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

Iedereen die eind vorig jaar een digitale 
nieuwjaarskaart van mij heeft ontvangen zal 
misschien iets hebben herkend. In 
nieuwsbrief 8 heb ik een oproep geplaatst 
dat ik op zoek was naar een tekening van 
Peter de Smet. Op deze tekening staan de 
Generaal en een wulpse dame met op de 
achtergrond de tekst �Malle Jongen�. In 
augustus van vorig jaar kwam ik in 
Valkenswaard een T-shirt tegen met de 
desbetreffende afbeelding (zie nieuwsbrief 
12). Op diezelfde beurs kwam ik in gesprek 
met Rob van Stripwinkel Fantasia over deze 
tekening. Rob vertelde mij dat hij die 
tekening ergens had liggen en hem op moest 
zoeken. Als we het alle twee over de zelfde 
tekening zouden hebben, wilde hij hem voor 
mij �reserveren�. Enkele weken na de beurs 
van Valkenswaard kreeg ik een mail van Rob 
met als bijlage een tekening en de vraag of 
dit de bewuste tekening was die ik zocht. 
Met het kwijl op de mond stond ik nu voor 
de keuze. Als ik aangaf dat dit de tekening 
was die ik zocht, kon de prijs wel eens flink 
omhoog gaan. 

Zou ik echter aangeven dat dit de tekening 
niet was, zou de kans bestaan dat hij op een 
catawiki veiling terecht zou komen en ik 
achter het net zou vissen. Ik heb Rob 
teruggemaild en aangegeven dat dit de 
bewuste tekening was en gelijk de vraag 
gesteld wat hij moest gaan kosten. Het 
antwoord kwam en met trillende vingertjes 
opende ik de mail. En daar stond de prijs 
(inclusief verzendkosten). Na misschien niet 
één seconden nadenken ben ik akkoord 
gegaan met het prijsaanbod en vrijwel direct 
de betaling gedaan. Rob draagt verzamelaars 
met leuke initiatieven nu eenmaal een warm 
hart toe. Toen begon het lange wachten. De 
aankoop was net voor de geplande 
verhuizing van stripwinkel Fantasia. Mijn 
grootste angst was dat de tekening weer 
zou verdwijnen door die verhuizing. Maar na 
enkele weken wist Rob mij gerust te stellen. 
De tekening was voor de verhuizing verpakt 
en klaargelegd, maar vergeten op de post te 
doen. Nu de verhuizing achter de rug was 
zou hij direct op de post gaan. En dus na 
lang wachten ben ik (eindelijk) de nieuwe en 
gelukkige eigenaar van het T-shirt ontwerp 
(want dat staat met potlood achter op de 
tekening) van Peter de Smet uit 1996. Met 
de hartelijke dank aan Rob.
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Waar komt deze �Plok� vandaan?

Kort na de stripbeurs van Valkenswaard is 
de laatste nieuwsbrief (12) verschenen. In 
de tussentijd (tot nu) heb ik een aantal 
nieuwe �Ordebewaarders� en �Dreutelaars� 
welkom mogen heten. Aan hen heeft het 
niet gelegen dat er bijna 4 maanden lang 
geen nieuwsbrief is verschenen. Misschien 
lag het aan mijn gebrek aan inspiratie om te 
schrijven of aan het nummer dat ik moest 
schrijven. Nummer 13. Maar als ik dan kijk 
wat er allemaal weer boven water is 
gekomen, vond ik het hoog tijd worden er 
maar weer eens voor te gaan zitten. Een van 
deze nieuwkomers mailde mij een afbeelding 
van een transparant met daarop de 
afbeelding van Plok uit de serie Joris P.K. 

Het is / was geen transparant of cel uit een 
tekenfilm. Ook heb ik de afbeelding in geen 
enkel verhaal van Joris P.K. kunnen vinden 
(al moet ik hier wel toegeven dat ik niet alle 
platen heb van de Nieuwe Revu verhalen 
�Joris P.K. en de Nutten� en �De vloek der 
goden�). Verder viel mij op dat de afbeelding 
(waarschijnlijk) een vergroting is. De 
transparanten die ik in mijn verzameling heb 
(en dan niet de tekenfilm cellen maar de 
transparanten gebruikt in een drukproces)

zijn qua lijnvoering �scherp� en �strak� 
omdat het één op één afbeeldingen zijn van 
het origineel. Bij deze transparant is de 
lijnvoering wat �korrelig�. Maar al zou het 
een vergroting zijn, kan iemand van jullie 
aangeven waar deze afbeelding is gebruikt? 
In welk verhaal? Of misschien voor welke 
kleurplaat? Of misschien voor welke Pep / 
Eppo puzzelpagina? Als iemand iets meer 
weet of de afbeelding herkent, laat dit dan 
even weten via een van de genoemde 
mailadressen. Bij voorbaat dank.

Politiek? De moeite waard!

In de vorige nieuwsbrief (12) was de vondst 
van de maand de plaat �Strip � � of hoe 
bevordert de politiek �Hard Rock�� uit het 
schoolboek �Examenmodulen 
Maatschappijleer - Politieke Besluitvorming 
(herzien)�. Omdat �herzien� op de cover 
staat ging ik er van uit dat er een eerdere 
versie van het schoolboek zou kunnen zijn of 
dat de strippagina een keer ergens anders 
gepubliceerd zou zijn. Hierop heb ik een 
reactie van Peter Noot mogen ontvangen 
met de opmerking dat aan de hand van de 
grijs schakeringen het wel eens een kopie 
zou kunnen zijn van een gekleurde strip-
pagina. Al had Peter Noot geen enkel idee 
waar de pagina geplaatst zou moeten zijn.
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Nu heb ik van één van de eerder genoemde 
nieuwe aanmelders een aantal afbeeldingen 
van posters mogen ontvangen en wat 
schetst mijn verbazing (en jullie voelen hem 
al aankomen) zie ik op één van die posters 
een stripje staan met de titel �Strip � � of 
hoe bevordert de politiek �Hard Rock�� en 
jawel, ook nog eens in kleur. Het is een 
poster uit 1985 met de titel �Politiek? De 
moeite waard!� met afmetingen van circa 
84 x 59 cm (A1) gevouwen in / tot A5 
formaat. Op twee van die stukjes A5 (samen 
A4) staat dus bovengenoemde strip.
Zo zie je maar weer dat we elkaar nodig 
hebben om alle puzzel stukjes op zijn plaats 
te krijgen en zo de enorme klus, het 
inventariseren van al het werk van Peter de 
Smet� samen kunnen klaren. Met dank aan 
Peter Noot voor zijn opmerkzaamheid en alle 
anderen voor het (regelmatig) mailen van 
foto�s van items uit jullie eigen verzameling.

Vondst van de maand.

Het kiezen van de vondst van de maand 
wordt elke keer moeilijker. Nu ik steeds meer 
inzage krijg in verzamelingen van anderen 
(jullie) is niet zomaar meer alles wat voor mij 
�nieuw� is een vondst. Ik probeer nu steeds 
meer iets te kiezen wat ik nog bij geen één 

van de anderen (jullie) of slechts bij één van 
de anderen (jullie) in de verzameling heb
gezien. Ook hier een kleine kanttekening, ik 
heb ook nog niet het gevoel alles van 
anderen (jullie) gezien te hebben. Daarom 
heb ik deze keer weer gewoon gekozen voor 
een sticker, gevonden op Speurders. 
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Ik ga er een beetje van uit dat de meesten 
van ons de folder van Personeel Planning 
Uitzendbureau wel kennen, maar de sticker 
heb ik nog nergens gezien. Bijgaand dus 
afbeeldingen van de sticker en de folder.

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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