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

Tijdens mijn zoektocht naar oude 
advertenties of illustraties van Peter de 
Smet, is het wel eens handig om datgene 
wat al aanwezig is nog eens door te nemen. 
Zo heb ik enige tijd geleden een plakboek 
over kunnen nemen van iemand die met zorg 
diverse advertenties heeft bewaard (helaas 
wel ingeplakt). Een redelijk grote illustratie 

(circa 29 x 23 cm) heb ik op facebook 
geplaatst met de vraag of er iemand is die er 
iets meer over kan vertellen (krant waar hij 
in heeft gestaan en misschien een jaartal). 
Jammer genoeg leverde dit niets op, alleen 
een korte discussie of de illustratie 
überhaupt van Peter de Smet was. Niet dat 
ik daar iets van begreep, want in mijn ogen 
is dit een overduidelijke tekening van Peter 
de Smet. Misschien dat via de nieuwsbrief 
wel een reactie komt.

Verder werd ik gewezen op Stripschrift 
55/56 uit juli/augustus 1973 met daarin een 
artikel over Peter de Smet van Rob van 
Eijck. Bij dit artikel zijn enkele illustraties en 
advertenties geplaatst. Ik heb na het 
herlezen van dit artikel maar contact gezocht 
met Rob, met de hoop dat hij zich nog iets 
kon herinneren van het betreffende artikel. 
Gelukkig heeft Rob een geheugen “als een 
olifant” (dit schrijvende moet ik direct weer 
aan die fantastische Rolo reclame denken). 
Voor de duidelijkheid plaats ik de illustraties 
en stripjes ook maar in deze nieuwsbrief, 
want dan hoeven jullie het 
Stripschriftnummer er niet naast te houden.
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Bij de illustratie (vorige pagina) staat vermeld 
dat hij is geplaatst in “Mimosa”. “Mimosa” 
was een tijdschrift/weekblad van uitgeverij 
Dupuis. Voorheen heette het tijdschrift “De 
Haardvriend” en in de laatste jaren van 
verschijnen “Mimo”. “Mimosa” stamt uit de 
jaren 1957 tot en met 1965, waarbij het 
laatste jaartal een aanname is. Via enkele 
Belgische medeverzamelaars heb ik begrepen 
dat dit een bijzonder moeilijk te vinden 
tijdschrift is. Voor inzage zal ik waarschijnlijk 
wel weer één of ander archief in moeten. 
Een jaartal of tijdschriftnummer wist Rob 
(helaas) niet meer.

Het advertentie stripje van “Boldoot 
Towelettes” is daadwerkelijk geplaatst 
geweest en volgens Rob waarschijnlijk in 
één of ander damesblad, wat ook best 
“Mimosa” geweest zou kunnen zijn. 
Eveneens geen jaartal of tijdschriftnaam/-
nummer.

De laatste (bovenstaande) illustratie was 
volgens Rob een probeersel en nooit ergens 
geplaatst. 

 

Het stripje “Hippie” is eveneens een 
probeersel geweest van Peter en is nooit 
ergens geplaatst.
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Verder heb ik enige tijd geleden van een 
“Dreutelaar” een 3-tal stripjes (formaat 13 x 
4,5 cm) mogen ontvangen van “Slimpy 
Smiths” (volgens hem zijn de kopieën mooier 
dan de originelen, die op de Smiths zak 
staan). Hiervan moeten er overduidelijk meer 
zijn, omdat de hier afgebeelde stripjes de 
nummers 1, 5 en 8 hebben. Hoeveel er zijn 
is wederom onbekend, want wie bewaarde 
er nu een lege zak chips. Deze werd toch 
gewoon weggegooid. Wat mij hier wel 
opvalt is dat de figuurtjes erg sterk lijken op 
de figuurtjes in het blaadje “Cruyff tegen 
Cruyff” uit 1973. Dus stammen deze stripjes 
hoogst waarschijnlijk uit dezelfde tijd.

Daarnaast weten wij inmiddels dat Peter de 
Smet vaker voor Smiths heeft gewerkt. Zie 
in nieuwsbrief 16 de twee afgebeelde 
stickers.
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Ook heb ik van Smiths ook nog een 
deelname kaart aan een prijsvraag kunnen 
vinden, vergezeld van een A4-grote flyer. 
Een exact jaartal heb ik niet kunnen vinden, 
maar aan de hand van de te winnen camera 
(een Canon 514 XL) is het hoogst 
waarschijnlijk 1976, omdat in dat jaar de 
camera voor het eerst op de markt kwam. 
Want meestal zijn de prijzen die fabrikanten 
beschikbaar stellen bij een dergelijke 
prijsvraag net nieuw op de markt.

Oproep.

Voor een groot achtergrond artikel ben ik 
nog steeds op zoek naar illustraties en 
reclamewerk van Peter de Smet betreffende 
de Gemeentegiro Amsterdam. Heb je nog 
wat liggen, neem dan contact op met één 
van de genoemde email-adressen.

 

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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