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

In nieuwsbrief nummer 5 heb ik geschreven 
over dilemma�s, of waar leg je de grens wat 
wel en wat niet te kopen. Daar heb ik 
geschreven dat Kinno, het boegbeeld van 
Kindernet, een creatie is van Peter de Smet. 
Dit is niet waar. Mijn excuses daarvoor. 
Kindernet werd gepresenteerd door de 
�hond� Kinno met aan zijn zijde een 
presentatrice (o.a. Leonie Sazias). Na enkele 
uitzendingen is een clubblad in het leven 
geroepen, het Kindernet clubblad. Peter de 
Smet is gevraagd voor dit clubblad de strips 
te maken. Peter heeft in deze strip gebruik 
gemaakt van Kinno en Kinno was dus niet 
zijn creatie. Voordeel voor ons is dat er nu 
veel (Kindernet) items niet thuis horen in een 
Peter de Smet verzameling. Uiteraard blijven 
de clubbladen er wel thuis horen, maar bij de 
getekende items zal nu goed moeten worden 
gekeken of ze van de hand van Peter zijn.

Neem bijvoorbeeld de hier afgebeelde 
ansichtkaart met een tekening van de 
�hond� Kinno. Wel of niet bij de 
verzameling? Als ik kijk naar de andere 
ansichtkaarten van Peter staat vrijwel altijd 
vermeld op de achterkant �© Peter de Smet�.

Op deze kaart staat aan de achterzijde geen 
copyright vermelding. Ik ga er nu van uit dat 
deze kaart (tekening) dus niet van Peter is. 
Wat overblijft zijn dus de strips in het 
Kindernet clubblad, waarbij wel vermeld 
moet worden dat als Kinno in het clubblad is 
getekend, dit waarschijnlijk wel door Peter is 
gedaan. De grootste, in dat stukje 
genoemde, kostenpost was de Kinno-
luchtballon. Deze hoort dus nu niet meer bij 
de verzameling van Peter de Smet. Dat is 
voor ons een enorme opluchting.

De Duitse Euro.

Peter de Smet zou eind 1997 zijn gestopt 
met tekenen. Deze bewering zal naar alle 
waarschijnlijkheid betrekking hebben op zijn 
strips. Zijn laatste strip �Overpeinzingen van 
een vlakgom / De Meester� is gestopt in 
1998 (laatste aflevering staat in Stripschrift 
nummer 310 van mei 1998). Echter bestaat 
er reclamewerk van latere data. Zo kwam ik 
in Stripschrift nummer 315 van februari 
1999 een artikeltje tegen over een door 
Peter de Smet getekende achterkant van de 
Duitse Euro (eigenlijk een mooi item voor 
�De vondst van de maand�, maar die heb ik 
aan iemand anders toebedeeld).
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Deze is gemaakt voor het boekje �De 
voordelen en de achterkanten van de Euro. 
De Euro en uw bedrijf�. Een boekje van 
Verzekeraar de Nationale Nederlanden 
(onderdeel van de ING-bank) voor hun 
verzekeringsadviseurs met informatie om 
hun administratie europroof te maken. 
Verder zijn er onder andere ook euro-
achterkant afbeeldingen te vinden van Joost 
Swarte, Hein de Kort, Toon van Driel en 
Theo van den Boogaard. Via de ING (of 
Nationale Nederlanden) is dit boekje al niet 
meer te krijgen, ondanks dat het helemaal zo 
oud nog niet is. Voor dit boekje zijn wij dus 
aangewezen op de antiquarische markt, 
waardoor het nu al vrij moeilijk te vinden is.

T-shirt Pater Moeskroen.

Ook al denk je een bepaald onderdeel van de 
verzameling compleet te hebben, werd ik 
ook deze keer weer �aangenaam� verrast. 
Eerder schreef ik al over de Muziekcassette 
van Pater Moeskroen � Pater Moeskroen aan 
de macht. Na deze gevonden te hebben 
dacht ik dat het hoofdstuk �Pater 
Moeskroen� kon worden afgesloten. Het 
hoofdstuk bestaat uit een CD en een 
Muziekcassette (Pater Moeskroen aan de 
macht) met hoestekening van Peter de 
Smet, een vinyl single en een CD single 
(Hela Hola Tut Hola) eveneens met 
hoestekening en een vinyl single en CD 
single (Werken is ongezond), met op de 
achterkant de afbeelding van hoestekening 
Pater Moeskroen aan de macht. Zie ik in 
eens dat op Marktplaats een T-shirt wordt 
aangeboden met op de borst een grote 
afbeelding van de CD hoes �Pater 
Moeskroen aan de macht� en op de 
achterkant de tekst �Naar Oma�. Niet 
zomaar een T-shirt met afbeelding, maar één 
waarvoor ook toestemming is gegeven door 
Peter de Smet. Natuurlijk heb ik weer in de 
buidel getast om te kijken of daar nog wat in 
zat en mijn bod op Marktplaats uitgebracht. 
Na één dag kreeg ik al reactie en ik mag mij 
nu de nieuwe eigenaar van het betreffende 
T-shirt noemen. Misschien dat deze textiel 
items voor sommige van jullie wat te ver 
gaan, maar ik vind dat ze er wel degelijk bij 
horen. Hiermee komt het aantal mij bekende 
T-shirts op vier.

Deze dus, het T-shirt van �De Generaal� van 
www.stripgalerie.nl, het T-shirt van 
�Woensdag Gehaktdag� van R. Melse en het 
zeventiger jaren T-shirt met dezelfde 
afbeelding als de cover van �De Generaal 1 
� Alle macht aan de Generaal� (gratis bij een 
abonnement op stripblad Eppo (1976)). Naar 
de laatstgenoemde ben ik nog steeds op 
zoek, evenals de 4 verschillende Smet-
Shorts van Schiesser uit de eind jaren 
tachtig (zie advertentie in Sjors en Sjimmie 
Stripblad 1988-09).

De vondst van de maand.

Deze keer komt �De vondst van de maand� 
van Gerrit Venis. Gerrit heeft al eerdere 
pogingen gedaan in deze rubriek te komen, 
hetgeen tot op heden nog niet was gelukt. 
In eerdere nieuwsbrieven heb ik zelfs zijn 
naam verkeerd weten te schrijven. Het item 
dat ik deze keer van hem heb mogen
ontvangen is de titel meer dan waard. Want 
zeg nou zelf, wie heeft er ooit gehoord van 
een Melkunie �Melkpak Cadeauverpakking�? 
Toen Gerrit mij hierover mailde had ik geen 
idee wat het was, totdat de verpakking in 
mijn brievenbus zat. Met recht een �Melkpak 
Cadeauverpakking�.



Nieuwsbrief 09 Datum 21-02-2012

�Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste�
___________________________________________________________________________________________

Pagina 3

Een doosje van het formaat melkpak (met 
aan iedere zijkant een afbeelding, die 
gezamenlijk een strip vormen) met een 
handvat. Hierin kan je dus een melkpak (of 
welk melkproduct pak dan ook) instoppen en 
aan iemand cadeau geven. Om er een jaartal 
aan te hangen blijkt toch iets moeilijker dan 
gedacht. Gerrit gaf aan hem ongeveer eind 
jaren tachtig te hebben gekregen. Verder 
moest het volgens hem niet zo moeilijk zijn 
op internet uit te zoeken wanneer de 
melkflessen zijn vervangen door de 
melkpakken. Helaas blijkt dat dus wel 
moeilijk te zijn, want de flessen zijn niet in 
één keer vervangen, maar geleidelijk. Dit had 
te maken met het verdwijnen van de 
melkboer uit het straatbeeld, het gewicht 
van de melkflessen en de statiegeldregeling 
op flessen. Door de opkomst van de 
supermarkten eind jaren zestig, verdween zo 
kalm aan de melkboer of melkman uit het 
straatbeeld. De fessen konden eenvoudig 
gelijk met de andere boodschappen in de 
supermarkt worden gedaan. Groot nadeel 
was echter het gewicht van de volle flessen.

Hiervoor werd het melkpak geïntroduceerd 
(waarvan de �uitvinding� al was gedaan in 
1915). De doorbraak van de pakken bleef 
echter uit omdat hergebruik van flessen de 
kosten van verpakkingen drukten, maar rond 
1980 werden de kosten van glas zo laag dat 
hergebruik (middels statiegeld) niet meer 
rendabel was. Nadat melkflessen meer en 
meer verdwenen en vervangen werden door 
het melkpak, verdween deze vorm van 
statiegeld. Met de naam �Melkunie� kom ik 
ook niet veel verder. Na diverse fusies is in 
1963 �De Melkunie Holland� ontstaan. Deze 
naam is gebruikt tot 1989 toen �De 
Melkunie Holland� fuseerde met �DMV 
Campina� en de naam �Campina Melkunie� 
ontstond en die naam werd in 2001 
veranderd in �Campina�.De  Melkunie 
�Melkpak Cadeauverpakking� is 
waarschijnlijk dus ergens in de begin of 
midden jaren tachtig op de markt gebracht. 
Indien iemand het exacte jaartal kan geven 
houd ik mij wederom aanbevolen.



Nieuwsbrief 09 Datum 21-02-2012

�Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste�
___________________________________________________________________________________________

Pagina 4

Gezocht / Gevraagd.

Naast mijn zoektocht naar items van Peter 
de Smet ben ik ook bezig met het 
inventariseren van al zijn verhalen. Nu is het 
niet zo moeilijk om even alle albums naast 
elkaar te leggen, de meesten van ons 
hebben die wel. Met de tijdschriften wordt 
het iets moeilijker. De stripbladen heb ik 
(nagenoeg) allemaal zelf, dus daar red ik mij 
ook wel mee. Maar er is één tijdschrift / blad 
waar ik nagenoeg geen exemplaren van heb 
en dat is �Staks Studeren?�. In dit tijdschrift 
/ blad hebben in de periode van 1978 tot en 
met 1994 diverse strips van Peter de Smet 
gestaan. Strips zoals �Xavier Bloothoofd�, 
�Kareltje Zorgdrager�, �Rudolf Rozijn�, �Jan 
Jaap� en �De Generaal�. De afleveringen 
van �De Generaal� zijn tot 8 of 12 stroken 
ingekorte hertekende �oude� afleveringen. 
Vrijwel al deze �Straks Studeren?� 
afleveringen zijn geplaatst in de albums �De 
Generaal op herhaling� en �Eenmaal 
andermaal�. Voor het completeren van de 
vehaal-indexen van Peter de Smet ben ik op 
zoek naar alle nummers van het tijdschrift / 
blad �Straks Studeren?�, op dit moment met 
name de jaren 1991 tot en met 1994. 
Overnemen is niet nodig, inzage is al 
voldoende. Wie kan mij helpen?

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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