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De maand februari is weer voorbij gevlogen! Niet moeilijk met een paar dagen
korter natuurlijk, maar toch. Het is, ondanks dat het eigenlijk geen winter is geweest en de krokussen en narcissen alweer vrolijk hun kopjes naar boven steken
in de tuin, dankzij de regen toch wel steeds weer geweest om lekker met een
boek in een hoekje te kruipen.
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2269 fans
1375 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Vorige maand schreven we dat we waarschijnlijk in april ook weer in Wageningen
op de boekenmarkt te vinden zouden zijn, maar dat gaat dit jaar niet lukken.
Deventer (augustus) hebben we wel al vast kunnen leggen.
Stephen King naar Nederland halen is eigenlijk niet mogelijk, maar zijn DNA komt
wel erg dicht in de buurt! Zoon Joe Hill geeft acte de présence in het laatste
weekend van maart op Comic Con in Utrecht. We weten dat een groot aantal King
Fans gewapend met zijn boeken (Zwart Hart, Hoorns of Nosferatu) naar de beurs
gaat om een handtekening te scoren. Zien we je daar misschien?
In deze Kings Things weer een nieuwe prijsvraag, en ook lees je wie de boeken
van de ‘van Dijkjes’ hebben gewonnen. We starten gelijk een nieuwe actie om
nieuwe boeken weg te geven: dit keer van Tais Teng en Adrian Stone!
En… Herman gaf aan dat er binnenkort weer dozen met boeken naar ons toe komen, dus houd onze Facebookpagina deze maand ook in de gaten voor meer boekacties!
Verder het laatste deel in het feuilleton SK, van Anthonie Holslag. Ben jij ook zo
benieuwd hoe dat gaat aflopen? We danken Anthonie voor het schrijven van dit
leuke korte verhaal dat wel bij de Kingfans in de smaak moest vallen, toch? Onze
Martine maakte er ook deze keer weer prachtige composities bij!
We houden je op de hoogte met het laatste nieuws en een aantal boek- en filmrecensies. Een nieuwe Lucky Quarter is ook weer van de partij. In King for a year dit
keer het boek Bezeten Stad.
En deze maand hebben we de meest simpele prijsvraag in de
geschiedenis van Kings Things. Na al die moeilijke prijsvragen
waarbij je covers of letters moest zoeken, hebben jullie wel
weer eens een heel gemakkelijke verdiend. Doe dus mee, want
ondanks dat het er niet bij staat op de pagina van de prijsvraag, verloten we ook wat extra prijzen onder de mensen met
het goede antwoord.

We wensen je veel leesplezier,
De Stephen King Fanclub crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
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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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Donkere Toren verfilming
Als het waar is dat Idris Elba (bekend van o.a. de serie Luther) de rol van Roland speelt, en
Matthew McConaughey (Cooper in Interstellar), dan is nu een derde rol bekend gemaakt.
Deadline rapporteert dat Abbey Lee de rol van Tirana zal gaan spelen. Wie is dat nu weer,
zul je denken? Het is een vrouw in de Dixie Pig, zij is de partner van Andrew en wist een belangrijk item uit Callahan’s hand te spelen. En dit is ze. We weten nog niet met zekerheid of
het waar is, want het lijkt wat vreemd om met zulke kleine rollen te beginnen als je gaat
casten.
King vertelde in een interview met Rolling Stone dat hij echt denkt dat de verfilming er nu
van gaat komen. Hij gaf aan dat hij wist dat Sony deals probeert te maken met bovengenoemde acteurs. Hij wil nog wel eens schrijven over Jericho Hill, want hij is nooit klaar
met de Donkere Toren, zo vertelde hij. Hij wil het proberen te herschrijven, want het grote
gevecht bij Jericho Hill ontbreekt in de boeken, en het zou nog geschreven moeten worden.
Hij denkt er steeds aan, maar weet nog niet hoe hij het kan aanpakken en wacht af tot hij
daar goede ideeën voor krijgt. Lees hier het interview.

11.22.1963

Deathmath poppetje

In de USA is de pilot inmiddels uitgezonden van de in acht delen opgeknipte verfilming van het verhaal 22-11-1963. Er
komen steeds meer trailers en filmpjes
naar buiten. Zoals deze: een compilatie
van amateurvideo’s en een achter de
schermen van de eerste episode. Of wil
je de openingscredits vast zien?
In Nederland weten we alleen nog maar

Als je nog een slordige 2,5 miljoen
hebt liggen, dan kun je dit Stephen
King kleipoppetje dat is gebruikt
voor de animatie van Deathmath’ (the shinning) kopen op ebay.
Het is gemaakt van klei, om een metalen frame.
Ze schrijven er gelukkig bij dat ze
het goed verpakken voor het wordt
verzonden. Het zal je waarschijnlijk
niet verbazen dat er nog geen biedingen zijn.

Audio books Regulators & Desperation
dat Fox in het voorjaar de serie zal uitzenden, maar een
exacte datum is ons nog niet bekend (Duitsland 11
april).

Nog niet eerder waren deze boeken als luisterboek uitgebracht, maar nu heeft Simon & Schuster het dan toch
voor elkaar. Frank Muller leest The Regulators en Stephen
King
zelf
geeft
de
stem
aan
Desperation. Luister naar een stukje uit Desperation

Revival met
Samuel L. Jackson?
Entertainment Weekly vermeldt dat
Samuel L. Jackson misschien de rol op
zich zal nemen van Charles Jacobs,
de charismatische priester in het verhaal, die experimenteert met elektriciteit en het bovennatuurlijke nadat
zijn vrouw en kind verongelukten. Het script is van Josh
Boone. Er zijn op dit moment nog geen vermeldingen
wie de hoofdrol van Jamie Morton op zich gaat nemen.
Bedoeling is dit jaar al te gaan filmen.

Tussen twee boeken in
King vertelde in een interview met Rolling Stone dat hij
tussen twee boeken in zit. Dat betekent dat hij na het
schrijven van End of Watch (komt in juni uit in Nederland als Het wisselen van de wacht), nog niet begonnen
is met schrijven aan een nieuwe titel. Hij is ook druk
met de promotie van 11.22.1963.
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The Stand verfilming
De remake van The Stand is naar voren geschoven, om
Josh Boone de kans te geven om het filmscript voor
Revival eerst te schrijven. Meer informatie vind je hier.
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door Chrissy

Als je Gerechtigheid van Mark van Dijk wilde winnen, moest je antwoord geven op de volgende 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. Daisy Guldemondt is 26, en Jack Klinkhamer is 10 dus dat maakt samen 36.
Dat wisten ook A.J. Visser uit Stadskanaal, Lydia Boudewijns uit ‘s-Gravendeel en Randolf Broer uit Gouda. Jullie adresgegevens zijn doorgegeven aan Mark, die je boek zal signeren en opsturen.
Als je Drakenzieler van Cocky van Dijk wilde winnen, was 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
cijfers los van elkaar op (bijv 12 = 1+2). Die uitkomst moest je naar ons toesturen.
De berekening is makkelijk: 25 april 2015. 2+5+4+2+0+1+5=19
Dat wisten ook Elma van Dalen uit Geertruidenberg, Wim Bos uit Breda en Peter Singels uit Amsterdam. Het gesigneerde
boek wordt zo snel mogelijk naar jullie opgestuurd!

Nieuwsflits
Cell première vertraagd
De wereldpremière van de verfilming van Cell (Mobiel) is
vooralsnog uitgesteld. Op de website van het festival
waar de première zou plaatsvinden staat: "Due to circumstances beyond our control we have had to withdraw
CELL from the 6:30 PM slot on Friday 26th of

February. If you were looking forward to this
in particular, we are sorry. There was absolutely nothing we could do about it, and believe
us, we tried."
Er is geen nieuwe datum bekendgemaakt...
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Win boeken van
TAIS TENG en ADRIAN STONE
Tais Teng is een heel
beroemde schrijver
uit Nederland. Zo is
hij al jaren lid van
Het Griezelgenootschap, erg bekend van
kinderboeken. Maar
hij schrijft ook boeken voor volwassenen.
Hij woont in Amersfoort en is behalve
schrijver ook tekenaar
(zo maakt hij o.a. zijn
eigen boekcovers) en
beeldhouwer en hij
wil nog minstens honderd boeken schrijven. Hij neemt altijd de tijd om je boek
te signeren met een prachtige tekening van een draak of
heks. Een schip van bloed en barnsteen recenseerden we
in Kings Things van december 2015 en nu kun je een van
de drie exemplaren winnen die we van Zilverspoor mogen
weggeven!
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door Chrissy

Adrian Stone is het
pseudoniem van de
in Breda wonende Ad
van Tiggelen. Zijn eerste fantasy-boeken
schreef hij terwijl hij als
bedrijfseconoom werkte
bij ING. Tegenwoordig is
hij voltijds schrijver.
Hij schreef de Duivel
trilogie, die we allemaal
recenseerden toen ze
als afzonderlijke editie
werden uitgegeven:
Profeet van de duivel,
Zoon van de duivel en
Ziel van de duivel. Het net zo spannende tweeluik Rune
(de achtste god en de eerste god) kwam daarachteraan.
En, in april dit jaar komt het eerste deel (de klauw), van
MacGycker: een nieuwe trilogie die zich afspeelt in een
geheel nieuwe wereld.

Als je Een schip van Bloed en Barnsteen van Tais Teng wilt winnen, moet je
antwoord geven op de volgende vraag:
Op zijn website (taisteng.nl) vind je (na even zoeken) een pagina over de schrijver.
Waar heeft Tais Teng een hekel aan?

Als je de Duivel-trilogie (omnibus) wilt winnen,
moet je antwoord geven op deze vraag:
In zijn voorwoord op de website (2016: een jaar vol
fantastische beloftes) schrijft de auteur dat hij als
bestuurslid is betrokken bij een stichting. Welke
stichting is dat?

Als je de Rune-omnibus wilt winnen, moet je antwoord geven op deze vraag:
In de Duivel-trilogie heeft een bepaalde priester de
hoofdrol. De held van die trilogie komt ook voor in
Rune, ondanks het feit dat hij al overleden is; omdat
Rune zich jaren later afspeelt, wordt er nog altijd aan deze priester gedacht.
Wat is zijn naam?
Stuur je antwoord (voor elk boek apart graag) naar fanclub@stephenking.nl
met in de omschrijvingsregel: prijsvraag (+ naam van de schrijver).
Vermeld je naam en adresgegevens en natuurlijk je oplossing.
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing Prijsvraag februari
Vorige maand moest je letters wegstrepen van boektitels, en van de overgebleven letters een
woord vormen. Dat woord was SCHRIJVER. Hieronder vind je de uitwerking van de oplossing.
Dat woord is door alle inzenders gevonden, maar er kan er maar eentje winnen: Ron Booden uit
Uithoorn won het boek ‘De Erfgenaam van Herlewinne’. Het komt zo snel mogelijk naar je toe!

Prijsvraag maart
Deze maand de gemakkelijke prijsvraag in de geschiedenis van Kings Things:
Ergens in deze Kings Things zie je een Twitterberichtje van Stephen King zelf, waarin hij meldt dat
hij een toevoeging bij de FAQ’s heeft gedaan. Wat is de vraag die wordt gesteld?
Stuur je antwoord (de vraag dus) vóór 20 maart 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag maart”. 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. Kiranne - Aankomsttijd onbekend van Yosh Elm (leesexemplaar)
3. De vrouw die niet opgaf van Val McDermid (leesexemplaar)
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Doe ‘s gek…
The Shinning (inderdaad met een
dubbele N) werd ‘The Chickening’

Professor King?
De Universiteit van Maine kondigde half februari aan
dat zij de titel professor zullen toekennen aan Stephen
King. Lees en kijk het interview hier.

woordje dat is weggelaten of is toegevoegd; hele zinnen zijn veranderd of toegevoegd.

Het
De remake van Het staat nog steeds in de planning
om in twee delen opgenomen te worden. Het is
een van King’s meest bekende en herkenbare verhalen, wat vooral te danken is aan de prachtige
hoofdrol voor de slechterik in het verhaal: Pennywise the Dancing Clown. Als boek heeft HET al
hele generaties bang gemaakt voor clowns en na
de verfilming met Tim Curry als Pennywise is dat
aantal alleen maar toegenomen.

Verschillen in ‘Het duin’
De audioversie en de boekversie van het verhaal ‘Het
duin / The dune) uit Bazaar van Boze Dromen blijken te
verschillen. De reden hiervoor is dat de audiobook
versie al was opgenomen voordat King het boek Bazaar
van Boze Dromen geredigeerd had. In 2012 kwam Mile
81 als audioboek uit, en in de USA stond daar ook het
verhaal The dune bij. Simon & Schuster hebben deze
versie gebruikt in plaats van het opnieuw op te nemen
voor de audio-editie van Bazaar van Boze dromen. Toch
zitten er veel verschillen tussen, en niet alleen een
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Al heel lang zijn er plannen om er een feature film
van te maken. Eerder al, in 2009, had Warner Bros
gepland om twee films te maken van het verhaal,
maar niet eerder dan 2012 werd Fukunaga erbij
gehaald. Hij verliet de set echter vorig jaar vanwege creatieve onverzoenlijkheden. Roy Lee wil dat de
film veel meer op het oorspronkelijke verhaal gaat lijken dan de eerdere versie: vanuit het perspectief van
de kinderen, en vanuit de volwassenen die zij later zijn
geworden. Waarschijnlijk wordt het een R-Rated (16+)
film.
Daarna leek het er even op dat de plannen toch weer
op de plank zouden verdwijnen, maar in een
interview met ‘Collider’ geeft producer Roy Lee de
naam van de nieuwe regisseur: Andy Muscietti. Hij vertelde dat het script is herschreven en dat ze hopelijk
later dit jaar nog kunnen gaan filmen. Gary Doberman
schreef samen met Andy Muscetti aan het meest recente script en dat zien zij als twee films.
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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 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!
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, Yvonne Oomen Muurmans en hoe komt dat zo?
Ik ben Stephen King-fan sinds ik 16 jaar geleden voor het eerst een boek van hem
las, Insomnia. Toen ik vanuit mijn ouderlijk huis een appartement voor mezelf
kreeg, heb ik eerst samengewoond met een vriendin om de kosten te drukken.
Zij had het boek Insomnia van Stephen King in de boekenkast staan. Na dit gelezen te hebben
was ik meteen verkocht en sindsdien ben ik verslaafd aan Stephen King.

Werk/School: Logistiek medew.

Leeftijd: 41 Woonplaats: Alphen, vlakbij de Belgische grens

Wat is je favoriete boek en waarom?
Mijn favoriete Stephen King-boek is 22-11-1963. Het idee van tijdreizen spreekt erg tot de
verbeelding en de mogelijkheid om het verleden te veranderen. En dan toch nog een stukje
romantiek erin, helemaal top! Ik kijk ook erg uit naar de serie die ze ervan willen maken.
Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete Stephen King film is de Green Mile. Misschien voorspelbaar maar het is gewoon
een geweldige film.
Deze keer in Luckey
Quarter de antwoorden
van:

Yv o n n e
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!
Yvonne gaan we blij
maken met een gelezen
exemplaar - maar wel
1e druk - van Achtbaan.

Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
Ja, ik verzamel de boeken van Stephen King. Elk jaar in augustus is er in Tilburg een grote boekenmarkt. Daar vind ik de ontbrekende exemplaren voor mijn verzameling. En als er een nieuw
boek uitkomt, koop ik het meteen in de winkel. In totaal heb ik nu 67 titels in mijn bezit (zie
foto). De titels Joyland en Mr. Mercedes staan niet op de foto. Deze heb ik uitgeleend aan mijn
vader om te lezen.
De films verzamel ik niet maar als ze op TV komen, kijk ik wel.
Welk boek of film ontbreekt
nog in je verzameling?
Er ontbreken nog veel titels aan
mijn verzameling. Behalve Midlife Confidential en alle comics
mis ik o.a. Ik weet wat je wilt,
De laatste laddersport, de leerling, Macabere liefde, Het rak,
Trucks, De Ontsnapping, Dichte
mist, Achtbaan en nog een aantal.
Welke andere schrijvers lees je
wel eens?
Joe Hill: Nosferatu is steengoed,
Natalie Koch, An Janssens, Nicholas Evans en Dan Brown
Hoe ben je met de fanclub in
aanraking gekomen en heb je
nog tips?
Ik ben bij de Stephen King fanclub uitgekomen terwijl ik op
zoek was naar een volledige lijst
met titels van Stephen King boeken. Natuurlijk toen meteen
aangemeld.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/
of de Fanclub?
Ik zou graag zien dat Stephen
King een keer naar Nederland
kwam, naar één van de boekenbeurzen of festivals die hier gehouden worden. Gelukkig komt
in het laatste weekend van
maart Joe Hill naar de Dutch
Comic Con in Utrecht. (De fanclubcrew is er op zaterdag, kom je ook?)
Welke vraag zou je aan Stephen King willen stellen?
Ik zou aan Stephen King vragen of hij ooit een keer samen met zijn vrouw een boek wil schrijven. En natuurlijk of hij al mijn boeken wil signeren.
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of suggesties?
Op dit moment wil ik alleen zeggen; Ga zo door. Jullie zijn goed bezig.
Wil je ook eens je verzameling showen en antwoorden op deze vragen? Mail naar dit adres!
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vertaling door: Peter

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 9 februari 2015.

Salem´s Lot
Besproken door Mattew Craig
…the Lot’s kennis van 's lands kwelling was academisch. Tijd verliep daar volgens
een ander schema. Niets al te vervelends kon er gebeuren in zo'n mooi stadje.
Niet daar.
Net als veel mensen van mijn generatie – ik ben ongeveer twee maanden na de
gebeurtenissen van " 'Salem's Lot" geboren – was mijn eerste blootstelling aan
Stephen Kings vampierverhaal de Tobe Hooper miniserie uit 1979, een serie die
mij, bijna veertig jaar later, nog steeds de rillingen geeft wanneer ik hem tijdens
het surfen op internet toevallig tegenkom. Ik heb het boek voor het eerst gelezen in mijn vroege tienerjaren, en sinds die tijd misschien nog een half
dozijn keer, en ik ben blij te kunnen melden dat het nog steeds zo vers – en botverkleumend beangstigend – is zoals het die eerste keer was.
Nazomer 1975: Benjamin Mears, een succesvolle auteur die onlangs weduwnaar is
geworden in een verschrikkelijk ongeluk, is teruggekeerd naar de stad in zuidelijk Maine waar hij opgroeide, om een nieuwe roman te schrijven.
'Salem's Lot, een stad van ongeveer 1300 zielen, is niet veel veranderd in de bijna dertig jaar van zijn afwezigheid, maar dat zal niet voor lang het geval zijn.
Ben ontmoet Susan in het stadpark -ze is zijn boek aan het lezen- en de liefde
bloeit snel op. Maar de verdwijning van een jonge jongen – Ralphie Glick – en de
plotselinge dood van zijn oudere broer, Danny, storten de stad in een unieke
vorm van de hel, en als het aantal doden groeit, vinden Ben en Susan zich terug in een kleine groep van gelijkgestemde mensen – middelbare-schoolleraar Matt Burke, Dokter Jimmy Cody, priester Donald Callaghan en de jonge Mark Petrie – die ervan
overtuigd zijn dat de stad het slachtoffer is geworden van een vampier, één van de nieuwe bewoners van het Marsten House
dat over de stad lijkt te hangen vanaf zijn heuvel.
Zoals met veel van Kings eerdere romans, lijkt “Salem's Lot” het mondiale bewustzijn te zijn binnengedrongen als een soort
van synoniem voor besmetting door een vampier. Zelfs degenen onder ons die het boek nog niet hebben gelezen, hebben
waarschijnlijk David Soul gezien als Ben Mears en James Masons meesterlijke Straker, en hebben een idee waar het verhaal
heengaat. Het boek is een traag voortbewegende, atmosferische mastodont, zeer verschillend van Kings vorige – eerste – roman, het dunne en gereserveerde "Carrie".
Het verhaal ontvouwt zich in de loop van september en begin oktober 1975, beginnend met de komst van Ben en de mysterieuze nieuwe bewoners van de oude Marsten House. Verteld vanuit meerdere gezichtspunten, doet King wat hij altijd het beste
heeft gedaan: hij vertelt over de dynamiek van de kleine Amerikaanse stad, de relaties en kleine intriges die elke kleine stad
kenmerken, niet alleen in Amerika, maar over de hele ontwikkelde wereld. De stad heeft een lange en soms onsmakelijk geschiedenis en King besteedt tijd aan het bouwen van het grotere geheel – de grote brand van 1951; de tragedie die Hubie Marsten en zijn familie trof – de afwijking van de belangrijkste verhaallijn om deze geschiedenis te vertellen, en om een overzicht
van de stad te geven, zijn technieken die zijn ontworpen om de lezer in het centrum van de actie, in 'Salem's Lot zelf neer te
zetten.
Wanneer de horror begint, komt dat als een schok en de vroege doelstellingen van heren Barlow en Straker zijn er op gericht
om de lezer zo hard mogelijk te treffen: Irwin Purintons hond hing aan de poort van de begraafplaats van de stad; de verdwijning van de jonge Ralphie Glick, op de voet gevolgd door de dood van zijn oudere broer Danny. Kings kracht hier ligt in de
kracht van de suggestie: zeer weinig horror gebeurt binnen de pagina's van de roman, vaak wordt deze overgelaten aan de
verbeelding van de lezer; subtiele geluiden uit een andere kamer of de langzame draai van de metaforische camera uit de
buurt van de actie worden op het kritieke moment gebruikt met een verbluffend effect. Het dwingt de lezers de scène in hun
eigen hoofd te creëren en hun eigen conclusies te trekken.
Er zijn scènes die de lezer bijblijven (en, om eerlijk te zijn, veel daarvan spelen in mijn eigen hoofd als de bijbehorende
scènes uit de tv-serie): de levering van de grote kist (vermoedelijk met Barlow in zijn kist) aan het Marsten House door
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Hank Peters en Royal Snow, een prachtig opgebouwd stukje spanning dat veel van de spanning in het boek weergeeft en de
dialoog tussen de twee hoofdrolspelers.
"Wat was daar beneden?" vraagt Royal. "Wat zag je?"
"Niets," zei Hank Peters en het woord kwam eruit in stukjes, verdeeld door het klapperen van zijn tanden. "Ik heb helemaal
niets gezien en ik wil het nooit opnieuw zien."
Het andere beeld is dat van de jonge Danny Glick die op het slaapkamerraam van Mark Petrie klopt, een scène die des te meer
angstaanjagend is door de schijnbare onschuld van de bron van het kwaad. Als deze lezer zou moeten kiezen tussen Barlow en
Danny Glick, dan zou hij schreeuwend naar het oude schepsel lopen dat het allemaal in gang zette.
King gebruikt het verhaal om de kwestie van geloof en de symbolen die we gebruiken om de onze religieuze voorkeuren te
bestuderen. De auteur gebruikt, zonder af te dwalen van de aanvaarde bestrijdingsmiddelen - zonlicht, kruisbeeld, knoflook,
wijwater - Matt Burke en Jimmy Cody om een logische uitleg te geven voor deze wapens tegen de vampier en, onnavolgbaar,
Donald Callaghan om het verschil te onderzoeken tussen het religieuze symbool en de macht die het bezit. Wat " 'Salem's Lot"
speciaal maakt, wat het tot de definitie van moderne vampierfictie maakt, is de aarding in werkelijkheid, de karakters
begrijpen dat wat er gebeurt belachelijk is, onwerkelijk, iets wat niet zou mogen gebeuren bij normale mensen in de normale
wereld.
“… Als je opgesloten bent, dan zal dat zijn doel goed dienen. En als u het nog niet heeft overwogen, kun je dat net zo goed
nu doen: het is heel goed mogelijk dat sommigen van ons of wij allemaal slechts leven en triomferen, alleen om terecht te
staan voor moord. "
Het is nu gemakkelijk om te zeggen dat " 'Salem's Lot" een klassieker is in het genre, één van de misschien wel drie boeken die
boegbeelden zijn van de moderne vampierroman (naar mijn mening komen als een goede tweede en derde George R. R.
Martins "Fevre Dream" en Robert McCammons "They Thirst"), maar neem even een moment om het volgende te overwegen:
"Salem's Lot" is de tweedejaars inspanning van een jonge schrijver die zich vooralsnog niet had bewezen buiten die eerste
roman. Er zijn al tekenen van de schrijver die King zal worden, veel van de terugkerende thema's in zijn werk beginnen in dit
bloedstollende meesterwerk. En al stond het nog niet in de schaduw van de grote Donkere Toren toen het voor het eerst werd
gepubliceerd in 1975, King zorgde ervoor dat te corrigeren door de herintroductie van Donald Callaghan in zijn wereld, meer
dan 25 jaar na de publicatie van het boek.
Voor een groot deel voel ik me alsof ik predik in de kerk, maar er zijn er velen die de fundamentele punten van " 'Salem's Lot"
zullen hebben geabsorbeerd door een vreemde vorm van osmose en die het 'weten' op vrijwel dezelfde manier als ze van
"Dracula" of "Frankenstein 'weten' zonder ooit het originele werk gelezen te hebben. Er is meer aan 'Salem's Lot dan die griezelige jongen aan het slaapkamerraam, of de schuifelende
geluiden vanuit de achterkant van de truck; er is meer
aan “ 'Salem's Lot" dan een
eeuwenoude vampier en de
ravage die hij in een klein
stadje in New England aanricht. Dit is één van de mooiste werken in Kings veertigjarige carrière, een boek dat
keer op keer dient te worden
“geproefd”, en zeker in de
wetenschap dat u iets
nieuws zult leren, elke keer
dat u het opnieuw leest. En,
in het geval u zich afvraagt:
niets schittert hier; dit is
horrorfictie zoals het hoort:
donker, sfeervol en bovenal,
beangstigend.
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Aankomsttijd onbekend van Yosh Elm
Yosh Elm is het pseudoniem van Jos van
der Helm uit Veenendaal. Hij is behalve
schrijver ook ICT’er, een beroep dat hem
samen met zijn passie voor fantasy en
science fiction inspireerde om dit boek te
schrijven. Het werd een trilogie (die in
zijn geheel al verkrijgbaar is), waarvan we
het eerste deel met genoegen mochten
beoordelen.
Flaptekst deel 1:
Atlantische Oceaan, 12 kilometer hoogte.
Vlucht KL6071 eindigt in een nachtmerrie
als deze plotseling van de radar verdwijnt.
De passagiers ontdekken niet langer op
Aarde te zijn. Maar waar dan wel? Een
absurde reis begint, in een onwaarschijnlijk landschap. Buitenissige ontmoetingen,
achtervolging en verraad wisselen elkaar
af. Het verraad drijft één van hen in de armen van Kiranne, de architect achter de
vliegtuigcrash. Zij onthult dat het verleden van hun nieuwe wereld een raadselachtige
opdracht bevat. Falen betekent een vreselijk gevolg voor de toekomst. Een race tegen de klok begint.
De introductie van de hoofdpersonen gaat vlot. De saaie insteek die schrijvers vaak
maken om eerst met iedereen kennis te maken en dan het vliegtuig neer te laten
storten heeft Yosh Elm gelukkig niet gevolgd. Op pagina 18 ligt het ding al op de
grond en gaat het verhaal echt beginnen. Het is al snel duidelijk dat ze niet meer op
aarde zijn, door de twee zonnen in de lucht van Girillanië. Nadat alle overlevenden
zich verzamelen, en doen wat je moet doen na zo’n ramp, gaan er een aantal op uit
om te kijken of het een bewoonde wereld is. Ze komen direct al vreemde dingen tegen en er dreigt al snel groot gevaar. Weersomstandigheden, heel grote vliegende
vogels die mensen vanaf het strand meenemen, rode wormen die hen op willen peuzelen en boten met gewapende mannen… de groep wordt steeds kleiner. Harry, Marc,
Tanja, Wim, Lise en Ben volgen het spoor van Theo die een briefje heeft achtergelaten dat hij meegaat met vissers. Ook dit groepje valt later uit elkaar en probeert elkaar weer te vinden. Enkelen van hen hebben ‘een stem in hun hoofd’ die hen waarschuwt voor gevaar, waardoor zij enkele verschrikkelijke ontberingen overleven. Maar
verder zijn het mensen zoals jij en ik en dat maakt het eigenlijk nog leuker.
Het boek is voor mij een combinatie van Stephen King’s Langoliers, Jack Lance’s Zone
en de tv-serie Lost maar met een snufje meer fantasy. Er zijn vreemde creaturen te
vinden; mensen met meer armen, rijdieren met zes poten… Girillanië heeft ook zijn
eigenaardigheden zoals een cyclus waarbij de ene zon voor de andere komt en waarbij het dan of gigantisch slecht weer wordt of bloedheet. Ik hou van een spannend
verhaal, en dat ontbreekt niet in dit boek. Maar het is een dikke pil waarin vooral
veel gevochten wordt door de Girillaniërs om de van oorsprong op de Aarde wonende
mensen te beschermen en uit handen te houden van de schoft die vanuit het plaatsje
Norbs probeert de wereld te veroveren.
Vreemd genoeg komt Kiranne (van de kaft) pas op pagina 365 voor het eerst ter sprake, en speelt zij ook maar één hoofdstuk de hoofdrol in dit boek. Ik verwacht haar in
volgende delen nog tegen te komen en hoop dat zij dan meer diepte krijgt.
De steeds afwisselende werelden en bewoners die hen helpen zijn fijn om te lezen.
De reden waarom zij steeds geholpen worden, is in het begin niet helemaal duidelijk
en soms wel wat makkelijk, maar wordt naarmate het boek vordert steeds duidelijker. Het heeft politiek, intriges en mooie details (soms misschien wat teveel)
en een kleine dosis romantiek. De beschrijvingen van de gevechten zijn spannend, maar hadden van mij toch wat korter gemogen. Verder is het lekker bizar
en vooral fantasierijk geschreven.
Omdat het een trilogie is, is het verhaal niet ‘af’ na het lezen van dit deel. Maar
ik ben wel erg nieuwsgierig geworden naar de rest van het verhaal. Die boeken
zijn al uitgegeven (Ontwaakt verleden en Gemuteerde toekomst zijn ook al boeken van bijna een kilo, net als dit) dus lang hoef ik daarmee niet te wachten.
Dit eerste deel kan ik je in elk geval aanraden. Het is wel noodzakelijk dat je
behalve spanning ook van fantasy houdt, maar ik weet zeker dat als de eerste
delen van de Donkere Toren je aanspreken, je dit boek ook zeker kunt waarderen. Daarom een mooie 8+!

Pagina 13

MAA RT

2016

8,5
door Peter
Oorspronkelijke
titel:
Zwart Bloed trilogie
Deel 2:
Engel der wrake
Uitgever:
Boekenbent
Jaar van uitgifte:
2013
Aantal pagina’s:
400
ISBN:
978-94-6203-325-2
Link/urls:
Auteur

14E

JAA RGA NG

NR

2

BOEKRECENSIE

ST EP HEN

FA NCLUB

door Chrissy

Zwart Bloed - Deel 2 van Shirley-Ann van Wingerden
In de vorige Kings Things een enthousiaste recensie over het eerste deel
van de Zwart Bloed Trilogie. Ik kan jullie laten weten dat het tweede deel
nog spannender, vlotter, bloediger en interessanter is. En als bonus zat er
bij ons recensie-exemplaar een CD (gratis bij de eerste 200 exemplaren
van de eerste druk) met twee muzieknummers. Als je die opzet terwijl je
het boek leest, dan waan je je zonder meer in de Demons Lair!
Natuurlijk blijven we het wel en vooral het wee van Anne Sommer volgen,
maar ook de andere hoofdrolspelers uit het eerste deel komen ruimschoots
aan bod. Dit deel begint met de bevalling van Anne en de (tijdelijke) terugkeer van Dion, die zijn zoon komt claimen. Ik heb het gevoel dat die
zoon in de toekomst nog een belangrijke rol gaat spelen, maar in dit deel
horen we niets meer over het kind van Anne en Dion.
Waar we in dit deel wel mee geconfronteerd worden, is zo’n beetje met
alle monsters die er bestaan. Zoals hierboven al verraden, is er toch weer
een belangrijke rol weggelegd voor Dion de Winter, de door Anne opgeroepen demoon, die eigenlijk Asmodeus blijkt te heten en in de onderwereld
of hel of welke naam je er ook aan wilt geven, geen kleine jongen is.
Maar ook krijgen we te maken met de nieuwe buren van Anne, een rockband die uit vampiers blijkt te bestaan. De oudste vampier heeft echt vanaf het begin een enorme hekel aan Anne. Zo erg dat hij haar bloed wel kan
drinken (LOL). Maar met één van haar andere monsterlijke buurmannen,
Marcus, krijgt ze een goede band. Marcus wordt zelfs de uitsmijter in de
Demons Lair. Dat rockpodium is nog steeds open en blijkt meer en meer
een verzamelplaats te worden voor vage rockbands en demonen.
Naast vampiers zijn er ook Golems die hun best doen om de Demons Lair
weer te slopen, maar dit wordt tegengehouden door haar buren. Hun rockband heeft die avond opgetreden in de Demon Lair en deze ‘jongens’ hadden wel zin in een knokpartijtje met een stel Golems. Wat Golems zijn
moet je zelf hier maar even nalezen.
Lotte, het leuke nichtje van Sanne, is inmiddels meer dan een amateur
heks en probeert iedereen te beschermen tegen de slechte invloed van
Dion. Haar man wordt echter geronseld door een aantal demonen (of zijn
het engelen?) die tegen Anne en Dion strijden. Dankzij Doryan, de warlock,
maken we kennis met de harpijen. Hij zorgt ervoor dat zijn nieuwe
‘vrienden’ een legertje van deze gruwelijke monsters kunnen creëren, wat
leidt tot de grote finale van dit boek.
Al met al een meer dan uitstekend vervolg op In de mist gevangen, het
eerste deel van de Zwart Bloed trilogie. Shirley-Ann is erin geslaagd om het
verhaal spannender en gruwelijker te maken en vooral om er veel minder
erotiek in te verwerken. Bovendien is het haar gelukt om er voor te zorgen
dat ik benieuwd ben hoe dit nu gaat aflopen en wie nog welke rol gaat
spelen in het derde deel. Ik ben niet helemaal gerust op de rol die Eduard,
de broer van Anne nog gaat spelen, maar dat is geheel en al voor mijn rekening.
Spannend, vlot geschreven, lekker veel bloed, doden, rare monsters, verrassende samenwerkingsverbanden tussen de diverse hoofdrolspelers en
genoeg vraagtekens om uit te kijken naar het derde boek.
Ik kan niets anders doen dan dit deel van Zwart Bloed te belonen met een
8,5! Ik hoop echt dat ik het derde deel NOG beter vind.
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The Fall of Netherea - BOOK 1 van Jeffrey de Blieck
Wanneer Netherea wordt getroffen door een grote natuurramp die de
kern van de planeet destabiliseert, wordt de gehele bevolking
gedwongen geëvacueerd. Twee leden van de 9e cirkel der windmeesters, Räz Numera en zijn collega Langruff, worden er op uit gestuurd
om te helpen met de evacuatie en te onderzoeken wat de oorzaak is
van de natuurramp waardoor het evenwicht van het gehele universum uit balans dreigt te raken.
Deze elementaire balans wordt ook gevoeld door de jonge leerling
aardemeester Grummus en zijn mentor Tryu. Door de verstoring zitten ze vast op de planeet Saridia, waar Grummus een rite uitvoert
die hem tot volwaardig aardemeester moet maken. Hiervoor moet hij
een levenszaad bewaken en deze veilig naar hun thuisplaneet zien te
krijgen. Makkelijk zal dit niet gaan, door de verstoring van de
elementenbalans kunnen de twee zich niet meer eenvoudigweg
teleporteren naar hun thuisplaneet, maar zullen ze op de ouderwetse
manier - met een ruimteschip– moeten verplaatsen.
Op het moment dat de ware reden achter deze natuurramp wordt
onthuld, realiseren sleutelfiguren uit het boek dat dit slechts het
begin is van een veel breder opgezet plan is door een ras dat door
velen als uitgestorven werd beschouwd. Hoe ver iedereen er naast
zit, blijkt wanneer de Shaedon zich voor het eerst manifesteren.
Jeffrey Debris’ (De Blieck, Amsterdam 1981) fantasydebuut is een
intergalactisch verhaal dat bol staat van magie, hoog ontwikkelde
technologieën, vreemde rassen en culturen (inclusief het mensenras). Debris koos voor een Engelstalig boek, omdat hij veel gamede
en de taal zich zo eigen maakte, dat het voor hem natuurlijk voelde
om het net even wat anders te doen. Het heeft geen negatieve invloed op de leesbaarheid van het boek. Iedereen met
een beetje basiskennis van het Engels zal weinig
moeite hebben met de leesbaarheid. Het is vlot en
begrijpelijk geschreven, als je eenmaal in het boek
zit, merk je niet eens dat het in het Engels geschreven is.
Vaak is het bij fantasyverhalen met meerdere rassen/
hoofdpersonen/verhaallijnen zo dat de lezer eerst
door het ‘kennismakingsrondje’ heen moet bijten.
Hier is dat niet anders. De karakters moeten worden
geïntroduceerd en de verhaallijnen worden uitgezet.
Op het moment dat het eerste onverklaarbare gebeurtenis plaatsvindt, is het spel begonnen en kom je er
als lezer niet meer vanaf. Met oog voor detail schept
Debris werelden die ongewoon, maar voorstelbaar
zijn. Elk ras met zijn eigen kenmerken, die goed uitgewerkt zijn. We bezoeken verschillende planeten,
ruimtestations, komen louche smokkelaars, knotsgekke uitvinders en geharde strijders tegen. Al deze
karakters zijn goed bedacht en uitgewerkt. Omdat er
verschillende verhaallijnen door elkaar lopen, kan je
niet anders dan doorlezen. Je wilt gewoon weten hoe
het verder gaat, maar moet dan weer twee hoofdstukken wachten tot een verhaallijn weer verdergaat. Het
is echter totaal niet storend. Het versterkt de spanning alleen maar.
Langzaamaan –in een sneltreinvaart– wordt de lezer naar een spannend slot gezogen. Onderwijl een aantal verrassende plotwendingen,
waardoor je even in verwarring wordt gebracht, wat bij mij omslaat
naar verwondering en bewondering voor de schrijver. Knap dat je dit
in je debuut kan brengen. Spanning, humor, avontuur en een kleurrijk gezelschap van karakters maken dit tot een bovengemiddeld te
lezen boek. Een fantasyroman waarin niet altijd vaststaat wie wie nu
eigenlijk is, dankzij de mysterieuze Shaedon. Ik hoop dat de lezer in
een vervolgdeel meer te weten komt over deze doodgewaande
wezens. Ze doen flink hun best om de intergalactische verhoudingen
naar hun hand te zetten. Ze lijken onaantastbaar, maar of dat werkelijk zo is? Afwachten!
Dit prima debuut kun je alvast in je zak steken.
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The Man Who Loved Flowers

door Danny

Over de film:

Regie:
Jared Carney

Op een zonnige namiddag loopt een man door zijn woonplaats. Hij heeft een verliefde blik in zijn ogen, en veel
voorbijgangers zijn direct onder de indruk van zijn verschijning. Pubermeisjes zwijmelen bij zijn aanblik, oudere
dames denken terug aan hun jeugd, en zelfs de verkeersregelaars kijken nog een keer om als hij voorbij komt.
De man wandelt een bloemenwinkeltje binnen en kiest een mooi, duur boeket uit voor zijn grote
liefde. Wanneer hij haar in een steegje ziet lopen, spreekt hij haar aan en geeft haar de bos bloemen. Maar de vrouw heeft geen idee dat er een monster schuilgaat achter de innemende glimlach...

Genre:
Romance / Thriller
Cast:
Jason K. Roy…
The Man
Victoria Douglas…
Norma
Melissa Lunney…
Not Norma
Brendan Wahl…
Shop Owner
Jaar van uitgifte:
2015
Speelduur:
11 min 53 sec
Film gebaseerd op:
Afspraak met Norma (uit: De Satanskinderen)

Mijn mening:
Door de jaren heen heb ik vele verfilmingen van dit
verhaal de revue zien passeren; de ene regisseur
legt de nadruk vooral op de muziek, de andere legt
de nadruk op het absurdistische van het verhaal.
Elke versie is echter uniek. Ook de jonge regisseur
Jared Carney weet zijn eigen draai aan het verhaal
te geven.
Carney begint met een aantal mooi gestileerde shots, waarbij met name de lichtval en de misteffecten goed uitgedacht zijn. Deze shots zetten binnen een minuut de sfeer goed neer. De daarbij
afgespeelde muziek en ‘chants’ geven het geheel een duister sausje. Ook de trieste blik van het
hoofdpersonage als hij recht de camera in staart is ijzingwekkend. Wat mij betreft een flink
pluspunt, want dit verhaal leent zich natuurlijk fantastisch voor een donkere kijk op het klassieke
liefdesverhaal.
Zodra het hoofdpersonage echter zijn huis verlaat
en op weg gaat naar de bloemenwinkel, lijkt de film
van zijn oorspronkelijke plan af te wijken; er verschijnen flashbacks van een lachende, zielsgelukkige man en zijn grote liefde Norma. De man glimlacht naar voorbijgangers, en in de bloemenwinkel
verandert hij van ondoorgrondelijk in een beetje
een vreemde vogel.
Als hij in een steegje een mooie vrouw in een (cliché-)rood jurkje ziet lopen, slaan de stoppen bij
hem door. Regisseur Carney keert snel terug naar de oorspronkelijke duistere uitstraling, en de
special effects tijdens de moordscène zijn prima gedoseerd. Ook in deze laatste scènes springen
vooral de slim gekozen cameraposities in het oog.
Waar Kings verhaal eindigt, voegt Carney nog een kleine twist
aan het eind toe. Dit is een prima keuze, want hiermee voelt
het liefdesverhaal iets meer ‘af’.
Ik heb erg genoten van deze verfilming, al had de duistere
sfeer wat mij betreft tijdens de hele film gehandhaafd kunnen
blijven; dat had deze versie nét een uniek laagje kunnen geven
waardoor hij wat meer blijft hangen.
Desalniettemin is dit zeker een film die het op een aantal
horrorfilmfestivals goed zal doen.
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door Chrissy

The Last Witch Hunter

De huidige, moderne wereld kent vele geheimen. Het meest
verbazingwekkende geheim is dat heksen nog steeds
onder de mensen leven en van plan zijn een dodelijke
plaag op de mensheid los te laten. Al eeuwenlang vechten
heksenjagers tegen deze onnatuurlijke vijand over de
gehele wereld. Een van die heksenjagers is Kaulder, een
dappere strijder die de Koningin wist te doden, maar
hierbij vervloekt raakte met onsterfelijkheid.
Inmiddels is Kaulder de enige overgebleven heksenjager
die nog altijd de strijd aangaat met opstandige heksen
en zijn verloren dierbaren moet missen. Wat Kaulder
echter niet weet, is dat de Koningin is herrezen en zint op
wraak. Wat volgt is een epische strijd die het voorbestaan
van het menselijke ras zal bepalen...

Jaar van uitgifte:
2015
Speelduur:
106 minuten

Met een geweldige sterrencast
(Vin Diesel, Michel Caine en Elijah
Wood) moet dit wel een geweldige film
zijn. En gelukkig is dat ook zo. Bij Vin Diesel
verwacht je keiharde actie en die zit er ook
zeker wel in, maar dat past prima bij het verhaal.
Het verhaal op zich is niet zo heel erg sterk. Heksen werden
eeuwen geleden verslagen en besluiten zich vredelievend onder
de mensen te begeven. Voor degene die zich niet aan de regels
houden, is er de Witch Hunter Kaulder (Vin Diesel). Hij heeft de
laatste kwaadaardige koningin verslagen en is hierdoor onsterfelijk geworden. Hij wordt bijgestaan door de kerk en een heksentribunaal. Kaulder heeft al heel wat assistenten versleten en zijn
huidige assistent (Michael Caine) is aan zijn pensioen toe.
Elijah neemt de taak als 37e Dolan waar. Geheel onervaren moet hij Kaulder assisteren bij zijn zoektocht naar het
kwaad. De film bouwt het verhaal goed op, het is in het
begin gelijk duidelijk wat zich in het verleden allemaal
heeft afgespeeld. Soms ligt de nadruk een beetje te zwaar
op de actie, maar ja, het blijft Vin Diesel natuurlijk. Al
met al een zeer vermakelijke film met een paar leuke
wendingen. Het acteerwerk zit met dit kaliber acteurs wel
goed...
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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 laatste 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 4
Voor hem was een grote wenteltrap, gemaakt van metaal. Het deed hem aan de watercentrale denken van de Dromenvanger,
maar er waren hier geen buizen, geen reservoir, slechts een eindeloze wenteltrap die naar beneden liep. Hij liep de trap af;
hoorde hoe hol zijn voetstappen klonken en hoe ze echoden tegen de wanden. En hoe verder hij naar beneden liep, hoe meer
hij opmerkte dat de treden in stenen veranderden, en dat de trap eigenlijk een omgekeerde toren was, die recht naar beneden ging. ‘’Naar de kern,” dacht hij. De kern van het onbewuste. Soms was er een kleine kamer aan de zijkant, waarvan de
deur op een kier stond. Hij zag een baby, die net geboren werd. Hij zag een vader die onder het mom van “sigaretten halen”
uit de huiskamer liep. Hij kende het verhaal. Hij kende de autobiografie van de auteur. Hij wist dat zijn ouders gescheiden
waren. Dat het kind, de kleine versie van de auteur, continu verhuisde en dat hij later in interviews zou zeggen dat zijn ongelukkige jeugd, en zijn angst om verlaten te worden, hadden bijgedragen aan zijn verslavingen. “In het begin tenminste,” zou
de auteur eraan toevoegen. “Later dacht ik dat ik het nodig had om goede boeken te schrijven.”
Verslaafden zijn leugenaars, zou de auteur later in een boek schrijven. En dit was de leugen die de hij tegen zichzelf vertelde. Hij zag hem snuiven. Hij zag in sommige kamers, hoe hij papier in zijn neus propte en op zijn tekstverwerker tikte en
hij wist dat dit de echte reden was waarom Jim Gardener bloedneuzen had in het verhaal De gloed; niet omdat hij een ijzeren
plaat in zijn hoofd had, maar omdat de schrijver zijn eigen verslaving
metaforisch en symbolisch op papier zette.
Dit was ook het verhaal geweest waarin de auteur tot de conclusie
kwam dat hij moest stoppen; doodgaan of doorgaan, met misschien
het boek De noodzaak als gevolg. Een boek over verleiding, misschien
wel metaforisch over afkicken en wat voor duistere gevoelens van
verlangen dit met zich meebrengt. Alle verhalen waren eigenlijk autobiografische schetsen, ontdekte hij. Vaak indirect en bedekt, maar
alsnog autobiografisch. Misschien was het daarom ook niet zo gek dat
zijn slechtste boek, volgens velen tenminste, De dromenvanger was.
Het verhaal was fragmentarisch, ad hoc, had vreemde plotwendingen
en een bizarre spanningsboog. Maar als je bedacht dat hij dit schreef
terwijl hij van een ongeluk revalideerde en aan ernstige pijnen leed,
kreeg het boek een andere betekenis. Het was een metafoor voor zijn
gevoelsleven, zijn worstelingen met pijn. Zijn strijd.
Maar wat was het overbruggende? Wat was de rode draad in dit
literaire universum?
Bij één deur bleef Bertie dan ook stil staan. Het was de enige deur
die wagenwijd openstond. Hij zag een huiskamer, en aan de TV en
meubels kon hij opmerken dat het ergens in de jaren vijftig was. De
voordeur sloeg open en daar stond de jonge versie van de auteur,
doorweekt door de regen en lijkbleek. Hij bibberde, stotterde. “De
trein,” zei de jongen. “Er is iemand door de trein overreden.”
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Later zou de auteur deze traumatische ervaring verwerken in het verhaal “Het lijk”, en hij zou zeggen dat hij zich niets
van het incident kon herinneren. Toch zou hij het opschrijven en hoe deze ervaring het leven van vier jongeren voorgoed zou
veranderen. Wist hij het echt niet meer of had hij het onderdrukt? Had hij slechts een lijk gezien of had hij ook gezien hoe het
lijk door de trein aan stukken was gereten? Niemand wist het. Maar hier, in dit incident, misschien tezamen met de scheidingen, de vele verhuizingen, waren zaadjes van zijn verhalen geplant.
Hij liep verder naar beneden. Het viel hem op dat de muren nat werden. Dat er regenwater naar beneden druppelde en
dat de trap, de spiraal als het ware, steeds kleiner werd, totdat hij de treden aan de overkant kon zien.
Aan het einde van de trap stond hij stil. Boven hem, zo zag hij, was het uiteinde van een put. Hij was niet meer bij de
Overlook. Ergens onderweg was hij opnieuw een andere wereld ingestapt. Dit hier was een kelder en in deze kelder stond een
houten stoel. Op deze stoel, met de rug naar hem toe, zat een clown. Een clown met vieze en bevlekte kleding. De rode haren
van de clown plakten aan zijn schedel en hoewel Bertie het
gezicht van de clown niet zag – deze snikte alleen maar en
schokschouderde, waarbij de fopschoenen, want de clown
had zijn rechterbeen over zijn linkerbeen geschoven, op en
neer wipten – wist hij dat de clown geen clownsgezicht had.
Dat hij gevijlde tanden zou hebben en een kwaadaardige
uitdrukking op zijn gezicht.
‘Ze moeten me niet,’ zei de clown, en terwijl hij het zei,
en om de manier waarop hij het zei – breekbaar, kinderlijk
– voelde Bertie desondanks empathie in zijn borst opwellen.
‘Ze moeten me niet. Ze lachen me uit. Ik ben slungelig. Ik
heb puisten. Het lijkt wel alsof ik altijd de verkeerde kleren
aan heb.’
Zonder na te denken wat hij deed, deed Bertie een stap
naar voren en terwijl hij dit deed, zag hij iets op de muur
bewegen, en daar zat de grote bruine spin weer, geplakt
tegen de wand.
‘Wie moet je niet,’ hoorde hij zichzelf vragen. En terwijl
hij dit deed, draaide de clown zich onmiddellijk om en
wenste Bertie dat hij nooit zijn mond had open gedaan. Het
gezicht was erger dan hij had verwacht. Zelfs erger dan het
in de boeken stond beschreven. Ten eerste was het gezicht
met uitwerpselen besmeurd, waardoor het gezicht eerder
bruin dan wit was. Maar dat was niet het enige. Zijn ogen
waren geel. Zijn lippen rood. De witte flufkraag was met
bloed doordrenkt. En zijn tanden waren inderdaad tot
scherpe punten gevijld.
‘Wie vroeg dat?’ vroeg de clown, terwijl hij glazig voor zich uitkeek en Bertie besefte dat de clown weinig tot niets kon
zien. ‘Wie is daar?’ Hij hield zijn rode neus in de lucht en rook, en richtte zich vervolgens tot Bertie.
Dit was de clown van Het, maar ook de clown die in de donkere toren-cyclus, het boek 22-11-1963 en Mr. Mercedes zijn
entree maakte. Het was uiteraard het sleutelverhaal, maar de clown was in verschillende vormen teruggekomen.
‘Een bezoeker,’ lachte de clown nu. ‘De zoveelste bezoeker die de schrijver probeert te doorgronden. Die bereid is tot de
diepste laag van het onderbewuste te gaan. En ben je blij?’ vroeg de clown, terwijl hij zijn armen omhoog stak, en Bertie
bloedvlekken op zijn zilverkleurige pak kon zien. ‘Ben je blij met wat je gevonden hebt?’
Hij slikte. Deed een stap naar achteren. En zei naar waarheid: ‘Ik weet niet wat ik gevonden heb. Ik weet niet wat droom
is of werkelijkheid.’
De clown lachte. ‘Dat antwoord,’ zei hij, ‘dat heb ik eerder gehoord. Vertel me eens, bezoeker, van alle einden die de
auteur in Het kon kiezen, waarom denk je dat hij besloten had om het hoofdpersonage, Bill Denbrough, met een fiets een heuvel af te laten rijden? Ik was ertegen. Het verhaal had op zoveel manieren kunnen eindigen. Zoveel gruwelijker. Toch koos de
auteur hiervoor.’
Bertie kreunde. In zijn hoofd ging hij alle hoorcolleges af.
‘Ik denk omdat de auteur ons wilde aantonen dat iedereen nog een deel van hun onschuld heeft bewaard. Dat ieder van
ons nog diep van binnen een kind is.’
‘Fout!’ schreeuwde de clown plotseling woest. En met deze woorden sprong hij op, met een soepelheid die Bertie verraste.
Hij viel op hem, drong hem tegen de grond aan, zodat de lippen en de mond met de vlijmscherpe tanden nog een maar een
millimeter van Bertie’s lippen waren verwijderd. De stank van verrot vlees drong de neusgaten van Bertie binnen en hij zag
stukjes vlees tussen tanden van de clown hangen. Kindervlees, dacht hij. Deze clown at kinderen.
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Onderwijl kwam de spin in beweging en kroop langzaam naar het plafond, recht boven het hoofd
van de clown. Bertie zag nu pas hoe groot de spin was en hoe harig. Ongeveer vijf meter in lengte.
De haren waren dik, bijna naalden, en ongeveer tien centimeter lang. ‘Nee, de auteur – hij - toonde aan dat ieder van ons de duisternis die in ons huist kan weerstaan. Dat het toegeven aan deze
duisternis niets anders dan een eeuwige woestenij tot gevolg kan hebben. De strijd begint bij ons
zelf en niet daarbuiten. Bill Denbrough sprong op de fiets om aan te tonen dat hij zijn jeugd had
teruggevonden. Dat hij zijn trauma’s had overwonnen. Hij vond niet het kind in ons. Hij hervond het
kind. Reconstrueerde het opnieuw. Daar gaan al zijn verdomde verhalen over: de grens tussen onschuld en het verliezen van deze onschuld en tenslotte het hervinden ervan. Dat is het thema dat steeds en steeds weer terugkomt. En zal ik je zeggen waarom? Omdat hij de trein nooit had willen zien. Omdat hij diep van binnen niet Tad Trenton wilde
zijn.’ De clown lachte. De stank uit zijn mond maakte Bertie misselijk. Onderwijl zag hij dat de spin langzaam naar beneden
kwam.
‘Maar het was natuurlijk een leugen. Hij was Tad Tentron. En die dag bij de treinrails heeft hij een stukje van zichzelf verloren. Een stukje dat nooit meer hersteld is. Waarom zou je het immers wegproppen, als de gebeurtenis niet zo intens was
geweest?’ En weer moest de clown lachen. ‘En weet je hoe hij de episode heeft uitgebeeld? Hoe hij het een gezicht heeft gegeven?’ De clown wachtte een seconde af. Bertie drukte zichzelf dieper tegen de grond. De vuisten van de clown hielden zijn
kraag vast. ‘Door mij te maken. Ik ben die verdomde gebeurtenis. Ik ben de grens van onschuld en volwassen worden, waarom
denk je dat hij me een clownsgezicht heeft gegeven, met monsterlijke trekken bovendien?’
De spin kwam dichterbij. Ze liet een geelgroene gelei op de schouder van de clown vallen, waardoor de clown even omhoog keek. ‘O, ben jij er ook,’ zei hij tegen de spin. En toen weer tegen Bertie: ‘Spinnen staan voor angst en agressie. Het is
wat hij op zijn schouders heeft meegetorst.’ En terwijl hij dit zei, begreep Bertie plotseling waarom de spin ook in de kamer
van de auteur was geweest.
‘Vertel me eens, bezoeker, denk je dat trauma’s kunnen worden gedeeld? Dat jij ook de kracht ervan kan voelen? De
kracht die deze schrijver heeft gemaakt?’
Bertie schudde zijn hoofd en stotterde: ‘Ik weet het niet.’
‘Goed antwoord, groentje,’ zei de clown. ‘Ik denk dat we het moeten gaan uitvinden, denk je ook niet.’ Toen stond hij op,
net zo lenig en soepel als hij bovenop hem was gesprongen. Hij aaide de spin. Raakte hem met zijn handschoenen aan. Hij
grijnsde. Bertie zag de gevijlde tanden weer. En toen zei de clown: ‘Ga maar Bessie, eet je buik maar vol.’
En nog voordat Bertie kon gillen, nog voordat hij zijn mond kon openen, sprong de spin bovenop hem, sneden de kaken van
de spin in zijn keel en voelde hij hoe een angel, die eerder een zwaard leek, zijn buikstreek binnendrong. Het ging zo snel dat
hij geen pijn kon voelen. En toen drukte de spin één van zijn harige poten in zijn keel.
‘Rustig maar,’ hoorde hij een stem plotseling zeggen. Fel licht verblindde hem en hij voelde hoe er naalden uit zijn hoofd
werden verwijderd. Hij draaide zich om, keek naar het kadaver naast hem en herkende in het uitgedroogde lichaam de schrijver die het kadaver ooit was geweest.
‘We weten niet wat er gebeurde,’ zei de dokter. ‘Je hartslag en hersenactiviteit sloegen op hol, dus moesten we de simulatie stoppen. We weten dat er heel weinig mensen zo diep in de simulatie zijn gegaan.’
In gedachten hoorde hij de woorden van de clown opnieuw: “Denk je dat trauma’s gedeeld kunnen worden?” Hij wist het
antwoord nu, terwijl de dokter de laatste naalden verwijderde en hij in de verte pijnscheuten voelde. Hij was zijn onschuld
kwijt.
Tegenover hem op de muur zat een gigantisch grote spin.

Anthonie Holslag is ook auteur van het boek …
In het kille ochtendlicht
www.anthonieholslag.com
Recensies
Bestellen via deze link
Wat gebeurt er als het laagje beschaving en vernis is weggetrokken, het
indringende van geweld ervaren is en we de wereld om ons heen in zijn
volledige naaktheid zien? Na de bundels "Zwarte muren" waar het onontkoombare centraal stond en "Een bloedovergoten dageraad" waar angst
centraal stond, is het nu deze naaktheid en broosheid die in deze bundel
de thema's vormen. De wereld in het kille ochtendlicht.

© Ergu Kesgin.

We lezen verhalen over een terugkerende mist die dood en verderf zaait, we lezen over concentratiekampen in Duitsland van
nog voor de oorlog, over de verschrikkingen in Rwanda, over een apocalyptische wereld die gevangen is in een gil en over de
trauma van een soldaat die Irak niet kan vergeten. Een bundel met psychologische horror. Menselijke horror. Maar bovenal
een bundel die de thema's van "Zwarte muren" en "Een bloedovergoten dageraad" met elkaar verbindt en de echo en broosheid weergeeft die geweld achterlaat. Het is in de kille ochtendlicht waar existentiële vragen naar voren komen. Vragen over
ons donkere kanten, over de psyche. Over jou, over mij.
De vraag rijst: durf je mee te kijken? Durf jij je ware ik in het bleke ochtendlicht te tonen?
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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.

