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

Deze keer even een vlekkerig nummertje. De 
hele nieuwsbrief staat in het teken van de 
Citin reclamecampagne. Ik ga er 
gemakshalve even van uit dat we allemaal 
de Citin poster kennen. Deze poster was te 
bestellen via de twee paginagrote

advertentie afgebeeld op de volgende 
bladzijden. Deze advertentie is te vinden in 
de Libelle van 1985. In een negental daarop 
volgende Libelle�s verschenen drie 
verschillende advertenties met een detail
uitvergroting van een stukje uit de grote 
advertentie. De drie verschillende 
advertenties zijn hier afgebeeld.
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Ook komt de �Vondst van de maand� 
hiermee te vervallen, omdat deze 
advertenties al een vondst op zich zijn. Ik 
heb ze allemaal gevonden in de Libelle, of ze 
ook in de Margriet of een ander blad hebben 
gestaan weet ik niet. Ik denk echter niet dat 
er meer verschillende advertenties zijn, 
anders hadden ze ook in de Libelle gestaan. 
Mocht één van jullie dat weten, dan hoor ik 
dat uiteraard graag.

Colofon.
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