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Nieuwe rubriek: Uitgelicht
We merken dat er toch een toenemend aantal fans is onder de lezers, die net zo gek zijn als wij zelf, 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 gespaard. 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, en deze worden in ‘Uitgelicht’ vermeldt. Als je daar zelf
nog een uitzondering op hebt, dan hopen we dat je een foto met duidelijke omschrijving naar ons toe wilt sturen. In
de ‘Uitgelicht’ van de maand erop kunnen we dan nog eventuele bijzondere uitgaven vermelden.
Deze eerste keer besteden we aandacht aan het boek: De Satanskinderen.
De inhoud en specifieke informatie van de verhalen die in het boek staan vind je compleet terug op de boekpagina’s.
Er zijn diverse uitgaven, maar deze keer belichten we de uitgave met de rode kaft. Hiervan weten we namelijk dat er
inmiddels maarliefst vijf verschillende uitgaven zijn met drie verschillende ISBN-nummers.
90-204-0997-2 in een uitgave van Veen
90-245-1541-6 in een uitgave van Luitingh
90-245-1794-X in een uitgave van Luitingh-Sijthoff en Luitingh vanaf herziene 5e druk
Voorkant cover: Deze is voor elk boek gelijk gehouden. De gele omranding met de blauw/paarse letters. Alhoewel
voor sommige uitgaven het ene blauw/paars wat donkerder is dan voor de ander. Ook de titel en de letters zijn
hetzelfde: de Satanskinderen en andere verhalen.
De rug: (zie foto) De rug is voor alle uitgaven anders. 90-204-0997-2 is er met een V op de rug. 90-245-1541-6 van
Luiting is er met een open vierkant met een dichte witte L erin, en met een ‘streepjes’ L. Bij deze drie uitgaven is
het zwart van het maïsveld aan de voorkant meegenomen tot op de achterkant van het boek. Voor 90-245-1794-X is
dit niet gedaan en deze is er ook in twee versies: een open vierkant met witte L en een versie met een ‘open’ poema.
Achterkant cover: Deze is voor elke uitgave anders.
De flaptekst is voor de eerste 3 uitgaven gelijk, voor de
beide laatste uitgaven is de tekst weer hetzelfde.

90-204-0997-2 Veen
ISBN achterop
Veen, Uitgevers
Titels van andere
boeken
1e druk
V achterop

90-245-1541-6
Luitingh
Geen ISBN achterop
Titels van andere
boeken
3e druk
Streepjes L

Inhoud:
Voorwoord
De Satanskinderen
Ratten
De boeman
Doodtij
De rozige lente
De richel
De patiënte van kamer 312
Een afzakkertje
Twee maal twee is vier
Soms keren ze terug
De mangel
Ik ben de toegang
Pastorale
Afspraak met Norma

90-245-1541-6
Luitingh
Geen ISBN achterop
Geen titels van
andere boeken
4e druk
Open vierkant met
dichte L

De inhoud is tot de 5e druk voor
alle boeken gelijk.
De verhalen beginnen ook op
dezelfde bladzijden.
In de 1e druk is geen bladzijde
opgenomen met eerdere
uitgaven.
In de 3e druk zijn eerdere
uitgaven opgenomen tot en met
het boek
Ik weet wat je wilt
In de 4e druk zijn eerdere
uitgaven opgenomen tot en met
het boek HET.

Onder dezelfde titel
Ook zijn er pockets uitgegeven onder
dezelfde titel.
Hierin zijn de verhalen opgenomen zoals
deze na de 5e herziene druk zijn
genoemd.
Er zijn er titels als losse uitgave
uitgebracht (bijvoorbeeld De Laatste
Laddersport, Trucks, Ik weet wat je
wilt) waarin ook enkele andere verhalen
uit de Satanskinderen zijn opgenomen.

90-245-1794-X Luitingh
Geen ISBN achterop
Foto’s van andere
uitgaven.
5e herziene druk
Open vierkant met
dichte L

Inhoud:
Voorwoord
Jerusalem’s Lot
Ratten
Doodtij
Ik ben de toegang
De mangel
De boeman
Twee maal twee is vier
Slagveld
Trucks
Soms keren ze terug
De rozige lente
De richel
Pastorale
Stop ermee B.V.
Ik weet wat je wilt
De Satanskinderen
De laatste laddersport
Afspraak met Norma
Een afzakkertje
De patiënte van kamer 312
Schuin gedrukte titels
kwamen in de vorige
versies niet voor.

90-245-1794-X
Luitingh-Sijthoff
Blok met
streepjescode
ISBN achterop
Foto’s van andere
uitgaven. 7e druk
Open poema

De 5e en 7e druk zijn
gelijk qua inhoud.
De verhalen beginnen ook
op dezelfde bladzijden.
In de 5e druk is een lijst
opgenomen met eerdere
uitgaven tot en met ‘De
Gloed’. Ook zijn er een
aantal pockets vermeld
(hiermee worden de los
uitgegeven verhalen in de
zwarte pockets bedoeld)
In de 7e druk is een lijst
opgenomen met eerdere
uitgaven tot en met De
NoodZaak. Ook zijn er een
aantal pockets vermeld,
met name de dubbelpockets (rak, schnabbel
enz).

