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

Uit mailtjes die ik heb mogen ontvangen is 
gebleken dat er bij een aantal �dreutelaars� 
de behoefte bestond om elkaar eens te 
ontmoeten. Daarvoor heb ik een uitnodiging 
gestuurd om tijdens de Stripdagen te 
Gorinchem elkaar eens te ontmoeten. 
Hiervoor was zaterdag 9 maart gekozen om 
13:00 bij de ingang van het �Peter de Smet� 
plein (hoe toepasselijk). Helaas bleek dit 
plein vanwege het slechte weer ineens twee 
ingangen te hebben. Niet alleen de ingang 
tegenover de kassa (de reguliere ingang), 
maar nu ook via �Het Schappodium� omdat 
het dan voor de rokers korter lopen was naar 
de overkapping en ze niet zo nat zouden 
worden. Voor de reguliere ingang 
verzamelden zich vier �dreutelaars� (inclusief 
mijzelf) en voor de andere ingang hebben 
zich ook een paar �dreutelaars� verzameld, 
al weet ik niet hoeveel, omdat ik bij de 
andere ingang stond. Met z�n vieren zijn wij 
in de persruimte gaan zitten. Onder het 
genot van een kopje koffie hebben we de 
plannen van �De Orde� besproken.

Er blijkt op dit moment een redelijk grote 
behoefte te bestaan aan een magazine. Ik 
heb aangegeven dat zowat alle artikelen 
waar ik aan ben begonnen, in mijn ogen, nog 
niet publiciteitswaardig zijn. Het probleem is 
dat de inhoud niet compleet is. Dit argument 
werd van tafel geveegd met de opmerking 
dat, zolang het een magazine is, dat niet erg 
is. Dat nodigt uit tot reacties. Zodra wordt 
overgegaan tot een daadwerkelijk boek, dan 
moet het compleet zijn. Met andere woorden 
komt het er op neer dat ik de lat niet zo 
hoog moet leggen. Daarop heb ik de vraag 
gesteld of het zwart / wit of kleur moest 
worden. Om een breder publiek aan te 
spreken en de magazines ook voor �losse� 
verkoop aantrekkelijker te maken, moet de 
uitvoering volledig in kleur. Dan komt 
automatisch het kosten plaatje. Bij een 
kleine oplage is een full colour magazine aan 
de prijzige kant. Hierover is gezegd dat ik 
niet alle investeringskosten in mijn eentje 
hoef te dragen, en dat als het zo ver is, ik 
een beroep mag doen op de aanwezigen om 
een voorschot(je) in de kosten te vragen. 
Daarnaast bleek dat er behoefte is aan (een 
aanzet tot) een reclame index en een 
illustratie index, waar ook de compleetheid 
niet uitmaakt. Het publiceren van een begin, 
in een magazine, nodigt wederom uit tot 
reacties en aanvullingen. Verder hebben we 
nog over diverse �minder belangrijke� dingen 
en anekdotes over Peter de Smet zitten 
kletsen. Na een klein uurtje gingen wij allen 
onze eigen weg over de beurs om Peter de 
Smet items te scoren.

De Stripdagen te Gorinchem

Nu heb ik zelf op de beurs niet zo gek veel 
van Peter de Smet kunnen �scoren�.



Nieuwsbrief 16 Datum 24-04-2013

�Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste�
___________________________________________________________________________________________

Pagina 2

Slechts een hardcover met dedicace en drie 
losse nummers van �Straks Studeren�. En 
daar hebben we het dan gelijk over zo�n 
heikel punt. Het blad �Straks Studeren� blijkt 
dus met geen mogelijkheid compleet, of bij 
mede verzamelaars ter inzage te krijgen. 
Voor de drie losse nummers, die ik heb 
gevonden, heb ik dan ook een klein 
�vermogen� neer moeten tellen. Ik zal het er 
op houden dat de prijs hoog was vanwege 
de voorplaten die van Henk Kuijpers zijn. En 
hier hebben we het volgende heikele punt, 
de kosten. Het blijkt steeds moeilijker (en 
duurder) te worden om nog leuke items te 
vinden. Ik heb zodoende de beurs met toch 
wat gemengde gevoelens verlaten. Aan de 
ene kant was het echt leuk om eens met een 
aantal �dreutelaars� beter kennis te maken, 
maar aan de andere kant heb ik toch de druk 
op mijn eigen schouders wat zwaarder 
gemaakt. Met betrekking tot het schrijven 
van eventuele artikelen heb ik tot nu toe 
slechts één persoon bereid gevonden hier 
aan mee te werken. Daarnaast ben ik zelf 
voor een groot deel debet aan die druk, 
omdat ik heb toegezegd voor het blad 
Ratjetoe van André Wijntjes per nummer ook 
een artikel te gaan schrijven. Daar kan ik 
mijn �niet� Peter de Smet artikelen plaatsen.

Wijzigingen m.b.t. de Nieuwsbrief

Verder heb ik na de Stripdagen te Gorinchem 
rustig na kunnen denken over hoe nu alles 
�beter� of �goed� aan te pakken. Onder een 
aantal �dreutelaars� heb ik de vraag uitgezet 
of zij bereid zouden zijn voor de nieuwsbrief 
een kleine jaarlijkse bijdrage te leveren om zo 
te kunnen voorzien in diverse kosten van en 
voor �De Orde�. Natuurlijk moeten dan eerst 
de diverse kosten �inzichtelijk� worden 
gemaakt. Daar waar ik nu geld insteek is 
met name de website. De domeinnaam (met 
beperkte opslagcapaciteit) heeft jaarlijks 
wederkerende kosten. De nieuwsbrieven zijn 
weliswaar digitaal, maar worden verspreid 
via de website. Daarnaast werk ik wel met 
het gratis pakket WordPress, maar enkele 
zogeheten plug-ins staan op het punt ook 
kosten te gaan berekenen (voor zowel 
gebruik als opslag). De nieuwsbrieven 
beginnen nu aardig wat opslagruimte in te 
nemen en ruimte kost tegenwoordig geld. 
Dit zijn de daadwerkelijke �geldelijke� 
kosten. Daarnaast �kost� het schrijven van 
een nieuwsbrief (inclusief �uitbroeden� van 
de tekst) snel 2 x 8 uren. Voor de opmaak 
(plaatjes toevoegen en het op maximaal 4 
A4-tjes houden) en het plaatsen op de site 
komen daar nog eens 8 uren bij. Al met al 
zo�n 3 dagen, met een �doorlooptijd� van 
circa 2 weken. Nadat ik bovenstaande 
�inzichtelijk� had gemaakt, kon men zich 
vinden in een jaarlijkse �kleine� bijdrage, 
mits er �onderscheid� zou komen tussen 
betalende en niet-betalende bezoekers van 
de website. Iedereen kan op de website de 
nieuwsbrief bekijken en lezen. Waarom zou 
de één er dan iets voor moeten betalen en 
de ander niet.
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Om dit �probleem� het hoofd te bieden, heb 
ik op de website een afgeschermd stuk 
ruimte gebouwd, waar alleen �leden 
(abonnees)� mogen komen. Op dit 
afgeschermde stuk komen alle 
nieuwsbrieven NA dit nummer te staan. De 
eerste 16 nieuwsbrieven blijven zo staan zo 
als het nu is en kunnen door iedereen 
worden gelezen. Vanaf nieuwsbrief nummer 
17 zal ook daar op de website de melding 
worden geplaatst dat er een nieuwsbrief is 
verschenen, om zo het lidmaatschap 
(abonnement) aantrekkelijk te maken voor 
�nieuwe leden (abonnees)�. Ook de kleine 
jaarlijkse bijdrage is met een paar 
�dreutelaars� besproken en is uitgekomen op 
Eur 5,00 per jaar (omgerekend Eur 0,42 per 
maand). Ik wil het aantal te verschijnen 
nieuwsbrieven niet vastleggen, maar 
terugkijkend ben ik nu iets meer dan twee 
jaar bezig en zijn er 16 nieuwsbrieven 
verschenen. Na deze nieuwsbrief zal men 
dus echt �dreutelaar� moeten worden en zijn 
/ haar jaarlijkse bijdrage voldaan moeten 
hebben om de nieuwsbrieven te kunnen 
blijven lezen. Eveneens is het nu mogelijk 
om een �ordebewaarder� te worden, 
hetgeen extra voordelen biedt boven 
�dreutelaar�, al komt men hier wel voor de 
ballotage commissie.

Oude advertentie

In onze zoektocht naar het oudste reclame 
materiaal van Peter ben ik nog wat vergeten. 
Het betreft de reclame die Peter heeft 
gemaakt voor OLA ijs. Deze komen we 
onder andere tegen in de Donald Duck van 
1974. Oud genoeg om even te vermelden.

Informatie gevraagd

Wie kan mij meer vetrellen over 
onderstaande tekeningen of weet misschien 
in welke advertenties ze zijn gebruikt. Het 
zijn illustraties voor �Rouppe�. Als ikzelf het 
internet afzoek, kom ik wel een boek tegen 
van Rouppe van der Voort � Catalogus van 
Sanitaire inrichtingen voor woonhuizen, 
fabrieken, kantoorgebouwen, kazernes, 
hotels, kloosters, scholen, badinrichtingen, 
ziekenhuizen, klinieken, sanatoria etc. Echter 
is deze catalogus uit de jaren dertig. Het lijkt 
mij sterk (onmogelijk) dat in / voor deze 
catalogus de onderstaande illustraties zijn 
gebruikt. Als ik goed naar de illustraties kijk, 
lijken ze mij uit de begin jaren tachtig. Als 
iemand van jullie meer weet, graag even 
contact opnemen.
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De Vondst.

De Vondst is deze keer, in mijn ogen, 
wederom een heel bijzondere. De meesten 
van ons weten dat Peter advertenties heeft 
gemaakt voor Smiths. Al weten wij ook dat 
deze moeilijk te vinden zijn. Nu heb ik, via 
een tip, twee stickers kunnen kopen met 
reclame voor Smis Wokkels. De tekeningen 
zijn overduidelijk van Peter. Maar ook hier 
weer het probleem dat ik niet weet uit welk 
jaar ze zijn. Het enige houvast dat we 
hebben is dat de merknaam toen �SMIS� 
was. Via andere advertenties heb ik weten 
te achterhalen dat de merknaam �SMIS� 
werd gebruikt rond 1978. Als iemand het 
exact weet, hoor ik dat graag. Bijgaand de 
afbeeldingen van de twee stickers.

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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