
Elke maand bekijken we een of meerdere boeken van Stephen King, of met een verhaal van Stephen King 

erin. Omdat er veel lezers zijn die meerdere exemplaren van eenzelfde boek willen hebben, is het handig de 

verschillen te kennen. Zij sparen bijvoorbeeld de verschillende ISBNnummers of met verschillende covers. Of 

je kunt deze informatieve gebruiken om naar een bepaald verhaal te zoeken dat niet is opgenomen in een 

van de andere boeken. Daarom bekijken we onder de leden van de fanclub welke verschillende uitgaven en 

bijzonderheden we hebben, die dan in ‘Uitgelicht’ worden vermeld. Deze keer besteden we aandacht aan: 

‘Boeken met een Stephen King verhaal erin (4)’ 

De inhoud en specifieke informatie over het verhaal, en alle covers van boeken waar het verhaal in staat 

vind je terug op de pagina’s op verhaalnaam. We zullen de losse verhalen uitgaven in meerdere delen van 

‘Uitgelicht’ bekijken. We bekijken dit keer de volgende verhalen: 

Regentijd—Elegance/Bruna pocket—geen ISBN 

Sectiekamer 4—Snoecks—ISBN: 9053493980 

Het spiegelbeeld van de maaier—Penthouse nummer 12 uit 1986 

De Spookvlieger—Meesters van het Kwaad—Luitingh—9024518849—1e druk 

 

 

 

Regentijd staat opgenomen in een klein boekje dat ooit bij het tijdschrift De Elegance heeft gezeten, en dat 

Spannende Misdaadverhalen is genoemd. Het toont een rokende dame zittend op een bed, een flesje bier ligt 

op de grond en er zitten twee mensen achter het bed. Er staan nog 5 andere verhalen in dit dunne boekje 

van 128 pagina’s. Sectiekamer 4 is opgenomen in een uitgave van Snoecks uit 2003, waarop een dame op 

een rode stoel in gele slobbertrui en lange sokken met apart aangebreide tenen de voorkant siert. Het 

spiegelbeeld van de maaier staat in Penthouse nummer 12 uit 1986. Een blote Vanessa prijkt hier op de 

voorkant, en diverse onderwerpen uit het blad staan genoemd. De Spookvlieger vind je terug in het blauwe 

boek Meesters van het Kwaad, dat is samengesteld door Doublas E. Winter. In het boek staan nog 12 verhalen 

van andere schrijvers. Het boek heeft in een zilveren opdruk de titel en in rood wat ‘bloed’ en de ondertitel 

‘horrorverhalen’.  

Op het boekje spannende misdaadverhalen staat niet van elk van de zes korte verhalen een 

inleidende regel. Voor het verhaal Regentijd staat niets op de okergeel met zwart bedrukte 

achterkant. Voor Snoecks is het ook gemakkelijk: een zwarte achterzijde met barcode een 

een vleermuis. Op de achterkant van Penthouse staat een reclame. En voor Meesters van 

het Kwaad staat de titel van het boek nogmaals bovenaan met een inleidende tekst. 

Daaronder staan de namen van de auteurs in het boek vermeld, waaronder Stephen King, 

Clive Barker en Peter Straub en helemaal onderaan de naam van de uitgeverij. 

 

 

De ruggen van de besproken boeken zijn vrij simpel gehouden. Voor Regentijd is de rug van 

het boekje zwart, met in witte letters het tijdschrift waar het bij zat, de titel van het boekje 

en het jaartal 1994. Snoecks staat met het jaartal in wit op een zwarte achtergrond. De 

Penthouse heeft geen noemenswaardige rug, en voor Meesters van het Kwaad is op de 

blauwe rug in rood de titel van het boek opgenomen, met in wit bovenaan de naam van de 

samensteller en onderaan het logo van de uitgeverij. 

Regentijd is ook terug te vinden in (Nachtmerries en) Droomlandschappen en is verfilmd als 

dollarbaby. 

Sectiekamer 4 vind je ook terug in Alles is Eventueel, en het is ook verfilmd als dollarbaby. 

Het spiegelbeeld van de maaier is ook terug te vinden in de pocket met dezelfde titel,  en in 

Het Rak en andere verhalen. 

De Spookvlieger staat ook in Nachtmerries (en Droomlandschappen) en is verfilmd als 

featurefilm. 
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