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Geachte liefhebbers en verzamelaars
van het werk van Peter de Smet.
Tijdens de Stripdagen / Dutch Comic Con te
Utrecht is met veel bombarie “De Generaal
Integraal” gepresenteerd. Nu al het stof
weer is neer gedwarreld kunnen we ook
aandacht besteden aan de aanwinsten van
die beurs. Op facebook heb ik al een paar
berichten geplaatst met foto’s van wat nu
de “Utrecht Map” is geworden. Bij enkele
reacties op die berichten kwam de vraag
naar voren of ik de inhoud van de hele map
wilde laten zien. Daarom heb ik besloten om
het te presenteren middels een nieuwsbrief.

Daarom was ik aangenaam verrast ook
andere dingen tegen te komen, waaronder
een originele tekening van “Fulco” (Fulco en
de miesmannetjes), waarschijnlijk het oudste
origineel uit deze map.

Om te beginnen is de “Utrecht Map” geen
map, maar een goed gevulde plastic insteek
hoes. De inhoud ervan werd “beschermd”
tegen (zon)licht door de stripkrant “LaVidi”.

Verder kwam ook nog een leuke touwtje
springende Generaal aan het licht, waarbij
opvalt dat Peter heeft zitten oefenen met de
handjes.

Het grootste deel van de inhoud zou
betrekking hebben op reclame werk van
Peter de Smet gemaakt voor de Gemeente
Giro Amsterdam.

Ik heb (nog) niet kunnen achterhalen of deze
tekening ergens is gebruikt. Al denk ik het
niet en dat het hier gewoon “studie”
materiaal gaat. Dat het “studie” materiaal
betreft, is mede gebaseerd op de volgende
tekening. In mijn ogen is dat duidelijk “oefen
/ studie” materiaal.
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Het stickervel waar hij opzat, was de bijlage
bij Pep 1975-13.

Het reclame materiaal van de Gemeente Giro
Amsterdam was toch wel hetgeen waar mijn
meeste interesse naar uit ging.
Onderstaande afbeelding is aanwezig met de
bijbehorende inkleuring. Op facebook gaf ik
aan dat deze geplaatst zou zijn, maar nog
niet wist waar. Inmiddels weet ik dat het de
Gemeente Giro Krant van januari 1973 is.

Verder zat in de map nog een gedeelte van
het origineel van De lotgevallen van Flopje
Flop in Flopjesland 1. Deze strip is
verschenen in de Vrije Balloen van
september - oktober 1976 (nummer 6).
Geen idee waarom hij is "verknipt", maar
wat opvalt is dat de tekening waar zijn
signatuur staat er uit is geknipt. Ik kan me
niet voorstellen dat dat uit enig schaamte
gevoel is gedaan. Misschien dat het iets met
de achterkant te maken heeft, want die
tekening kan ik niet plaatsen.

Daarnaast nog een tekening van motoragent
Dreutel, die is gebruikt als sticker.

Pagina 2

Nieuwsbrief 26

Datum 04-05-2018

“Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste”
___________________________________________________________________________________________
Een afbeelding van zwart-wit origineel en de
inkleuring

ze af te beelden, maar in de “Peter de Smet
Index 2 – Gemeente Giro Amsterdam” zullen
ze allemaal aan de orde komen.

Verder 10 losse afbeeldingen, waarvan 9
van het figuurtje “Gerrit”. Dat was de naam
die het poppetje kreeg bij de verschillende
reclamecampagnes van de Gemeente Giro
Amsterdam.
Al deze poppetjes (Gerrit) zijn zowel in de
Gemeente Giro Krant als op flyers en
reclamefolders gebruikt.
Naast dat het uitzoeken een heidens karwei
is, ontbreekt het mij hier aan de ruimte om
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Colofon.

Verder zaten in deze map nog twee originele
tekeningen die mij onbekend zijn. Ik weet
zeker dat ze niet van Peter de Smet zijn. Op
facebook is er één geplaatst met de vraag
wie de tekenaar weet. Let op de signatuur
SV bij afbeelding twee. Mocht er iemand zijn
die weet van wie één van de twee is, hoor ik
dat uiteraard graag.

Copyright
Het copyright op alle door Peter de Smet
getekende afbeeldingen berust bij 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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Tot zover de “Utrecht Map”. In deze
nieuwsbrief heb ik nu de volledige inhoud
afgebeeld. Ik hoop dat jullie er nu ook een
beetje van kunnen genieten.

(Lidmaatschappen)
(Nog) niet van toepassing. Toetreden tot
“De Orde” kan door het sturen van een email naar één van de bovenstaande e-mail
adressen. Aanmelden als “Dreutelaar” voor
de nieuwsbrief kan eveneens door het sturen
van een mail naar één van de bovenstaande
adressen. Lidmaatschapskosten zijn derhalve
ook (nog) 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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