier ging iets mis. In de 
eerste druk van deze Donald Duck (7000 
exemplaren) werden de platen 16 en 17 
gepubliceerd. In de tweede druk van Donald 
Duck nummer 41 werd dit gecorrigeerd met

de juiste platen (14 en 15). Echter werden 
in het daaropvolgende nummer (42) 
wederom de platen 14 en 15 gepubliceerd. 
In nummer 43 kwamen ineens de platen 18 
en 19. Heel veel trouwe abonnees / lezertjes 
hebben nooit een complete verhaal van 
�Otto, Olivier en Oscar - Het verdwenen 
water� kunnen lezen. Pas toen het in 
albumvorm verscheen konden ook zij het 
complete verhaal lezen. Door deze fout is de 
eerste druk van Donald Duck nummer 41 
met de platen 14 en 15 een gewild / 
gezocht exemplaar geworden.
Wees er dus snel bij, nu het nog kan, om het 
�goede� Kuifje weekblad nummer 24 van 
1992 te bemachtigen, voordat ook hier de 
prijs de pan uit reist. Wel toevallig (of 
misschien juist niet?) dat dit voorkomt in een 
verhaal / serie van Peter de Smet.
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Vondst van de maand.

Omdat �De geschiedenis van het geld� wat 
vragen heeft opgeroepen, heb ik gekozen 
voor een andere vondst van de maand. Een 
kennis van mij maakte mij opmerkzaam op 
een sticker (Dorpstaveerne Callantsoog) die 
werd aangeboden op marktplaats. In haar 
mail stond �Is deze niet van Peter?�, waaruit 
blijkt dat zij er niet helemaal zeker van was. 
Toen ik de sticker zag, kon het voor mij niet 
missen. Dezelfde figuurtjes / poppetjes als in 
de strip �Anno 3000 en nog wat�� die in 
de Panorama van de 2e helft van 1982 
stond. Een �echte� Peter de Smet sticker 
dus, die ik hier graag met jullie wil delen 
door hier een afbeelding te plaatsen.

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

Vanwege de aankoop van een nieuwe 
domeinnaam (www.mallejongen.nl) is er 
even geen onderhoud op de site van �De 
Orde�.
Voordat er mededelingen worden gedaan 
over de �nieuwe� site zal ik mij eerst het 
pakket WordPress eigen moeten maken.

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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