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

De vorige nieuwsbrief heb ik een oproep 
gedaan: �Wat is en wie heeft het oudste 
illustratie of reclame werk van Peter de 
Smet�. De oudste illustratie (of tekening) 
heeft wel wat opgeleverd. De meeste 
verwijzingen waren naar de catalogus 
�Kinderschoenen� uitgegeven door het 
Nederlands Stripmuseum (Groningen) in 
1995. Hierin staat ook Peter de Smet 
vermeld met een paar jeugdwerk illustraties 
(tekeningen).

Verder heeft in het blad Viking (3e jaargang 
nummer 4 (1995) een uitgave van Stichting 
Hans G. Kresse bij een door Peter de Smet 
zelf geschreven artikel (Collega�s over 
Kresse 4 Helden sterven niet, zij worden 
Koning) een illustratie (tekening) gestaan, 
getekend in de tweede helft van de jaren 
vijftig.

Eigenlijk zijn dus de eerste illustraties van 
Peter de �popgroepen� in de Pep. Vanaf Pep 
nummer 31 van 1971 tot en met Pep 
nummer 51 van 1972 zijn 32 illustraties van 
popgroepen verschenen getekend door 
Peter. Met als eerste Gilbert O�Sullivan en 
als laatste T.Rex.

Het boekje Cruijff tegen Cruijff (een bijlage 
van het voetbal magazine Kick) uit 1973 
werd ook nog genoemd, waar Peter 
illustraties heeft gemaakt bij een aantal 
�bevlogen� uitspraken van Johan Cruijff.



Nieuwsbrief 15 Datum 8-04-2013

�Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste�
___________________________________________________________________________________________

Pagina 2

Met betrekking tot het oudste reclame werk 
was het wat �beroerder� gestemd. De 
meeste mailtjes waren met bevestigingen 
dat men de genoemde items zelf ook had. 
En als er al reclamewerk werd meegezonden 
(als scan), was het al snel werk uit de jaren 
tachtig. Slechts één reactie was erg 
interessant, omdat hieruit blijkt dat er voor 
de �Gemeente Giro Amsterdam� veel meer is 
gemaakt dan alleen wat stickers. Dit kunnen 
we afleiden uit de �losse� tekeningen die ik 
als scan heb mogen ontvangen. (Zie ook de 
afbeelding in de vorige nieuwsbrief bij �De 
Vondst�.) Via een �eigen� bron heb ik nog 
een scan kunnen bemachtigen van een 
affiche van de �Gemeente Giro Amsterdam�, 
waarmee wordt bevestigd dat de afgebeelde 
stickers vrijwel zeker uit het jaar 1974 zijn. 
Het daadwerkelijke reclamemateriaal van de 
�Gemeente Giro Amsterdam� moet nog 
boven water komen.
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[afkomstig uit Bedrijfshistorisch Archief ING]

Verder was er een mail met een verwijzing 
naar het �Groot Shell Stripboek�.

Deze was ik in mijn opsomming in de vorige 
nieuwsbrief �vergeten�, maar omdat er 
nergens een jaartal wordt vermeld, denk ik, 
aan de hand van de tekenstijl dat dit boekje 
van 1976 of net iets later is. Het getekende 
komt namelijk aardig overeen met �De 
lotgevallen van de heer Pieter Pienter met de 
Postgiro� uit 1976. Hier bleef het (helaas) 
bij. Middels deze weg wil ik eenieder 
bedanken voor zijn of haar reactie en laten 
we vrolijk verder blijven zoeken.

De Vondst.

De Vondst is deze keer in mijn ogen een wel 
erg bijzondere. De meesten van ons kennen 
de zogenaamde Dido schriftjes wel (ze staan 
ook op Catawiki). Maar dat van deze vier 
afbeeldingen ook ansichtkaarten waren heb 
ik nooit geweten. Het blijkt dat deze kaarten 
gelijk met de schriftjes zijn gemaakt, echter 
nooit in omloop zijn gekomen. De reden is 
vooralsnog helemaal onbekend. 
Waarschijnlijk is om diezelfde reden de 
(nagenoeg) volledige oplage vernietigd. 
Vanwege het feit dat deze kaarten dus erg 
�uniek� zijn, bijgaand een afbeelding van alle 
4 de kaarten.
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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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