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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, en deze worden in ‘Uitgelicht’ 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: De Beproeving
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 twee uitgaven: die met de figuur gehuld in
kleed, en die met de vechtende gedrochten voorop. Voor het gemak praten we verder over ‘figuur’ en ‘gedrocht’.

We vergelijken van het boek met de figuur:
90-204-0961-4 in 1e druk van uitgeverij Veen
90-245-1542-4 in 3e druk van uitgeverij Luitingh
90-245-1542-4 in 4e druk van uitgeverij Luitingh

Van het boek met de gedrochten:
90-245-1430-4 in 1e druk van uitgeverij Luitingh (HC)
90-245-1897-0 in 1e druk van uitgeverij Luitingh
90-245-1897-0 in 6e druk van uitgeverij Luitingh

Voorkant cover:
De voorkant van de cover is bij alle boeken gelijk, er
zijn geen verschillen.

De hardcover heeft een losse omslag die er hetzelfde
uitziet als de 1e druk paperback. De hardcover van het
boek is zwart en heeft voorop in metallic rood de titel
en de vechtende gedrochten.

De rug: (zie foto):
Alle ruggen zijn gelijk, op het logo van de uitgeverij
na. Bij de uitgave van Veen staat de welbekende V
achterop, bij de uitgaven van Luitingh heeft men
een witte L in een omblokt gekleurd kader.

Voorkant cover:
Er zijn twee grote verschillen tussen de 1e en de 6e
druk. Waar bij de 1e druk onder de titel van het boek
staat: ‘De volledige onverkorte versie’, staat er bij de
6e druk ‘The Stand’.
De rug: (zie foto):
Op het logo van de uitgever na zijn hier geen
verschillen. Voor de 1e druk in hardcover heeft men een
rood gekleurde poema genomen, de 1e en 6e druk in
paperback zijn beide voorzien van een geel gekleurde
poema.

1e druk
ISBN 90-204-0961-4,
uitgever Veen.
Diep blauwe
achterzijde
Onderaan vermelding
uitgever en ISBN.

3e druk
ISBN 90-245-1542-4
uitgever Luitingh.
Diep blauwe
achterzijde
Onderaan vermelding
uitgever.

4e druk
ISBN 90-245-1542-4
uitgeverLuitinghSijthoff.
Onderaan vermelding
uitgever
Zwarte achterkant

Achterkant cover figuur:
De tekst achterop de 1e en 3e druk is precies gelijk. Ook de
letters zijn hetzelfde. Het enige verschil is dat er bij de 1e
druk Veen, uitgevers en het ISBN nummer staat, terwijl bij de
3e druk alleen Uitgeverij Luitingh staat. Bij de 4e druk is men
overgegaan op een zwarte achterzijde en is de flaptekst erg
ingekort. Een foto van King en een kleine tekst over hemzelf
bovenaan. In het midden zien we 10 afdrukken van covers
(waarvan ook van De Beproeving zelf). Onderaan vermelding
Uitgeverij Luitingh.

Inhoud:
Alle uitgaven hebben 520 pagina’s. In de 1e druk is een kort
lijstje met 7 andere uitgaven vermeld: van Bezeten Stad tot
De Leerling. In de 3e druk is dat lijstje tot 15 aangevuld en
loopt het tot en met het boek Het. In de 4e druk is geen
lijstje opgenomen (dat staat achterop het boek). Verder is de
indeling gelijk. Voorwoord: 'Voor mijn vrouw Tabitha: een
bodemloze put vol verassingen.'

1e druk
ISBN 90-204-1897-0,
uitgever LuitinghSijthoff
Onderaan vermelding
uitgever en barcode.
ISBN boven de
barcode

1e druk
ISBN 90-245-1430-4
uitgever Luitingh—
Sijthoff
Onderaan barcode
ISBN boven de
barcode

6e druk
ISBN 90-245-1897-0
uitgeverLuitinghSijthoff.
Onderaan vermelding
uitgever en barcode.
ISBN boven de
barcode

Achterkant cover gedrocht:
De zwarte achterkant van de 1e en 6e druk paperback zijn
qua tekst exact gelijk. Onderaan rechts staat een barcode en
in het midden vermelding van de uitgever: Luitingh-Sijthoff.
Bij de hardcover is een foto van King gebruikt met een
barcode.

Inhoud:
Alle uitgaven hebben 1010 pagina’s en eindigen met
een tekening. In de alle uitgaven zit een lijstje met
eerder uitgegeven boeken. Zowel in de 1e druk paperback
en hardcover zijn dat er 31 en loopt het tot en met De
Noodzaak. In de 6e druk zijn dat er 38 en loopt het tot en
met het 5e deel van de Groene Mijl. Verder zijn de teksten
precies gelijk.
Voorwoord: 'Voor Tabby: mijn duistere schatkamer.'
Bij de hardcover hoort een inleg met nummer waaruit blijkt
dat dit een van de 750 uitgegeven boeken is. Helemaal
compleet heb je hem als er ook nog een klein genummerd
kaartje bij is.

Onder dezelfde titel zijn ook deze covers verschenen

Bij bovenstaande uitgaven:

ISBN: 90-245-4557-9

90-245-5045-9

Links zie je de pocketuitgave, een dikkerd met 1230 pagina’s. Ernaast de laatst uitgebrachte versie,
met een cover die de relatie met de Donkere Toren Cyclus aangeeft. Allen zijn de volledige onverkorte
versie van het verhaal.
Maar hoe een boek er ook uitziet, De Beproeving is gewoon een boek dat je gelezen moet hebben!

