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Geachte liefhebbers en verzamelaars 

van het werk van Peter de Smet. 
 

Ik ben al een klein jaartje bezig met een 

facebook pagina “Bier en Strips”. Hier plaats 

ik items (foto's) waar striptekenaars iets 

hebben gemaakt voor een speciaal bier. Dat 

mag van alles zijn, zoals bierflesjes, 

bieretiketten, bierviltjes, bierdoppen, enz. tot 

en met bierreclame. Zolang het maar 

getekend is door een striptekenaar en 

regulier drukwerk is. Het liefst Nederlandse 

Striptekenaars, maar omdat België het 

bierland bij uitstek is, en Frankrijk het 

stripland bij uitstek is, laten we die ook toe. 

Iedereen die zich aangesproken voelt, of ook 

iets heeft met Bier en Strips kan / mag "lid" 

worden. Op deze pagina heb ik alleen nog 

(nagenoeg) niets geplaatst van Peter de 

Smet. Dat wilde ik in eerste instantie graag 

bewaren voor een nieuwsbrief. Vandaar dus 

deze nieuwsbrief met items van Peter de 

Smet die betrekking hebben op bier. 

 

Ik begin met een bieretiket uit 1994 dat bij 

iedereen bekend mag zijn. Het betreft het 

Leids Peipie. Deze bierflesjes konden worden 

gekocht op de Leidse Stripdag en er waren 

er maar 150 beschikbaar, die over het 

algemeen vrij snel waren uitverkocht.  

 

 

 

 

 
 

Van de etiketten (los) waren er een aantal 

meer beschikbaar, maar het zijn er 

waarschijnlijk niet meer dan een kleine 100 

geweest. 

Van dit etiket is ook ansichtkaart gemaakt. 

Het enige etiket uit de hele serie etiketten 

van het Leids Peipie (14 stuks, inclusief het 

afscheidsexemplaar uit 2017) waarmee dit is 

gedaan. 
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Op de facebookpagina “Bier en Strips” 

plaats ik vrij veel (bier)viltjes. Het woordje 

bier maar tussen haakjes, want ze heten nu 

eenmaal bierviltjes, terwijl lang niet allemaal 

betrekking hebben op bier. 

 

Zo ook de volgende serie van 5 (bier)viltjes 

(één is geplaatst op de vorige pagina) die 

Peter de Smet heeft gemaakt voor de 

“fotovakman”. Voor welke “fotovakman” of 

bedrijfsketen dat was is mij onbekend. Het 

jaartal waarin ze zijn uitgegeven weet ik ook 

niet. Als iemand dat weet, zie ik je reactie 

graag tegemoet. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Of het een serie van 5 exemplaren betreft is 

ook een aanname. Tot nu toe zijn mij de 5 

afgebeelde exemplaren bekend. Het kunnen 

er best meer zijn. Maar wat ik niet weet, kan 

ik niet afbeelden of beschrijven. 

 

Op de volgende pagina is een strip over bier 

afgebeeld van Peter de Smet die ons 

verzamelaars voor een nog veel groter 

raadsel plaatst.  

 

Het stempel rechts onder op de afbeelding 

laat ons zien dat een kopie van de strip 

(gratis) verkrijgbaar was bij Platenbar / 

Stripwinkel LEO te Goes. 
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Maar helaas weet Leo het zelf ook niet meer 

hoe hij er aan is gekomen. 

Nu zien wij links onder Zero 124. Dan zou je 

haast denken dat het pagina 124, uit een 

tijdschrift genaamd Zero is. Onze zeer 

gewaardeerde mede Peter de Smet 

verzamelaar G. Venis heeft de stoute 

schoenen aangetrokken en is naar de 

Koninklijke Bibliotheek gegaan om daar alle 

Zero tijdschriften na te kijken. Maar helaas is 

deze pagina nergens gevonden. Dus is er 

iemand anders die ons hierover informatie 

kan geven, zie ik wederom graag een reactie 

tegemoet. 

 

 

Dan hebben we nog de strip “Lodewijk” 

waar regelmatig een strook / aflevering 

m.b.t. bier voorkomt. Maar daar kom ik een 

andere keer op terug. 

 

 
 

 

 

Colofon. 
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