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

4 juli 2012 was het weer zover. Op de 
Catawiki veiling van die dag kwam, als kavel 
nummer 70, een origineel (1/2 plaat) van De 
Groot & Klok (1981) van Peter de Smet 
onder de hamer. Als bijgaande tekst wordt 
geschreven: �In navolging van het succes 
van het televisieprogramma voor de jeugd 
'De Grote Klok', lanceerde de NCRV een 
speciale uitgave voor haar jeugdige kijkers. 
Ook deze krant heette 'De Grote Klok' en 
kreeg een redactionele strip die werd 
getekend door Peter de Smet. Al na enkele 
nummers hield de krant op te bestaan en 
werd een gezocht verzamelaarsobject. Deze 
originele tekening van Peter de Smet is één 
van de stripafleveringen die voor deze krant 
werd gemaakt.�

�De Groot & Klok� is een strip van Peter 
waar erg weinig over bekend is. Reden te 
meer om het één en ander eens een keer 
goed uit te zoeken.

�De Grote Klok� was eind jaren zeventig een 
jeugdtelevisieprogramma van de NCRV. Van 
dit programma zijn 35 afleveringen 
uitgezonden tussen 18 oktober 1978 en 5 
mei 1982. Koos van Amerongen presenteert 
dit jeugdtelevisieprogramma waarin 
gespeelde scènes worden afgewisseld met 
echte nieuwsreportages. Met aandacht voor 
schoolzaken en vrijetijdsbesteding voor 
jongens en meisjes. In de studio is een 
drukkerij nagebouwd waarin een echte 
drukpers staat die de krant �De Grote Klok� 
drukt. Joris Dirks is de drukker en Koos van 
Amerongen is de verslaggever. Wanneer het 
programma wordt voorgesteld in de NCRV 
gids staat er een bon bij afgedrukt waarmee 
een exemplaar van �De grote klok� te 
bestellen is. 60.000 kinderen reageren hier 
uiteindelijk op. Daarna wordt de krant 
maandelijks als bijlage met de NCRV gids 
meegeleverd. Het bevat dan 
nieuwsonderwerpen en brieven, tekeningen 
en foto's van kinderen. Mij zijn in ieder geval 
de volgende nummers / bijlagen bekend : 
November 1978, December 1978, Januari 
1979, Februari 1979, Maart 1979 en Juni 
1979. Misschien bestaat er vóór November 
1978 nog één nummer, omdat in het 
November 1978 nummer gesproken wordt 
over �een zoekfoto uit de vorige krant�, al is 
dit niet erg aannemelijk, omdat de televisie 
serie is gestart op 18 oktober 1978. In het 
voorgaande rijtje mist duidelijk April 1979 en 
Mei 1979, en of er ná het Juni 1979 
nummer nog meer zijn verschenen is mij niet 
bekend. De strip �De Groot & Klok� 
verschijnt voor het eerst in het December 
1978 nummer. Het betreft de strip waarvan 
op Catawiki het origineel werd geveild. 
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De eerste strip van �De Groot & Klok� en de 
enige bestaande uit twee stroken (1/2 
plaat). Alle volgende stripjes bestaan uit één 
strook. In de nummers van Januari 1979, 
Februari 1979, Maart 1979 en Juni 1979 zit 
een stripje van �De Groot & Klok�. Er 
bestaan dus zeker 5 stripjes van �De Groot 
& Klok�. Daarnaast is het erg onzeker of de 
nummers van April 1979 en Mei 1979 
überhaupt zijn verschenen. Wat er daarna / 
verder nog is weet ik helaas ook niet, al heb 
ik heel sterk het vermoeden dat er niet meer 
nummers zijn verschenen. Want waarom zou 
een verzamelaar (dank aan P. Reichenbach) 
nu net deze 6 nummers bewaren (waarvan 
ook één zonder stripje van �De Groot & 
Klok�) en eventuele andere nummers niet?. 
Misschien dat er bij jullie nog nummers / 
exemplaren liggen van de krant �De Grote 
Klok�, dan hoor ik dat natuurlijk graag.

27e Brabants Stripspektakel.

De stripbeurs van Valkenswaard, het 27e

Brabantsstripspektakel van 25 en 26 
augustus jongstleden, was erg gezellig en 
gemoedelijk. �Malle Jongen� had een standje 
ingericht, die de eerste dag, de zaterdag, 
moest worden gedeeld met uitgeverij Amor 
Vincit Omnia. Deze uitgeverij had Bert Bus 
meegenomen voor het signeren van zijn 
albums. De tweede dag, de zondag, was de 
stand voor �Malle Jongen� alleen.

Ik heb kennis mogen maken met een aantal 
�Ordebewaarders� en �verrassend� mooie 
dingen van Peter de Smet mogen aan-
schouwen. Zo blijkt maar weer dat er nog 
veel dingen van Peter de Smet in �omloop� 
zijn, waarvan ik het bestaan niet wist en mij 
dan ook afvraag of jullie hiervan weten.

Nog voldoende werk om alles uit te zoeken 
en te inventariseren. Verder heb ik veel 
vragen gekregen, waaronder de vraag of het 
op een stripbeurs gaan staan allemaal wel 
uit kan. Met alle kosten op een rijtje, zoals 
reiskosten, hotelovernachting, verzorging 
van de inwendige mens, en dergelijke moet 
ik eerlijk toegeven dat het niet uit kan. 
Ondanks een aantal verkopen moet er toch 
duidelijk geld bij. Zelfs het aantal 
aanmeldingen bij �De orde�, al dan niet als 
Dreutelaar, viel wat tegen. Van de kleine 10 
echt geïnteresseerden hebben er zich nog 
maar 3 daadwerkelijk aangemeld. Al is bij 
één van die drie wel een interessante Peter 
de Smet verzameling aanwezig. Al met al 
ben ik niet ontevreden, omdat ik een aantal 
leuke mensen heb ontmoet, contacten heb 
kunnen leggen en wat bijzondere Peter de 
Smet dingen heb mogen zien, die hopelijk in 
de aankomende nieuwsbrieven met jullie 
gedeeld kunnen worden.

T-shirt �Malle Jongen�.

We blijven nog even in Valkenswaard, waar 
ik werd verrast door een andere �Malle 
Jongen�. Er liep een beursbezoeker rond met 
de eerste, gekleurde versie van het T-shirt 
�Malle Jongen�. Ik wist van het bestaan, 
maar had het T-shirt nog nooit gezien.
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En dan staat hij zomaar ineens voor je. Dit T-
shirt is uit de jaren tachtig en had een 
oplage van 150 stuks. Ik heb een poging 
gedaan de eigenaar er van te overtuigen dat 
het hoog tijd werd om zijn oude T-shirt om 
te ruilen voor een nieuwe, maar daar ging hij 
niet op in. Zelfs toen ik er nog een (klein) 
bedrag bij wilde leggen, was hij niet te 
overtuigen. Ik kom het T-shirt vast nog wel 
een keer tegen, al is het wel een vreemde 
gewaarwording om ineens tegen een andere 
�Malle Jongen� aan te lopen.

Reacties vorige nieuwsbrief.

Naar aanleiding van de oproepen in de vorige 
nieuwsbrief heb ik leuke reacties mogen 
ontvangen.

De �Van Houten� reclame heeft gestaan in 
Donald Duck nummer 35 en nummer 39 van 
1978. Het wordt dus nu eens hoog tijd dat 
ik mijn eigen Donald Ducks eens ga 
doorbladeren om er achter te komen of ik 
onbewust niet meer heb van Peter de Smet 
dan dat ik weet.
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Ook op de oproep of er meer CJP folders 
bekend zijn kwam een reactie en zoals dus 
blijkt zijn er zeker nog 2 meer. Een blauwe in 
het Nederlands en een oranje van 1988 
zoals de groene van 1987. Daarbij mocht ik 
nog een scan ontvangen van een kaartje dat 
werd meegestuurd met de �nieuwe� CJP 
pas van 1988. Mijn hartelijke dank voor 
deze reacties, met name aan N. Vogelaar.

Vondst van de maand.

De vondst van de maand komt deze keer 
van mijn mede Martin Lodewijk reclame en 
illustratie verzamelaars A. Huizing en R. de 
Jong. Zij kwamen in het schoolboek 
�Examenmodulen Maatschappijleer -
Politieke Besluitvorming (herzien)� van 
uitgeverij Wolters-Noordhoff de strip �Strip 
� � of hoe bevordert de politiek �Hard 
Rock�� van Peter de Smet tegen. Bij 
sommigen van jullie misschien bekend, maar 
voor mij is dit de vondst van de maand. Wat 
mij echter wel opviel is dat het schoolboek 
uit 1994 is en de strip met 1985 gedateerd 
is. Op de cover van het boek staat duidelijk 
�Herzien�, dus ik neem nu aan dat de eerste 
versie van dit schoolboek uit 1985 is. Of
deze strip moet toch ook een keer ergens 
anders gepubliceerd zij. Als jullie dat weten, 
hoor ik dat natuurlijk weer graag van jullie.

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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