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Geachte liefhebbers en verzamelaars
van het werk van Peter de Smet.
Tijdens het Stripfestival te Breda (en wel 15
oktober 2016) was ik in gesprek met
Meerten Welleman van het Stripschap over
De Generaal Index. Hij stelde mij de vraag
“Is De Generaal Index compleet?”. Mijn
antwoord was volmondig “Ja”, met de
aanvulling dat als ik niet weet dat er meer is,
ik dat uiteraard niet op kan nemen. Nu weet
ik niet of hij de vraag stelde om mij scherp
te houden, of dat hij meer wist ik. De vraag
is blijven “malen”, dus of zondag 16 oktober
struin ik het internet maar weer eens af op
zoek naar afleveringen van De Generaal. Ik
zie natuurlijk honderden afleveringen die ik al
ken en ook heb opgenomen in De Generaal
Index. Maar opeens zie ik een afbeelding van
een pagina die mijn aandacht trekt. Een
afbeelding van een pagina uit de aflevering
“De kinderwagen” (A008). Dus downloaden,
opslaan, openen, vergroten. En wat schetst
mijn verbazing, de tekst op de pagina is in
het Duits. Vreemd, want in de 3 in het Duits
verschenen albums van “Der General” is de
aflevering van “De kinderwagen” niet
opgenomen. De titel van deze aflevering is in
het Duits “Baby-Sitter-Boogie”. Dus verder
zoekende kom ik terecht bij “Der General bei
Kauka”.

Hier vind ik dat er maar liefst 11
afleveringen van De Generaal in het Duits
zijn verschenen in de het blad “Primo” en in
de strippocket “Fix und Foxi Extra”.

Het betreft de eerste 11 afleveringen van De
Generaal, die in het album “De Generaal –
Handleiding voor het grijpen van de macht
op 11 manieren, hoe het niet moet” uit
1973 zijn verschenen. Ik heb nooit geweten
dat er zo vroeg al afleveringen van De
Generaal in het Duits waren verschenen. Dit
(nu) wetende ben ik direct gaan zoeken naar
de bladen “Primo” en de pockets van “Fix
und Foxi Extra” waar een aflevering in zou
moeten staan.
Nu ik dit schrijf heb ik inmiddels alles “in
huis” en kan ik een goede beschrijving
maken. Deze beschrijving komt in Hoofdstuk
6 – Vreemde taal. Iedereen die een
exemplaar van De Generaal Index heeft
aangeschaft krijgt deze aangevulde pagina
als PDF toegestuurd.
Er zijn echter wel enkele verschillen met de
originele afleveringen. Zo staat in “Primo”
nummer 16 een aankondigingspagina van
“Der General”, hetgeen een bewerking is
van de cover van het hiervoor genoemde
album.
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Aankondigingspagina “Primo” nummer 16

Pagina 2

Nieuwsbrief 22

Datum 17-11-2016

“Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste”

___________________________________________________________________________________________

Aankondigingspagina’s “Fix und Foxi” Extra nummer 30
De eerste aflevering in “Primo” 16 bestaat
ook niet uit 4 pagina’s, maar is
teruggebracht tot 2 pagina’s (te weten plaat
1 en plaat 4 van de oorspronkelijke
aflevering).

De overige afleveringen in de andere
“Primo’s” komen overeen met de
oorspronkelijke afleveringen.
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Met de pockets van “Fix und Foxi Extra” is
het nog iets erger gesteld. In “Fix und Foxi
Extra” nummer 30 zitten 2
aankondigingspagina’s (tezamen 1 plaat), die
mij niet door Peter de Smet lijkt getekend.
Verder zijn de originele platen verknipt tot
losse plaatjes, waarbij het aantal plaatjes dat
is opgenomen in de vertaling net
overeenkomt met het aantal plaatjes van de
oorspronkelijke platen. Ditzelfde geldt ook
voor de afleveringen in “Fix und Foxi Extra”
nummer 32 en nummer 33.
Meer afleveringen heb ik in het Duits niet
kunnen vinden. Door het aanschaffen van
het boekje “Das war Primo” heb ik kunnen
verifiëren dat er in het blad “Primo” niet
meer afleveringen zijn verschenen. Middels
de aanschaf van “Fix und Foxi
Extra”nummer 31 en de web-site
“Kaukapedia” heb ik kunnen verifiëren dat er
in de pockets van “Fix und Foxi Extra” niet
meer afleveringen zijn verschenen. Ook
omdat het aantal afleveringen in het Duits
overeenkomt met de 11 afleveringen uit het
eerste album van De Generaal, verwacht ik
niet dat er meer verschenen zijn.
Eigenlijk moet ik Meerten danken voor de
gestelde vraag. Ik vind het prachtig dat er
weer afleveringen zijn opgedoken, maar ik
vind het jammer dat ze niet zijn opgenomen
in De Generaal Index. Vandaar dat er een
“Aanvullingsblad” op De Generaal Index is
verschenen. Ik hoop echter niet dat ik elk
jaar één of twee van deze aanvullingsbladen
moet gaan mailen.

Colofon.
Copyright
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