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In deze Kings Things starten we met deze nieuwe rubriek: ‘The Stephen King Collectibles’. 

Kort gezegd is het een rubriek over speciale edities die in Amerika en Engeland uitkomen. 

Als Nederlandse fan verzamel je die misschien niet, maar het is wel heel interessant om te 

zien met welke bijzondere uitgaven zij komen en misschien een beetje jaloers op te  

worden. De rubriek wordt geschreven door een fan die er al vanaf de start van de fanclub 

bij is: Pitou Spruit. We stellen hem in deze Kings Things dan ook graag even aan je voor. 

Vanaf nu is er dus iedere maand een Collectibles te vinden, met steeds weer een nieuw 

boek in de schijnwerper.  

Een vaak gehoorde kreet binnen de ‘Stephen King gemeenschap’: “Er is in ons land weinig 

animo voor de gelimiteerde Nederlandse hardcover boeken van Stephen King”… 

Dit is helaas waar. Ondanks het feit dat Luitingh jarenlang speciale (genummerde) uitgaves heeft uitgegeven, denk 

aan De Shining vorig jaar, werden deze niet zo gretig afgenomen. De enige gewilde Nederlandse editie onder fans, 

blijft nog altijd de genummerde hardcover van De Beproeving, daar hangt nog steeds een prijskaartje aan van  

gemiddeld €125,00 tot € 150,00. Best prijzig voor een Nederlands boek.  

Hoe anders is het in Engeland (UK) en in de Verenigde Staten (US).  

Zodra een uitgeverij een nieuwe titel aankondigt als zijnde Limited, is deze in no time uitverkocht, soms zelfs na 

een half uur! En dan hebben wij het over boeken van honderden tot duizenden Ponden/Dollars…  

Krankzinnig? Tsja… het is een hobby die veel geld kan kosten. De ene fan verzamelt luciferdoosjes, een ander  

auto’s. Jij en ik kopen en verzamelen boeken. Sommigen willen alle verschillende ISBN-nummers, een ander houdt 

het bij één paperback per titel. Het maakt niet uit hoe en wat je verzamelt, als je er maar plezier aan beleeft.  

De markt voor gelimiteerde boeken is in de UK maar vooral in de US ontzettend groot. En prijzig. Deze exemplaren 

zijn niet zomaar in de lokale boekenwinkels te koop.  

Er zijn dus een paar uitgeverijen (zie info verderop) in de wereld die Limited boeken van Stephen King uitbrengen. 

Zij kondigen deze aan op hun site en bestellen maar!  

Maar niet iedereen mag bepaalde edities aanschaffen. Vooral de Lettered Editions (zie info verderop) zijn meestal 

voorbehouden aan mensen met een soort abonnement. Zij mogen, in de meeste gevallen, een letter uitzoeken en 

deze bestellen. Deze fans behouden ook de letter die zij hebben uitgezocht en krijgen voorrang bij het bestellen 

van de volgende editie(s) met dezelfde letter. Heb je interesse in een bepaald exemplaar, houd dan de site van  

desbetreffende uitgeverij goed in de gaten want het kan razendsnel gaan. Als het exemplaar éénmaal uitverkocht 

is, komt er geen herdruk. 

En je moet geduld hebben, éénmaal besteld betekent ongeveer een jaartje wachten op de levering. 

Maar…je wordt niet teleurgesteld! Er wordt hoogwaardig papier gebruikt, de boeken hebben meestal schitterende 

illustraties (al zijn de meningen daarover soms verdeeld), mooie dustjackets (stofomslag om het boek) en ze  

worden afgeleverd in stijlvolle stevige slip- en traycases (hoes of box waar je het boek in bewaart ter bescherming). 

Ware kunst en unieke exemplaren die wereldwijd begeerd worden. 

Voordat je je geluk gaat beproeven, even wat informatie: 

 

*De Amerikaanse Stephen King site met heel veel informatie, een forum, collecties van leden uit de hele wereld en 

pagina’s met alle Collectibles op een rijtje: 

http://www.thedarktower.org/  

http://www.thedarktower.org/palaver/forumdisplay.php?124-Stephen-King-Collectibles-   Catalog  

* Nog een site met Collectibles en prijsinformatie:  

http://www.stephenkingcollector.com/ 

*US en UK uitgeverijen van Collectibles: 

http://www.cemeterydance.com/ 

https://subterraneanpress.com/ 

https://suntup.press/ 

https://www.pspublishing.co.uk/ 

*Facebookpagina’s waar Collectibles worden besproken en verkocht: 

https://www.facebook.com/groups/1884229755159861/ 

https://www.facebook.com/groups/1524323717578302/ 

https://www.facebook.com/groups/819005921473522/ 
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Collectible IT 
It (Het) uit 1986 is in 2011 door Cemetery Dance (US) uitgegeven als  

zijnde ‘The 25th Anniversary Special Edition’. Er zijn drie edities, name-

lijk de Gift Edition (oplage van 2.750), Signed Limited Edition (750) en de 

Lettered Edition (52). De illustraties zijn verzorgd door Glen Orbik, Erin 

S. Wells en Alan M. Clark.  

Stephen King en de drie artiesten hebben de Signed Limited Editions en 

de Lettered Editions gesigneerd. De prijs van de Gift Edition was $125, 

de Signed Limited Edition $475 en de Lettered Edition $2000. De prijzen 

nu worden geschat op om en nabij $700, $2000 en $7000. Dit exemplaar 

kreeg vorig jaar weer veel aandacht vanwege de film en de prijs zal al-

leen maar blijven stijgen. Er zijn in 2012 500 Portfolio’s uitgegeven van $85 per stuk. Bizar feitje: de Signed Limited 

Edition was binnen 30 uur na aankondiging uitverkocht en de Lettered Edition binnen 25 minuten! 

Terminologie: 
Slipcase:  Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming. 
Traycase: Box waar je het boek inlegt, ter bescherming. 
Gift Edition: Een ‘opstap’ exemplaar, niet genummerd en niet gesigneerd in een (meestal) grote oplage. 
Artist Edition: Een genummerd exemplaar dat meestal is gesigneerd door de artiesten die de illustraties verzorgen. 
Signed Limited Edition: Een genummerd exemplaar, wereldwijd kleiner in oplage dan een Gift Edition, dat is gesigneerd door  
Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen. 
Lettered Edition: Een exemplaar met wereldwijd een zeer kleine oplage (26/52) aangeduid met een letter (bijv. A of AA) dat  
gesigneerd is door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen. 
Flatsigned: Een exemplaar, meestal regulier US, dat gesigneerd is door Stephen King tijdens een signeersessie.  
Remarque: De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek getekend.  
Portfolio: Verzameling illustraties van artiesten die los verzameld zijn en in een exclusieve map te koop worden aangeboden. 

Deze maand de  

The Stephen King Collectibles 

Gift Edition            Signed Limited Edition Signeerpagina 

http://www.stephenking.nl/
http://www.stephenking.nl/
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Dit jaar verschijnt een bijzonder exemplaar van Suntup/Dragon Rebound 
Editions (hier links). Een oplage van 26 edities (niet gesigneerd door King) 
voor een prijs van$1475 bij http://dragonrebound.com. 

Ten slotte bestaat er nog een Duits ongesigneerd exemplaar genaamd ‘The 

German Bootleg Edition’ wat onder verzamelaars als een culteditie wordt 

aangeduid. Dit boek is in 1986 door uitgeverij Phantasia uitgegeven 

(oplage 250) voor een prijs van 148 DM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen exemplaren (Signed Limited Edition & Gift Edition) 

 

The Stephen King Collectibles 

Lettered Edition 

Portfolio 
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