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Een nieuw jaar, een vertrouwd geluid
De eerste Kings Things van een gloednieuw jaar ligt weer voor je. Namens de
fanclub wensen wij je een gezond, veilig en gelukkig nieuw (King) jaar.
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2264 fans
1357 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Zoals gebruikelijk een korte terugblik op 2015. Het 2e deel van de detective
Hodges-trilogie Eerlijke Vinder zag het daglicht, evenals De Bazaar van boze dromen. De fanclub was voor het eerst als zelfstandige kraamhouder aanwezig op de
grote Deventer Boekenbeurs. Ook waren we weer te vinden op de Boekenbeurs
van Wageningen en op de 1e Magnificentfair in Rijen. We organiseerden weer een
klein, maar fijn Dollarbaby Filmfestival in Nieuwegein, waar we ons dit jaar zelfs
mochten verheugen in de aanwezigheid van de regisseur van de eerste Belgische
dollarbaby, genaamd Nona.
Wij danken hier op deze plek zoals gebruikelijk alle fans die hun boeken en
merchandise via de fanclub aanschaften in 2015, we danken onze vaste donateurs
(de heer Van Bogget en Stephen King Boekwinkeltje) en natuurlijk onze vrijwilligers, zonder welke wij geen zaken zouden kunnen organiseren of deze Kings
Things zouden kunnen uitbrengen.
En dan even een blik in de toekomst. Wat staat er op de agenda voor 2016?
Als het goed is komen er 2 films uit (of dit ook in Nederland gaat gebeuren is nog
afwachten), te weten Cell en 22-11-63. Het derde deel van de Detective Hodgestrilogie wordt in 2016 verwacht en zoals we King de laatste jaren kennen, staat er
hopelijk nog een boek op stapel voor dit jaar. De fanclub zal naar alle waarschijnlijkheid weer te vinden zijn op de Boekenmarkt in Wageningen en op de Boekenmarkt in Deventer en we verwachten dit jaar ook weer een ‘gewone’ fanclubdag
te organiseren. En we willen op deze plek toch nog even Joe Hill noemen, die dit
jaar (als het goed is) zijn opwachting gaat maken op de Dutch Comicon in maart
2016 in Utrecht (zie verderop in deze Kings Things).
Wij hebben weer zin in 2016, jullie hopelijk ook!
In deze Kings Things maar liefst TWEE kansen om boeken te winnen. En helaas, in
deze eerste editie vind je niet al onze normale rubrieken terug. De griep heerst
en heeft de helft van onze crew is gevloerd… dus we doen het met wat we hebben!
We hopen dat jullie deze Kings Things in betere gezondheid dan die van de crew mogen lezen, maar als
je ook gevloerd bent: beterschap! En uiteraard veel
leesplezier!

De Stephen King Fanclub crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 2

De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, parapluus en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel, via Boekentip.nl, ECI, Bruna of via Stephen
King Fans: hartelijk dank voor
jullie ondersteuning!
We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.
Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag
naar
keuze
op
NL08KNAB0725036737
t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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De doos van Herman
Herman kwam weer met drie bananendozen vol boeken om weg te geven aan jullie, de fans.
Op facebook was een actie dan ook snel gestart en hebben we zo’n 30 fans blij kunnen maken
met een of meerdere boeken. Herman gaf aan dat er alweer een volgende doos klaar staat, dus
deze acties zullen nog wel vaker volgen…
We hopen dan ook dat iedereen de gemaakte verzendkosten naar ons heeft teruggestort, zodat
we dit soort acties ook in 2016 kunnen blijven doen. Voor iedereen die dat al deed: bedankt!

Cell

Eindelijk is dan bekend geworden wanneer de première
van de verfilming van Mobiel zal plaatsvinden, namelijk
op het Scotland’s Glasgow Film Festival, op 26 februari.
Of en wanneer de film ook in Nederland te zien zal zijn,
is ons nog niet bekend.

22-11-1963
Veel nieuws over deze film de afgelopen maanden,
maar nu kwam eindelijk de officiële trailer online. Ook
de titels en lengtes van de afleveringen zijn bekend:
Episode 1: The Rabbit Hole (01:22)
Episode 2: The Kill Floor (00:54)
Episode 3: Other Voices, Other Rooms (00:47)
Episode 4: The Eyes of Texas (00:53)
Episode 5: The Truth (00:44)
Episode 6: Happy Birthday, Lee Harvey Oswald (00:48)
Episode 7: Soldier Boy (00:50)
Episode 8: The Day in Question (01:00)
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Elba als Roland?
Het lijkt erop dat het gerucht dat Idris Elba de rol van
Roland in The Dark Tower verfilming vertolkt, wat meer
is dan alleen maar een gerucht. Akiva Goldsman, die
het project schrijft en produceert, sprak erover in een
interview: ‘Ik denk dat Idris Elba het beste idee is om
Roland te laten spelen, en ik ben er erg trots op omdat
hij een fantastische acteur is en ik kan niet enthousiaster zijn dat hij een rol zou kunnen spelen. Ik begrijp
dat er mensen zijn die erg denken aan het verhaal, en
de racistische politiek die kan spelen. Dat respecteer
ik, maar dat zijn geen dingen waar we niet over nagedacht hebben. De racistische *@#!# kunnen zichzelf
@#$!@#!” Toen hem werd gevraagd of het switchen van
het ras van Roland al in het project was opgenomen of
dat het iets is dat uit de casting voor de film kwam,
antwoorde hij: ‘100% zeker weten hebben we de man
genomen die het beste is voor deze rol. Je hebt verwachtingen van elke rol, en als je een acteur hebt die
een rol speelt, is het toch altijd anders. Films zijn levend, een film is geen boek. Ik denk dat we als filmmakers altijd interpreteren, en je bent welkom om het
met onze visie eens te zijn, maar ik wil je aanmoedigen
om dat met een open hart te doen.’ King zelf geeft niks
om de kleur van de scherpschutter. Als hij maar snel
zijn pistool kan trekken!. We zullen moeten afwachten
tot januari 2017 voor we echt meer te weten komen…

Will Poulter geen Pennywise meer?
Het lijkt erop dat er nog geen Pennywise bekend is...

Bill Hodges trilogy
In de USA brengt men de trilogie
van Bill Hodges straks in een hardcover met een case er om. We hopen dat onze Nederlandse uitgever
Luitingh dit mooie voorbeeld ook
navolging zal geven: bijv. dat je als
je het laatste deel als gelimiteerde
hardcover besteld ook die mooie
hoes verkrijgbaar zal zijn...!…
HINT! :)
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door Chrissy

DEZE BOEKEN!
Doe mee met de prijsvraag en
maak kans op deze titels.
We geven er van elk 3 weg!

Van de auteurs kregen wij van elk boek drie exemplaren om weg te geven, en die kun je nu winnen
door mee te doen met de prijsvraag. In deze Kings Things vind je van beide boeken een recensie terug. Voor elke schrijver staat hieronder een aparte prijsvraag. En je mag natuurlijk met allebei meedoen - maar stuur dan voor elke oplossing een aparte email.
TIP: surf naar de website van de auteur (de link staat bij de recensie) om het antwoord gemakkelijk
te kunnen vinden.

Als je Gerechtigheid van Mark van Dijk wilt winnen is dit de vraag:
In Gerechtheid heeft Daisy Guldemondt de hoofdrol. Tel haar leeftijd op bij de leeftijd van Jack
Klinkhamer uit Bloeddorst en de uitkomst van die som is de oplossing.
Stuur je antwoord met je naam en adresgegevens voor 20 februari a.s. naar fanclub@stephenking.nl
met in het onderwerp: prijsvraag Gerechtigheid. Je adresgegevens worden doorgegeven aan Mark,
die je boek zal signeren en opsturen.

Als je Drakenzieler van Cocky van Dijk wilt winnen is dit de vraag:
Op de website van Cocky staat de verschijningsdatum voor Drakenzieler 2. Zet de maand om in het
juiste cijfer, en tel alle getallen los van elkaar bij elkaar op (bijv 12 = 1+2). Noteer de datum en de
uitkomst (een bekend getalletje mag ik wel zeggen) in je mail.
Stuur je antwoord met je naam en adresgegevens voor 20 februari a.s. naar fanclub@stephenking.nl
met in het onderwerp: prijsvraag Drakenzieler.

Win
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Doe mee met de prijsvraag en
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NIEUWE
Prijsvraag Februari
Wegstreper
Streep horizontaal en verticaal de letters weg die samen de titel van het verhaal vormen dat in
het aangegeven jaar (in het Nederlands!) verscheen. Eenzelfde letter kan slechts voor één woord
worden gebruikt. Lidwoorden zijn weggelaten uit de titels. De overblijvende letters vormen,
achter elkaar gelezen, een woord dat van toepassing is op Stephen King.
VOORBEELD: Stel dat we je vragen om een boek uit 1991 uit de volgende lettersoep te halen:
N O E P O R D M Z A H W A K
De letters die je dan wegstreept zijn dan:
N O E P O R D M Z A H W A K
Stuur je antwoord vóór 20 februari 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag februari”. Kies ook een boek uit
de lijst hieronder, en vergeet je adresgegevens niet zodat we je de prijs kunnen toesturen!
Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1. Drakenzieler - Spiegelgeest van Cocky van Dijk (leesexemplaar)
2. De Erfgenaam van Herlewinne door Van Rillaer & Vermaelen (leesexemplaar)
3. De vrouw die niet opgaf van Val McDermid (leesexemplaar)

2009
1983
2000
1984
1996
2013
2001
2013
1994
2013
1988
2007
1992
1990
1985
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Dit zijn de goede antwoorden van de prijsvraag in de vorige Kings Things. De winnaar die al deze antwoorden ook
goed had is geworden: Dirk Vreys uit Oud-Turnhout (B). Jouw gekozen boek komt zo snel mogelijk naar je toe!
1.

De Vervloeking uit Polen, Italië, Bulgarije

6.

De Noodzaak uit Bulgarije, Israël, Polen

2.

Insomnia uit Georgia, Bulgarije, Israël

7.

Desperation uit Kroatië, Georgia, Israël

8.

Aardedonker z. st. - Bulgarije, Zweden, Vietnam

3.

Bezeten Stad - Argentinië, Griekenland, Hongarije

4.

De Shining uit Latvia, Macedonië, Estonia

5.

Rose Madder uit Kroatië, Griekenland, Israël
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9.

10.

Misery uit Israël, Bulgarije, Griekenland

Dodenwake uit Finland, Argentinië, Bulgarije

1 april! K
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Pennywise / It
In september stapte regisseur Cary Fukunaga op,
en een maand later werd
bekend
dat
Andy
Muschietti het verder zal
overnemen. De film zal
hoogstwaarschijnlijk deze zomer worden opgenomen en men is op het moment aan het casten. Muschietti zag de
door Cary gekozen Will Poulter als een van de mensen bovenaan zijn lijst, maar inmiddels is bekend dat deze samen met Cary is opgestapt. Wie dan wel de nieuwe Pennywise wordt, blijft vooralsnog een raadsel!

Joe Hill’s nieuwe boek: The Fireman
In de USA (en hopelijk ook in Nederland) komt op 17
mei 2016 het vierde boek van King’s zoon Joe Hill uit.
Eerder kwamen al de boeken Zwart Hart, Nosferatu en
Hoorns in het Nederlands uit. In een interview in 2013
gaf Hill al eens aan dat dit zijn versie is van ‘The Stand’
en dat het een science-fiction boek is over hoe je
gelukkig kunt blijven in donkere tijden. Het is een dikkertje van zo’n 600 pagina’s. Trailer Joe is een aardje
naar zijn vaartje en wij zijn vast benieuwd!
Wist je dat we ook een facebookpagina van Joe Hill
onderhouden?

Joe Hill op De Dutch Comic Con
Joe Hill is aanwezig op De Dutch Comic Con, die wordt
gehouden op 26 en 27 maart in de Jaarbeurs in Utrecht.
Onze voorzitter probeert (tot nog toe helaas zonder
resultaat) of Joe wellicht ook Stephen King fans wil /
kan ontvangen. Een aantal crew van de fanclub zal op
zaterdag in elk geval aanwezig zijn. Joe zal signeersessies houden en meedoen aan panels. Hij staat in de
stand van het American Book Center in hal 9.
Tickets voor 20 euro - en er zijn veel meer beroemdheden.

Boekenacties aankondiging
Deze maand kun je al boeken winnen van Mark van Dijk
en Cocky van Dijk (en nee, voor zover we weten geen
familie van elkaar) maar volgende maand hebben we
weer een dubbele boekactie! Je kunt dan boeken winnen van Adrian Stone en Tais Teng!

King binnenkort in Todayshow
King was te zien in de Todayshow vanwege de start van
de Hulu-serie 22-11-1963. Hiernaast een foto van de
opnames hiervan. Kijk hier naar het filmpje.
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door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

2015

Het definitieve
omslag heeft het
artwork van de
serie

LET OP!
Bij de boekhandel is ook een klein
boekje met de voorzijde van de paperback van Bazaar van Boze dromen
verkrijgbaar. Er staat een kortingsbon
in voor Bazaar van boze dromen en
een verhaal: Rotjoch. Een musthave
voor de verzamelaars!
Het is al duidelijk dat niet alle boekhandels dit boekje hebben aangeschaft, dus wellicht moet je even op
zoek…
We hebben er een aantal gekregen
van de uitgeverij, en in de loop van
dit jaar gaan we jullie daar blij mee
maken!
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Datum:

Soort:

Details:

Februari 2016

Boek

22-11-1963 midprice met filmomslag (cover nog onbekend)
Paperback 12,50
ISBN: 9789021018584
Verfilmd door J.J. Abrams

Mei 2016

Boek

De eerlijke vinder Midprice
Paperback 10,00
ISBN: 9789021018058

7 juni 2016

boek

Wisseling van de Wacht - 3e
deel in de Bill Hodges trilogie.
Meer informatie volgt.
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten, Pennywise- en Stephen King poppetjes. De Constant Reader bekers met de handtekening
van King erop halen wij voor je uit Amerika. Door bestellingen te verzamelen en dan in één keer te bestellen, scheelt dat veel verzendkosten (steeds minimaal 5
tegelijk bestellen). Het kan dus even duren voor je de
beker in huis hebt, maar we brengen je op de hoogte
zodra de bestelling in Amerika geplaatst wordt. Met
onze aanschaf steunen wij met elkaar ook nog eens de
Haven Foundation — een initiatief van Stephen King. Als
je wilt weten wat de Haven Foundation doet, kijk dan
op hun website. In de shop kun je ook de laatste nieuwe
boeken bestellen, zolang de voorraad strekt!

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn (Dankie
Sai!) en word ook (maandelijkse) sponsor! Dank ook aan
iedereen die een of meer boeken bestelde in onze shop!

Sok is niet te koop

Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug,
dan kunnen we dit blijven doen! Ondersteun ons werk
en stort een bedrag(je) naar keuze op bankrekening
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te Utrecht.

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
Als je nieuwe boeken, muziek of films wilt bestellen via het internet, kun je heel goed terecht bij Bruna of ECI, maar ook bij
e-books.nl en Boekentip.nl. Wij maken gebruik van een associated programma bij hen, wat wil zeggen dat we van iedere verkoop een heel klein percentage in onze fanclubkas gestort krijgen. Maar alle kleintjes tellen mee voor ons! Dit geldt overigens voor alle producten die zij online aanbieden, niet alleen voor Stephen King gerelateerde zaken! Om voor de eigenaar
van het associated programma duidelijk te maken dat je via ons komt en om het percentage aan ons toe te kunnen kennen,
moet je wel bestellen via de link onder de banner in deze Kings Things of op de website!
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar
ook nieuw en naast een klein beetje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen King
boeken. Er is een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken nog goedkoper uit bent. De boeken zijn al niet duur, en er gaat altijd 10% van de
verkoop naar de kas van de fanclub!
Er zijn ook poppetjes, DVD’s boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes
met bedels met een Stephen King thema te koop in de winkel op marktplaats. Je
kunt aankopen vanuit beide winkels met elkaar combineren!
Verzenden via DHL duurt wel iets langer, maar de kosten zijn ook lager: Voor 4 euro
verzenden (zelf afhalen bij DHL of Kialapunt) of voor 5,75 aan de deur gebracht
(tegen 6,95 via PostNL) voor een doos (tot 10 kg, binnen Nederland). Voor België is Kiala het goedkoopst: 7,50 voor een pakket in formaat L (vergelijkbaar met tot 10 kg). Kosten die wij niet maken
rekenen we natuurlijk ook niet door, en dat scheelt in jouw portemonnee! Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw boekbestelling!
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Hoe lang ben je al King-fan, Patricia en hoe komt dat zo?
Ik ben sinds mijn veertiende al Kingfan.
Ik ben met de boeken van Stephen King in aanraking gekomen toen ik als 14-jarige met een
vriendin ging eilandhoppen in Griekenland. Om de tijd te doden tot er weer een boot kwam,
kreeg ik een Engelstalig boek van Stephen King in handen. Dat was It.....
Ik zat gelijk helemaal in t boek, en er was weer een fan bijgekomen.

Werk/School: bloemenwinkel

Deze keer in Luckey
Quarter de antwoorden
van:

Pa t r i c i a
Mooring
Luckey Quarter staat
letterlijk vertaald voor
gelukskwartje, of gelukshoekje. De naam voor
deze rubriek is natuurlijk
gebaseerd op het verhaal
van Stephen King (uit
Alles is Eventueel). Als
jouw e-mailadres uit ons
nog steeds groeiende
adressenbestand
wordt
gehaald, is dat met recht
een
gelukkig
hoekje
geweest! Want iedereen
die staat ingeschreven
om ons magazine te
ontvangen heeft daardoor kans om de “Luckey
Quarter email” van de
fanclub te ontvangen. We
trekken elke maand uit
dit bestand willekeurig
een e-mailadres.
Je krijgt altijd een prijs
(je) voor je deelname.
Die zal elke keer weer
anders zijn en je ziet
vanzelf welke verrassing
er bij je op de mat valt
als je meedoet!
Patricia gaan we blij
maken met een gelezen
exemplaar - maar wel
1e druk - van DUMA.

Woonplaats: Hoogvliet (Rotterdam)

Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete film is The Green Mile (op de tv gezien). Die maakt zoveel indruk op me, gewoon
het simpele feit dat het zo levensecht kan zijn… Ik had zo'n medelijden met John Coffey die
gewoon onschuldig was....
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
De films verzamel ik niet....maar de boekenverzameling groeit gestaag!
Tegenwoordig koop ik de boeken die nieuw uitkomen. De Bazaar van boze dromen heb ik al in
bestelling staan, en voor de laatste van de trilogie (End of Watch) ben ik alvast aan ‘t sparen!
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
De boeken die ik nog mis in mijn verzameling zijn onder andere Duma, Eenmalige zonde en
Achtbaan. Dit laatste omdat dit zijn eerste boek is na zijn verschrikkelijke ongeluk. Ik mis nog
wel meer maar deze drie spreken mij ‘t meeste aan....! (Ik vind de poppetjes van Stephen King
en Pennywise ook geweldig… zoals je ziet staan ze ook in mijn boekenkast)
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Andere schrijvers die ik graag lees zijn o.a. Nele Neuhaus, Peter Robinson en Loes den Hollander.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Ik weet eigenlijk niet meer zo
goed hoe en wanneer ik bij de
fanclub terechtgekomen ben,
maar dat zal vast een keer via
een boek of internet gegaan
zijn. Me gelijk aangemeld en
dat was een schot in de roos! En
het bevalt nog steeds. Ik vind de
Kings Things altijd heel gezellig,
en ik kijk er ook altijd graag
naar uit...dan kan je me beter
met rust laten anders ben ik
niet te genieten als ik gestoord
word...
Heerlijk om alles te lezen, en
doe graag met de puzzels mee.
Welke vraag zou je aan Stephen King willen stellen?
Welke vraag ik Stephen King wil
stellen is of hij nog steeds lol
heeft om boeken te schrijven,
en of zijn fantasie nog niet uitgeput is....al zoveel boeken
geschreven… En ik wil natuurlijk
zijn handtekening: dat is de
kers op de taart.
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of suggesties?
Ik heb geen tips of op of aanmerkingen en vind het juist een
eer om in de Kings Things te
staan.
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Wat is je favoriete boek en waarom?
Mijn favoriete boek is om bovengenoemde reden dan ook "Het". Ik heb het gelijk aangeschaft
toen ik thuiskwam en ben ook gelijk weer verder gaan lezen, ik had het natuurlijk nog lang niet
uit… en bleef dan ook gelijk in vakantiesfeer....heerlijk!
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In april 2014 is, als onderdeel van de festiviteiten rond het veertigjarig bestaan van Carrie, een project
gelanceerd waarbij elke maand in 2015 twee of drie reviews verschijnen van een Stephen King-boek.
Elk boek wordt door een andere schrijver gerecenseerd. Die recensies vertaalden we en lees je hier!
Deze recensie verscheen op 2 FEBRUARI 2015

Danse Macabre, reviewed door Kevin Bufton
Ik wist dat ik me hiervoor niet vrijwillig had moeten aanmelden.
"Danse Macabre" is van heel Stephen Kings indrukwekkende oeuvre het moeilijkste om te
reviewen. Als ik één van zijn romans had gepakt, dan had ik een uitvoerige uiteenzetting kunnen geven over de snelheid, de karakterisering en de plot. Had ik gekozen voor
één van zijn meer conventionele non-fictie werken, zoals "On Writing" of “Faithfull”,
dan had ik hun nauwkeurigheid en nut kunnen bespreken.
Maar, nee: ik heb besloten om te kijken naar Kings essay (met de lengte van een roman)
over het horrorgenre in de populaire media van 1950 tot 1980 — een 450 pagina’s tellend adviesstuk dat mijn gebruikelijke review technieken tart.
Lekker slim van me.
Ik mag dan nog blij zijn dat "Danse Macabre" een fantastisch boek is. Net zoals H.P. Lovecraft's essay, "Bovennatuurlijke Horror in literatuur" (1927), vind ik dat het verplichte
lectuur is voor elke toegewijde fan van het genre.
Als bezoeker aan het ‘King for a Year’ blog bent u ongetwijfeld een fan van de schrijver. Zijn romans hebben regelmatig nieuwe grond op het gebied van horror aangeboord, zijn korte verhalen zijn enkele van de mooiste die
ooit aan papier zijn toevertrouwd; niet alleen op het gebied van horror, maar in de literatuur als een geheel. Zijn
werk heeft onherroepelijk het gezicht van de moderne horrorfictie veranderd (of dat al of niet een goede zaak is,
staat open voor debat en is een discussie voor een andere keer).
Met dat alles zal ik vrolijk instemmen, maar geen hiervan is de reden waarom ik een diepe en aandoenlijke (zij
het enigszins ruige en mannelijk) liefde voor Stephen King heb. Daarvoor zou je moeten kijken naar de
“voorwoorden” die hij heeft geschreven voor zijn verschillende heruitgaven ("The Green Mile" springt mij in gedachten, net zoals de uitgebreide versies van "The Stand" en "The Dark Tower: The Gunslinger") en zijn collecties,
niet te vergeten zijn interviews en zijn inleidingen tot boeken van andere schrijvers.
Hier is een man die voor de rest van zijn dagen kan leven van zijn reputatie en de boeken die hij nog op de plank
heeft liggen. Hij hoeft nooit meer een pen op papier te zetten, en toch — om hem te horen spreken over dit genre waar we allemaal van houden (waarom zou jij anders hier zijn?) met een dergelijke openhartigheid en dergelijke ongebreidelde vreugde, nou, dat is genoeg om het meest donkere hart van een horrorfan te verwarmen.
En dat is wat "Danse Macabre" is, het is in de kern een liefdesbrief aan de wereld van horror.
Het boek hoofdstuk per hoofdstuk bespreken zou een oefening in futiliteit zijn. Het volstaat te zeggen dat King
begint met het definiëren van de algemene voorwaarden voor horror, alvorens ons een korte geschiedenisles over
de grondpijlers van het genre ("Dracula", "Frankenstein" en " The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ") te geven. Er zijn een paar autobiografische passages in gegooid, maar ze die worden meer gebruikt ter illustratie dan
dat ze gekozen zijn op basis van ijdelheid. Voor het grootste deel zijn ze heel charmant (hoewel, als je “On
Writing” hebt gelezen, is er niet veel hier dat u al niet bent tegengekomen). Het belangrijkste van het boek is
Kings overzicht van horror in de vier belangrijkste media (radio, televisie, film en boeken) en dit is waar "Danse
Macabre" werkelijk om draait.
Soms voelt het als een praatje met een oude vriend, misschien zittend in lederen fauteuils met een hoge rug, een
karaf met brandy aan elkaar doorgevend. Kings persoonlijkheid en zijn onstuitbare passie voor het genre glanst je
van elke pagina tegemoet als hij pleit dat "The Outer Limits" een betere show is dan "The Twilight Zone", of als hij
lyrisch schrijft over de auditieve goocheltruc die "Lights Out" zo’n fenomeen maakte in de oude radiotijd. Hell, hij
probeert zelfs het onmogelijke door Harlan Ellison's buitengewone bijdragen aan het genre tot een pagina of dertig te beperken – een hele prestatie op zich.
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Ik ga niet tegen u liegen, het is een enorm boek om in één keer uit te lezen.
Er is zo veel informatie om op te nemen en zo veel voorbeelden ter illustratie van elk van Kings punten, maar dat is ook deels het fijne van het boek.
Ik was 14 toen ik voor eerst het boek heb gelezen en iets van een beginner
zover het mijn kennis van horror geschiedenis betrof. Ik had sommige van
de grote namen gelezen (waaronder King), maar ik was niet zo goed bedreven in het genre als ik nu ben. Veel van die groei kwam dankzij "Danse Macabre".
Voor elk medium, geeft King een pak van relevante voorbeelden en, in de
twintig jaar sinds ik het voor het eerst las, ben ik nog nauwelijks dieper dan
het oppervlak gekomen. Het is dankzij dit boek dat ik voor het eerst kennis
nam van Ray Bradbury en Harlan Ellison, Dario Argento en Tobe Hooper, en
laten we de anachronistische geneugten van horrorradio niet vergeten.
En dat was slechts in de hoofdtekst van het boek. In de bijlagen vermeldt
hij meer dan honderd films en boeken uit de periode waarvan hij vindt dat
het boegbeelden van het genre zijn, genoeg om elke horrorfan een tijdje
bezig te houden.
King en ik verschillen van mening over bepaalde kwesties, met name over
de tien boeken die hij kiest om aan te tonen wat het beste van horrorfictie
gedurende die periode is. Persoonlijk, zou ik Richard Matheson’s "Hell House" gekozen hebben in plaats van "The
Incredible Shrinking Man", James Herbert met "The Survivor" in plaats van "The Fog" en Ray Bradbury "The Illustrated Man" in plaats van "Something Wicked This Way Comes". Maar hey, het is Kings boek en Kings keuze. Wanneer
ik een goed verkopende horrorauteur geworden ben, kan ik mijn eigen keuzes maken, toch?
"Danse Macabre" is een product van zijn tijd. Veel van de punten die King over horror en de gevolgen daarvan
maakt, zijn nu gemeenschappelijk taalgebruik onder schrijvers, maar dat neemt niets weg van het boek zelf. Het
is een leuke, informele reis door de donkere gebieden, en één die deze lezer een ervaring rijker heeft gemaakt.
Eén laatste opmerking: ik las "Doctor Sleep" vorig jaar en heb er van genoten. Ik kon niet helpen te denken dat
van al zijn werken, het boek waar ik echt geen vervolg op
wilde zien niet "The Shining" was, maar juist “Danse Macabre”.
Kom op meneer King... wat vind je er van?

Kevin G. Bufton is een vader, echtgenoot en horrorschrijver
van ergens in de dertig, in die geschatte volgorde, van Birkenhead op het Wirral schiereiland. Zijn korte fictie verscheen in meer dan veertig tijdschriften, anthologieën en
websites over de hele wereld.
Hij woont samen met zijn vrouw en hun twee prachtige kinderen en hoopt op een dag mensen voor zijn beroep aan
het schrikken te kunnen maken. Voor meer informatie kun
je op zijn website kijken.
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Gerechtigheid van Mark van Dijk

door Chrissy
Oorspronkelijke
titel:
Gerechtigheid
Uitgever:
Nimisa
Jaar van uitgifte:
2015
Aantal pagina’s:
285
ISBN:
9789492306012
Link/urls:
Auteur
Interview met Mark

Win
dit boek!
Doe mee met de
prijsvraag en maak
kans op dit boek.
We geven er 3 weg!

Dit is een boek waarvan je het jammer zult vinden als je het uit hebt. Voor je
gevoel zou je, ondanks dat het verhaal echt af is, nog wel uren willen doorlezen.
De uit Katwijk afkomstige Mark, die eerder al eens op de Stephen King Fanclubdag
acte de préséance gaf, schreef eerder de boeken Kwade Geest, Bloeddorst en het
jeugdboek het Mysterie van de Poldergruwel. Ik heb ze allemaal gelezen en het
zijn allemaal prettige boeken om te lezen - maar toch wat meer voor jongvolwassenen. Gerechtigheid steekt hier voor mij met kop en schouders bovenuit. De
schrijver is volwassen geworden in zijn schrijfstijl en waar het in zijn vorige boeken altijd netjes bleef, worden in Gerechtigheid volwassen thema’s behandeld
zoals mishandeling, verkrachting, verwaarlozing en de angst die daar bij hoort…
Mark is in de huid van Daisy gekropen, en het is niet te merken dat dit verhaal
door een man is geschreven. Kleine details zijn feilloos uitgewerkt. Erg knap gedaan.
Een zusje dat verongelukt, een vader met losse handjes en een moeder die niet
van haar houdt. Daisy Guldemondt heeft het niet makkelijk en heeft op haar jonge leeftijd al meer meegemaakt dan een ander in een heel leven. Op een dag
krijgt ze een aanzienlijke som geld tot haar beschikking, en dat is ook waar dit
boek begint. Het is goed dat op de achterzijde van deze hardcover met zwart/
rode omslag, een klein fragment staat. Zo weet de (eventueel nietsvermoedende)
lezer wat hem/haar te wachten staat. Dat fragment zegt heel veel over de stemming en de sfeer van het boek. Het is namelijk best heftig!
Het boek begint met een intrigerend voorwoord van Daisy zelf. Ik was meteen
verkocht. Ze meldt dat ze het verhaal van achter naar voor gaat vertellen, omdat
ze wil dat je haar kent zoals ze nu is. Het vervolgt met wraak. Daisy is op zoek
naar gerechtigheid en neemt wraak op haar verkrachter, haar mishandelaar en
zelfs haar ouders. Op een bijzondere manier, soms heel subtiel, neemt ze iemand
hiervoor in de arm. Soms is dreigen genoeg, maar het gaat ook mis. Daisy doet het
op een manier waarbij je wel van blijft houden, en het lijkt soms een karaktertrek die helemaal niet bij haar persoonlijkheid past. Dat je eerder zou zeggen
‘zou je dat nu wel doen’, maar na de uitleg denkt dat ze groot gelijk heeft gehad
en er geen andere manier is. Verrassende ontwikkelingen zorgen ervoor dat je het
feit dat ze eigenlijk een moordenares is, zelfs een beetje vergeet, want Daisy is
een meisje dat je echt heel aardig vindt.
Als ze klaar is met haar wraak, ongeveer halverwege in het boek, begint het verhaal van voren af aan en krijg je de situatie waarin ze vertelt wat er is gebeurd en
waarom ze wraak wilde nemen. De band die zij heeft met haar zusje als kinderen
van een moeder die het allemaal niks lijkt te kunnen schelen dat hun vader hen
mishandelt en de angst waarin zij als kinderen leven, komt op mij levensecht
over. Ondanks dat ze als kinderen wel erg volwassen overkomen en de situatie
met de kinderbescherming misschien niet helemaal kan kloppen in de werkelijkheid, doet dit toch niets af aan het verhaal. Hoe ze bij opa en oma komen te wonen, en hoe hartverscheurend het is als zij sterven. Vrienden Ricky en Tjeerd die
toch niet zo blijken te zijn zoals ze in eerste instantie lijken. En vriendin Femke,
die haar jarenlang helpt en haar door dik en dun ondersteunt, en die ze bijna verliest als ze haar wraak aan het eind van haar boek aan haar opbiecht.
De schrijver heeft bijzonder goed onderzoek gedaan, of heeft zelf ervaring met
mensen die in gelijksoortige penibele situaties zijn beland. Hij heeft dit echt heel
goed verwoord. Het is geschreven alsof je er naast staat en meekijkt terwijl Daisy
haar verhaal doet. Die manier, en hoe de emoties van de karakters je pakken,
vind ik echt geweldig goed gedaan. Het is gemeen en vals wat er gebeurt met
Daisy en je kunt niets anders dan meeleven. Je mag haar gewoon, en kan je bijna
de manier waarop zij wraak neemt niet voorstelen. Door de manier waarop het is
geschreven, vergeef je het haar ook direct, alsof wraak echt de enige logische
manier is (in plaats van bijvoorbeeld een psychiater en proberen te verwerken
wat haar is overkomen).
Onderaan op de voorkant van de kaft staat ‘een roman’. Dat doet toch niet helemaal recht aan dit boek, dat echt rete-spannend is, niet weg te leggen en waar
een flinke vleug horror en ook humor in verwerkt zit. Vlak na de eerste pagina’s
viel mijn mond al open van bewondering en verwondering en ik was meteen gegrepen, mede dankzij de vlotte schrijfstijl. En dan is het jammer dat het uit is…
Zucht…
Hele vette aanrader dit!
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Drakenzieler 1: Spiegelgeest van Cocky van Dijk

door Chrissy
Oorspronkelijke
titel:
Drakenzieler
Boek 1 Spiegelgeest
Uitgever:
Zilverspoor
Jaar van uitgifte:
2014
Aantal pagina’s:
353
ISBN:
9789490767679
Link/urls:
uitgeverij
auteur

Win

dit
boek!
Doe mee met de prijsvraag en
maak kans op dit boek.
We geven er 3 weg!

In 2014 schreef Cocky van Dijk haar eerste boek: Spiegelgeest. Zij
is haar hele leven al actief aan het werk in de boeken en ook
schrijfster van toneelspellen rondom Sinterklaas. Samen met haar
man is ze sinds vorig jaar ook de uitgever van Zilverspoor.
Drakenzieler moet een trilogie worden, en in 2015 is het tweede
deel (Sluimergeest) dan ook al verschenen.
De jonge Fenna ontvlucht haar verschrikkelijke vader om naar de
Drakenburcht te gaan, waar je een opleiding kunt volgen om in
dienst te staan van de machtige Draken. Ondanks dat er geen andere meisjes in de Drakenburcht zijn, krijgt Fenna een kans en ze
slaagt voor de proeve en wordt zelfs opgeleid als Drakenzieler, het
belangrijkste ambt waarbij men de zielen van stervende draken
helpt overgaan naar ‘de moeder’ zodat ze weer herboren kunnen
worden. In deze samenleving, waar Draken en mensen al honderden jaren in harmonie samenleven, slacht de Kring op gruwelijke
wijze de ene na de andere Draak af en steelt hun zielen. Het verraad bereikt ook de Drakenburcht. Tijdens een gevaarlijk ritueel
wordt Fenna in de val gelokt. Ze weet zich echter met haar geest
vast te klampen aan de ziel van haar monsterlijke belager. Fenna
kan niet meer gered worden, dat beseft ze. Maar ze kan in de haar
nog resterende tijd wel van doorslaggevend belang zijn in de komende strijd. Helaas blijkt de tegenstander vele malen sluwer dan
gedacht…
Het idee van een magische school, of draken is niet nieuw. En het
opgeleid worden door een oude meester en het hebben van een
zeldzaam talent ook niet. En een ‘proeve’ om aangenomen te worden al helemaal niet. Toch is dit een origineel boek, want wat wel
aantrekkelijk is, is de andere kijk op draken en mensen en de samenwerking tussen hen. Het boek sluit qua sfeer eerder aan op
Hungergames dan op Harry Potter of Eragon: het is spannend en de
focus ligt voornamelijk op de hoofdkarakters en hun relaties en
niet op wat of hoe er wordt geleerd.
Vooral in het begin lees je veel over Fenna en hoe ze op de Drakenburcht terechtkomt. Je zit er helemaal in en bent benieuwd
waar het naartoe gaat met de succesvolle Fenna. Het verhaal
wordt verteld door meerdere personen, maar het is even schrikken
als halverwege het boek de hele boel op zijn kop komt te staan en
de tijd een jaar vooruit springt. Je hebt opeens het gevoel dat je
wat hebt gemist, maar het zijn in elk geval geen ellenlange verhalen over hoe Fenna uiteindelijk tot Drakenzieler wordt opgeleid.
Ik vond het wel een slimme keus om toch meer te kunnen vertellen en niet in de meest logische volgorde te blijven hangen. Fenna
en haar liefje Arjan moeten samen aan de slag om Fenna te redden, en het liefdesverhaal is mooi beschreven en heeft een mooie
diepgang. Je krijgt niet heel veel te horen over ‘De Kring’, maar
dat is vast met opzet omdat het een trilogie wordt. Ook de draken
komen nog niet helemaal uit de verf. Maar het is goed dat niet
alleen de slechteriken doodgaan en het boek wordt mooi afgesloten door een krachtig geschreven epiloog.
Je wordt emotioneel een beetje heen en weer gegooid: eerst ben
je blij dat ze mag toetreden tot de Drakenburcht, dan is ze opeens
een volleerde Drakenzieler en dan gaat het helemaal fout en lijkt
het nooit meer goed te komen. Maar Fenna is vindingrijk genoeg.
Het is een boek voor jongvolwassenen en zoals je begrijpt is het
fantasy. Maar het is spannend genoeg om het aan een Stephen
King fan te laten lezen. Denk aan Ogen van de Draak; als je die
stijl van vertellen mooi vond, durf ik wel te zeggen dat je dit boek
ook wel kunt waarderen. Niet dat het te vergelijken is met Stephen King, dat zeker niet, maar het is wel de moeite waard om
die andere kijk op een fantasywereld te lezen. Het heeft verrassende plotwendingen en handelt tot en met het tweede leerjaar
van Fenna.
Er zit zeker potentieel in deze trilogie. Ik ben benieuwd naar het
tweede deel, en hoe de spanning daarin zich verhoudt ten opzichte van het fantasydeel.
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Zwart Bloed - Deel 1 van Shirley-Ann van Wingerden
Op een beurs in Rijen zie je de dame naast je zomaar opeens drie boeken neerleggen die duidelijk
in het horrorgenre thuis lijken te horen. Een gesprekje met Shirley-Ann leverde ons haar hele trilogie aan boeken op om te recenseren.
Deze recensie gaat over het 1e deel van Zwart
Bloed genaamd: In mist gevangen.
Alleen de titel zal bij King-fans al enige associaties
oproepen en we kunnen dan hier ook alvast verklappen dat Shirley-Ann ook een King-fan is en om een
of andere reden iets heeft tegen clowns :)
Maar bovenal ga je Shirley-Ann waarderen voor het
creëren van Dion de Winter (zie foto) en Anne Sommer.
Het boek begint als een rasechte horrorroman. Gruwelijke moorden op een alledaagse plek in
Rotterdam. Massamoord en moorden op onschuldige
voorbijgangers. Dat is nog maar het begin van deze
roman, en er staat ons nog een hoop te wachten.
Anne Summer wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek in een nieuw poppodium in Rotterdam.
Laat dat nou net de plek zijn waar vroeger haar
favoriete kroeg zich bevond, wat een opvanghuis
voor daklozen is geweest en waar zich recent heel
lugubere zaken hebben afgespeeld. Iemand heeft
het oude gebouw opgekocht en het getransformeerd in een Gothic muziektempel.
Wat zich daar gaat afspelen mag je allemaal zelf
lezen. Zonder al te veel te willen verklappen kan ik
je al wel laten weten dat je niet meer hoeft te
zoeken naar de poort naar de hel. Die bevindt zich,
zeker weten, aan de Carnissesingel in Rotterdam.
We leren, naast hoofdpersonen Anne en Dion, ook
het nichtje van Anne, Lotte, kennen. Verder maken
we nog kennis met wat politieheren en -dames van
het Rotterdamse korps. En geloof het of niet, ik
wist het ook niet, maar het Rotterdamse politiekorps heeft een echte eenheid voor Paranormale
activiteiten. Ook deze speciale eenheid zullen we
in dit boek nader leren kennen.
Voor mij, als man zijnde, zit er iets teveel erotiek
en meer van dat soort “onzin” in het middengedeelte van het boek, maar dat is zeker niet storend en (ik ga nu heel
cliché worden) ik denk dat de meeste
vrouwelijke lezers dit juist een extra
bonus zullen vinden. Wat vooral belangrijk is, is dat het niet afleidt van
het verhaal en dat je zeker blijft
doorlezen tot aan het spectaculaire
einde.
Al met al een zeer spannend en goed
boek dat van mij gewoon een 8
krijgt.
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De Bazaar van boze dromen van Stephen King
De fans hebben er een poosje op moeten
wachten: een nieuwe verhalenbundel van
King. De laatste korte verhalenbundel
verscheen in 2010, Aardedonker zonder
sterren. Sindsdien lijkt de status van King
als gerenommeerd schrijver alleen maar
toe te nemen. In het voorwoord richt uncle
Steve zich tot de constant reader. Hij
schrijft: ‘Er is nog iets wat ik je wil laten
weten: dat ik erg blij ben dat we er nog
steeds zijn, constant reader. Hoe cool is
dat?’ Als geen ander weet hij je het gevoel
te geven dat je hem als het ware naast je
ziet staan, met het boek in zijn handen
waaruit hij voordraagt.
De Bazaar Van Boze Dromen (BVBD) bestaat grotendeels uit oude verhalen, waarvan de
meeste nog niet eerder in het Nederlands vertaald waren. Maar een verhaal is nooit af
volgens King, hij heeft alle verhalen daarom bijgeschaafd, aangescherpt en vervolmaakt.
Alle 20 verhalen worden voorafgegaan door een korte uitleg hoe King tot het schrijven van
dat verhaal ooit kwam, hoe zijn idee tot stand kwam. Een gebeurtenis, een gedachte.
Associatief denken, wat King vaak inspirerende ideeën oplevert. De Bazaar is gevuld met
een diversiteit aan verhalen. Van ouderwetse horror –Mijl 81, waarin een bemodderde auto
op een verlaten parkeerplaats aan een stille highway een geheel eigen (moordlustig) willetje heeft, tot een uit-het-leven-gegrepen verhaal over een vastgeroest huwelijk dat op een
onverwachte manier een bijzondere wending neemt in Premium harmony. King laat andermaal zien dat hij het vak van korte verhalen schrijven tot in de puntjes beheerst. Het ene
verhaal zal mensen meer aanspreken dan het andere, maar de geleverde kwaliteit blijft
altijd van een hoog niveau. Misschien kun je zeggen dat BVBD meer eigentijdse verhalen
bevat zonder een overwicht aan horror-gerelateerde zaken. Vergis je niet, want zoals King
terecht opmerkt: ‘de beste verhalen hebben tanden.’ En dat brengt hij letterlijk in de praktijk met het eerder genoemde openingsverhaal Mile 81, een klassiek King-verhaal dat doet
denken aan een combinatie van het Rak en Christine. Klassiek op een andere manier vind je
terug in De beenderkerk, dat in de stijl van een poëzievertelling gegoten is. Het is een
vreemde eend in de bijt, ik kon me er niet echt mee verbinden. Het laat wel zien dat King
zich niet laat beperken door de vorm, hij experimenteert er naar hartenlust op los. Zo ook
in Tommy, een kleine bespiegeling die grotendeels bestaat uit één-regel-zinnen. Het zei mij
niet zoveel. Een substantieel deel van zijn verhalen is geïnspireerd op gebeurtenissen die
hij zelf heeft meegemaakt of dingen die hem aan het denken zetten, waar hij in zijn hoofd
mee bezig is. De kleine groene god van ondraaglijk lijden is geïnspireerd op Kings eigen
ervaringen met pijn en pijn lijden, en het idee van die bus is een andere wereld vatte post
toen King in zijn auto zat op weg naar een publiek optreden toen ze een bus passeerden.
King zag een vrouw zitten en hun blikken kruisten elkaar kortstondig. King vroeg zich af met
welke ogen de vrouw hem monsterde terwijl King zich afvroeg in wat voor leven de vrouw
zich bevond. Weer een verhaal met een oorspronkelijke invalshoek was geboren.
Ofschoon veel verhalen ogenschijnlijk meer ‘aardse zaken’ bevatten, zou King niet King zijn
als hij er geen twist aan zou geven waardoor je op het einde toch even tot stilstaan wordt
gebracht en wederom beseft dat niets is wat het lijkt en dat er meer schuilt achter de waan dan wat je aan de oppervlakte ziet. Natuurlijk zijn er uitschieters,
persoonlijke favorieten. Rotjoch is een heerlijk verhaal met een omineus, sadistisch randje. UR lijkt een niet-zo-heel-erg-interessant verhaal te zijn over een
eigentijds verschijnsel als de Kindle, maar als King in zijn uitleg de woorden Donkere Toren laat vallen, zal menig fan direct een sprongetje van kinderlijke opwinding ervaren. Mijn favoriet is Dronken vuurwerk, een verhaal zonder enige bovenaardse elementen, maar dat op een trefzekere wijze beschrijft waar een vuurwerkwedloop tussen buren toe kan leiden.
Wat maakt BVBD een goed kort verhalenboek? Is het de afwisseling van
onderwerpen, is het de persoonlijke noot die King consequent doorvoert door de
lezer mee te nemen in de ontstaansgeschiedenis van elk verhaal? Zijn vermogen
om onalledaagse verhalen neer te zetten op een alledaagse manier typeert hem
als auteur van uitzonderlijke klasse en daarin is hij steeds herkenbaar. Het plezier
van het lezen, in een verhaal meegesleept te worden is onontkoombaar. Toch
denk ik dat deze verhalenbundel meer te bieden heeft dan een eenmalige leeservaring. Elk water is vaak dieper dan het in eerste instantie lijkt, zeker bij King.
BVBD verdient het om herlezen te worden, wie weet geven de verhalen nog meer
van hun geheimen prijs.
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Film gebaseerd op:
invasion of the bodysnatchers
Jaar van uitgifte:
2013
Speelduur:
109 minuten
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door Chrissy

The World’s End
Na twintig jaar houden vijf jeugdvrienden een reünie. De 40-jarige Gary sleept zijn vrienden mee
naar hun geboorteplaats en is vastbesloten om de
kroegentocht naar de lokale pub, 'The World's End',
opnieuw uit te voeren. Terwijl ze proberen het verleden te laten herleven, beseffen ze dat de echte
uitdaging in de toekomst ligt. En niet enkel voor hen,
maar voor de gehele mensheid. Het blijkt dat 'The
World's End' bereiken wel het laatste is waar ze zich
zorgen over hoeven te maken…
Wie kent dat niet, in elke vriendengroep is er altijd wel
één die de vergane glorie van zijn jeugd niet kan vergeten, of zelfs mooier maakt dan dat het ooit was. Daardoor kan hij het ook niet goed loslaten en verder gaan
met zijn leven. Zo iemand die een beetje te hard zijn
best doet om eeuwig jong en hip te zijn. Daarnaast zijn
er ook mensen uit deze vriendengroep die juist helemaal zijn vergeten hoe het was om jong en onbesuisd
te zijn. Dat is een beetje het uitgangspunt van The
World's End.

En natuurlijk is het allemaal zwaar overdreven. Het blijft wel Britse humor natuurlijk en daar moet je wel van houden.
Ik heb in ieder geval genoten van de film.
Je kunt duidelijk aan het acteerwerk zien
dat ze er lol in hadden, en ik heb er dubbel om gelegen.
Zoals je ondertussen al wel zult hebben
begrepen ligt het gewicht van deze film
op de humor en niet op de horror. Het
verhaal zou goed passen in menig horror
of SciFi-verhaal, maar er is overduidelijk gekozen voor de Britse humor.
De eerste keer dat de plaatselijke bewoners worden uitgeschakeld is nog wel
bruut, maar wanneer je eenmaal weet
wat er dan gebeurt is er weinig griezeligs meer aan. Ik wil niet teveel verklappen maar er vloeit niet heel veel bloed
in deze film ondanks dat er behoorlijk
wat slachtoffers vallen.
Als je van Britse humor houdt is dit zeker een zeer vermakelijke film.
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door Chrissy

Cooties

door Jeroen
Regie:
Jonathan Milott
Genre:
Humor/horror
Cast:
Elijah Wood, Rainn
Wilson, Alison Pill en
anderen
Film gebaseerd op:
Zombieverhalen
Jaar van uitgifte:
2014
Speelduur:
88 minuten
Wanneer een jong meisje op de basisschool in Fort Chicken USA een kipnugget eet, blijkt
die besmet te zijn met een kwaadaardig virus. Hierdoor verandert ze in een moordlustig,
kannibalistisch kind, dat de ziekte doorgeeft aan andere kinderen.
De leraren beseffen dat ze vastzitten in de school met een bende losgeslagen zombiekids
op het schoolplein. Ze zullen dan ook met een doordacht plan moeten komen om hun eigen
levens te redden…
Elijah Wood (Frodo Baggins uit The Lord of the Rings) in een horrorfilm is toch wel een verrassing. De film is eigenlijk ook redelijk onbekend gebleven ondanks de bijdrage van Elijah.
Deze film is op 18 januari 2014 in première gegaan op het Sundance
Filmfestival, maar pas uitgebracht op 18 september 2015 als video
on demand. Waarom de film zo lang op de plank heeft gelegen is
verder onduidelijk.
De film is meer dan vermakelijk en de hoofdpersoon Clint wordt
door Elijah goed neergezet. Het is een beetje een slungelige loser
die weer bij zijn moeder woont in het Amerikaanse dorpje Fort
Chicken. Hij beweert schrijver te zijn van horrorverhalen maar
komt niet echt verder. Om toch de kost te verdienen gaat hij werken als invalkracht op de plaatselijke basisschool.
Het
concept
van een persoon
die veranderd
in een zombie door een virus en andere
personen besmet is niks nieuws. Echter in
Cooties veranderen alleen kinderen in zombies, volwassenen worden alleen een beetje ziek nadat ze gebeten zijn.
De naam Cooties is een scheldwoord voor
een andere aandoening die kinderen vaak
krijgen via school (luizen/pietjes).
Aan de manier waarop deze besmette kinderen tekeer gaan is echter niks kinderachtigs meer… bloed
en ingewanden komen op plaatsen waar ze niet horen: namelijk in kinderhandjes en mondjes.
Toch maakt dit de film niet heel erg eng. Leuk detail: Clint
is bezig met het schrijven van een boek over een bezeten
schip. Volgens de lompe gymleraar bestaat zoiets al. Een
verhaal over een bezeten auto… Christine van Stephen King
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Martine liet zich voor deze compositie inspireren door het verhaal van Anthonie Holslag
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Anthonie Holslag schrijft een feuilleton-verhaal
Speciaal voor Kings Things schrijft auteur Anthonie Holslag een feuilleton. In deze Kings Things
het derde van vier delen. Hierin zal zich een prachtig verhaal voor je ontvouwen. Met dank aan
Martine Bleyen voor haar prachtige illustraties bij dit verhaal.
‘Ik was veertien toen ik het eerste Stephen King boek oppakte. Het was Dodenwake en ik was verbaasd dat docenten, die Jan Wolkers en andere schrijvers in mijn strot duwden, dit pulp noemden.
Dit was meer dan pulp. Hier werd een filosofische en tevens existentiële vraag gesteld: zou jij je geliefde terugbrengen uit de dood, ook al wist je dat de gevolgen verschrikkelijk konden zijn? En het
einde van het boek geeft daarop een afschuwelijk antwoord. De Dood kwam als motief continu in
het boek terug. Toch mocht ik hier geen essay over schrijven. Terwijl deze vraag en dit thema later
door andere horrorschrijvers, zowel in Nederland als in het buitenland, voldoende zijn geplagieerd.
Wie schetst dan ook mijn verbazing toen ik naar de VS verhuisde en ontdekte dat Stephen King *wel* werd gezien als een volwaardige schrijver, die zijn thematiek, personages en motieven uiterst goed uitwerkte. Voldoende om essays over te schrijven
tenminste.
Ik vond het dan ook een eer toen de fanclub aan mij vroeg om een feuilleton voor hun fanzine te schrijven. Ik heb mijn tafel
leeg gemaakt en ben begonnen en heb alles wat mij in de boeken getroffen heeft, hierin verwerkt. De grap is uiteraard dat
een feuilleton al lang uit de mode is, maar in de negentiende eeuw dé manier was om verhalen te publiceren. En het is een
uitdaging om in delen de personages, plot, motieven etc. op een rij te krijgen, ze een stem te geven, tezamen met een cliffhanger (een woord dat overigens afkomstig is van de feuilletonschrijver van alle feuilletonschrijvers: Charles Dickens).
Ik hoop dat je hiervan geniet zoals ik ervan heb genoten. Het is een verhaal van een fan voor medefans; om aan te tonen hoe
belangrijk de verhalen van Stephen King zijn.

S.K. - deel 3
Het duurde lang voordat hij in de duisternis kon kijken. Dit was geen gewone hotelkamer. De muren waren van metaal. Er was
geen raam of bed, alleen een metalen deur, als een kluisdeur, die hem aan de deuren in een onderzeeër deed denken. De
persoon in de kamer ging zo in de duisternis op dat het een aantal minuten duurde voordat Bertie hem van de schaduwen kon
onderscheiden. De man zat daar, in een rolstoel, zo leek het wel, die met haken aan de vloer was vastgemaakt. Hij zat voorovergebogen, met zijn hoofd op zijn kin. Toch kon Bertie duidelijk zien dat de man wc-papier in zijn neusgaten had gepropt en
dat dit doordrenkt was met bloed. Het was toen de man kreunde en zijn vermagerde gezicht omhoog tilde dat hij wist wie hij
voor zich had en waar de jongen op de driewieler naar had verwezen. Dit was inderdaad de kern, maar niet op de klassieke of
letterlijke manier. Hier voor hem zat de bedenker van dit alles. Degene die ook bij de poel zat. Of beter gezegd: een deel van
de persoon die bij de poel zat. Dit was de schrijver van de verhalen die hij in de kamers hieronder had gezien. Maar het ging
nog dieper dan dat, toen hij naar de proppen papier in de neusgaten en de rolstoel keek. Hij zag niet de schrijver, slechts een
deel van de schrijver; de donkere kant, de brandstof die de verhalen had voortgedreven.
Hij zag niet de gezinsman of vader. Hij zag niet de man die jarenlang getrouwd was geweest. Voor hem zat slechts de
weerspiegeling van de man met scheuren en splinters. Een gefragmenteerd spiegelbeeld.
Hij had gelezen dat de man vroeg in zijn carrière aan alcohol en cocaïne verslaafd was geweest. Hij wist ook dat het
auto-ongeluk dat de man later was overkomen een grote drijfveer zou worden voor zijn latere boeken. Gebeurtenissen die
volgens sommige critici en biografen de toon van zijn boeken en verhalen hadden veranderd. Het werk van de man werd vaak
ook in drie fases opgedeeld: de eerste periode waarin de verhalen rauw realistisch waren, naar een periode waarin de schrijver zich grotendeels op magisch realisme stortte, naar de periode – en velen dachten hierbij aan het ongeluk – waarin de toon
van de schrijver enerzijds verzachtte en hij de denkbeeldige wereld meer in goed en kwaad indeelde, maar tegelijkertijd
vooral de complexe personages dieper en donkerder maakte.
Net zoals Picasso met zijn kleuren zou ook het werk van deze schrijver in diverse
fases worden ingedeeld. Volgens sommigen was zijn eerste fase, tot het einde van zijn
drugsgebruik rond het boek “De noodzaak”, zijn meest vruchtbare en donkere fase.
Hierin waren de verhalen geschreven die de test van tijd hadden doorstaan en nog
steeds tot de griezelklassiekers behoorden. Daarna kwamen de verhalen waarvan sommige in vergetelheid waren geraakt, een periode waarin de schrijver volgens zijn criticasters op zoek was naar een nieuwe stem, en tussen een aantal middelmatige boeken
door zijn magnum opus had geschreven: de “donkere toren”-cyclus. De derde breuk zou
rond het ongeluk ontstaan. Ook daarna moest de schrijver zichzelf opnieuw vinden en
ontdekken (in interviews had hij het over een “writers block” gehad.) Dit was rond de
tijd van zijn, volgens sommigen, misschien wel slechtste boek, namelijk
“Dromenvanger”. De personages werden in eerste instantie oppervlakkiger, meer ingedeeld in goed of slecht, totdat hij zijn stem hervonden had en in zijn laatste boeken, na
zijn zogenaamde “pensioen”, een diepgang aan de personages gaf die hij in de voorgaande fases slechts had aangestipt.
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Dit waren niet de boeken waar hij om herinnerd zou worden. Maar wel de boeken die literatuurstudenten een eeuw
later nog zouden bestuderen, als voorbeeld van hoe een personage op papier verdiept kon komen.
“Geconflicteerd”, hoorde hij de hoorcollegedocent nog zeggen. De hoorcolleges over deze auteur zaten nog steeds
bomvol. “Daar draait het om: conflicten. Innerlijke conflicten. Conflicten met de wereld. Conflicten in relaties. Conflicten
met je jeugd. Waar de personages met name in de eerste fase al aan innerlijke conflicten ten prooi waren, lukte het hem nu,
in de derde en laatste fase, om zelfs de meest gevaarlijke personages een menselijk gezicht te geven, zodat zelfs jij als lezer
hen begrijpen kon. Hoe gruwelijk hun daden ook waren. En het waren deze menselijke daden, niets bovennatuurlijks, geen
geheime gaven, die de horror in deze verhalen kenmerkte. Het ging erom wat mensen elkaar aandeden. Zoals een auto misschien met hem had gedaan.”

Voor hem zat het samenraapsel van die schrijver. De schrijver die in de tweeëntwintigste eeuw met Dickens, Poe en
andere klassieke schrijvers werd vergeleken. En hij zag nu de littekens die de man hadden gevormd; die de donkere fantasieën
op gang hadden gebracht.
Bertie was nooit geïnteresseerd geweest in de fases en de verschillende meningen en critici, hoewel hij literatuur had
gestudeerd. Hij was nieuwsgierig naar het overkoepelende thema. De kern die de verhalen bij elkaar bracht.
Zijn hart klopte sneller, toen de man zijn hoofd omhoog wierp.
‘Wie ben jij?’ vroeg hij met een stem die jarenlang niet had gesproken. De man keek hem onder de watten en proppen
wc-papier waakzaam aan. De intelligentie glinsterde in de bruine ogen. Een intelligentie die zowel nieuwsgierig als alert was.
‘Ik ben…,’ begon Bertie, maar hij kon het niet uitleggen. Toen de man stierf, bestonden er nog geen “humanoids”, was
de wetgeving van “menselijk erfgoed” nog niet geïntroduceerd, en de man kon dan ook onmogelijk weten, dat zijn lichaam
was opgegraven en voor het publiek toegankelijk was.
Gelukkig waren bij hem de hersens nog intact geweest. Bij Dickens waren de hersens al teveel vergaan. Poe hadden ze
niet eens kunnen vinden. Slechts een handvol schrijvers had het mummificatieproces overleefd.
‘… een bezoeker,’ zei hij uiteindelijk. ‘Iemand die uitermate in u is geïnteresseerd.’ Hij durfde hem niet te tutoyeren.
Zelfs nu niet. Nu de man feitelijk dood, als een uitgedroogd lijk, op een metalen stoel zat. Zijn respect ging te diep.
‘Sssst,’ zei de man en Bertie luisterde. ‘Hoor jij dat ook?’
‘Wat?’
‘Hem.’
‘Wie?’
‘Hem… Hij,’ verbeterde de man zich. ‘Degene waar ik altijd over schreef. Hij is achter die deur.’ En hij stak een bloederige wijsvinger omhoog. ‘Ik hoor hem soms ademhalen. Ik hoor hem de trap opkomen en ik weet dat hij achter de deur
staat.’
Er waren vele mythen en geruchten hoe deze man tot zijn donkere fantasieën was gekomen. Wat zijn fascinatie met de
dood nu precies was geweest. Sommige literaire wetenschappers spraken over een jeugdtrauma of een intense strijd met zijn
broer (de dood van een broer kwam inmiddels in veel van zijn verhalen terug). Andere wetenschappers zeiden dat zijn fascinatie totaal niet letterlijk was, maar meer metaforisch, dat de man door zijn fictie en meta-fictie iets probeerde uit te leggen,
toe te lichten over ons existentiële bestaan. Bertie had zich altijd achter de laatste groep geschaard, maar nu hij hier in de
koude kamer stond, vroeg hij zich af wie “hij” was.
Op dat moment zag hij pas de spin aan de muur. Een gigantische bruine spin. Hij zat roerloos, recht
tegenover hem en de deur, en Bertie had het misselijkmakende gevoel dat de spin naar hem keek. Uit de poten
van de spin staken haren die hem aan ijzerdraden deden denken.
Tegenover hem kreunde de man. Hield zijn handen tegen zijn hoofd, huilde bijna.
‘Ik heb fouten gemaakt,’ zei hij.
‘Hoe bedoel je?’ vroeg Bertie.
‘Ik heb niet altijd naar de poel geluisterd. Ik heb niet alles precies zo opgeschreven zoals het mij ten gehore was gekomen. Ken je Tad Trenton nog?’
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Bertie knikte. Wie kende Tad Trenton niet? Een personage uit Cujo, misschien wel één van de donkerste verhalen die de
man had geschreven.
‘Hij had niet dood mogen gaan,’ zei de man op dezelfde zangerige manier. ‘Hij had niet mogen sterven. Hij deed dat.’
En bij de laatste zin knikte de man met zijn hoofd naar de deur. ‘Hij heeft me ertoe gedwongen. Zoals hij me tot zoveel dingen gedwongen heeft. Ik kon soms niet slapen, wist je dat?’
Bertie schudde zijn hoofd.
‘Ik wilde geen slaaptabletten innemen. In het begin wel, maar later niet meer.’ En bij de laatste zin wees hij naar zijn
verwoeste neusgaten. ‘En als ik niet sliep dan zag ik hem aan het voeteind van mijn bed staan. Lachend. Altijd maar lachend. Hij grijnsde bloed.’
Er ging een huivering door Bertie heen. Hij keek naar de deur, leek iets te horen. Schrapende
nagels. Voetstappen. Wat het ook was, het klonk ver. Daar achter die deur lag dus de waarheid. De
kern van alles. Hij begreep nu ook waarom de kamer hem bekend voorkwam. Het was een ruimteschip,
wist hij plotseling. En de man in de rolstoel kon het met zijn geest besturen, en zou dit ook doen als
de Tommyknockers, zo noemde hij ze toch? – een citaat van een kinderrijmpje – te dichtbij kwamen.
‘Daar?’ wees Bertie.
De man knikte. Achter zijn brillenglazen, waardoor hij in zijn latere jaren niets meer zou zien,
werden de ogen groot van angst.
‘Ja, daar is hij. Soms klopt hij. Zoals monsters in slaapliedjes aan de deuren van kinderen kloppen. Hij heeft Tad vermoord.’ De man haalde de bril van zijn neus af, veegde het zweet weg, en toen
hij zijn bril weer opdeed, keek hij Bertie strak aan.
‘Hij heeft veel kinderen vermoord.’ En toen: ‘Je moet de jongen redden.’
‘Wie?’
‘De jongen bij het spoor. De jongen die het lichaam waarin ik vastzit, vergeten is. Bij hem is
het begonnen.’
‘Bedoel je die jongen van Cujo?’
De man schudde zijn hoofd, triest.
‘Alle verhalen zijn uit ons onderbewuste ontsproten. De maker zelf weet niet eens waar ze vandaan komen. Tad en de jongen bij het spoor zijn dezelfde, dat begrijp ik nu. Ze lopen als een rode
draad door de verhalen heen.’
Bertie slikte.
‘Moet ik daar naar binnen toe?’ “Ja,” leek de man te zeggen. Houd-hem-tegen-voordat-hijmeer-doodt.
Bertie knikte. Hij had het begrepen.
Hij legde een hand op de magere schouder van de man en liep naar de kluisdeur toe.
‘Wat ga jij doen,’ zei hij, terwijl hij het slot opendraaide.
De man lachte moeizaam.
‘Wachten, eeuwig wachten, totdat de volgende bezoeker komt…’
‘Ik ben niet de eerste?’ vroeg Bertie.
‘Oh nee, er zijn honderden zoals jij gekomen. Ze gaan allemaal naar beneden. Ze komen alleen nooit terug.’
Volgende maand het laatste deel van dit verhaal…

Anthonie Holslag is ook auteur van het boek …
Een bloedovergoten dageraad
Ondoden. Spinnen. Een bungalow in de mist, bloedsporen die niet kunnen verdwijnen, meisjes
in rode jassen en een dageraad, een bloedovergoten dageraad waar een zoon naar zijn moeder zoekt… En niets zal hetzelfde zijn...
In dit vervolg op het verhalenbundel Zwarte muren die in het teken stond van het onontkoombare, verhaalt Anthonie Holslag hier over (doods)angst, leegheid, de echo die na het geweld
plaatsvindt. Ditmaal voert de auteur u mee naar een bloedovergoten dageraad.
Maar vergis u niet, wat zich voor u uitstrekt is nooit wat het lijkt. U zult belaagd worden, er
zal iets tussen de wanden van de werkelijkheid sluipen. De pagina's zullen rood kleuren, ook
al is de dood soms niet zo evident en oneindig veel subtieler dan we vermoeden. Maar bovenal
is dit de gruwel van zinloos geweld, menselijke monsters ... en soms erger, geweld waar een
koelbloedige geest achter verscholen gaat.
Een bundel voor de fijnproever en liefhebbers van subtiele horror.
www.anthonieholslag.com
Recensies
Bestellen kan via deze link naar de website
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Colofon
Handig om te weten
www.stephenking.nl
Contact
Fanclubmerchandise en verkoop
Het StephenKingFans winkeltje
Kings Things Archief
Het Forum
Facebook
Kings Things
Redactie:
Chrissy van der Haven, Peter R. van Veen,
Danny Paap, Jeroen de Vries,
Mirjam Jonkman en Marco Althuiszes
Illustraties:
Martine Bleijen
Eindredactie:
Chrissy van der Haven en Jan Janssen
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De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in
1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op
21 september 2002 kwam de website online.
Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen
om met donateurs te gaan werken in plaats van met
betalende leden, zoals dat voor 2002 het geval was. Dit wil
dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en
ook gratis gebruik kan maken van het forum.
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans
kunnen worden voorzien van al het nieuws omtrent Stephen
King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2,5
miljoen hits en trekt ongeveer 1500 bezoekers per dag.
Kings Things is slechts een van de vele zaken die de fanclub
te bieden heeft voor Stephen King fans. Elk jaar wordt er of
een fanclubdag of dollarbaby festival georganiseerd, er is
een forum en via de mailing kunnen we alle Stephen King
fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of
speciale aanbiedingen van onze sponsors.
En allemaal gratis!
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren!
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we
altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten
van prijzen, kosten KvK en software, maar ook voor de
merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om
kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze
eigen fanclubwinkel, ebook.nl, Boekentip.nl, ECI, Bruna en
het boekwinkeltje van Stephen King Fans levert de fanclub
een percentage op, als je via deze pagina op onze website
bestelt!
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub
te Utrecht.

