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

In de laatste nieuwsbrief (nummer 6) stond 
bij de Vondst van de Maand een sticker van 
de Gemeente Giro Amsterdam. Daarbij had 
ik aangegeven dat ik niet helemaal 100% 
zeker was of de betreffende sticker van de 
hand van Peter de Smet zou zijn. Kort na het 
verschijnen van die nieuwsbrief zit ik een 
gigantische stapel oude stripschriften door 
te bladeren. Kom ik in nummer 67 van juli 
1974 op bladzijde 31 een stukje tegen over 
een contract afspraak tussen Peter de Smet 
en de Gemeente Giro Amsterdam. Na het 
lezen van dat stukje is dus alle twijfel weg. 
De desbetreffende sticker is wel degelijk van 
de hand van Peter de Smet. Alleen weten 
we nu aan de hand van dat stukje dat het 
naar alle waarschijnlijkheid niet bij deze ene 
sticker is gebleven. Als er een 
contractafspraak is gemaakt zal Peter de 
Smet meer hebben geïllustreerd. Maar wat? 
Hier dus een oproep aan jullie om na te 
kijken of jullie nog wat hebben liggen van de 
Gemeente Giro Amsterdam. Graag ontvang 
ik, als je wat hebt gevonden, een mail van 
jullie (als het kan met foto) op één van de 
genoemde e-mailadressen in de colofon. 

Unox � Sail Amsterdam Puzzel.

In nieuwsbrief nummer 2 heb ik eens stukje 
geplaatst over een leuke wetenswaardigheid 
met betrekking tot de achterkanten van de 
albums van �De Generaal� en de albums van 
�Agent 327� van Martin Lodewijk. Circa 2 
jaar geleden heb ik een map met Peter de 
Smet knipsels van De Leidse Stripshop over 
mogen nemen. Tussen deze knipsels zat een 
foldertje van Unox waarbij een legpuzzel kon 
worden besteld. De afbeelding van de puzzel 
kon ik niet helemaal plaatsen en zeker niet 
toewijzen aan Peter de Smet. Deze 
afbeelding was niet veel groter dan 6 bij 9,5 
centimeter waardoor ik niet nader kon 
bepalen van wie deze afbeelding dan wel 
was.

Nu kom ik afgelopen maand op Marktplaats 
een advertentie tegen waarin een puzzel 
wordt aangeboden met/van die zelfde 
afbeelding. De advertentie gaf aan dat deze 
afbeelding van Martin Lodewijk zou zijn. Mijn 
nieuwsgierigheid was dermate geprikkeld dat 
ik de puzzel maar heb gekocht, omdat er 
niet de �hoofdprijs� voor werd gevraagd. Na 
het maken van de puzzel viel het op dat de 
puzzel links onderin duidelijk was gesigneerd 
met Martin Lodewijk.
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Ook kwam ik midden in de puzzel op het zijl 
van de klomp de letters ML tegen. Hierover 
dus geen enkele twijfel.

Maar wat schetst mijn verbazing? Ongeveer 
midden in de puzzel zie ik als boegbeeld van 
een groot zeilschip �De Generaal� Weer een 
grapje van deze grootmeester?

Of wat was anders de achterliggende 
gedachte om �De Generaal� als boegbeeld te 
plaatsen? Wie het weet mag het zeggen. 
Misschien is het beter dat ik Martin Lodewijk 
binnenkort gewoon zelf eens vraag wat de 
reden was. Ik kan mij niet voor de geest 
halen dat Peter de Smet hierop heeft 
gereageerd, door ergens een afbeelding te 
plaatsen van �Agent 327� of �Olga Lawina�.

Zeker niet in een puzzel, want voor zover ik 
nu weet bestaan er maar 3 puzzels van 
Peter de Smet (twee bij Jumbo en één bij de 
Akzo). Mochten jullie het weten, hoor ik het 
graag. En misschien dat jullie nog meer van 
dit soort onderlinge grapjes weten, ook dat 
hoor ik graag.

Vondst van de maand.

De vondst van de maand heb ik deze keer 
mogen ontvangen van P. van Gelder. In een 
grote enveloppe met het bijschrift 
�Misschien wat voor jou� zat een kaart van 
�Spreigroep B.V.� (voorloper van de 
inmiddels ter ziele gegane �Interlanden 
Spreigroep�), een bedrijf dat zich bezig hield 
met het huis aan huis verspreiden van 
reclame. Het betreft een in vieren gevouwen 
kaart, met de afmetingen 100 centimeter bij 
15 centimeter, uit de zeventiger jaren.  

Vanwege het niet meer bestaan van het 
bedrijf is navraag met betrekking tot het 
jaartal erg moeilijk. Ik kon alleen via het 
gebruikte machinefrankeerstempel 
achterhalen dat het ongeveer 1976 moet zijn 
geweest.
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De naam �Spreigroep B.V.� is als 
machinefrankeerstempel gebruikt van 01-
1976 t/m 11-1976. Het daaropvolgende 
machinefrankeerstempel heeft al de 
bedrijfsnaam Interlanden Spreigroep en is 
vanaf 03-1980 als zodanig in gebruik. 
Tussen 11-1976 en 03-1980 heb ik via deze 
weg niets kunnen vinden. En al kan ik er 
niets aan doen, moet ik toch weer even 
denken aan Martin Lodewijk, die in de 
negentiger jaren een nieuwjaarskaart heeft 
gemaakt voor IBM met een lengte van circa 
1 meter bij 15 centimeter, onbewust of ook 
een grapje? Maar de kaart van Peter is een 
prachtige kaart, waar ik P. van Gelder erg 
dankbaar voor ben.

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

De site �oude� site wordt even niet meer 
gewijzigd. Zoals te lezen was in een mail die 
ik heb rondgestuurd, ben ik volop bezig met 
de site www.mallejongen.nl. Kalm aan 
wordt alles van de �oude� site nu naar de 
�nieuwe� site overgezet.

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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Hier wil ik het voor deze keer bij laten en rest mij niets anders dan jullie via deze weg allemaal

Prettige Kerstdagen en een �Smet�teloos Nieuwjaar
te wensen.




