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

Naast de reguliere Catawiki Stripveilingen is 
op 3 mei ook de GROTE ORIGINELE 
TEKENINGEN VEILING gestart. Donderdag 
16 mei loopt de originele tekeningen veiling 
af en deze veiling bestaat uit origineel werk 
van vele nationaal en internationaal bekende 
tekenaars zoals: Hermann, Giraud, Eisner, 
Don Lawrence, Kuijpers, de Smet, Kresse en 
velen meer.

Bekijk de veiling via onderstaande link: 

http://veiling.catawiki.nl/originelen

(even kopiëren en plakken)

Op deze veiling worden een 4 tal unieke 
items van Peter de Smet aangeboden, die ik 
in deze extra nieuwsbrief even onder jullie 
aandacht wil brengen.

Mocht jullie interesse aangewakkerd zijn en 
het vakantiegeld is nog niet helemaal 
besteed, dan heb je nog maar kort de tijd om 
mee te bieden, want de veiling loopt 
donderdag 16 mei af.

Kavel nummer 55:
Smet, Peter de - Originele pagina - Otto, 
Olivier en Oscar - (1981)
Formaat 31,5 x 43 cm - Gesigneerd -
Ongepubliceerd

Nog nooit eerder is er origineel werk van 
'Otto, Olivier en Oscar' van Peter de Smet te 
koop aangeboden. 
Deze eerste aflevering van het verhaal 'Het 
verdwenen water' is nooit gebruikt voor 
publicatie: zowel in het blad 'Donald Duck', 
als ook niet voor de boekuitgave. 
Daarom dubbel uniek.

Bovenstaande afbeelding is een detail 
uitvergroting van de originele plaat.
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Bovenstaande afbeelding is de plaat zoals hij 
is verschenen in de Donald Duck.

Kavel nummer 122:
Smet, Peter de - De Generaal - Coverschets 
voor weekblad Eppo
Formaat: 30 x 40 cm.

Coverschetsen en covers van Peter de Smet 
zijn vrijwel niet in omloop. Dit is een hele 
vroege uitgewerkte potloodtekening, 
bedoeld voor de cover van Eppo.

Opmerking mijnerzijds:
Ik heb deze schets niet kunnen vinden als 
coverschets voor zowel het weekblad PEP 
als het weekblad Eppo.

Naar mijn idee is het de backcoverschets 
van het album �Handleiding voor het grijpen 
van de macht of 11 manieren hoe het niet 
moet� uit de gekleurde Oberon reeks van 
1973. 
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Kavel nummer 112:
Smet, Peter de - Originele (reclame)pagina 
De Generaal voor Sjosji - (1996)
Gepubliceerd in De Generaal album 14

Deze originele pagina is gepubliceerd in 
album 14 van De Generaal - In de dans om 
de macht. 

In feite de allerlaatste pagina in de reguliere 
albumreeks van De Generaal. 
De pagina is rechtsonder gesigneerd door 
Peter de Smet. 
Het formaat van de pagina is ca. 23 x 32 
cm. 
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Kavel nummer 152:
Smet, Peter de - Originele cover Lodewijk 
Compleet - (1992)
Formaat: 39,5 x 29 cm.

De originele tekening van de cover van het 
album Lodewijk Compleet, uitgegeven in 
1992.

Op opvallend groot formaat getekend en 
zeker zo opvallend is dat Peter de Smet geen 
gebruik heeft gemaakt van kopieën bij het 
tekenen van het behang. Alles is origineel 
getekend!

Een uniek kavel! 

Bovenstaande afbeelding is een detail 
uitvergroting van de originele plaat.

Colofon.

Copyright
Het copyright op alle door Peter de Smet 
getekende afbeeldingen berust bij Funny 
Pens / 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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