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

Zoals gewoonlijk liep ik tijdens één van mijn 
internetspeurtochten weer tegen iets 
interessants aan. Op het Catawiki forum 
vind ik, geplaatst op 24-04-2010, waar ene 
�longtallernie� in de categorie spellen 
algemeen onder de noemer �Het grote Max 
Bravo spel� de volgende oproep: �Wie kan 
mij helpen aan wat meer informatie over dit 
spel? Zoals: door wie is het uitgegeven 
(fabrikant?), welk jaar, wat was de oplage? 
Alvast dank!�. Gezien de datum van de 
oproep vroeg ik mij af of het nog wel zin 
heeft om hier op te reageren. Maar omdat ik 
zelf circa 2 jaar geleden met een soortgelijke 
zoektocht bezig ben geweest, leek het mij 
leuk toch een reactie te plaatsen.

Mijn reactie, op 30-01-2013 was als volgt: 
�Fabrikant is mij onbekend. Het spel zat in 
het kerstpakket bij AKZO. Zelfs via de PR en 
HR afdeling van AKZO niet kunnen 
achterhalen wat het uitgiftejaar was, laat 
staan de oplage�. Tot mijn grote verbazing 
kwam er een half uur later een reactie van 
�stripspeldjes� (Peter). �592265 (Het Grote 
Max Bravo Spel) en 428679 (Puzzel - Met 
aandacht voor operaties krijg je veel voor 
elkaar...) waren uitgaven van Akzo in het

kader van het corporate project " Meer 
aandacht voor operaties", dat eind 1983
werd opgestart. Nico Stalenburg dateert ze 
op 1986/1987, zie www.mallejongen.nl�. Ik 
denk leuk, Peter verwijst mij naar mijn eigen 
website. Peter had alleen nog niet in de 
gaten dat het pseudoniem �NiSta� van mij
is. Alle informatie is welkom, dus gelijk maar 
weer reageren. �Ik weet dat de puzzel werd 
uitgedeeld op een groot feest dat werd 
georganiseerd bij AKZO Hengelo (in een 
feesttent) en dat was in het kader van 
"Aandacht voor Operaties". Tijdens dat 
feest was Koos Alberts als zanger aanwezig. 
Van "Het Grote Max Bravo Spel" is mij niet 
bekend dat dit te maken had met het project 
"Aandacht voor Operaties". Ik weet alleen 
dat dit spel in het kerstpakket heeft 
gezeten�. Peter dacht er waarschijnlijk net 
zo over als ik en met een kwartier kwam de 
reactie: �Een krantenbericht uit de 
Leeuwarder Courant dateert het begin van 
de actie overigens op 1986. Een afgekeurd 
plaatje bij het spel toont een kaart waarop 
sprake is van een "AVO vergadering", wat 
mij doet vermoeden dat de figuur Max Bravo 
als mascotte voor dat project ontworpen 
was�. Mijn antwoord was: �Dank voor de 
link naar de Leeuwarder Courant. Aan de 
hand van dat artikel kan de puzzel vrijwel 
zeker het jaartal 1986 toebedeeld krijgen. 
Van personeel van Akzo Zout Chemie (AKZO 
Hengelo) heb ik begrepen dat eerder 
genoemd feest (met Koos Alberts) een soort 
"aftrap" feest was m.b.t. het AVO project. 
Aan het eind van dat feest werd aan elk 
personeelslid de betreffende puzzel 
uitgedeeld. Van hetzelfde personeel weet ik 
dat "Het grote Max Bravo spel" van latere 
datum is. Men wist zich verder te herinneren 
dat het in een kerstpakket zat. Helaas meer 
niet.
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Daarmee is het spel vrijwel zeker van 1987. 
Het was mij niet eerder opgevallen dat Max 
Bravo de "mascotte" is / was van het 
project AVO. Maar de gelijkenis van het 
figuurtje op de puzzel (zonder naam) met 
Max Bravo op de doos van het spel is 
overduidelijk. Misschien uitvinden / 
uitzoeken hoeveel personeelsleden AZC in 
1986 had. Het aantal / de oplage puzzels en 
spellen zal redelijkerwijs overeenstemmen 
met dat aantal�. Peter vond in de Telegraaf 
van 04-01-1986 een artikel met de inhoud: 
�Momenteel werken er bij AZC 4000 
mensen, waarvan 3700 in Nederland�. Waar 
ik op mijn beurt weer op reageer. �Dat zijn 
dan nog aardig wat personeelsleden, 4000 
waarvan 3700 in Nederland. Dan is de 
oplage van de puzzel en het spel 
waarschijnlijk niet meer dan 4000. Al had ik 
bij een dergelijk aantal wel verwacht dat ik 
het vaker / meer tegen zou komen op 
internet, een beurs, markt of 
kringloopwinkel. Ik kom deel 12 van de 
Generaal vaker tegen dan de puzzel of het 
Grote Max Bravo Spel, terwijl deel 12 
"schaars" is. 

Mijn veronderstelling was / is dat de oplage 
wel bij circa 1000 stuks zou blijven, maar 
het zijn er dus waarschijnlijk wat meer�. 
Waarom plaats ik nu hier vrijwel de hele 
tekst van het Catawiki forum? Omdat hier 
met een voor mij totaal onbekende Peter op 
een door mij nog nooit eerder gebruikt 
medium weer wat vragen worden 
beantwoordt met betrekking tot het werk 
van Peter de Smet. Hij geeft informatie uit 
geheel andere bronnen, die ons weer verder 
helpen. Geen idee of Peter deze nieuwsbrief 
ooit onder ogen krijgt, maar hierbij mijn dank 
voor de informatie.

Catawiki veiling.

We blijven nog even bij Catawiki. Op de 
originelen veiling van 4-2-2013 kwamen een 
paar hele mooie originelen van Peter de 
Smet onder de hamer. Als eerste kavel

nummer 99, een originele pagina uit �De 
erfenis van oom Jules� (1977). Aangeboden 
door de �Bladenman shop� met in de 
omschrijving: �Op de onderste helft van de 
pagina zitten enkele (koffie?)vlekken. En 
voor de rest is dit origineel in de staat zoals 
het zich bij De Smet bevond: met een vouw 
door het midden en langs de randen wat 
ouderdomskreukels�. Afgeslagen op Eur. 
430,00 voor Bieder 8801. 
Vervolgens kavel nummer 129, originele 
covertekening voor Eppo Wordt Vervolgd 
nummer 8 van 1986. Aangeboden door 
�Stripwereld� met in de omschrijving geen 
verdere specificaties. Afgeslagen op Eur 
321,00 voor Bieder 8467. En als derde, 
tevens �Klap op de vuurpijl� kavel nummer 
160, originele cover van deel 4 �De Generaal 
zoekt �t hogerop� (1978). Aangeboden door 
�Stripwereld� met in de omschrijving: 
�Volgens mij voor de 1e keer op een veiling: 
een originele cover van één van de albums 
van 'De Generaal' getekend door Peter de 
Smet�.
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En ik moet hier ook eerlijk bekennen dat ik 
nog nooit een albumcover tekening van 
Peter op een veiling heb gezien! Afgeslagen 
op Eur. 1500,00 voor Bieder 2664.

Eerst had ik weer de neiging aan te geven 
dat het resultaat voor alle drie de kavel 
�enorme� bedragen zijn. In mijn ogen klopt 
dat ook wel, maar bij �marktanalyse� en 
navraag blijken de bedragen �marktconform� 
te zijn (al is �marktconform� m.b.t. 
salariëring een nogal beladen term). Met als 
kanttekening dat de originele pagina van 
�oom Jules� misschien wat aan de hoge 
kant is en dat het originele album cover 
misschien wat aan de lage kant is (vanwege 
het echt unieke). Het zijn in ieder geval 
bedragen waar ik mij toch nog wel eens 
achter de oren moet krabbelen voordat ik 
dat aan mijn hobby kan uitgeven. Ik heb mijn 
originelen ongeveer 15 jaar geleden gekocht 
en daar ben ik heel blij om want de reactie 
die ik daarop kreeg was: �Ik ben wel blij dat 
er nog zoveel belangstelling voor Peter de 
Smet bestaat. 15 jaar geleden lagen de 
prijzen voor zijn werk naar mijn mening te 
laag. Daar is nu verandering in gekomen. 
Terecht!�. Die mening kan ik alleen maar 
delen!

De Vondst van de maand.

Tijdens een bezoekje aan stripwinkel 
Fantasia heb ik de afgebeelde potlood 
tekening van Peter de Smet kunnen kopen. 
Weer een origineel uit de periode dat Peter 
reclame tekende voor de �Gemeente Giro 
Amsterdam� (dus voor de Postbank periode). 
Eigenlijk niet zo zeer een vondst van de 
maand, maar meer iets aparts. Hier bedoel ik 
mee dat er nu in een periode van circa een 
jaar, drie van dit soort originelen van hand 
zijn veranderd, maar niemand komt met het 
bijbehorende reclame materiaal. Waar is dat 
gebleven? Heeft niemand reclame uit die 
periode? Behalve dat ik dan die ene sticker 
heb die in één van de voorgaande nieuws-
brieven �De vondst van de maand� was. 
Hierbij de oproep om jullie verzameling nog 
eens na te kijken. Ik hoor graag van jullie.
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Oudste illustratie / reclame werk.

Wat is en wie heeft het oudste illustratie of 
reclame werk van Peter de Smet. De 
bovenstaande oproep is voor reclame werk 
van de �Gemeente Giro Amsterdam�. 
Hiervan wordt voor het eerst melding 
gedaan in Stripschrift 55/56 van 1973. De 
afgebeelde potlood tekening en de eerder 
genoemde sticker geef ik dan ook maar 
gemakshalve de datum 1973. Maar Peter 
begon zijn carrière zo rond 1963 met het 
werken voor diverse reclame bureaus. We 
weten dat de eerste platen van de oerversie 
van �De Generaal� stammen uit 1967 (zie 
het boek �15 jaar De Generaal�) en dat zijn 
eerste (onvoltooide) strip �Fulco en de 
Miesmannen� stamt uit 1969. Het eerste 
reclame werk dat ik heb is dus de eerder 
genoemde sticker uit 1973 en dan pas �De 
lotgevallen van de heer Pieter Pienter met de 
Postgiro� uit 1975 of een wedstrijdformulier 
van �AH's vrolijke wijnwedstrijd� uit 1976 
of de �Boekenbon-strip� wederom uit 1976. 
De eerste �losse� illustraties die ik heb zijn 
de tekeningen van Cruijff in het boekje 
�Cruijff tegen Cruijff� uit 1971 en dan de 
illustraties van de popgroepen in de Pep van 
1971. Maar als Peter in 1963 al is begonnen 
met reclame werk, waar is dat dan? Vandaar 
de oproep �Wie heeft het oudste reclame 
werk van Peter�. Kijk in je verzameling en 
laat het weten. Wederom hoor ik 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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