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Geachte liefhebbers en verzamelaars 

van het werk van Peter de Smet. 
 

 

De laatste nieuwsbrief (2016-22) heb ik met 

de volgende zin afgesloten: “Ik hoop echter 

niet dat ik elk jaar één of twee van deze 

aanvullingsbladen moet gaan mailen.”. Deze 

zin had en heeft uiteraard betrekking op “De 

Generaal Index”. Zo blijkt maar dat een 

mens zich kan vergissen en dat het internet 

oneindig veel mogelijkheden blijft bieden. 

Door dit internet worden verzamelingen over 

de hele wereld “openbaar”. Daarnaast zijn 

heel veel archieven nu digitaal te benaderen. 

De hoop die ik eind 2016 koesterde is dus in 

rook opgegaan, waardoor ik nu eind 2017 

weer met een nieuwsbrief kom. Waarbij het 

woordje “nieuws” eigenlijk ook al is 

achterhaald, omdat nieuwe informatie nu 

vrijwel direct op de facebookpagina “Malle 

Jongen” wordt geplaatst. 

(https://www.facebook.com/Malle-Jongen-

361629110563652/) 

 

 
 

Het eerste wat ik in februari dit jaar heb 

gevonden m.b.t. De Generaal was een aantal 

afleveringen in het Franse strip-magazine 

“Gomme”. 

 

Van dit strip-magazine zijn tussen oktober 

1981 en januari 1984 26 nummers en 1 

speciale editie (hors série) verschenen. 

Daarnaast is van de nummers 22 t/m 26 en 

de speciale editie ook een bundeling 

verschenen (in het Frans een “recueil”). In 

de nummers 22, 23, 25 en 26 kom ik een 

aflevering van Le Général in zwart/wit tegen. 

Deze 4 afleveringen zijn niet opgenomen in 

“De Generaal Index”. 

 

 

Eind september staat er op Marktplaats een 

advertentie waarin iemand stroken van 

afleveringen van De Generaal aanbiedt, die 

in de krant hebben gestaan. Deze 

verzameling afleveringen, 24 stuks, heb ik 

over kunnen nemen, waarna de speurtocht 

is begonnen uit welke krant ze dan zouden 

komen. Ik had al eens gehoord van De 

Generaal als krantenstrip, maar had ze nog 

nooit gezien. 

 

 
 

Via een facebook oproep kwam een reactie 

dat de afleveringen waren aangekocht door  

https://www.facebook.com/Malle-Jongen-361629110563652/
https://www.facebook.com/Malle-Jongen-361629110563652/
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de GPD (Geassocieerde Pers Diensten) en 

dat ze waren verschenen in het Leidsch 

Dagblad in de jaren 1975 en 1976. Ook 

deze 24 afleveringen zijn niet opgenomen in 

“De Generaal Index”. 

 

 

In oktober van dit jaar kom ik, tijdens een 

speurtocht op het internet, een afbeelding 

van een pagina van “Kolonelo” tegen. Deze 

moet een paar keer aan mijn aandacht zijn 

ontsnapt, omdat ik niet ben geïnteresseerd 

in een Kolonel. Maar bij het vergroten van de 

pagina blijkt het “De Generaal” te zijn. De 

Generaal gedegradeerd tot Kolonel, wat zou 

Peter de Smet daar zelf van hebben 

gevonden? De taal in de tekstballonnen blijkt 

Kroatisch te zijn. Dat wetende begint de 

zoektocht naar de strip-magazines waar de 

aflevering (of afleveringen) in heeft gestaan. 

Via-via kom ik in contact met iemand in 

Amsterdam, die stripboeken verzamelt en uit 

Kroatië komt. Hij weet mij verder te helpen 

en weet dat er 2 strip-magazines in Kroatië 

zijn geweest waar meerdere afleveringen 

van De Generaal in hebben gestaan. Het ene 

strip-magazine heet “Zov” en het tweede 

strip-magazine heet “Zov strip”. In “Zov” zijn 

9 afleveringen verschenen van De Generaal 

en in “Zov strip” zijn 4 afleveringen 

verschenen. Er is zelfs een “Zov” (nummer 

2) waar De Generaal de cover heeft gehaald. 

 

 

 

 
 

De 13 afleveringen zijn verschenen in 1973 

en 1974. De betreffende strip-magazines te 

bemachtigen blijkt een “hels karwei”, maar 

inmiddels weet ik welke aflevering in welk 

strip-magazine heeft gestaan. Dus ook deze 

13 afleveringen en de ene cover zijn niet 

opgenomen in “De Generaal Index”. 
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Tot zo ver de aanwinsten / vondsten van dit 

jaar (m.b.t. De Generaal). Nu zal ik een 

“Addendum” bij de Generaal Index moeten 

maken, of een compleet nieuwe index. 

Uiteraard geen probleem en stiekempjes 

hoop ik een beetje dat ik nog meer Generaal 

afleveringen zal vinden. In het laatste 

nummer van de StripGlossy van dit jaar 

(nummer 7 van november 2017) staat een 

pagina grote aankondiging van “De Generaal 

komt eraan!”. Met als gevolg dat De 

Generaal Index voorlopig even nog niet 

compleet zal zijn. Maar daar gaan we niet op 

wachten, een “Addendum” is in de maak en 

ik hoop dat ik dat volgend jaar kan en mag 

uitbrengen. 

 

 
 

 

Verder wil ik middels deze nieuwsbrief 

iedereen 

fijne feestdagen en een gezond en 

voorspoedig nieuwjaar 
toewensen. 

Hiervoor heb ik de digitale kaart van Vick 

Debergh maar even gebruikt. Deze kaart is 

inmiddels verschenen als Cover van BK-

Strips (nummer 6 van december 2016) en 

als ex-libris bij “Malle Jongen Presenteert – 

De Beste Wensen van Tekenend Nederland”. 

 

 

Colofon. 
 

Copyright 

Het copyright op alle door Peter de Smet 

getekende afbeeldingen berust bij de 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. 

 

ISSN nummer: (nog) niet van toepassing 

 

Aan dit nummer werkten mee 

Nico Stalenburg en Vick Debergh 

 

Redactie & opmaak 

Nico Stalenburg 

 

(Lidmaatschappen &) adreswijzigingen 

(Leden)administratie “De Orde van de 

Roodkoperen Fluit van Verdienste” 

De Sylroede 21 

8615 LC  Blauwhuis 

Nederland 

E-mail: nico.stalenburg@hotmail.com 

 

Redactie Nieuwsbrief 

Nico Stalenburg 

De Sylroede 21 

8615 LC  Blauwhuis 

Nederland 

E-mail: nico.stalenburg@hotmail.com 

Telefoon: 0515-579589 

 

“De Orde van de Roodkoperen Fluit van 

Verdienste” op internet 

www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl 

www.mallejongen.nl 

 

(Lidmaatschappen) 

Niet van toepassing. Toetreden tot “De 

Orde” kan door het sturen van een e-mail 

naar één van de bovenstaande e-mail 

adressen. Aanmelden als “Dreutelaar” voor 

de nieuwsbrief kan eveneens door het sturen 

van een e-mail naar één van bovenstaande 

adressen. Lidmaatschapskosten zijn derhalve 

ook niet van toepassing. 

Donaties zijn natuurlijk van harte welkom en 

deze kunnen worden overgemaakt op: NL24 

INGB 0009 1668 64 t.n.v. N. Stalenburg te 

Blauwhuis 
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