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Door: Pitou Spruit

The Stephen King Collectibles

Een vaak gehoorde kreet binnen de ‘Stephen King-gemeenschap’: “Er is in ons land weinig animo voor de gelimiteerde Nederlandse hardcoverboeken van Stephen King”… Dit is helaas waar. 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. En dan hebben wij het over boeken van honderden tot duizenden Ponden/Dollars… Krankzinnig? Het maakt niet uit hoe en wat je verzamelt, als je er maar plezier aan beleeft… daarom laat ik je graag
eens kennismaken met deze speciale uitgaves.

Deze maand de collectible

Revival
Revival (Revival) wordt in 2014, door Hodder & Stoughton (UK), als collectible uitgebracht. Het betreft een oplage van 500 edities met een facsimile (namaak) handtekening in een slipcase met daarop een plectrum. De prijs
was £100,00 en het boek bevatte geen illustraties en geen dustjacket.
Deze editie is nu ongeveer $250,00 waard.

Links de editie van Hodder & Stoughton en
hierboven de pagina met een gelimiteerd
nummer en de facsimile handtekening.
Rechts de plectrum met….goed kijken, nog
een handtekening.

Waterstones en WHSmith, twee grote ketens in Groot Brittannië, brachten twee trade hardcovers in verschillende edities uit die tevens als collectibles aangemerkt kunnen worden. De editie van WHSmith had een paarse
dustjacket en kostte £20,00. De editie van Waterstones, ook £20,00, valt op doordat de randen van de bladzijdes blauw zijn. Hieronder zie je de illustratie die beide edities op de dustjacket hebben.
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Boven de WHSmith en rechts de Waterstones uitgave

In hetzelfde jaar (2014) brengt Luitingh Sijthoff (NL) een gelimiteerde hardcover uit. Het boek heeft een
dustjacket en met zijn oplage van 1000 exemplaren hadden ‘wij’ ook een collectible van deze titel!
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In 2019 brengt Letterpress Publications (US) twee edities uit, een Limited (1500) en een Lettered Edition (52).
De Limited Edition zit in een slipcase en de kaft van het boek is van synthetisch leer. Het boek heeft geen
dustjacket en is gesigneerd door Josh Boone (scenarioschrijver), Bev Vincent (auteur van The Road to the Dark
Tower), Vincent Chong en Francois Vaillancourt (beiden illustratoren). De prijs was $125,00.

Signeerpagina

Limited Edition

Pagina 3

ker in je bil!

OKTOBER

2020

17E

JAARGANG

NR:

8

STEPHEN

The Stephen King Collectibles

Pagina 4

K I NG

FANCLUB

ker in je bil!

OKTOBER

2020

17E

JAARGANG

NR:

8

STEPHEN

K I NG

FANCLUB

The Stephen King Collectibles
De Lettered Edition kostte $1250,00 en werd geleverd in een traycase. Hij was gesigneerd door
dezelfde personen die de Limited Edition hadden gesigneerd.
De artiest Francois Vaillancourt leverde nog een unieke illustratie af die niet in de Limited Edition te zien was.

Lettered Edition
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Signeerpagina Lettered Edition
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Dit jaar (2020) kon je voor $125,00 een portfolio
aanschaffen voor de Limited Edition (400).
Voor de Lettered Edition (52) kostte deze $250,00.
Deze waren stuk voor stuk genummerd/geletterd,
gesigneerd door de artiest en netjes in een luxe map
opgeborgen.

Hierboven de portolio van de Limited Edition

De Limited Edition is nu ongeveer $150,00 waard.
De Lettered Edition ongeveer $1750, maar beiden
zullen zeker in de toekomst in prijs stijgen.
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En alsof het nog niet genoeg was konden de hardcore verzamelaars ook een gesigneerde remarque aanschaffen
van Francois Vaillancourt en/of Glenn Chadbourne.
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Voor mijn Nederlandss exemplaar heb ik een slipcase laten maken. Dat heb ik tevens voor de Engelse trade
hardcovers laten doen.

Boven Luitingh Sijthoff (NL)

Van links naar rechts, WHSmith, reguliere en Waterstones trade

Boven de trade editie van Scribner (US) in een slipcase
van Cemetery Dance (US) met rechts een flatsigned
handtekening. Geen officiele collectible, maar wel één
met een echte felbegeerde handtekening!

Terminologie:
Slipcase; Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming.
Traycase; Box waar je het boek inlegt, ter bescherming.
Dustjacket; Een stofomslag om het boek.
Trade Edition; Een regulier exemplaar.
Limited Edition; Een ‘opstap’ exemplaar, niet genummerd en niet gesigneerd (of alleen door de artiesten die
de illustraties verzorgen) in een grote oplage.
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.
Remarque; De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek getekend.
Portfolio; Verzameling illustraties van de artiesten die los verzameld zijn en in een exclusieve map te koop
worden aangeboden.
Flatsigned; Een exemplaar dat gesigneerd is tijdens een signeersessie.
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Win deze maand
het eerste boek
met Merthe:
Geestverwanten!

Gesigneerd!
Zie elders in deze
Kings Things!
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Verschijningen - Geestverwanten 2 van Hilda Spruit
In oktober 2015 recenseerden we het debuutboek van Hilda
Spruit, met de naam Geestverwanten. In dat boek werd
Merthe’s leventje op zijn kop gezet omdat ze geadopteerd
bleek te zijn. Omdat ze veel vragen had ging ze met tienervriendinnen glaasje draaien, in de hoop dat de geesten haar
verder konden helpen. Ze belandden in een spannend, niet
te stuiten, spiritueel avontuur dat hun leven veranderde.
En dat boek heeft nu een (los te lezen) vervolg gekregen:
Verschijningen. Schrijfster Hilda is 56 jaar en woont en
werkt in Zoetermeer, en won met Geestverwanten in 2016
de Jonge Jury Debuutprijs.

Het heeft even geduurd dus, maar ik heb de grote eer gehad
om een van de proeflezers te zijn voor dit vervolg, waarin
Merthe en haar vriendinnen Fenneke en Anouk er ook weer
zijn. Het boek is prima als standalone te lezen, maar je hebt
wel een voorsprongetje als je het eerste deel al hebt gelezen. Want dan ken je de tienermeisjes al een beetje en
weet je bijvoorbeeld dat Merthe spiritueel begaafd is. En
dat de vriendin van haar tante Tilly een paragnost is met de
naam Margreet, en dat zij de signalen die bij Merthe doorkomen op een laag pitje heeft
kunnen zetten. Dan ontdekt ze een foto van een vermist meisje en beseft ze dat ze niet
anders kan dan luisteren naar haar zesde zintuig. Geleid door de verschijningen die haar
vanaf dan niet meer loslaten, stappen zij en haar hartsvriendinnen een gevaarlijk avontuur tegemoet.
Zal het hen lukken om het meisje terug te vinden? Maar we zijn een jaar verder ten opzichte van het eerste boek, en het blijkt dat Anouk ondanks wat ze meemaakten toch
aan een nieuw spelletje is begonnen dat de geesteswereld niet met rust laat: de Charlie
Charlie Challenge. Bovendien wordt Merthe nu op school gepest omdat Anouk de anderen
in de klas wat heeft verteld over haar gave. Helaas voor Merthe, wordt ze de laatste
nachten steeds wakker omdat er een kilte langskomt en ze dan steeds een paar benen
bij haar bed ziet. Dat wordt steeds erger: ze slaapt slecht en zij is de enige die ze ziet.
Haar vader wil haar naar de psychiater hebben, maar haar moeder en zijzelf willen liever terug naar Margreet, die ook de politie helpt met het oplossen van zaken. Als Anouk
dan last blijkt te hebben van oorsuizen na het spelletje Charlie Charlie denken ze dat er
nog geestresten in haar hoofd zitten en besluiten ze om samen te spijbelen en naar tante Margreet te gaan. Later blijkt het allemaal te maken
te hebben met het spoorloos verdwenen meisje Demi.
Een lach en een traan
Margreet wordt betrokken bij de politiezaak en omdat
Merthe steeds meer te zien krijgt wordt ook zij min of
schieten over je
meer gedwongen te helpen om de zaak op te lossen.

gezicht terwijl je leest,
maar de spanning laat je
niet los tot het einde!

Ik wil meer dan dit zeker niet verklappen, maar in dit
boek komen voor een tiener veel belangrijke thema’s aan
bod zoals de tweede wereldoorlog, social media, ouders
van een vriendin die gaan scheiden, verliefd, vriendjes, gepest worden, ruzie met je beste vriendin,
maar ook misdadigers die het op haar voorzien blijken te hebben. En dat naast de
nodige spiritualiteit en paranormaliteit. Nu ben ik natuurlijk allang geen tiener
meer, maar ik vond het ontzettend spannend geschreven. Het is heel mooi opgebouwd, het klemt zich aan je vast en heeft een fantastische spanningsboog die je in
sneltreinvaart zo door het boek trekt. En het blijft dus ook spannend tot het laatste
woord! Je voelt Merthe’s onrust omdat haar gave weer op volle kracht terug is, dat
haar stoere vriendin het moeilijk heeft en ook de vlinders in haar buik voor dappere
Maikel.
Het is duidelijk te merken dat de schrijfster zich goed heeft verdiept in spiritualiteit en hoe de politie omgaat met verdwijningen. Daarom zit het boek vol kleine,
mooie details die het verhaal helemaal afmaken. Het einde is bijzonder stoer, en
de epiloog belooft een vervolg. Ik hoop echt dat Maikel en Merthe een vervolg gaan
krijgen en Hilda een derde deel gaat schrijven van wat inmiddels een geweldig toffe
serie blijkt te worden. Wat ik al schreef over het eerste deel, geldt zeker voor dit
vervolgverhaal: het is echt de moeite om te lezen, en wat mij betreft wordt er ook
een film van gemaakt. Het is bijzonder spannend, met een mooie, volle vaart en
daarnaast bijzonder goed verteld.
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