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

Jumbo puzzel 1352 uit 1983

De afgelopen dagen is op de facebook
pagina “De jaren Eppo” wat reuring ontstaan
over de kasteel tekeningen van Peter de
Smet. Als ik het goed heb begrepen wil
Meerten Welleman er zelfs een
koffietafelboek van maken. Dan vraag ik mij
echter af waarvan. Ik kom echt niet verder
dan vier kasteeltekeningen. Met de zeefdruk
“De onvoltooide” meegeteld kom ik op vijf.
Van de twee Jumbo puzzels is één
afbeelding, in twee delen, verschenen in de
Eppo. Misschien dat mijn kennis /
verzameling weer te kort schiet, maar ik heb
er echt niet meer kunnen vinden.
Voor de liefhebber, jullie dus, hier de
opsomming met de afbeeldingen.

De middenplaten van Eppo 38 en 39 uit
1986 vormden samen één grote poster.

De middenplaat van Eppo 39 uit 1982 (het
legendarische riddernummer)

Jumbo puzzel 1351 uit 1983

Pagina 28 en 29 uit het Bobo Winterboek uit
1988/1989.

(Zie ook Eppo 38 en 39 uit 1986.)

Meer heb ik er niet kunnen vinden. Mochten
er meer zijn, hoor ikdat uiteraard graag van
jullie via het bekende mail adres.
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Het grote nieuws van de afgelopen dagen.

De Generaal gaat integraal.
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Als je op facebook zit, kan je het haast niet
gemist hebben. Geruchten deden al langere
tijd de ronde, maar nu gaat het echt
gebeuren. De Generaal gaat integraal.
Verdeeld over 8 boeken van maar liefst 128
pagina’s elk, worden alle afleveringen van
De Generaal in chronologische volgorde
opnieuw uitgegeven, inclusief de verhalen
die niet eerder in album zijn verschenen.
Ieder deel zal beginnen met een dossier van
circa 30 pagina’s met de biografie van Peter
de Smet, ondersteund door veel bekend en
onbekend beeldmateriaal. Alles opnieuw
ingekleurd, geretoucheerd en opgeknapt.
Voor de 8 boeken komt ook een cassette.
De ruggen van de boeken tezamen zullen
een afbeelding tonen. Bij een abonnement
op de hele reeks krijg je bij elk deel een
unieke prent cadeau.
Voor meer informatie over de hele serie ga je
naar:
http://uitgeverijpersonalia.nl/boekwinkel/generaal-integraalcomplete-reeks-8-delen/
of per deel ga je naar:
http://uitgeverijpersonalia.nl/boekwinkel/generaal-integraaldeel-1/

Hier volgt een kleine impressie van hetgeen
je te wachten staat.

Uiteraard zal er in het komende nummer van
Stripnieuws (nummer 70) aandacht aan
worden besteed. Het komende nummer van
de StripGlossy (maart 2018) zal (voor zover
ik weet) geheel in het teken staan van De
Generaal.
De Generaal integraal deel 1 zal ter inzage
zijn op de Stripdagen / Dutch Comic Con.
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Dan hebben we nog op de Catawiki veiling,
die aankomende zondag afloopt, een
originele cover tekening van Joris P.K.
Het betreft de cover van Eppo Wordt
Vervolgd nummer 34 uit 1986. Op het
moment van schrijven is het hoogste bod
Eur. 275,00. Mocht je nog wat hebben
liggen, dan lijkt mij dit een prachtige
aanvulling op je verzameling.

Colofon.
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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