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

Deze nieuwsbrief wil ik beginnen met een 
korte terugblik / evaluatie. Op 1 maart 2011 
ben ik redelijk fanatiek begonnen aan de 
inventarisatie van al het werk van Peter de 
Smet. Hierbij heb ik jullie hulp ingeroepen, 
omdat ik dat niet alleen kan. Degenen onder 
jullie die mee wilden werken zijn benoemd 
tot �Ordebewaarders� in de �Orde van de 
Roodkoperen Fluit van Verdienste�. Degenen 
die alleen geïnteresseerd zijn in de voortgang 
van de inventarisatie zijn benoemd tot 
�Dreutelaars�. De Stand van zaken op 1 
januari 2012 was dat er 12 
�Ordebewaarders� zijn (inclusief mijzelf) en 
dat er 14 �Dreutelaars� zijn. Van 5 
�Ordebewaarders� heb ik een mooi overzicht 
(lijst) van hun verzameling mogen 
ontvangen, waarvan ik al dankbaar gebruik 
heb mogen maken. Daarnaast voorziet 1 
�Ordebewaarder� mij vrij frequent van leuk 
(digitaal) beeldmateriaal. Mijn streven was 
een maandelijkse nieuwsbrief met daarnaast 
een periodiek. Van de nieuwsbrief zijn 7 
verschenen, de periodiek (nog) niet. Bij het 
maken van enkele nieuwsbrieven heb ik 
goede ondersteuning mogen ontvangen, 
middels mailtjes en fotomateriaal. Een stukje 
schrijven blijkt voor de meesten wat te hoog 
gegrepen, hetgeen ook mede bepalend is 
voor het (nog) niet verschijnen van de 
periodiek. Ideeën zijn er genoeg, aan de 
uitwerking schort het nog. Verder is de 
website www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl
uit de grond gestampt, met redelijk gevulde 
pagina�s. Zeker gezien het feit dat er op de 
ingevulde pagina�s erg weinig aanvulling 
komt. Helaas blijft het illustratiewerk en 
reclamewerk achter, maar alles tegelijk gaat 
nu eenmaal niet. Daarnaast is de website 
www.mallejongen.nl gekomen, vanwege 
beperkingen met de jouwweb site. Al met al 
voor een eerste jaar, naar mijn idee, een 
prima resultaat.
En na een korte terugblik / evaluatie komt 
altijd een vooruitblik of �Wat zijn de plannen 
voor het komende jaar?�. Natuurlijk komen 
er weer nieuwsbrieven en dat zullen er 9 of 
10 zijn. Het streven is om 1 periodiek het 
licht te laten zien. Verder zal hetgeen dat nu 
op de jouwweb site staat overgebracht gaan 
worden naar de mallejongen site. Graag zou 
ik daar ook een start willen maken met de

Invulling van het illustratiewerk en 
reclamewerk. Misschien dat zelfs een 
verhaal- / platenindex, waar nu al aan wordt 
gewerkt, afgrond kan worden. Om meer 
bekendheid te mogen genieten wil ik 
proberen als �Orde� op één of twee beurzen 
te gaan staan, maar dit is afhankelijk van de 
kosten die dat met zich mee brengt. Een 
aantal beurzen bezoeken en daar te flyeren 
zal zeker lukken. Samengevat zijn er 
wederom plannen genoeg, die ik graag 
samen met jullie zou willen verwezenlijken 
(tekstuele, materiële, financiële en lijfelijke 
donaties blijven van harte welkom). Het 
werk van Peter de Smet is nu eenmaal te 
mooi om niet in het zonnetje te zetten. 

Veilingen en Marktplaats.

Wat mij de laatste tijd het meest heeft 
verrast zijn toch wel de veilingopbrengsten 
van het werk van Peter de Smet.
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In nieuwsbrief nummer 6 heb ik al aandacht
besteed aan de veiling bij Zwiggelaar 

Auctions. Deze kavel is bij een 
�Ordebewaarder� terecht gekomen.
Inmiddels zijn er ook een aantal Catawiki 
veilingen geweest.
Op de 3e Catawiki veiling was een originele 

tekening van �De Generaal� (formaat 13,6 x 
24,7 cm) met als afslagbedrag Eur. 130.

Op de 4e Catawiki veiling was een originele 
tekening van �Lodewijk� (formaat 15,1 x 
16,6 cm) met als afslagbedrag Eur. 60 en op
de 5e Catawiki veiling was een originele 
plaat van �Joris PK� met als afslagbedrag 
Eur. 150. Helaas zijn de winnaars bij de 
Catawiki veilingen voor mij onbekend, in de 
zin van dat ze niet als �Dreutelaar� en ook 
niet als �Ordebewaarder� bij mij te boek 
staan. Op de veiling van vanavond worden 4 
Viva Zapapa tekenfilmcellen aangeboden.

Wat ook opvalt, is dat als er iets leuks op 
Marktplaats van Peter de Smet wordt 
aangeboden dit vrij snel is verkocht, met een 
over het algemeen toch �aardige� opbrengst. 
Naar mijn idee geven deze opbrengsten aan 
dat het werk van Peter de Smet toch redelijk 
�in trek� is. Helaas betreft het hier ook vaak, 
voor mij, onbekende bieders. Hieruit mag 
worden afgeleid dat er meer aan 
naamsbekendheid van �De Orde� moet 
worden gedaan, want er zijn nog zieltjes te 
winnen.

Signeersessie Bibliotheek 
Wageningen.

Op 25 april 1992 had Peter de Smet een 
signeersessie in de Bibliotheek te 
Wageningen. Speciaal hiervoor is een 
boekenlegger gemaakt. Van deze 
boekenlegger bestaan twee versies, een
proefversie (die nooit in omloop is gekomen) 
en een definitieve versie. De proefversie had 
een bedrukte voor- en achterkant en bij de 
definitieve versie is de achterkant onbedrukt. 
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Verder is voor deze signeersessie een soort 
van poster gemaakt / samengesteld ( op 
circa A4 formaat). Deze poster werd 
gefotokopieerd en op diverse plaatsen 
opgehangen (net als bij het Leidse Peipie, 
maar hier kom ik later een keer op terug). 
Van deze gefotokopieerde poster zijn, zeer 
waarschijnlijk, geen exemplaren bewaart
gebleven. Het is mij zelfs niet bekend of er 
originele exemplaren van de boekenlegger bij 
iemand in de verzameling zitten. Ik weet dat 
twee �Ordebewaarders� een fotokopie 
bezitten, waaronder ik. In mijn verzameling 
zit een exemplaar van de proefversie. De
andere �Ordebewaarder� heeft waarschijnlijk 
een kopie van de definitieve versie 
(onbedrukte achterkant).

Navraag bij de Bibliotheek in Wageningen 
leverde niets op, in de zin van 
boekenleggers. Wel heb ik van één van de 
medewerkers, die gelukkig ook 
stripverzamelaar is, een foto van de 
signeersessie mogen ontvangen. Op die foto 
hangt achter Peter de hierboven beschreven 
verloren gegane gefotokopieerde poster.

Verder bleek dat Peter het die dag best naar 
zijn zin heeft gehad, mede omdat hij 
ongehinderd mocht blijven roken en een 
biertje mocht drinken tijdens de 
signeersessie, maar meer omdat de kinderen 
niet net als stripverzamelaars op een beurs, 
veel eisen stelden aan de gevraagde 
dedicatie. Misschien dat iemand zichzelf (als 
kind) op de foto herkent en nu nog ergens 
de boekenlegger heeft �slingeren�. Ik hoor 
het graag.

Vondst van de maand.

Eigenlijk mag elke illustratie bij een 
advertentie of illustratie bij een artikel al een 
�Vondst van de maand� worden genoemd. 
Niemand heeft hier een totaaloverzicht van, 
en dat is nu net het streven van �De Orde 
van de Roodkoperen Fluit van Verdienste�. 
Deze keer heb ik gekozen voor een illustratie 
uit het maandblad KIJK en wel nummer 12 
van 1991. Het betreft een illustratie bij het 
artikel �Wat is er in hemelsnaam met de hel 
gebeurd?�. Misschien is deze illustratie bij de 
meesten van jullie al bekend, maar toch. Een 
mooie plaat met de typische Peter de Smet 
humor.
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Gezocht / Gevraagd.

Verder ben ik op zoek naar de eigenaar van 
onderstaande tekening (waarschijnlijk A4 
formaat). Deze tekening heb ik gevonden op 
internet bij (als ik het goed heb) veilingbedrijf 
Peerdeman uit Utrecht. Het betrof een 
veiling van een jaar of 5 geleden. Bij navraag 
heb ik de huidige eigenaar niet kunnen 
vinden, wel leverde het een reactie op. �Zo 
te zien een opzetje waar Peter om de een of 
andere reden niet tevreden over was�. 
Waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat de 
tekening niet is afgemaakt. Wie van jullie 
heeft deze tekening of weet wie hem heeft? 
Vast mijn dank.

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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