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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 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. 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 keer besteden we aandacht aan het boek: Dodenwake
De inhoud en specifieke informatie van de verhalen die in het boek staan vind je
compleet terug op de boekpagina’s.

We vergelijken van het boek
-De eerste druk, uitgeverij Veen, ISBN 9020410431
-De achtste druk, uitgeverij Luitingh, ISBN 9024516625
-De negende druk, uitgeverij Luitingh-Sijthoff, ISBN 9024516625
Voorkant cover:
De cover is voor alle drukken hetzelfde gehouden: een blauwe setting met doorschijnend
zonlicht, waarop Stephen King in paarse letters met een groen/blauwe omranding en de
grafzerk van Whiskers
De rug (zie foto):
Ook de ruggen zijn, op het logo na, gelijk. De eerste druk heeft de welbekende V op de
rug, de achtste druk een witte L in een wit omrand blokje en de negende druk een poema
in een vierkant vlakje dat net iets lichter is dan de achtergrond.

1e druk
ISBN 90-204-1043-1
uitgever Veen.
Groen/blauwe achterzijde waarop
de voorkant nog iets doorloopt
Vermelding andere boeken
Onderaan vermelding uitgever en
ISBN.

8e druk
ISBN 90-245-1662-5
uitgever Luitingh.
Groen/blauwe achterzijde waarop
de voorkant nog iets doorloopt
Onderaan vermelding uitgever.

9e druk
ISBN 90-245-1662-5
uitgever Luitingh-Sijthoff.
Groen/blauwe achterzijde waarop
de voorkant nog iets doorloopt
Onderaan vermelding uitgever,
barcode met ISBN

Achterkant cover:
De flaptekst is voor alle drukken hetzelfde gehouden. Op de scan lijkt het of de achterkant geruit of
gegolfd is in kleur; ze zijn echter hetzelfde als bij de eerste druk.
Bij de eerste druk worden ook een achttal boeken van de hand van King genoemd en staan de uitgever en
het ISBN onderaan genoemd. Bij de achtste en negende druk vind je deze niet meer terug. Op de achtste
druk staat alleen de uitgeverij, Luitingh, genoemd en op de negende druk staat er Luitingh-Sijthoff. Die
laatste heeft ook een barcodeblok met het ISBN-nummer.

Inhoud:
Elk boek heeft een pagina voorin waarop andere titels van Stephen King staan vermeld. Bij de eerste
druk zijn dit dezelfde acht als die achterop het boek zijn te vinden. Bij de achtste druk loopt dit tot en
met Schemerwereld, terwijl de negende druk De Noodzaak nog benoemd. Bij de eerste en de achtste
druk wordt uitgeverij Veen genoemd voor de vertalingen in respectievelijk 1984 en 1991. De negende
druk vermeld hier 1984 en 1992 en noemt hier uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Allen hebben de vertaling van
Margot Bakker gebruikt. De verdere inhoud is hetzelfde over alle drukken: allen hebben 368 pagina’s.

Onder dezelfde titel zijn ook deze covers verschenen

Bij bovenstaande uitgaven:
ISBN: 90-245-1156-9
90-245-4559-5/9789024545599
Behalve de poemapockets zijn er geen andere uitgaven geweest van deze titel.

Maar hoe een boek er ook uitziet, Dodenwake is gewoon een boek dat je gelezen moet hebben!

