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

Deze nieuwsbrief wil ik beginnen met een 
terugblik op de stripdagen van zaterdag 10 
en zondag 11 maart te Gorinchem. Ik ben dit 
jaar alleen op de zaterdag geweest, omdat ik 
ondertussen van mijzelf weet, dat als ik de 
zondag ook zou gaan, alleen maar dingen 
zou kopen die ik eigenlijk niet zou willen 
hebben.

Nu had ik voor de zaterdag zoveel afspraken 
gemaakt, dat het nog maar de vraag zou zijn 
of ik zelf nog even rustig over de beurs zou
kunnen lopen. Het was echt leuk om eens 
met verschillende mede �Ordebewaarders� 
of �Dreutelaars� een praatje te maken.

Onder de indruk was ik echter van Rob 
Harren, met wie ik ook een afspraak had 
gemaakt. Deze man, op de vooravond van 
zijn pensioen, draagt een enorm interessant 
stuk �stripgeschiedenis� met zich mee. Ik 
heb hem mogen interviewen over de periode 
dat hij Nederlandse striptekenaars naar het 
weekblad Kuifje heeft gehaald. Waaronder 
natuurlijk ook Peter de Smet. Mijn interesse 
ging voornamelijk uit naar het tekenfilm 
project met Peter van Viva Zapapa. De klap 
op de vuurpijl was, voor mij, dat ik een 
originele plaat van �Anno 3000 en nog wat 
�� van hem mocht overnemen, die Peter 
aan Rob�s vrouw Nicole had geschonken 
(Nicole was de vertaalster van het werk van 
Peter van het Nederlands naar het Frans). 
Iets van het weinige werk dat Peter volledig 
in kleur heeft gemaakt. Leuk is dat ik slechts 
2 letters uit zou hoeven te gommen, zodat 
het lijkt alsof Peter deze plaat aan mij heeft 
geschonken!. Maar, voor de goede orde, is 
dat iets wat ik natuurlijk nooit zou doen.

Verder heb ik op de beurs niet zo veel 
kunnen �scoren�. Ik vond het echter wel 
opvallen dat er erg veel �eigen initiatief� 
uitgaven waren, in de vorm van �zelf laten 
drukken� tot �fotoboeken� van oude strips, 
strips die nooit in album zijn verschenen, of 
biblio- en biografieën. Uiteenlopend van luxe 
uitgaven tot magazines. Een interessante 
ontwikkeling, die het stripwezen �levend� 
houdt.

Afbeelding origineel Anno 3000 en nog wat 
plaat 13.

Jeugdklub-krant en Kluts.

Nu kwam ik bij de stand van stripwinkel 
Fantasia, waar ik even stond te praten over 
de originele tekening van Peter de Smet 
m.b.t. De Gemeente Giro Amsterdam die is 
verkocht via de stripveiling van Catawiki, in 
contact met Rob van der Nol. Rob vroeg mij 
of ik van het bestaan wist van een dierenstip 
van Peter de Smet, die was verschenen in 
het blad �Ezelsoor�. Natuurlijk wist ik van 
het bestaan hiervan en kon hem zelfs 
vertellen dat deze strips ook in het weekblad 
Kuifje hebben gestaan. Deze informatie was 
uiteraard niet nieuw voor hem, maar de 
vraag was dan ook bedoeld als inleiding op 
zijn vervolg, of ik wist dat deze stip ook in 
het blad �Kluts� had gestaan. �Kluts� blijkt 
een uitgave te zijn van �Menken-landbouw� 
(MenkenMelk) te zijn. Het eerste nummer 
heette nog Jeugdklub-krant en is daarna 
verder gegaan onder de naam �Kluts� (een 
naam die werd gekozen naar aanleiding van 
een prijsvraag in het eerste nummer). Dit 
laatste was voor mij dus helemaal nieuw en 
wist hier, ik denk net als meer van ons, 
helemaal niets van.
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Rob is in het bezit van het intro nummer 
(Jeugdklub-krant) en de nummers één, twee 
en drie (Kluts). In nummer 3 staat niets meer 
van Peter de Smet, dus waarschijnlijk is het 
beperkt gebleven tot 3 platen van deze strip. 
Deze dierenstrip is bij ons ook bekend onder 
de naam �Rat en Wezel�. Circa twee weken 
na de stripdagen mocht ik een mail van Rob 
ontvangen met als bijlage een aantal scans 
van deze platen (zie afbeeldingen). Zeer 
interessante informatie, die ik hier dan ook 
graag vermeld, met dank aan Rob.

Viva Zapapa plaat 105 en 106.

We blijven nog even in Gorinchem, waar ik 
ook nog een afspraak had met Theo Keijzer, 
een �Ordebewaarder� van het eerste uur. 
Deze afspraak was puur gebaseerd op 
kennismaken en wat kletsen over mijn 
plannen met betrekking tot de nieuwsbrieven 
en het eventuele magazine. In de afgelopen 
nieuwsbrieven is Viva Zapapa een aantal 
keer aan de orde geweest. Eigenlijk had ik 
dat onderwerp al afgesloten, omdat naar 
mijn mening alle platen �boven water� 
waren, met verwijzing naar het tijdschrift 
met de eerste publicatie. Komt Theo met 2 
platen van Viva Zapapa, plaat nummer 105 
en 106, met de vraag of ik die al eens had 
gezien. Een retorische vraag dus. En ik vraag 
mij af of überhaupt één van jullie deze platen 
wel eens heeft gezien, tenzij je een 
persoonlijk bezoek aan Theo hebben 
gebracht.

Het betreft 2 volledig uitgewerkt platen, qua 
tekenwerk, maar zonder tekst of titel. Peter 
heeft deze platen getekend, maar nooit 
(tekstueel) afgemaakt. Waarschijnlijk omdat 
het contract met weekblad Kuifje al was 
beëindigd en er geen publicatie platform 
meer was voor deze platen. Bijgaand een 
kleine afbeelding van de platen.
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Een duidelijke, grote afbeelding, blijft 
bewaard en komt een keer in het te 
verschijnen magazine. Met dank aan Theo 
Keijzer.

Indien er meer onvoltooid en ongepubliceerd 
werk van Peter de Smet in jullie 
verzamelingen zit, en je zou dit wel willen 
delen met ons medeverzamelaars neem dan 
contact op met één van de in deze 
nieuwsbrief genoemde email adressen.

Vondst van de maand.

Deze keer komt �De vondst van de maand� 
weer gewoon van Marktplaats. Het blijkt 
best nuttig te zijn om eens in de zoveel tijd 
een bepaalde rubriek op Marktplaats even 
helemaal te bekijken. De rubriek �Stickers� is 
er daar één van. Geen eenvoudige klus, 
omdat er gemiddeld een 26.500 stickers op 
Marktplaats staan. Nu weten wij vast 
allemaal wel af van het bewuste koffertje 
�Pleistertje plak� uit het jaar 1983. Hiervan 
of hiervoor hebben ook advertenties in 
diverse bladen gestaan. Wat ik echter niet 
wist is dat er ook stickers zijn verschenen. Ik 
schrijf stickers in meervoud, omdat ik sterk 
het vermoeden heb dat het er meer zijn dan 
de ene die ik recentelijk heb gevonden.

Het jaartal of de datum van de sticker zal 
hetzelfde zijn als de rest van de campagne 
met betrekking tot �Pleistertje plak�. 
Bijgaand een afbeelding van de gevonden 
sticker.

Oproep �Straks Studeren?�.

In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep / 
verzoek geplaatst om na te kijken of er in 
jullie verzamelingen exemplaren zitten van 
het blad / tijdschrift �Straks Studeren?�. 
Deze oproep heeft geresulteerd in twee 
stapeltjes (circa 50 ) exemplaren ter inzage 
(waarvoor hier vast mijn hartelijke dank). Op 
zich een heel mooi aantal, maar zowel de 
�Generaal� index als de andere verhalen van 
bijvoorbeeld Xavier Bloothoofd, of Kareltje 
Zorgdrager heb ik hiermee niet kunnen 
completeren.
Dan te weten dat er toch zo�n 14 jaargangen 
van dit blad zijn verschenen waar Peter de 
Smet in heeft gestaan. Er zijn dus nog zeker 
rond de 90 exemplaren, waar ik nog geen 
inzage heb gehad.
Laat een ieder van jullie zijn verzameling nog 
een langs lopen en mij a.u.b. een mailtje 
sturen met de eventueel aanwezige 
exemplaren. Bij voorbaat dank.
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27e Brabants Stripspektakel.

Op 25 en 26 augustus 2012 wordt het 27e

Brabants Stripspektakel gehouden te 
Valkenswaard. Voor meer informatie kijk 
even op www.brabantsstripspektakel.nl.
Waarom deze stripbeurs specifiek wordt 
vermeld in de nieuwsbrief, is omdat ik er een 
stand heb als �De Orde van de Roodkoperen 
Fluit van Verdienste�. Het is de bedoeling 
�De Orde� te promoten en te laten zien waar 
wij zoal mee bezig zijn (het inventariseren 
van al het werk van Peter de Smet). 
Daarnaast is er natuurlijk altijd de hoop dat 
er weer meer bijzonder werk van Peter 
�boven tafel� komt.
Helaas zal het mij niet lukken het eerste 
nummer van het magazine af te hebben. Wel 
kan ik vast de titel van het magazine 
onthullen en het / een ontwerp van de cover 
laten zien. Deze zal dan ook duidelijk 
herkenbaar worden gepresenteerd. Bijgaand 
ook vast een afbeelding van de cover.

Tevens is dit de gelegenheid voor mij om 
eens kennis te maken met alle 
�ordebewaarders� en �dreutelaars�. Ik hoop 
dan ook dat jullie in grote getale zullen 
komen.

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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