Kings Things uitgelicht november 2007
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:

‘Boeken met een Stephen King verhaal erin’
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:
Crouch End
Geluksvogel
De Kindervanger/Papsie
Laat de Kinderkens tot mij komen / Wees geduldig met kinderen

Cover informatie:
Crouch End komt in de verhalenbundel ‘Verschrikkelijke Vertellingen’ voor; er
zijn twee uitgaven van bekend. De paperback is groen van kleur en toont
Hitchcock op de schoot van een gesluierd figuur terwijl hij een balon vasthoudt.
De pocket is bruin/oranje en toont Hitchcock samen met vampieren en wolfman
voor een bar. De paperback is uitgegeven door Loeb: 90-6213-684-2 in 1985. De
pocket hebben we ook te danken aan Loeb en heeft ISBN 90-379-0064-X. Het is
deel 9 in de serie Hitchcock boekjes en verscheen ook in Nachtmerries en
Droomlandschappen: een verhalenbundel met allemaal Stephen King verhalen.
Geluksvogel is alleen opgenomen in AD Magazine, behorend bij een Algemeen
Dagblad dat uitkwam in 2002. Het staat ook in Alles is Eventueel.
Het verhaal De Kindervanger is ook als Papsie uitgegeven. Als De Kindervanger
verscheen het in ‘De Beste Horrorverhalen van het jaar’ een paarse uitvoering en
een hand met een hoofd eraan die iemands keel afknijpt. Loeb gaf het uit in
1988 onder ISBN 90-6213-878-0. Als Papsie verscheen het ook in Nachtmerries en
Droomlandschappen.
Laat de Kinderkens tot mij komen kennen we ook als Wees geduldig met
Kinderen en Laat de Kindertjes tot mij komen. Onder die laatste naam verscheen
het alleen in De Grafschenners, deel 12 in een Horror & Crime serie die werd
samengesteld door Loeb uitgevers in 1986. Het heeft een zwarte achtergrond en
een vampierdame die zich net tegoed heeft gedaan aan een slachtoffer voorop.
Het heeft geen ISBN-nummer.
Als Laat de Kinderkens… kwam het verhaal ook uit in de pocket ‘De Chirurg’,
waarop Roald Dahl als hoofdauteur staat vermeld en de benen van een dame op
hoge hakken te zien zijn op een rode achtergrond. In den Toren pockets gaf het
uit onder 90-607-4874-3 in 1993 en heeft als ondertitel: en andere spannende
verhalen uit Playboy.
Ook is het te vinden in Duistere Machten onder de naam Laat de Kinderkens…
Hiervan zijn drie verschillende versies bekend, waarvan twee met eenzelfde
voorkant met de dame die gespannen door tralies heen kijkt. Het ene boek is in
bruintint, de ander in lichtgrijs. Het ISBN van beide boeken is 90-621-3431-9, het
kwam uit in 1982 en voorop staan diverse auteurs vermeld. Het verschil zit ’m
hier in de rug en de achterzijde van het boek. Op de achterzijde staat het
verhaal als Kindertjes vermeld, terwijl in de inhoudsopgave weer Kinderkens te
zien is. De hardcover met de pompoen kaarsen kwam in 2000 uit bij uitgever
HMP en kreeg ISBN 90-5795-078-2 mee.
Het verhaal is altijd hetzelfde, en is ook te vinden in Nachtmerries en
Droomlandschappen.
De rug (zie foto’s):
Verschrikkelijke Vertellingen: beide boeken hebben een zwarte achtergrond. De pocket heeft in blauw
Hitchcock en Loeb en in roze de titel. De paperback heeft dezelfde vermeldingen in wit.
De Beste Horror verhalen is paars, met in wit de titel en uitgeversnaam. Het woord Horror is oranje.
De versies van Duistere Machten met de dame achter tralies verscheen in twee verschillende uitgaven:
een met een lichtgrijze achtergrond met in wit Loeb en in rood/oranje de titel op de kopse kant. De
andere uitgave heeft ook een lichtgrijze achtergrond, maar daar staat de titel in zwart met een rode
streep eronder en vermelding van ‘griezelverhalen’. In wit staat onderaan Loeb. De versie met de
pompoenen is bruin met een zweem oranje, met in geel de titel en in wit vermelding van Stephen King
en anderen. De imprint Voila staat onderaan in wit.
De Chirurg is rood en heeft is geel/oranje vermelding van Roald Dahl e.a. met de titel verlopend van
geel naar blauw/groen en het IndenToren logo onderaan.
De grafschenners is zwart, met in wit vermelding van Stephen King e.a. en in rood de titel.
AD magazine is een tijdschrift: je ziet alleen de nietjes (ontbreekt op foto).

De achterzijde:
Opvallend is dat de Hitchcock bundels allemaal weer een andere achtergrond hebben, en de serie geen ‘eigen stijl’ heeft.
Bij de paperback van Verschrikkelijke Vertellingen staat geen tekst, alleen een foto van Hitchcock bij een schedel, beide
met sigaar. De pocket versie laat hem in getekende vorm zien, met een handtekening erbij. De tekst bevat veel
omschrijvingen als griezelig, schokkend enzovoorts.
Op de achterzijde van het AD Magazine staat een reclame van een bank.
De beste Horrorverhalen … heeft als flaptekst de algemene tekst over de hele serie, waarbij Stephen King in vet staat
aangegeven. Bij De Chirurg staat een uitleg over Playboy en de faam die deze geniet voor zijn spannende verhalen. Enkele
auteurs zijn met name genoemd, maar Stephen King staat daar niet bij.
De achterkant van De Grafschenners geeft aan dat er nog meer deeltjes zullen verschijnen, en staan enkele auteurs met
hun verhaal genoemd. Achter de naam van King staan de titels Het rijk der doden en Gestalten in de nacht genoemd.
Bij Duistere Machten zien we twee verschillende achterzijden bij 90-621-3431-9. Het een is geheel grijs met tekst in zwart,
het ander is wat bruin met een beige kader waarin dezelfde tekst staat. Op de versie met de pompoenkaarsen geeft de
flaptekst aan dat het verhaal van Stephen King de veelzeggende titel is die in deze bundel staat, en staan ook andere
auteurs genoemd.

V a n

Loeb 1985
90-379-0064-X
Deel 9 in Hitchcock serie
Geen drukvermelding

d i c h t b i j

Loeb 1985
90-6213-684-2
Geen drukvermelding

reclame

Tijdschrift, behorend bij Algemeen Dagblad
voor de zomer editie van 29 juni tot 27 juli
2002.
Verhaal start op pagina 18
en eindigt op pagina 24.
Omslag: Erik Varekamp

Loeb 1988
90-6213-878-0
Geen drukvermelding
Omslag: Studio Tint
3e jaarbundel met horrorverhalen.
Samengesteld door Karl Edward Wagner
Omslag: onbekend.

In den Toren pockets 2e druk juli 1993
90-6074-874-3
Omslag: Jan de Boer, Image Bank, R. Ewasko.

Loeb, uitgevers / Udima 1986
Geen ISBN Geen drukvermelding
Deel 12 in de Horror & Crime serie
Samengesteld door Charles L. Grant
In dezelfde serie ook een King verhaal in
Gestalten in de nacht en Het Rijk der Doden.
Omslag: onbekend.

Loeb (jaartal onbekend)
90-621-3431-9
Geen drukvermelding
Omslag: Kate Higgins en Marius van Leeuwen

Loeb (jaartal onbekend)
90-621-3431-9
Geen drukvermelding
Omslag: Kate Higgins en Marius van Leeuwen

Voila, imprint van HMP i.s.m. Loeb
90-5795-078-2
Geen drukvermelding
Omslag: M.G. Bootsman
In dezelfde serie ook Het Aapje en Kat uit de
Hel.

Andere uitgaven:
De Kindervanger/Papsie en Laat de Kinderkens tot mij komen / Wees geduldig met kinderen zijn ook opgenomen in
Nachtmerries (& Droomlandschappen). Crouch End is ook terug te vinden in (Nachtmerries &) Droomlandschappen.
Geluksvogel vind je ook terug in Alles is Eventueel (en 1408).

Maar hoe een boek er ook uitziet.., dit zijn weer verhalen van
Stephen King die je gewoon gelezen moet hebben!

