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

Op 10 november 2011 was er weer een 
veiling bij Zwiggelaar Auctions. Deze keer 
stond er een mooie originele tekening 
(cover), in kleur, met het bijbehorende blad 
waarvoor de tekening (cover) was gemaakt, 
op de kavellijst. De geschatte opbrengst 
stond op Eur. 100,00 � Eur. 200,00. De 
afmetingen van de tekening bedragen 32 x 
21 centimeter. Een medeverzamelaar had mij 
hierop opmerkzaam gemaakt, maar ik had de 
veilingcatalogus zelf al mogen ontvangen. 
Na lang wikken en wegen heb ik een week 
voor de veiling een bod geplaatst. 
Nu de veilingresultaten bekend zijn heb ik 
toch enigszins mijn ogen uit gekeken. De 
opbrengst was maar liefst Eur 370,00. 
Hierbij komen dan nog alle kosten, zoals 
veilingkosten en BTW. De totale kosten 
bedragen 24% van de afslagprijs. Bij deze 
Eur. 370,00 komt dus nog Eur. 88,80 aan 
kosten. Totale prijs voor de koper is dus Eur. 
458,80. Een stevig bedrag voor een 
originele plaat van Peter de Smet, wetende 
dat dit dus niet eens een bekende of 
Generaal plaat is. Zo zie je maar weer, het is 
wat de gek er voor geeft. Al mag ik hier naar 
mijn idee wel uit afleiden dat het werk van 
Peter de Smet dus nog redelijk �in trek� is, 
gezien de prijs die het heeft opgebracht. 
Daarnaast mag duidelijk zijn dat ik dus niet 
de gelukkige nieuwe eigenaar ben, het 
afslagbedrag was ver boven mijn bod (en dat 
was naar mijn idee al niet aan de lage kant).
Wel ben ik reuze nieuwsgierig naar de 
nieuwe eigenaar en vraag mij af of deze 
misschien al is aangesloten bij onze Orde.
Verder kwam er een exemplaar van �POEP� 
(in nieuwstaat) onder de hamer. Dit blad is 
voor ons erg aantrekkelijk vanwege een 
pagina van Peter de Smet (de Generaal), die 
nergens anders in is gepubliceerd. Deze is 
afgeslagen op Eur. 180,00. Met bijkomende 
kosten dus Eur. 223,20 voor de koper. 
Omdat dit blad niet alleen Peter de Smet 
heeft, maar meer tekenaars en dit een 
gelegenheidsuitgave met beperkte oplage is, 
kan ik mij bij deze uiteindelijke prijs wel wat 
voorstellen. Ook hier was ik, na mijn veel te 
lage bod, dus ook niet de nieuwe gelukkige 
eigenaar.
Twee mooie stukken die hun weg hebben 
gevonden naar een nieuwe eigenaar.

Hier volgt een afbeelding van tekening van 
Peter de Smet voor de cover van het blad 
Graficus.

Dan gelijk nog maar even een afbeelding van 
de cover van het eenmalige blad �POEP�.
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De tank van de Generaal.

Misschien dat niet iedereen dit weet, maar 
er bestaat een modelletje / bouwpakketje 
van de tank van de Generaal. Ik was deze al 
eens tegengekomen �ergens� op het 
internet. Afgelopen maand ben ik eens iets 
gerichter gaan zoeken. Ik kwam terecht op 
het forum van TWENOT (TWEede 
Nederlandse Organisatie van 
Tankhobbyisten). Ik heb mij ingeschreven op 
het forum en de topic �De tank van de 
Generaal� weer nieuw leven in geblazen. 
Direct kreeg ik allemaal leuke reacties van 
gezellige, soms lichtelijk �gestoorde� leden. 
Ik mocht zelfs een mail ontvangen met 
foto�s, waarvan ik de tekst zeker 5 keer heb 
moeten lezen voordat ik begreep wat er 
stond. De tekst was als een betoog van de 
Generaal, met ellenlange volzinnen, waarbij 
je na drie zinnen het spoor volledig bijster 
was. Het modelletje / bouwpakketje is 
uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig 
bestaan van TWENOT in 2001. Verder is het 
modelletje / bouwpakketje een aantal keren 
tentoongesteld, o.a. tijdens de stripbeurs in 
Rijswijk, waar Meerten Welleman van het 
Stripschap helemaal uit zijn dak ging toen hij 
het zag. Op zich is en blijft het modelletje / 
bouwpakketje moeilijk te vinden, vandaar 
dat ik hier wat fotomateriaal plaats.

De advertenties van de LOI.

Sinds de stripdagen in Gorinchem krijg ik 
regelmatig de vraag of ik eens wil kijken 
naar de advertenties van de LOI die 
verschenen tussen eind 1979 en begin 1981 
en kan oordelen of deze van Peter de Smet 
zijn. Op dit moment heb ik er 5 verschillende 
liggen afkomstig uit de Kampioen van 1980. 
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Hoe bepaal je nu of iets van de hand van 
Peter de Smet is? Het mooiste zou zijn dat ik 
in zijn bankafschriften zou mogen snuffelen 
om uit te zoeken wanneer er van welk 
bedrijf een gage is binnengekomen voor het 
maken van een advertentie, maar die 
mogelijkheid is er dus niet. Leg er dus 
simpelweg tekenwerk uit dezelfde periode 
naast, waarvan het wel zeker is dat het van 
Peter de Smet is. Zo hebben we de albums 
5 en 6 van de Generaal en als reclamewerk 
de folder �Rekruut Karel en de Poen� en een 
advertentie van de AMRO bank in Panorama 
nummer 28 van 1980. Vooral de 2 laatst 
genoemden zijn voor een advertentie 
vergelijking erg belangrijk.

Advertentie AMRO Panorama 28 - 1980

Vergelijk de afbeeldingen nu zelfs eens 
kritisch. Wat voor mij de doorslag heeft 
gegeven is dat de figuurtjes in de LOI 
advertenties allemaal �wangetjes� hebben. 
Deze heb ik bij de figuurtjes van Peter de 
Smet nog nooit gezien. Verder vind ik, bij de 
LOI poppetjes de ellebogen en de knietjes 
niet iets dat Peter de Smet zo zou tekenen.

Daarom ben ik van mening dat de 
advertenties van de LOI NIET van de hand 
van Peter de Smet zijn.

Ik ben nieuwsgierig naar jullie meningen, en 
laat mij graag overtuigen indien ik er naast 
zit. Jullie argumentatie zie ik graag 
tegemoet.
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Vondst van de maand.

Ook deze keer heb ik weer gekozen voor een 
sticker, al ben ik mij er niet 100% zeker of 
deze sticker wel van Peter de Smet is. Na 
goed bestuderen en gezien het feit dat Peter 
in de periode waar de sticker van is (zo 
tussen 1976 en 1978) meer reclame 
opdrachten heeft gekregen van de Postgiro / 
Rijkspostspaarbank, ben ik mij toch voor 
zo�n 99% zeker dat deze sticker van de 
hand van Peter is. Voor de datering van de 
sticker mag bekend zijn dat de Gemeentegiro 
Amsterdam in 1979 is overgenomen door de 
Postgiro / Rijkspostspaarbank.
Omdat ik de LOI advertenties (voorgaande 
stukje) niet van de hand van Peter vind, is bij 
mij bij deze sticker enige twijfel ontstaan. 
Mochten jullie vinden dat deze sticker niet 
van Peter is, laat mij dat dan weten, maar 
graag met de opmerking wie hem dan wel 
heeft getekend. Zijn er, onder jullie, die meer 
weten van of over deze sticker (exacte 
jaartal) hoor ik dat natuurlijk ook graag. 

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

Er hebben zich bij zowel de bovenstaande 
website als de nieuwe website 
www.mallejongen.nl geen wijzigingen voor 
gedaan. Simpelweg vanwege het feit dat ik 
hier geen tijd voor heb gehad (of beter 
gezegd geen tijd voor heb gemaakt).
Mijn tijd heb ik gestoken in het uitzoeken en 
op volgorde leggen van de stroken van 
Lodewijk aan de hand van de Panorama�s 
(tussen 1986 en 1990) en de twee 
verschenen albums van Lodewijk.

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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