
1e druk —— 4e druk 

We merken dat er toch een toenemend aantal fans is onder de lezers, die net zo 
gek zijn als wijzelf, en hun verzameling willen uitbreiden met alle uitgaven. Dat 
wil niet zeggen dat er van elk boek eentje in de verzameling zit, maar dat elke 
bijzonderheid van elk boek wordt verzameld. Alle verschillende ISBN-nummers, 
afwijkingen in de kaft of op het titelblad… maar je moet ze maar net weten 
natuurlijk. 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:  

‘4 seizoenen’  
De inhoud en specifieke informatie van de verhalen die in het boek staan vind je 

compleet terug op de boekpagina’s.  

 
We bekijken de volgende uitgaven: 
1e druk Luitingh-Sijthoff paperback 1989 ISBN 9024515998 (rode letters) 
2e druk Luitingh-Sijthoff paperback 1993 ISBN 9024515998 (groene letters) 
1e druk in deze uitvoering Poema pocket 1995 9024522986 (Shawshank) 
5e druk Poema pocket 1999 9024522986 (Leerling) 
8e druk Poema pocket 2005 9024552079 (okergeel) 
9e druk Poema pocket 2007 9789021001623 (Shawshank Redemption) 

Inhoud:  
Alle boeken hebben als binnenschrift ‘Het gaat om het verhaal, niet om de verteller.’ Alle boeken 
bevatten de vertaling van Pauline Moody uit 1984 en de pockets hebben allemaal 621 pagina’s. De 
lijsten van dezelfde auteur starten allemaal met Carrie. 
 
De 1e druk paperback heeft een lijst van dezelfde auteur lopend tot en met De Duistere Kant. De 2e 
druk paperback heeft een lijst lopend tot en met Dolores Claiborne. Beide boeken tellen 473 pagina’s, 
met daarachter 3 lege pagina’s.  
De 1e druk pocket heeft als enige op het titelblad een reclame staan voor de film, van Castle Rock 
Entertainment. De auteurslijst loopt tot en met Insomnia, achterin zijn 2 bladzijden opgenomen met 
andere verschenen titels. De 5e druk heeft een auteurslijst tot en met Storm van de Eeuw, en heeft 2 
bladzijden andere verschenen titels achterin. 
Bij de 8e druk loopt de auteurslijst tot en met Het geheim van de Buick, en daarachter 3 lege 
bladzijden. Bij de 9e druk loopt de auteurslijst tot Lisey’s Verhaal en ook hier zijn 3 lege bladzijden 
achterin. 

Voorkant cover:  
Er zijn maar twee grote paperbacks uitgegeven van 4 
Seizoenen. De 1e druk heeft in rood metallic letters de 
auteursnaam, de 2e druk heeft deze in groen metallic. De 
titel en de vier verhalen staan in het geel voorop, naast een 
jongen in oorlogsuitrusting op een zwarte achtergrond. De 
pockets in 1e en 4e druk lijken erg op elkaar. In het goud de 
auteursnaam, een jongen in de regen voorop. De titel in 
wit, met daaronder vermelding van een van de verhalen. Als 
je goed kijkt zie je twee verschillen. De 1e druk heeft de 
auteursnaam donker omrand, terwijl de 5e druk dit niet 
heeft. Onderop bij de 1e druk staat: ‘waarin o.a. De 
Leerling (verfilmd als Apt Pupil)’. Bij de 5e druk staat er 
‘met onder andere Shawshank Redemption (DE 
ONTSNAPPING)’. De 8e druk is oker geel en heeft in 
lichtgeel de auteursnaam. De 4 voorop is groen/zwart 
omrand. Onderschrift is ‘Vier verhalen waaronder  
Shawshank Redemption (DE ONTSNAPPING)’. Dan is dezelfde 
kaft van de 1e en 4e druk nogmaals gebruikt voor de 9e 
druk, maar deze is minder in closeup. Je ziet nu ook de 
linkerhand van de jongen voorop. In lichtgeel de 
auteursnaam en het boek kreeg de titel; 4 Seizoenen met 
The Shawshank Redemption, waarbij de verhaalnaam groter 
is afgedrukt. Onderschrift is: ‘Verfilmd met Morgan Freeman 
en Tim Robbins’.  

1e druk Luitingh-Sijthoff 1989 
ISBN 9024515998  
Rood metallic en geel 
Omslag door Karel van Laar 

2e druk Luitingh-Sijthoff 1993 
ISBN 9024515998  
Groen metallic en geel, rood 
Omslag door Karel van Laar 

De rug (zie foto): 
De rug voor de 1e en 2e druk paperback zijn gelijk. In geel de auteursnaam en in rood de boektitel. 
Beiden hebben een geel omlijnde, open poema op de onderkant. De 1e en 5e druk pocket hebben 
beiden het Poemalogo bovenaan, in geel de auteursnaam en in wit de titel. De okergele, 8e druk, start 
ook weer met het Poemalogo, Stephen King in lichtgeel en de 4 van de voorkant is overgenomen. 
Seizoenen is ook weer in geel, met groen/zwart omrand. De 9e druk uit dit jaar heeft ook het 
Poemalogo bovenaan, de auteursnaam in geel, maar ook de jongen in de regen. Als rugtitel kreeg dit 
boek The Shawshank Redemption mee, en niet 4 seizoenen.  

De achterzijde: 
De 1e en 2e druk hebben beide een zwarte achtergrond. De titel is wederom in rood afgedrukt, en in wit 
is de flaptekst opgenomen, waarbij de verhaaltitels in rood zijn gedrukt. De 2e druk (groene letters) 
heeft een barcodeblok, dat op de 1e druk ontbreekt. 
Alle pockets hebben het uitgeverslogo links bovenaan, en allen hebben een barcodeblok in de rechter 
onderhoek. De pocket in de 1e druk heeft een donkerpaarse achtergrond, waarop in geel de boektitels 
en de namen Tim Robbins en Morgan Freeman zijn gedrukt. De rest van de flaptekst is in wit. Op de 5e 
druk is de regen van de voorzijde doorgetrokken. Ook hier gele accenten voor de verhaalnamen, maar 
ook voor de naam waaronder de verhalen zijn verfilmd. De rest van de tekst is in wit. De okergele, 8e 
druk heeft in groen/zwart de flaptekst op dezelfde okergele achtergrond, met de verhaal en filmnamen 
in schuinschrift. Bovenaan een inleiding in donker terrakleur. Het barcodeblok is uitgebreid met urls van 
poema en boekenwereld. Als laatste de 9e druk: deze heeft een zwarte achterzijde, met de volledige 
tekst in wit. Ook hier in schuinschrift de verhaal en filmnamen, en het uitgebreide barcodeblok. 

1e druk —— 2e druk 

1e druk Poema Pocket 1995 
ISBN 9024522986  
Goud met donkere rand. Waarin o.a.  
‘De Leerling’ Paarse achterzijde 
Omslag door Edd, Amsterdam 

5e druk Poema Pocket 1999 
ISBN 9024522986  
Goud, met onder andere ‘Shawshank 
Redemption’ Regen op achterzijde 
Omslag door Edd, Amsterdam 

8e druk Poema Pocket 2005 
ISBN 9024552079 
Okergeel met zwart/groen 4 seizoenen 
waaronder ‘Shawshank Redemption’. 
Okergele achterzijde 
Omslag door Edd, Amsterdam 

9e druk Poema Pocket 2007 
ISBN 9789021001623 
4 seizoenen met ‘The Shawshank 
Redemption’ verfilmd met … zwarte 
achterzijde  
Omslag door Edd, Amsterdam 

Met deze versie kon je 
ook filmkaartjes winnen 
via de website van 
poema pockets. 

Verhalen in 4 seizoenen 
De eeuwige lente van de hoop:  
De Ontsnapping 
De zomer van het bedrog:  
De Leerling 
De nadagen van de onschuld:  
Het Lijk 
Een winterverhaal:  
De Ademhalingsmethode. 

Andere uitgaven: 
Alle verhalen zijn ook in andere bundels opgenomen. Klik op de linken voor meer informatie over deze boeken. 
De Ontsnapping (Shawshank Redemption), De Leerling, Het Lijk, De Ademhalingsmethode. 
 
Verfilmingen: 
De Ontsnapping is verfilmd als The Shawshank redemption , De Leerling als Aptpupil en Het Lijk als The body .  
De Ademhalingsmethode is niet verfilmd. 
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