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De zomervakantie komt er weer aan; niet alleen voor de Stephen King Fans, maar
ook voor de crew. Daarom moet je het met deze Kings Things doen tot eind
augustus, want ook wij gaan er even tussenuit. Mocht er in de tussentijd echt
spectaculair nieuws zijn, dan sturen we natuurlijk nog wel een extra editie. Onze
Facebookpagina houden we wel bij tijdens de vakantie.
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2275 fans
1496 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

En? Mag jij ook vakantie houden? Dan kun je gelijk het nieuwste boek van King in
je koffer stoppen! Dat heb je toch zeker wel besteld bij StephenKing.biedmeer.nl?
Neem je liever wat oudere exemplaren mee op reis, dan is boekwinkeltje Stephen
King Fans helemaal de plek voor jou: Engels, Nederlands, soms (als) nieuw, en
meestal tweedehands tegen normale prijzen. Van elke aankoop gaat 10% naar de
fanclub, dus je sponsort ons er ook nog eens mee.
Deze maand lees je in Kings Things natuurlijk weer het laatste nieuws (er zijn
zelfs twee nieuwe boeken aangekondigd!), boek- en filmrecensies, en is er weer
een nieuwe Luckey Quarter met een fan centraal. Maar we hebben ook wat speciale berichten: het korte verhaal De Koekjespot (vertaald door Jose Kalsbeek),
verscheen in maart al online, maar werd nu pas ontdekt! We hebben ook 16 dingen die je vast nog niet wist over Stephen King… En onze Peter had het er maar
druk mee, want hij vertaalde ook nog de Top 10 Stephen King boeken van HorrorGeeks voor je. Natuurlijk is er ook een nieuwe prijsvraag, en we laten nog even
weten wie een recensie op Hebban gaan schrijven in ruil voor het boek Kiranne;
Aankomsttijd onbekend van Yosh Elm. Kijk
daar over een paar weken eens of andere
Stephen King fans het ook de moeite van
het lezen waard vonden!
En vergeet de enquête niet over waar we
de Fanclubdag moeten houden dit jaar:
Rijen of Nieuwegein! Je mening telt mee!
Vul de enquête hier in als je dat nog niet
deed

We wensen je een fijne vakantie en veel
leesplezier toe!
Stephen King Fanclub Crew
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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.

Tot begin juli a.s. kun je trouwens nog
meedoen met een (heel makkelijke) quiz
van Luitingh-Sijthoff voor een toffe prijs.
Kijk daarom snel hier en doe nog even
mee! Je hebt wel een Facebook account
nodig.

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door

DONATIES

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

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!

JUL|AUG

2016

14E

Nieuwsflits

JAARGANG

NR

6

STEPHEN

KING

FANCLUB

1 april! K
ker in je b

Nieuwe boeken
King heeft een boek geschreven met zijn
oudste zoon Owen. Het heet ‘Sleeping Beauties’. Of er ook een Nederlandse vertaling
van gemaakt wordt, is nog niet bekend
(maar we denken van wel). Het zal volgend
jaar pas verkrijgbaar zijn. Het speelt zich af
in een vrouwengevangenis in West Virginia,
en meer is nog niet bekend gemaakt.
Tijdens de tour die King doet voor End of
Watch, vertelde hij dat hij nog een boek
heeft geschreven. De eerste versie is net
klaar, en hij vertelde dat hij er zelf van geschrokken is. 'Scaring him to death' zelfs…
Dat klinkt veelbelovend, vind je ook niet?

Exclusieve Cell clip

In het uit 2006 afkomstige boek Cell (Mobiel) vertelde
King het verhaal van mensen die hun telefoon gebruikten en vervolgens werden getransformeerd in moordende maniakken. Tod Williams is de regisseur en Samuel L.
Jackson en John Cusack, die eerder samen in 1408 te
zien waren, spelen de hoofdrollen. De film gaat in juni
in Amerika de bioscopen in. Een exclusieve clip van de
verfilming vind je hier! Onze Jeroen bekeek de film al,
zijn recensie staat in deze Kings Things.

Verfilming Drunken Fireworks
Het korte verhaal Drunken
Fireworks (uit Bazaar van
Boze Dromen) wordt ook verfilmd. James Franco (uit de
verfilming
van
22.11.63)
speelt de hoofdrol van Alden
McCausland. Het zou kunnen
zijn dat hij ook de regisseur
wordt, maar dat is nog niet
besloten. Het script is geschreven door Matt Rager,
die al eerder met Franco
samenwerkte. Het is het
komische, donkere verhaal
van een simpele monteur die
het aan de stok krijgt met
maffiabaas Nicky Serrano. Hij woont samen met zijn
moeder aan het meer waaraan ook Nicky woont. Op 4
juli steekt hij altijd vuurwerk af voor al zijn gasten, en
Alden wil Nicky verslaan met een mooier spektakel.

Verfilming IT
Het verhaal IT (Het) ondergaat, zoals je vast wel weet,
een remake. Andy Muschietti regisseert het verhaal dat
in twee delen zal worden verteld. In juli begint hij met
filmen in Toronto, en er zijn al leden van de cast bekend: Bill Skarsgard is Pennywise, Jaeden Lieberher,
Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyat Oleff, Chosen
Jacobs en Jeremy Ray Taylor zijn de kinderen die Pennywise terroriseert. Het verhaal volgt een groep kinderen die zichzelf de ‘Losers Club’ noemen en die ‘HET’
weten te verslaan. Jaren later komt het
monster terug, en de nu volwassen kinderen hebben nog steeds een band met
elkaar, ondanks dat ze eigenlijk niet
meer weten wat er destijds gebeurd is.
Owen Teague is nu aan de cast toegevoegd; hij speelt een van de pestkoppen die het groepje lastig valt, en is
een psychopaat die een koelkast heeft
met dieren die hij doodgemaakt heeft.
Owen Teague deed al eerder mee in de
verfilming van Cell.
Pagina 3

King houdt van Audiobooks!
Stephen King vertelt hier waarom hij zo gek is op
Audiobooks.
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing Prijsvraag februari
Vorige maand moest je in het rijtje van 20 bekende Hollywood-acteurs en -actrices 7 namen vinden die
géén rol in een King-verfilming hebben gehad. Dat zijn de rode namen hieronder:
1. Pierce Brosnan
2. Mel Gibson
3. Samuel L. Jackson
4. Johnny Depp
5. Bruce Willis
6. Kevin Spacey
7. Tom Hanks
8. Christopher Lloyd
9. Anthony Hopkins
10. Christopher Walken

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kathy Bates
Drew Barrymore
Naomi Watts
Felicity Huffman
Debbie Harry
Jodie Foster
Chloë Grace Moretz
Dee Wallace
Kristen Stewart
Emma Watson

Dat wist ook Anne Geneugelijk
uit Ouderkerk a/d IJssel.
Die wil graag de trilogie van
Kiranne winnen, dus die komen zo
snel mogelijk naar je toe!
Veel leesplezier!

Sommige inzenders dachten dat Debbie Harry, Christopher Walken en Christopher Lloyd niet in een Stephen
King film meegespeeld hebben. Dat deden ze dus wel: Debbie speelde in Tales from the Darkside , Walker
speelde in Sleepwalkers en Lloyd had een rol in Quicksilver Highway.

Prijsvraag juli
Effe kort...
Hieronder zie je de titels van tien korte verhalen van King, die in een verzamelbundel zijn opgenomen. In welke verzamelbundel staat elk verhaal? Stuur deze tien titels naar ons toe.
1. Rotjoch
2. Willa
3. In de doodskamer
4. Mijn prachtige paard
5. Ayana
6. De New York Times met korting
7. Lunch in het Gotham Café
8. Kop omlaag!
9. In de klem
10. Batman en Robin hebben een aanvaring

Stuur je antwoord vóór 20 augustus 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag juli”. 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. Rune-trilogie van Adrian Stone
2. De Eerste mens - Het verleden voorbij van Richard Bintanja (leesexemplaar)
3. Dodenwereld I Necropolis van Nico de Braeckeleer, Lotte Troonbeckx & Ton Vermeyen
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door Chrissy

Uitgeverij Village/van Dorp zocht mensen die in ruil voor het boek, een recensie
wilden schrijven over het eerste boek van Yosh Elm op Hebban. Diverse mensen
hebben zich aangemeld en de uitgeverij heeft deze vijf personen uitgekozen, en er
een boek heen gestuurd.
Daniel Visscher uit Ootmarsum,
Suzan Huijssoon-van Zanten,
Martijn Bongaerts uit Bemmel,
P. Imans uit Amstelveen,
Ans Stier uit Beneden-Leeuwen.
Kijk over een paar weken eens bij Hebban op de website om te zien wat zij van dit
boek vonden! Wij wensen de ingelote fans veel plezier met dit boek!

Nieuwsflits

1 april! K
ker in je b

Dark Tower kleding
Bij het maken van de film over De
Donkere Toren, hoort schijnbaar ook
een nieuwe kledinglijn. De limited
edition T-shirts, hoodies, telefoonhoesjes en nog veel meer, zijn hier
verkrijgbaar.

King bij CBS
Bekijk het interessante interview dat King had bij CBS hier.

Thomas Olde Heuvelt breekt door in USA
Wij kennen ‘m al vanaf zijn eerste boek,
toen hij bij de eerste fanclubdag te gast
was… Thomas Olde Heuvelt. Met zijn
laatste boek HEX breekt hij nu door in
Amerika. Beter nog, Stephen King heeft
het gelezen en zegt erover: ‘Briljant en
volstrekt origineel’. Thomas is inmiddels
weer met beide voetjes op de vloer
beland na zo’n prachtige kritiek, en zal
een uitgebreide promotietour maken van
6 weken, waarbij hij 12 verschillende
staten zal aandoen. Dat doet nog geen
Nederlander hem na...
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten, Pennywisepoppetjes. 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 en
Ron Booden (Dankie Sai!) en wordt 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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Een fantastisch kort verhaal van Stephen King
staat al sinds maart online (bij vqronline.org), en
niemand die het nog ontdekte!
Het heet Cookie Jar.
We vonden Stephen King Fan op facebook José
Kalsbeek bereid om een nachtje zonder slaap
door te brengen en het voor ons te vertalen, zodat je het hier kunt lezen.
Wij zijn haar daar zeer erkentelijk voor!

De koekjespot
Er was een soort wederzijds begrip tussen hen, meteen al. De jongen vond dat de oude man er nog best goed uitzag voor
iemand van negentig, en de oude man vond dat de jongen, wiens naam Dale was, er nog best goed uitzag voor iemand van
dertien.
Het joch noemde hem Overgrootvader, maar Barrett wilde daar niets van weten. “Dan voel ik me nog ouder dan ik al ben.
Zeg maar Rhett. Dat is wat m’n vader me ook noemde. Ik was al een Rhett voor er een Rhett Butler was – kan je je dat
voorstellen?” Dale vroeg hem wie Rhett Butler was. “Laat maar. Het was een snertboek, en niet meer dan een wel-oké
film. Vertel me nog eens over dat project van je”.
“Het is de bedoeling dat we praten met ons oudste familielid, vragen naar hun leven, en hoe dat was toen ze van onze
leeftijd waren. Daarna moet ik een opstel schrijven van twee pagina’s over hoeveel er veranderd is in de tussentijd. Maar
meester Kendall heeft een hekel aan generalisaties, dus ik moet me richten op een of twee specifieke dingen. Dat betekent- ” “Ik weet wel wat specifiek betekent,” zei Rhett. “Wat voor specifieke dingen had je in gedachten?”
Dale dacht even na over de vraag. Terwijl hij dat deed, nam Rhett de jongen in zich op: een gezonde haardos, rechte rug,
gave huid en heldere oogopslag. Er lagen zevenenzeventig jaren tussen hen in, en Dale Alderson vond dat waarschijnlijk
een oceaan, maar voor Rhett was het niet meer dan een meer. Misschien zelfs eerder een poeltje.
Je steekt het zo over, jochie, dacht hij. De korte afstand van het zwemtochtje van jouw oever naar de mijne zal je verbazen. Mij verbaasde het zeker. Hij was er ook niet zeker van of zijn achterkleinzoon -de jongste van het stel- hem nog wel
als een echt mens beschouwde. Als een pratend fossiel, lag meer voor de hand.
“Zeg het eens, Dale. Ik heb de hele dag nog, maar jij waarschijnlijk niet.”
“Nou…. U weet nog dat tv nog niet bestond, toch?” Rhett glimlachte, al vond hij wel dat zijn achterkleinzoon daar het antwoord wel op zou moeten weten. Hij wist zich in te houden, en niet te zeggen leren jullie dan niks meer op school, want
dat zou chagrijnig en onbeschoft zijn geweest. Om maar te zwijgen over ondankbaar. Deze jongen was naar het Goed Leven Zorgcentrum gekomen met als enig doel Barrett Alderson over het verleden te horen praten, een onderwerp dat de
meeste kinderen zo snel als ze konden de andere kant op zou doen rennen. Het was alleen omwille van een schoolopdracht, maar toch. Hij was van de andere kant van de stad gekomen met de bus, wat Rhett deed denken aan de ritjes die
hij en zijn broer Jack vroeger maakten met de lijnbus om hun moeder te bezoeken.
“Dale, ik had zelfs nooit een tv gezien tot m’n eenentwintigste. Radarbeelden wel, ja, maar geen tv’s. De eerste die ik zag
stond in een etalage, toen ik net terug kwam van de oorlog. Ik heb er twintig minuten naar staan kijken, zowat gehypnotiseerd. “Welke oorlog was dat?” “Twee,” zei hij geduldig. “Nazi’s? Hitler? Japanners op de Stille Oceaan? Zegt dat je wat?”
“Tuurlijk, ja, kamikaze-aanvallen en zo. Ik dacht dat u misschien Korea bedoelde.” “Tegen de tijd dat Korea ontplofte,
was ik getrouwd en had ik ‘n stel kinderen.” “Was mijn opa er een van?” “Yep, die was net ten tonele verschenen.” En
toen Vietnam aan de beurt was, was ik zo oud als je vader nu is. Misschien ouder.. “Dus u zat met alleen de radio, hè?”
“Nou, ja, maar we dachten niet echt in termen van er mee zitten”
Buiten zijn kamer, verderop in de hal, klonk de elektronisch versterkte stem van de recreatief leidster (of een van haar
knechtjes) die de bingonummers omriep. Rhett was blij dat hij verstek kon laten gaan, hoewel hij er morgen waarschijnlijk
wel weer zou zitten. Hij mat de laatste jaren van zijn leven –of misschien zelfs maanden inmiddels, gezien het bloed dat in
de pot lag als hij had zitten schijten- niet in koffielepeltjes maar in Bingo-spelletjes.
“Niet?” vroeg Dale. “Absoluut niet. Na het avondeten gingen mijn vader en broers-”
“Wacht, wacht, hou die gedachte even vast.” Dale groef in de zakken van zijn jeans en trok er een iPhone uit. Hij pielde
er wat mee en het scherm lichtte op. Hij pielde nog wat, en legde het ding op bed.
“Dus dat ding neemt ook op?” vroeg Rhett. “Uh-huh.” “Is er iets dat dat ding niet kan?”
“Schatje, hij lapt nog net niet de ramen.” zei de jongen, en Rhett lachte. Het joch tastte dan misschien wat in het duister
betreffende de twintigste eeuw, maar hij was wel bijdehand. En grappig.
Pagina 7
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Dale lachte terug naar zijn overgrootvader, blij dat de oude man het grapje snapte, en begon hem te zien als misschien
toch wel menselijk. Nou ja, het begin was er. Rhett kon hopen; ook op zijn negentigste was hij toch nog veelal optimistisch, hoewel optimisme misschien een beetje moeilijker voor elkaar te boksen was om drie uur in de morgen, wakker liggend terwijl hij voelde dat de draden die hem aan het leven bonden langzaam loslieten.
“Weet je zeker dat dat ding me hoort?”
“Ja, heeft echt een super bereik. En ik kan uw stem zien op het scherm.” Hij hield ‘m omhoog. “Zeg eens iets.”
“Onze radio was een Philco tafelmodel,” zei Rhett, en zag hoe de geluidsgolven over het scherm van de iPhone bewogen.
“Ziet u?”
“Ja. Leuk ding. Geen idéé hoe we ooit zonder hebben gedaan.” Dale speurde even ‘s mans gezicht af om te kijken of het
een grapje was. “Goeie, overgrootvader.”
“Nee, goeie, Rhett.”
“Goeie, Rhett. Vertel eens verder over die radio.”
Rhett praatte zo’n tien minuten, over hoe hij en zijn twee broers op het tapijt in de woonkamer lagen na het eten, zij met
hun schoolboeken, hun vader in zijn ligstoel met zijn voeten omhoog op de poef, zijn pijp rokend, allemaal luisterend naar
de Philco. Hij vertelde Dale over The Shadow en The Jack Benny Show – en wat een krent Jack was- en zijn persoonlijk
favoriet, The Major Bowes Amateur Hour, waar ze te praatgrage gasten de mond snoerden met “Ho nou, ho nou” en op
een gong sloegen als de optredens slecht waren. Maar hij sprak trager naarmate levendige herinneringen zich door zijn
relaas mengden. Zoals die busritjes met Jack. Waarom zou hij het ‘m niet vertellen? Je hebt het nooit aan iemand verteld, en binnenkort ga je toch dood. Bloed in de toiletpot liegt niet, zeker niet als je negentig bent.
“Werd die show echt gesponsord door sigaretten?” vroeg Dale.
“Yep, Old Golds. Áls je verwend wilt worden in plaats van gestrest, rook Old Golds. Ze zijn goed voor je!”
“Zeiden ze dat echt?” De ogen van de jongen blonken van fascinatie.
“Dat deden ze zeker, maar laten we het over iets anders hebben dan de radioprogramma’s van toen. Ik wil je iets anders
vertellen dat ik me herinner.”
“Okay, maar die oude radioprogramma’s zijn wel interessant.”
“Ik kan je iets interessanters vertellen, maar doe dan wel dat ding uit. Ik wil niet dat je dit opneemt.”
“Echt?” “Echt.”
Dale deed zijn iPhone uit, en stak hem terug in zijn zak. Hij keek zijn overgrootvader aan met enige terughoudendheid,
alsof Rhett op het punt stond hem te vertellen dat hij wat banken had overvallen, of als tiener graag honden in brand stak.
“Ik had een beetje een aparte jeugd, Dale, omdat mijn moeder apart was. Niet echt gek, of dan tenminste niet gek genoeg
om weggestopt te worden in een krankzinnigengesticht, maar heel, heel apart. Ik was de jongste van ons drieën. In 1927,
twee jaar nadat ik het levenslicht zag, ging ze het huis uit met tas en koffers, en trok ze in een klein huisje aan de andere
kant van de stad – deze kant van de stad, feitelijk, en niet ver van hier, hoewel er nu een winkelcentrum staat. Het was
een erfenis van een oude tante, en niet veel groter dan een garage. Ze liet mijn vader achter die Pete, Jack en mij op
moest voeden. Wat hij ook deed, met de hulp van een vrouw die kwam poetsen en een oogje in het zeil hield toen we nog
te klein waren om alleen gelaten te worden.”
“Heeft ze ooit gezegd waarom?” vroeg Dale.
“Beweerde dat het voor onze eigen veiligheid was. Mijn vader zorgde ervoor dat ze zakgeld had voor de gebruikelijke benodigdheden, en zonder klagen – het waren moeilijke tijden, maar hij had een overhemd-en-stropdas baan bij de American
Eagle verzekeringsmaatschappij, en ze vroeg niet veel. Ze onderhielden een schappelijke relatie. Weet je wat dat betekent? “Dat ze nog goed met elkaar om konden gaan?”
“Precies jongen, en goed van je. Mijn broer Jack en ik, wij konden ook goed met haar overweg. We accepteerden de situatie gewoon zoals kinderen dat plachten te doen, zonder klagen, zonder vragen te stellen. We gingen regelmatig op visite.
We speelden kaartspelletjes en Monopoly. Het was er koud in de winter en warm in de zomer, zelfs met een ventilator die
wat lucht rondjoeg. We lachten veel. Ze had een ukelele. Soms gingen we op de trap bij de achterdeur zitten, zij speelde,
en wij zongen. Liedjes als ‘Old Black Joe’ en ‘Massa’s in the Cold, Cold Ground.”
“Waren dat echte liedjes?” Dale keek even op zijn iPhone. Waarschijnlijk wensend dat ‘ie nog aan stond, dacht Rhett.
Jammer voor je, maar dit speel je voor niemand terug. Gekte kan je beter niet vastleggen, da’s veiliger.
“Echte liedjes. Niet echt wat je noemt politiek correct volgens hedendaagse begrippen, maar het was een andere tijd. Een
andere wereld, eigenlijk. We hielden krankzinnig veel van haar. Ze was energiek, zoals manisch-depressieven doorgaans
zijn. Haar schaterlach was wild en vrij. Met Pete was het anders. Hij was de oudste, bijna zeven toen ze vertrok, en hij
bleef boos tot de dag dat ze stierf. Kwam ook niet op visite tenzij pa hem dwong, en die gaf dat uiteindelijk maar op.”
En dan breken op haar begrafenis, dacht Rhett. Jankte zo hard dat ‘ie flauwviel, en naar buiten gedragen moest worden
de frisse lucht in, voor hij weer bijkwam.
“Waarschijnlijk voelde hij zich gekwetst”, zei Dale. “Misschien dacht hij dat het zijn schuld was dat ze vertrok.”
Rhett glimlachte. “Je bent een slimme jongen. Ik ben er zeker van dat dat het was, en meer. Hoe dan ook, hij zag haar
maar zelden. Jack en ik aan de andere kant… We hielden niet alleen maar van haar, we waren gefascineerd. Negentienzesendertig was haar laatste goede jaar. Jack was dertien en ik elf, wat inhield dat we oud genoeg waren om zelf de lijnbus te nemen, dus we gingen een of twee keer per week. Doorgaans op zaterdag, soms na school.”
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“Mijn moeder zei dat ik niet naar de uwe mocht vragen,” zei Dale.
“Omdat ze zelfmoord pleegde?”
“Ja. Mam zei dat ze voor mij misschien iets als, ja, uh, een historisch figuur of zo zou zijn, maar ze was veel meer voor u.
Als ze me vraagt hoe ’t gegaan is hier –en dat gaat ze doen- zal ik wel moeten zeggen dat u degene was die over haar begon.”
“Da’s prima,” zei Rhett. “En het deed ook pijn. Hartstikke veel zelfs. Dat doet het altijd wel, als je moeder sterft, maar
zelfmoord is toch een klasse apart. Het raakte Jack nog meer dan mij, omdat hij het zichzelf kwalijk nam. Omdat hij ouder
was, dacht hij dat hij had moeten zien dat het steeds slechter ging. Maar het was ook gewoon bijna niet te merken, omdat
ze zo vol leven was, en zo… Zo interessant. Ze vloog van hier naar daar in dat huisje, trok kaartspelletjes of bordspelen uit
de kasten, of Tuco puzzels van vijfhonderd stukjes voor ons drieën om te maken. Soms zwengelde ze haar Victrola aan en
probeerde ze ons te leren de Charleston te dansen, en toen we dat vertikten, danste ze ‘m in haar uppie, met haar schaduw op de muur. Ze vertelde grappen… Speelde haar uke… Leerde ons goocheltrucjes als De Verdwijnende Munt en De
Zwevende Zakdoek. En –dit is belangrijk- ze had een grote blauwe keramische pot op een hoge plank staan met aan de
binnenkant koekjes in rood. Hij was altijd vol, en we aten koekjes tot we vol zaten. Allemaal verschillende, en allemaal
lekker. Dat huisje van d’r was dan misschien niet groter dan een garage, maar we hebben er zo’n lol gehad. Zij zorgde
daarvoor, en ik ben er niet al te zeker van dat een volwassene wel door al die camouflage heen, naar de waarheid had
kunnen prikken.”
“Welke waarheid?” vroeg Dale.
“Dat ze steeds verder weggleed. Dat ze hele verhalen hield over andere werelden, pal naast die van ons, en over de buitenaardsen die daar leefden, en hoe iets het op haar voorzien had. Het sprak tegen haar via de elektrapunten in huis, zei
ze, dus ze draaide alle peertjes uit de fittingen ’s nachts, en deed speelkaarten voor de stopcontacten. Ze zei dat het celluloid op de achterkant van de kaarten heel effectief was als het op het tegenhouden van de stem aankwam. Maar dan
lachte ze ineens, alsof het een grote grap was.”
“Wow” zei Dale. “Echt knetter dus.”
“Ze tekende een landkaart op een van de muren, en ze bleef er steeds dingen aan toevoegen. Ze zei dat het een land was
in een van de andere werelden. Ze noemde het Lalanka, en dat het daar vol entiteiten zat. Weet je wat dat betekent?”
Dale schudde zijn hoofd.
“Wezens die onze wereld in wilden, maar hier niet konden komen. Tenminste, nog niet. Ze zaten daar opgesloten door een
of andere terughoudende kracht, en dat was maar goed ook, want ze hadden honger. Ze zei dat als ze ooit in onze wereld
terecht zouden komen, ze alles op zouden eten. Niet alleen de mensen en de dieren, maar grasvelden en auto’s, gebouwen en zelfs de lucht. Over andere dingen was ze dan wel weer heel rationeel. Ze deed gewoon haar boodschapjes, hield
zichzelf proper en netjes, ze was altijd warm naar mij en Jack toe, en ze vroeg altijd naar Pete. Voor we vertrokken drukte ze ons altijd nog op het hart dat we vooral moesten zeggen dat hij altijd welkom was. ‘Ik vertrok alleen omdat dat veiliger was voor jullie en jullie vader, dan wanneer ik gebleven was.’ zei ze.”
“Da’s ongelofelijk.”
Rhett haalde zijn schouders op en spreidde de vingers van zijn met levervlekken besprenkelde handen. “Voor ons niet. We
accepteerden het gewoon. Dat is wat kinderen doen, Dale. Maar haar landkaart – die was ongelofelijk. In dat laatste jaar
van haar leven, kwamen er steeds nieuwe dingen bij, telkens als we er waren; bergketens, meren, dorpjes, kastelen, bossen, wegen.”
“Heeft uw vader die kaart ooit gezien?”
“O ja, vaak zelfs. Hij vond het echt een kunststuk, en zei dat het in een galerie thuishoorde. Ik denk dat hij geloofde dat
die kaart een van de dingen was die er voor zorgden dat ze niet compleet ontspoorde. Dat, en onze visites natuurlijk. Tegenwoordig, neem ik aan, zouden sommige mensen, slimme mensen, het een coping mechanisme noemen, een kruk. Soms
zaten we gewoon maar in haar keukentje, boterhammen te eten waar ze de korstjes vanaf had gesneden, en dan vroeg ze
hoe het was op school, en met onze vrienden, en overhoorde ons als er een proefwerk aan kwam. Jack kreeg algebra en
snapte er geen hout van, maar ze legde het hem uit met behulp van de koekjes uit de koekjespot. Dan tekende ze een
gelijk-aan-teken op een vel papier en haalde drie koekjes uit de pot, en zeven aan de andere kant. Naast de drie koekjes
tekende ze een X, en zei Jack dat hij koekjes moest stapelen op de X tot beide zijden van het gelijk-aan-teken hetzelfde
aantal had.”
“Gôh. Cool.”
“Maar tussen die rationele, normale dingen door, vertelde ze dus over wat er allemaal speelde in Lalanka, waar de gobbits
– dat waren wezens die in het diepe woud woonden- een verschrikkelijke witte mist maakten die kleine dieren verstikte,
en grotere de stuipen gaf, of de oorlog tussen Rode Henry en zijn losgeslagen tweelingbroer, Zwarte John. Op een dag,
toen we aanwipten, had ze het hele bos rond het grootste kasteel –het kasteel van Rode Henry- zwartgekleurd. Want, zo
zei ze, Zwarte John had ‘het Lange Woud in de hens gestoken’. En dan was er ook nog die keer dat ze vertelde over de tijd
die stilstond in de Westelijke Koninkrijken, en dat dat een gat scheurde in de stof van het bestaan. ‘Als de tijd-stop onze
wereld in lekt, jongens, dan zijn we verloren’, zei ze. Ik had er nachtmerries over.”
“Ik ben er niet verbaasd over,” zei Dale.
“Zou ik ook hebben, denk ik.”
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“Ze noemde de witte mist forza , en zei dat die kon reizen door de elektriciteitskabels, en telefoonkabels als het ooit hier
door zou dringen. Ik had daar ook nachtmerries over, en ik maakte er een gewoonte van onze telefoon na te kijken, of er
geen forza uit de gaatjes van de hoorn kwam. Alleen…” Hij maakte zijn zin niet af. “Alleen wat?” “Ik weet niet hoeveel
hiervan ze ook echt geloofde,” maakte Rhett zijn zin af. “Destijds geloofde ik dat zij het geloofde… begrijp je dat?”
Dale zei van wel.
“En omdat zij geloofde, geloofden wij, maar Jack kwam tot inkeer toen ze dood was, en hij overtuigde mij weer. Hij zei
dat Lalanka niet meer was dan een verhaaltje dat ze verzon om haar van iets af te leiden. Iets dat echt was, maar niet van
deze wereld. Iets dat niet kon zijn, maar toch was. Hij zei dat hij dacht dat iemand daarmee niet kon leven. Hij noemde
het een gat in de realiteit. Lalanka en de gobbits, Rode Henry en Zwarte John, de forza mist, ze waren allemaal slechts…
afleidingen. Een manier om het gat in de realiteit af te dekken, zoals je een put afdekt met planken zodat niemand er in
valt.”
Hij dacht er even over na, en vervolgde toen: “Wat ik bedoel is dat die verhalen een manier waren om geestelijk gezond te
blijven. Dat is wat Jack dacht, tenminste. Ikzelf ben er anders over gaan denken.”
“Meent u dat nou serieus?” Dale’s ogen schitterden.
“Zo serieus als een hartaanval, jochie. Hoe dan ook, al die afleidingen werkten uiteindelijk niet meer. Haar uke, dansen
met haar schaduw, de kaart op de wand, de speelkaarten voor de stopcontacten. Haar verhaaltjes hielpen ook niet langer.
Want hetgeen waar ze bang voor was, was altijd bij haar in huis.”
“Wat? Waar was ze dan bang van?”
“Ze was bang voor de koekjespot.”

2
Na de uitvaart van zijn vrouw, zei George Alderson tegen zijn drie zoons dat hij het kleine huisje leeg ging maken, -kaal
tot op de muren- verkopen wat verkocht kon, en de rest naar de stort. Maar voor hij dat deed, ging hij er met ze heen, en
vroeg ze een ding te kiezen als aandenken aan hun moeder. Jack koos de ukelele, en leerde na verloop van tijd er op te
spelen. Peter – een veel stillere, minder strijdbare jongen in de nasleep van zijn moeder's vroege dood- nam het horloge
dat George zijn vrouw gegeven had toen ze vertrok naar het huisje. Het was een herenuurwerk, en ze had het als een tikkend medaillon om haar hals gedragen. Rhett nam de blauwe keramische koekjespot.
Hij bewaarde hem onder zijn bed, en iedere nacht aten hij en Jack een paar van de koekjes – om haar in ere te houden,
stelde Rhett. Peter werd niet bij dit ritueel uitgenodigd, wist er zelfs niets van, want tegen die tijd had hij een eigen kamer. En hoewel geen van beide jongere jongens het hardop zei, waren ze van mening dat Pete geen recht had op hun
koekjes-communie. Hij had om hun moeder gerouwd –uitputtend zelfs- maar bij leven had hij haar de rug toegekeerd,
neerkijkend op de speelkaarten die voor de stopcontacten zaten, en de kaart van Lalanka “leipe zooi” genoemd.
“Hij hield van haar,” vertelde Rhett zijn achterkleinzoon, “ maar we vonden dat hij niet genoeg van haar had gehouden.
We waren slechts kinderen, en kinderen kunnen ontzettend hard zijn in hun oordeel.” Hij viel even stil, denkend. “Hoewel
we op een bepaalde manier gewoon gelijk hadden, vind ik.”

3
Er kwam een nacht –misschien een week na Moira Alderson’s zelfmoord, of wellicht zelfs twee- dat Rhett en Jack Alderson
een openbaring deelden die wel eerder had mogen komen, en dat ook vast wel gedaan zouden hebben, als hun observatievermogen niet verdoofd was door verdriet. Ze zaten op Rhett’s bed, met de koekjespot tussen hen in.
“Ho eens even,” zei Jack. “Hij zit nog steeds vol. Hoe kan dat nou?”
Rhett had ook geen idee, maar het was waar. Ze waren vaak ter koekjescommunie gegaan sinds hun moeder was gestorven, maar de pot was nog tot de rand gevuld. Op deze nacht waren de koekjes die bovenop lagen, makarons. Toen Rhett
ze opzij schoof, zag hij chocoladekoekjes eronder. Hij groef dieper om te kijken of hij de havermoutkoekjes met rozijnen
kon vinden die zijn favorieten waren, maar Jack greep zijn pols en trok zijn hand uit de pot.
“Niet doen.”
“Waarom niet?”
“Omdat het gevaarlijk zou kunnen zijn. Doe het deksel er op en stop ‘m terug onder je bed.”
Rhett deed het zonder er iets tegenin te brengen, en Jack deed het licht uit. Ze lagen zo een tijdje in stilte in de duisternis, geen van beiden slaperig. Rhett kon de koekjespot onder hem voelen, een klein, compact planeetje met zijn eigen
zwaartekracht. “Het is alsof haar geest hier is”, zei Rhett uiteindelijk, en zijn ogen vulden met de tranen die altijd in de
buurt waren sinds zijn moeder was gestorven.
“Het is haar geest niet, da’s stom”, zei Jack. Rhett kon aan zijn gesmoorde stem horen dat zijn broer ook aan het huilen
was. “Wat dan? Is het iets van Lalanka? De forza? De…” Het was moeilijk de woorden over zijn lippen te krijgen van hetgeen hij het meest vreesde. “De gobbits?”
“De kerstman is niet echt, en de gobbits en forza mist ook niet, Rhett. Niks van die onzin is echt. De landkaart is iets wat
ze gewoon zelf heeft verzonnen.” Jack probeerde stoer te klinken, maar zijn stem bleef hem verraden. “Zij wist het ook
wel. Het is allemaal spul dat ze verzon om niet aan de koekjespot te denken.”
“Wat zit er in dan?”
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“Koekjes. En ik wil er geen meer. Ik wil mijn hele leven geen koekjes meer eten, niet uit die pot, en zelfs niet van de bakker.”

4
Een week ging voorbij. De koekjespot bleef onder Rhetts bed, met het deksel er op. Op een nacht –het was zaterdag- werd
Rhett uit zijn slaap weggerukt door het geluid van zijn huilende broer.
“Jack?” Rhett ring rechtop zitten.
“Wat is er?”
“We zouden er vandaag heen gegaan zijn,” zei Jack. “We zouden uitgebakken spek op brood hebben gegeten, en Cluedo
gespeeld hebben. Ik mis haar. Ik mis mam.”
“Ik mis haar ook.”
Jack ging zijn bed uit, spookachtig in zijn witte pyjama, en ging naast Rhett zitten. “Ik dacht aan hoe het rook bij haar
thuis. Hoe lekker het er geurde.”
“Naar koekjes,” zei Rhett. “Daar rook het altijd naar. Het was een beetje een sprookjeshuis wat dat betreft, hè?”
“Ja” zei Jack. “Alleen was zij een goede heks, geen boze.”
Zo zaten ze daar een tijdje, niet pratend, zich de geur herinnerend en haar schaduw, dansend op de muur. Hoe ontzettend
het was dat ze er niet meer was, was eindelijk tot hen doorgedrongen. Zelfs de kaart was weg, met het Lange Woud en de
Uitkijk Heuvel, Kasteel Zwart en Kasteel Rood. Hun vader had dan wel gezegd dat het in een galerie thuishoorde toen ze
nog leefde, maar toen ze er niet meer was, had hij het weggeschrobd als een winkelier die een vies woord van zijn muur
haalt voor het zijn klanten schoffeert. Hij kon het huisje niet verkopen met dat geschifte ding op de muur, had hij uitgelegd aan de jongens. Het moest weg. Hij had er wel eerst foto’s van genomen, maar kodakplaatjes waren gewoon niet het
zelfde. Kònden niet hetzelfde zijn.
“Pak de pot,” zei Jack. Rhett trok hem opgelucht onder het bed vandaan, en hield hem op schoot. Jack verwijderde het
deksel. Hij zat nog altijd vol tot aan de rand, maar de makarons lagen niet meer bovenop. Die zaterdagavond waren het
gemberkoekjes.
“Ze is al bijna een maand dood,” zei Jack. “Ze smaken vast niet meer.” Maar ze waren niet oudbakken; ze waren zo vers,
alsof ze die dag uit de oven waren gekomen.
Moira had haar polsen doorgesneden en stierf in de badkuip op een warme augustusmiddag. Rhett en Jack ontdekten dat
de koekjespot altijd vol was net rond de tijd dat het eerste schoolsemester begon. Halloween kwam, en Rhett ging voor
het eerst alleen de deuren langs. Hij was verkleed als piraat en kwam terug met een tas vol snoep, al was het lang zo leuk
niet nu Jack niet meer mee ging, maar die had besloten dat hij te oud was om in kostuum de buurt rond te zwerven, bedelend om snoep. Thanksgiving kwam, en hun vader –die inmiddels grijze slapen begon te krijgen- sneed de kalkoen aan.
Pete’s vriendinnetje at met hen mee, en Pete at bij haar familie met Kerst. Ze verloofden zich op Valentijnsdag in 1939,
net na Pete’s achttiende verjaardag. De zomer diende zich aan, en Rhett spendeerde het grootste deel ervan honkballend
op het braakliggende terrein verderop in de straat. Soms was hij werper, ondanks dat er grotere kinderen in het team zaten dan hij. Hij had een uitstekende snelle worp. Jack kwam soms naar hem kijken, maar speelde zelden mee. Hij ging er
voornamelijk in z’n eentje op uit, doorgaans met een schetsblok onder zijn arm – hij had zijn moeders artistieke talent
geërfd, en was zelfs beter.
“Hij had een der groten kunnen worden”, vertelde Rhett. “Waarschijnlijk niet, de meeste kinderen komen qua potentieel
zelden tot wasdom, maar we zullen het nooit weten.”
De levens van de twee jongste jongens dreven uit elkaar, langzaam en subtiel, maar zeker. Maar ze deelden nog altijd dezelfde kamer, met iedere avond de koekjescommunie, en de blauwe keramische pot was altijd vol, de koekjes altijd vers.
Soms waren het met chocolade bedekte Graham-koekjes, soms suikerkoekjes, soms makarons of met stukjes chocolade. Ze
aten er ieder een of twee, gezeten op Rhetts bed, meer dan duizend koekjes in dat lange jaar voor Peter trouwde en Jack
Peter’s kamer betrok. Tegen die tijd domineerde Hitler het nieuws, en leek het alsof er iedere dag meer hakenkruizen op
de voorpagina’s te vinden waren. Europa was zo’n beetje verdwenen, en Engeland zou de volgende stap zijn.
“Het kan niet blijven duren,” zei George Alderson, terwijl hij aan zijn pijp lurkte. Er waren nu nog maar twee jongens die
samen met hem naar het Philco tafelmodel luisterden; Pete woonde negen straten verderop met zijn nieuwe vrouw, en
was doorgaans onderweg, bier en sigaretten verkopend, en jukeboxen vullend met nieuwe singles.
“Goddank zit er een oceaan tussen ons en die besnorde maniak.” Terwijl de swastika’s op de voorpagina’s zich verder verspreidden, (Groot Brittannië hield stand, maar Rusland wankelde), dacht Rhett vaak aan de kaart van zijn moeder. Hitler is
eigenlijk Zwarte John, dacht hij, en hij maakt van Europa, Lalanka. En op een dag, toen Rhett in het centrum was voor zijn
kerstaankopen, vertelde een winkelier hem dat de Jappen Pearl Harbor gebombardeerd hadden.
“Hoe oud was u toen?” vroeg Dale hem.
“Zestien. Ik had nog geeneens een meisje gekust.”
“Kon je je aanmelden voor de strijd met zestien jaar?”
“Nee. Ik hoopte gewoon dat de oorlog lang genoeg zou duren zodat ik kon gaan meedoen. En helaas is dat nog gebeurd
ook.”
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Moira Alderson noemde soms haar oudste de ploeteraar van het gezin –langzaam en gestaag wint de race- maar Pete leek
Overtoom wel na Pearl Harbour. Hij melde zich de volgende ochtend bij het recruteerers-bureau van de marine, met een
fris kapsel en in zijn beste pak. Zijn nieuwe echtgenote had hem aangemoedigd, met het idee dat hij veiliger zou zijn aan
boord van een of andere kruiser dan in hand-tot-hand gevechten met de Jappen ergens op een eilandje in de Stille Oceaan.
Op de dag dat hij naar Newport News vertrok, gaf Pete het Bulova horloge dat hun moeder steeds om haar hals gedragen
had aan Jack, met instructies het veilig voor hem te bewaren. “Want ik zal het terug willen wanneer ik thuiskom,” had hij
gezegd.
Jack, de artistieke onder hen, voegde zich bij de US luchtmacht begin 1942, zodra hij achttien werd. De dag voor hij naar
Florida vertrok, waar hij zou leren vliegen in een P-47 Thunderbolt bij het Hillsborough Army Airfield, gaf hij het horloge
aan Rhett.
“En de uke?” vroeg Rhett. “Vergeet de uke, grijpgrage graaier, die neem ik met me mee. Draag jij dat horloge nou maar,
en zorg dat je het steeds opwindt. Anders blijft ‘ie niet goed bij de tijd.”
Rhett beloofde het. Ze zaten op zijn bed, en aten ieder twee koekjes uit de blauwe pot. Hij zat nog altijd vol, en de koekjes –gemberkoek, die avond- waren zo smakelijk als altijd.
Rhett meldde zich anderhalf jaar later bij het leger, de dienst een stap voor. Er was geen opwinding bij de gedachte aan
oorlog, geen kick, alleen pessimisme dat zo overheerste dat het bijna een voorgevoel was. Hij was er zeker van dat hij
uitgezonden zou worden, en wanneer de onvermijdbare invasie plaats zou vinden –misschien in 1944, of pas in 1945 of ‘46dan zou hij in de eerste linie lopen, en neergemaaid worden door machinegeweren voor hij goed en wel het water uit was
gewaad. Hij zag al voor zich hoe zijn lichaam zachtjes op de golven deinde, gezicht in het water, armen wijd.
Het was met deze fatalistische gedachten dat hij, op die laatste nacht thuis, de koekjespot opende voor de laatste keer in
wat drie jaar zou zijn. Hij durfde ‘m niet ondersteboven leeg te gooien –hij had een visioen over bedolven worden in een
oneindige aardverschuiving van makarons en boterkoekjes- maar hij begon ze er wel per dubbele handvol uit te graaien; ze
naast zich neer deponerend op het bed: suikerkoekjes, koekjes met stukjes chocolade, havermout-rozijn, lange vingers, en
met dadels gevulde koekjes. Toen hij een heuveltje koekjes naast zich had, stopte hij en keek in de rondbuikige pot.
Hij had ‘m geleegd tot ongeveer halverwege, maar nu al kwam het peil hoger. De koekjes duwden zich in het midden omhoog, en vielen dan aan de zijkanten naar beneden. Het deed hem denken aan de les op de middelbare school, over vulkaanvorming. Weldra zou hij weer vol zijn, en wat moest hij met al die koekjes die hij er al uit had gehaald? Het waren er
honderden. Hij begon ze er terug in te doen, maar wat hij toen zag bevroor hem waar hij zat. Hij droeg de Bulova, en zodra zijn linker pols langs de rand van de pot verdween, stopte de secondewijzer. Hij trok ‘m snel terug, en deed hem er
nog eens in, gewoon om het zeker te weten. Ja. Buiten de pot bewoog de secondewijzer. Er in, stond hij stil.
Omdat Lalanka echt is, dacht hij, en de koekjespot is een soort doorgang. Eentje die in verbinding staat met de Westelijke Koninkrijken, waar de tijd gestopt is.
Tegen die tijd was de pot alweer tot de rand toe gevuld (pecan-zandkoekjes die avond). Rhett klapte het deksel er op en
zette ‘m terug onder zijn bed. Wat er overbleef deed hij in een papieren zak voor bij het vuilnis de volgende ochtend – een
laatste huiselijk klusje voor wat hij zelf zag als zijn eigen vroegtijdige enkeltje schroothoop. Hij hield zichzelf voor dat er
geen Westelijke Koninkrijken bestonden; hij was te oud om in die onzin te geloven. De koekjespot was een wonder, daar
kon hij niet omheen. Maar wonderen zijn angstaanjagende dingen, en dit was krachtig genoeg geweest om zijn moeder
krankzinnig te maken. Het zou hetzelfde met hem doen, als hij dat toeliet, zeker nu hij op het punt stond verzwolgen te
worden door de oorlog.
“Ik maakte mezelf wijs dat het een magnetisch veld was waardoor de secondewijzer stopte,” vertelde hij Dale, “en ik was
vastbesloten er gewoon niet meer aan te denken. Vervolgens lag ik er dus tot middernacht alleen maar aan te denken, en
over niets anders. Dus ik ben er uit gegaan en heb dat vervloekte ding op zolder gezet, waar het bleef tot ik van overzees’
terugkeerde.”

6
Pete Alderson vocht zijn versie van Nummer Twee uit vanachter een bureau in Hampton Roads, Virginia, en eindigde als
Luitenant ter Zee der 1e Klasse. Hij had een hoop mannen de oorlog in gezonden, maar had zelf nooit in het heetst van de
strijd een wapen af horen gaan. Jack leerde vliegen, en nam zijn moeders ukelele mee naar Guandalcanal. Van daar uit
vloog hij verschillende missies voor zijn kist onder hem vandaan geschoten werd bij de slag om Iwo Jima. Een vriend van
hem schreef George Anderson dat zijn noodluik geblokkeerd was, en hij dus niet veilig in het water kon landen met zijn
parachute. Wat hij achterwege liet was dat Jack, de immer artistieke jongen, had gebrand als een fakkel in zijn cockpit,
voor de met haaien verstikte wateren het vuur doofden.
Rhett was ook echt bij de landing van Normandië, maar hoewel de mannen om hem heen doodgeschoten werden (hun lichamen deinden op de golven precies zoals hij zich had voorgesteld), overleefde hij die dag, en de donderende, aardverschuivende nacht die volgde. Hij vocht zich een weg door Frankrijk, Duitsland in, het vagebondhorloge dat zijn hele familie
had afgewerkt tikkend aan zijn pols. Hij had blaren en voetrot van de loopgraven, en op een middag hij had schrammen
van de bramenstruiken toen zijn eenheid een aantal moffen ontdekte die stand hielden net bij de Duitse grens, maar hij
raakte nooit gewond door vijandelijk vuur en hij zorgde altijd dat het horloge opgewonden was.
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Soms zaten er koekjes in hun proviand, doorgaans keihard en altijd oudbakken. Hij at ze in de bivaks, de schuttersholen
en loopgraven, denkend aan de blauwe koekjespot van zijn moeder.
In april1945, na slechts een greintje van verzet, was Rhett deel van de Geallieerde Strijdmachten die een concentratiekamp bevrijden dat was vernoemd naar de berkenbomen die er omheen groeiden. De dag was klam en bewolkt, met een
dikke mist welke de lichamen verborg die op de grond gestapeld lagen, en soms week om hen een glimp van ze te laten
vangen. Levende skeletten stonden bij de hekken en bij de crematoria, starend naar de Amerikanen. Sommigen waren gruwelijk verbrand door witte fosfor. “Waar zijn we in godsnaam in terechtgekomen?” vroeg de soldaat aan Rhett’s zijde.
Rhett zei niks, want wat in zijn hoofd speelde –wat hij wist- zou gestoord hebben geklonken: ze waren in Lalanka beland,
natuurlijk. De krullende mist was de forza, de opgestapelde lichamen in dit vochtige lijkenhuis de slachtoffers van de gobbits, en ergens –waarschijnlijk in Berlijn- zat Zwarte Adolf, nu volslagen krankzinnig, en met alle intentie om gewoon met
de slachtingen door te gaan.
Twee weken na Buchenwald kwam Dachau. Tweeëndertigduizend doden, velen liggend in de greppels die ze zelf hadden
moeten graven, hun lichamen rottend in de regen, hun haar uitgevallen en naast hun hoofden terecht gekomen. Dat waren
de herinneringen die Rhett meenam naar huis vanuit Europa, alleen waren het niet echt herinneringen, want het was niet
echt voorbij. Hij had te veel gezien om het echt voorbij te laten zijn, en hij nam dus onvermijdelijk Lalanka en de Westelijke Koninkrijken met zich mee naar huis. De Westelijke Koninkrijken, waar de tijd gestopt was, net als de secondewijzer
van zijn Bulova horloge, toen hij het voorbij de rand van de koekjespot had gestoken.
7
Dit was allemaal natuurlijk niets om tegen een dertienjarige jongen te vertellen, dus hij zei slechts “Ik was bij de Amerikanen die twee van de Duitse concentratiekampen bevrijdden, tegen het einde van de oorlog. Het was best erg.” Hij was
opgelucht toen Dale niet doorvroeg. Zijn achterkleinzoon had iets anders aan z’n hoofd.
“Heeft u de koekjespot van zolder gehaald toen u thuiskwam?”
“Uiteindelijk wel.” Rhett glimlachte. “Maar het eerste dat ik deed was het horloge teruggeven aan m’n broer Pete, want
het was het eerste waar hij naar vroeg.”
“Hij klinkt een beetje als een eikel,” zei Dale, en voegde er snel aan toe “Als u ’t me niet kwalijk neemt dat ik ’t zeg.”
“Ik vind het niet erg, en ja, dat was hij, maar hij werd milder toen hij ouder werd. Hij was een goede echtgenoot en een
goede vader.” En hij wist niet van de koekjespot, dacht Rhett, maar hij sprak het niet uit. En hij zag nooit wat ik zag, van
Omaha Beach in Normandië tot Kamp Dachau, waar de doden lang genoeg in de open lucht lagen om hun haar te verliezen.
8
Rhett verbleef eerst bij zijn vader, de vader die vroeg oud was geworden en zich langzaam voortbewoog, zijn rug voorovergebogen en afgerond als het schild van een schildpad. Pete was al eens begonnen over een bejaardenhuis, en Rhett dacht
dat dat misschien wel het beste was, al leek het hartvochtig – alsof ze ‘m bij het oud vuil zouden zetten. In de tussentijd
konden ze best met elkaar overweg, en Rhett deed de boodschappen, en het meeste huishoudelijke werk, als hij terugkwam van de garage waar hij was gaan werken als monteur (een zaak die hij later zou overnemen). Hij werkte hard, maar
sliep slecht.
Op een nacht in maart 1946, nadat zijn vader naar bed was gegaan en de wind dik met ijzel om het huis joeg, ging Rhett
naar de zolder. De koekjespot was waar hij hem had achtergelaten, achter een kartonnen doos met glazen, van toen zijn
moeder nog goed bij zinnen was en gewoon bij hen woonde. Rhett wikte het gewicht, half verwachtend dat hij licht zou
zijn, de magie weg, maar hij was nog altijd vol.
Hij nam ‘m mee naar beneden, hield hem tegen zijn buik geklemd terwijl hij de nauwe trap af liep, en ging er mee op bed
zitten, zoals hij zo vaak gedaan had met Jack naast hem. Hij haalde het deksel er af en haalde diep adem, chocolade, vanille, kaneel en boter ruikend. Goede geuren. Verse geuren. Geuren die hij zich had herinnerd, en waar hij naar verlangd
had in de hitte van de Franse zomer, en de kou van de Duitse winter. De geur van versgebakken koekjes waarvan het huis
van zijn moeder doordrongen was geweest, waar ze had gedanst op de muziek van de Victrola, en hen custard had gegeven
in kleine groene kommetjes.
Mijn moeder, de goede heks, dacht Rhett, en dit kloteding heeft haar gek gemaakt Net zoals mijn herinneringen aan de
oorlog mij gek zullen maken, als ik dat toelaat. Is er altijd een Rode Henry, een Zwarte Adolf? Moet het? Waarom moet
het?
De woede die hij met zich meedroeg sinds Buchenwald –zijn eigen forza- kwam samen in een donkere wolk, en hij gooide
de koekjespot ondersteboven, de koekjes tuimelden over het overstromende bed, een berg makend op de vloer. Uiteindelijk, juist toen hij dacht dat de koekjes zouden blijven komen en hij zou verzuipen in de gemberkoekjes en pindakaasknabbels, stopten ze. Hij tilde de pot op, kantelde hem als een telescoop naar het plafond, en keek er in.
“Wat zag u?” vroeg Dale. “Was het gewoon de bodem?”
“Nee,” zei Rhett. “Niet de bodem.”
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Aan het einde van 1944, in de gevechtsluwte tussen Thanksgiving en Kerst, kwamen de United Service Organisations, die
het moraal hoog dienden te houden, met een projector en een stapel filmblikken. Er was popcorn en ze kregen flesjes fris,
terwijl de soldaten, gehypnotiseerd, keken naar films op een laken. Het was een tekenfilm in kleur vooraf, (“Ehhh…what’s
up, Doc?”), en een korte reisdocumentaire over Bali of Mali, of zoiets dan tenminste, en daarna de films The Maltese Falcon en Yankee Doodle Dandy. Maar wat Rhett zich herinnerde toen hij in de gekantelde koekjespot keek was het spoeltje
met het MovieTone journaal, dat tussen de tekenfilm en de reisdocu werd afgespeeld. Ze hadden een item over het wetenschappelijk wonder van de Luchtmacht, het Norden bomvizier. Wat hij zag door de bodem van de koekjespot zag er ook zo
uit, alleen dan zonder de kruisharen.
Het was desoriënterend, want hij keek naar beneden, hoewel de pot in zijn handen naar boven gekeerd was. Wat hij zag
was wat wazig langs de randjes, maar het midden was pijnlijk duidelijk. Hij kon iedere zwartgeblakerde, vervormde boom
zien van het Lange Woud, verbrand door de plunderaars van Zwarte John. Hij zag alleen de top van de Uitkijk Heuvel,
want de rest was verborgen onder een drijvende witte wolk forza, en hij wist dat alles onder die mist – ieder dier, ieder
mens- dood was. Als hij de koekjespot ietsjes bewoog (“minder dan vier centimeter naar rechts” zei hij tegen Dale), trok
het land in een waas aan hem voorbij, zodat hij er misselijk van werd. Toen hij de pot weer stilhield, zag hij de Vorstelijke
Weg, een kronkelende slang tussen Kasteel Zwart en Kasteel Rood, net zoals die op zijn moeder’s kaart getekend was al
die jaren geleden, voor de wereld voor de tweede keer in een enkele eeuw haar rede verloor.
“Ik zag een paard een huifkar voorttrekken”, vertelde hij Dale. “Een huifkar van een marskramer. Glashelder. De voorkant
was volgehangen met talismannen om het boze af te weren, maar het hielp niet, want twee grote, witte dingen kwamen
vanuit de verbrande bomen gestormd, en vielen aan.”
“Gobbits,” zei Dale ademloos.
“Ja. Gobbits. Ze waren zo groot als wolven, maar haarloos en zonder kop. Hun vormen bleven veranderen, alsof ze van
gelei waren in plaats van vlees. Ik zag de man op de bok de leidsels laten vallen en zijn handen voor zijn ogen houden. Net
of hij niet de verschrikkingen die hem zouden doden, als laatste wilde zien voor hij stierf. De kracht liep uit mijn armen
weg, en ik liet de pot vallen.”
“Ging hij stuk? Hij ging stuk, of niet?”
“Nee. Ik denk dat dat wel het geval zou zijn geweest als hij op de grond was gevallen, maar hij landde op koekjes. Die
berg koekjes. De kamer stonk er gewoon naar.
Het Bingospelletje was voorbij, en de bewoners van het Goede Leven Zorgcentrum maakten zich langzaam een weg langs
Rhetts deur naar het volgende punt van hun Kruisweg, wat de lunch zou zijn – waarschijnlijk noedels in een of ander sausje. Het werd tijd er een einde aan te breien, maar hij kon er geen spijt van hebben dat hij de jongen had verteld over de
koekjespot van zijn moeder. Op z’n best zou Dale het als een soort fabeltje zien. Op z’n slechtst zou hij hoogstens denken
dat zijn overgrootvader zo gek als een deur was. En was dat zo ver bezijden de waarheid? Buchenwald en Dachou hadden
hem uit het lood geslagen, en hij was eigenlijk nooit meer rechtgetrokken. Al had hij wel z’n best gedaan, op bescheiden
wijze –als vrijwilliger bij de gaarkeuken, werken met kinderen uit gebroken gezinnen, arme gezinnen, of beide- om toch de
boel weer een beetje recht te krijgen. Hij was nog altijd van mening dat dat soort dingen er wel toe deden. Zelfs ’n kwartje in de hoed van een zwerver maakte verschil. De wereld mocht dan nog net zo verschrikkelijk zijn als altijd, maar hij was
in ieder geval geen onderdeel van de eindeloos vechtende legers van Zwarte John en Rode Henry. Het leger van Ome Sam
was voor hem meer dan genoeg geweest. Toen hij afzwaaide, zwaaide hij voorgoed af.
“Tegen het einde van de oorlog, had mijn vader –jouw betovergrootvader- artritis in zijn heupen, knieën en enkels. Iedere
avond de trap nemen om naar bed te gaan was een langzaam en pijnlijk proces. Het deed gewoon zeer om hem te zien. En
het was nog gevaarlijk voor hem ook, want zijn evenwichtsgevoel was ook niet meer wat het was. Na verloop van tijd heb
ik dus maar mijn oudere broer gebeld, en met z’n tweeën hebben we van pa’s studeerkamer op de begane grond een
slaapkamer gemaakt. Dus ik had de bovenverdieping voor mezelf alleen, en zeker gezien de zee koekjes op mijn kamer na
het legen van de pot, was dat maar beter ook. Het heeft drie nachten geduurd voor ze weg waren. Op de tweede avond
vroeg hij wat toch die vanillegeur was die van boven kwam.”
“Wat zei u?”
Rhett glimlachte. “Ik rook uiteraard niks. Hij zei dat het hem deed denken aan mijn moeder. ‘Ze bakte zo veel dat vanille
haar parfum was geworden,’ zei hij.”
Dale leek daar ook niet bijzonder in geïnteresseerd. “Hoe heeft u ze geloosd? Waar heeft u al die koekjes gelaten?”
“Ik heb ze in gegalvaniseerde vuilnisbakken geschept die ik bij de doe-het-zelf zaak had gekocht. Deed het toen Pa sliep. Ik
voelde me net een vervloekte inbreker. Ik heb ze achter het huis gezet, en op de derde nacht leende ik een pick-up truck
van mijn werk, en heb ze naar de rivier gereden. Ik wilde ze er in gooien, maar uiteindelijk kon ik het niet.”
“Wat hield u tegen?”
De herinnering van die wandelende skeletten, dacht Rhett. Degenen die naar ons staarden door het prikkeldraad terwijl
de mist om hen heen dreef. Hoe kon ik me die uitgehongerde mensen herinneren, en vervolgens vier stalen vuilnisbakken
vol eten in het water gooien?
“Ik wist dat er arme mensen naar de rivier kwamen om te vissen. Toen was het water nog schoon genoeg, zodat je kon
eten wat je ving. En er waren zwervers, ook nog. Die woonden in een soort kampement dat we een Hooverville noemden,
maar ik ben blij te kunnen zeggen dat dat weg was tegen 1950 of zo.”
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Net op tijd voor de volgende oorlog, dacht hij. Noord Korea en Zuid Korea. Zwarte John en Rode Henry.
“Ik weet zeker dat die mensen…” Zijn stem stierf weg.
“Rhett? Gaat het?”
“Yep. Had gewoon een bejaardenmomentje. Ik wilde dus zeggen dat ik zeker weet dat die daklozen een koekjesfestijn
hebben gehad.”
“Op uw negentigste, denk ik dat u alle bejaardenmomentjes mag hebben die u wilt,” zei Dale, en Rhett moest er om lachen. Een prima jongen, en vlot. Zou hij de meest voor de hand liggende vraag stellen? Rhett durfde te wedden van wel.
En Dale deed het.

9
Ja, hij had er aan gedacht de pot weg te gooien, maar hij kon zichzelf er niet toe brengen. Koekjes naar de rivier leuren in
verzinkte vuilnisbakken was een ding; een wonder weggooien, eentje die van zijn moeder was geweest ook nog, was iets
heel anders. Soms -vaak- vroeg hij zich af hoe ze er aan gekomen was. Toen hij het zijn vader vroeg, schudde George Alderson slechts zijn hoofd.
“Die oude koekjespot? Geen idee. Maar ze ging vroeger naar kerkbazaars en rommelmarkten, en soms bracht ze daar iets
van mee naar huis. Die pot was er waarschijnlijk een van.” Hij trok aan zijn pijp, en blies een geurige wolk Cherry Blend
uit. “Dat was toen ze nog bij zinnen was. Voor al die landkaartonzin.”
Ongeveer een week of zo nadat hij De Koekjesberg had geloosd, bracht Rhett de blauwe pot terug naar de zolder. Voor hij
ging, haalde hij het deksel er nog één keer af. Hij was gevuld tot de rand, de verleidelijke geuren van vanille en chocolade
dreven hem tegemoet. Koekjes die zo vers waren als altijd, zoetigheid die een raam maskeerden dat uitkeek op een wereld die geblakerd en gepokt was in haar oneindige oorlog. Hij dacht, Als ik dat Bulova-horloge nu droeg en het voorbij de
rand hield, dan zou de secondewijzer stoppen. Hij zou misschien zelfs al stoppen als ik het tegen de blauwe glazuur aan
de buitenkant zou leggen. Maar het horloge was teruggegaan naar Pete.
Hij dacht er over een laatste koekje te pakken –een laatste communie- en hij weerstond de aandrang. Hij deed het deksel
er op en verliet de zolder. Teveel zoetigheden zijn niet gezond voor je.

10
“Uiteindelijk hebben we Pa in een bejaardenhuis geplaatst,” zei Rhett. “Het was er wel oké, maar niet zo mooi als hier.
Hij vond het niet erg, want tegen die tijd was hij niet meer helder in zijn bovenkamer, al was hij nog maar in de vijftig.
Het was net alsof hij ineens oud was geworden. Het was niet eerlijk, maar –we verkochten het huis- ik en Pete- en verdeelden de winst. Ik ging aan de andere kant van de stad wonen, en kocht mijn eigen huis. Ik nam wat meubels mee waar ik
aan gehecht was… En de koekjespot. Die nam ik ook mee, al heb ik ‘m nooit meer geopend.”
“Nooit?” Het was alsof de jongen het niet kon bevatten.
“Nooit. Ik trof een meisje, ging trouwen, kreeg kinderen –inclusief jouw opa- en ik kocht het bedrijf waar ik werkte. Nu
zijn er in het hele midwesten Alderson Auto Shops, en een paar in het zuiden ook nog.”
“Wauw. En u woont hier?”
“Waarom niet, het is niet beter of slechter dan elders,” zei Rhett, en hij meende het. Hij mat zijn leven uit in bingospelletjes, maar wat dan nog? Hij had wat vrienden, en je moest je leven ergens mee uitmeten. “Ik heb een tijdje bij Pete’s
kleinzoon gewoond –da’s je oom, of misschien je oud-oom, ik begrijp die dingen nooit zo- maar toen ik het gevoel kreeg
dat ik een last werd voor ze, ging ik hierheen. Iemand heeft ooit eens gezegd dat gasten en vissen na drie dagen gaan stinken, en ik ben zeker langer dan dat bij je oom Bill gebleven. Dit is wel een beetje een omweg om je vraag te beantwoorden, Dale, maar laat mij jou eens iets vragen. Hoeveel hiervan geloof je?”
De jongen was een behoorlijke tijd stil. Rhett respecteerde zijn stilte. Uiteindelijk zei hij: Ik weet het niet echt.”
“Een redelijk antwoord, maar ik denk dat het beter kan. Als je dat wilt. Mijn laatste bezittingen staan bij Bill Alderson op
zolder opgeslagen.” Deed hij deze jongen met wijd open ogen en gave huid een lol door hem dat te vertellen? Of vervloekte hij hem hiermee? Hoe dan ook, nu was het al gezegd. “Er zijn een paar pakken die zo oud zijn dat ze weer in de mode
zijn waarschijnlijk, een paar medailles die ik in de oorlog heb verdiend –een van hen is een Silver Star, geloof het of nieten de koekjespot.”
“Echt?” Dale’s stem was zacht van ontzag, zijn ogen zo wijd opengesperd dat hij eerder zes leek dan dertien.
“Tenzij hij inmiddels kapot is, ja. Je zou het kunnen nagaan. Sterker nog, ik geef hem aan je. Zie het als erven met de
warme hand, en ik ben er binnenkort toch niet meer. Neem wat koekjes. Ik weet zeker dat ze lekker vers zijn. Maar…
Wees voorzichtig.”
“Doe ik, doe ik!” Dat doe je niet, dacht Rhett. Je zal het niet kunnen helpen, net zo min als mijn moeder destijds. Of ik.
Of Jack, als Jack het overleefd had. Uiteindelijk geven we toch de voorkeur aan het bittere, in plaats van het zoete. Dat
is onze vloek. Dus je zult de koekjespot ondersteboven houden, alles wat er in zit er uit gooien, en die andere wereld
begluren. En daarna....
“Bedankt Rhett! Bedankt!” Rhett klopte zijn achterkleinzoon op de schouder met een verwrongen hand, glimlachte, en
dacht: Daarna, sta je er alleen voor.
© Stephen King
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waarschijnlijk niet over Stephen King wist...
(Vertaald

door P.R. van Veen)

Door: Shelbie, 24 mei 2016
1

Of het vanwege de gekke Jack Nicholson of een angstaanjagende in de goot wonende clown was, je bent waarschijnlijk ten
minste al eenmaal bang geweest door het werk van Stephen King. Iedereen weet wie hij is, maar niet iedereen weet waar
het bij hem om gaat. Er is meer aan hem dan dat hij u gewoon heel erg bang maakt via een eng verhaal.
Als hij schrijft, wordt King geïnspireerd door de muziek waar hij op dat moment naar luistert en hij verwerkt vaak meerdere verwijzingen naar bands in zijn werk. Het is dus niet verwonderlijk dat hij en zijn vrouw Tabitha The Zone Corporation
bezitten en exploiteren, een bedrijf dat toezicht houdt op de drie radiostations in Maine. Een van hen, WKIT-FM, beschikt
zelfs over de slogan "Stephen King's Rock 'n' Roll Station."
2

In juni 1999 werd King, zoals wereldwijd bekend, geraakt door een busje tijdens een wandeling buiten. Na drie weken van
operaties wist hij nog niet of hij wel weer aan het schrijven kon gaan. Na zijn langzame herstel kocht hij het busje dat
hem aangereden had. Zijn oorspronkelijke plan was om het te slopen op de verjaardag van het ongeluk.
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3

De schrijver is ongelooflijk voorzichtig met zijn huis, en het is uitgerust met een ongelooflijk aantal veiligheidssystemen.
Je kunt hem zijn paranoia echter niet kwalijk nemen. "Secret Window, Secret Garden" is losjes gebaseerd op iets dat echt
gebeurd is met King, toen een krankzinnige fan inbrak in zijn huis en Kings vrouw bedreigde met een bom. Hij claimde dat
King het idee voor "Misery" stal van zijn tante.
4

Hij houdt van honkbal. Ik bedoel... hij houdt ECHT van honkbal. Hij heeft verklaard dat zijn perfecte geluk bestaat uit het
in het bad zitten, terwijl hij een sigaret rookt en luistert naar een Red Sox wedstrijd op de radio. In 1992 betaalden hij en
Tabitha voor de bouw van Mansfield stadion in Bangor, Maine. Hij gooide de eerste worp, en het scorebord werd zodanig
geplaatst dat hij het vanuit zijn huis kan zien.
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5

King gebruikte de naam Richard Bachman voor sommige van zijn beste werken, zoals "The Running Man". King was bang dat
de mensen het zat zouden worden om zijn naam op de planken te zien, en hij gebruikte de naam ook om verschillende
genres te verkennen. Hoe kwam hij op het idee van zijn alter-ego? Hij was Bachman Turner Overdrive aan het beluisteren
en een boek van Richard Stark aan het lezen.
6

Dollar-Babies is een initiatief waarbij King de rechten op zijn korte verhalen verkoopt aan filmstudenten voor één dollar.
Zijn bepaling is dat hij het eindproduct moet ontvangen om naar te kijken en als hij het goed vindt, zet hij het op zijn
plank gemarkeerd "Dollar-Babies."
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7

King had oorspronkelijk "Carrie" in de prullenbak gegooid. "Ik dacht, wie wil een boek lezen over een arm meisje met menstruele problemen?' zei hij. "Ik kon niet geloven dat ik het aan het schrijven was." Het was dankzij zijn vrouw dat het werd
gepubliceerd, aangezien zij het uit de prullenbak viste en er op aandrong dat hij het verhaal af zou maken.

8

Hij heeft heel veel strips geschreven. Hij heeft onlangs achtergrondverhalen geschreven in Scott Snyders en Rafael Albuquerques American Vampire verhalen, omdat hij een grote fan is. Daarvoor schreef hij een intro voor Batman #400 waarin
hij een gepassioneerd argument schreef ten gunste van de broeierige held, ten opzichte van die andere knul, Superman.
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9

Een kleine groep mensen denkt echt dat King John Lennon heeft doodgeschoten. Het uitgangspunt van het "bewijs" van
deze samenzweringstheoretici is dat hij lijkt op de werkelijke moordenaar, Mark David Chapman.
Ander "bewijs" is blijkbaar in zijn boeken te vinden in de vorm van gecodeerde berichten. Oh ja, ze zeggen ook dat hij
werd aangereden door het busje, omdat de CIA hem het zwijgen wilde opleggen.
10

Hij schreef een musical met John Mellencamp in 2012, "Ghost Brothers Of Darkland County." Het begon allemaal toen Mellencamp een huis in Indiana kocht, waarvan werd gezegd dat de geesten van drie broers, die per ongeluk in het bos rond
het huis werden doodgeschoten, er nog steeds rondhangen.
Hij kwam naar King met het verhaal en ze begonnen te werken aan het zuidelijke gotische verhaal over twee ruziënde
broers wier vader hen dwingt om te overnachten in een blokhut waar het spookt... waar zij worden bezocht door de geesten van twee broers die elkaar ook haten.
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11

Hij heeft zijn aandeel van mislukkingen als regisseur gehad. Nadat hij, zoals wereldwijd bekend, niet onder de indruk was
van Stanley Kubricks versie van "The Shining," schreef en regisseerde King een tv-serie met dezelfde naam... en dat mislukte jammerlijk.
Erger dan dat was "Maximum Overdrive," een film over vrachtwagens die amok maken en iedereen proberen te vermoorden. King schreef en regisseerde dit, en het resultaat was zo slecht dat hij besloot om nooit meer een film te regisseren…
12

… Wat waarschijnlijk de reden is waarom hij de kans om "A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child" te schrijven en
regisseren heeft afgewezen. Hij nam een pauze van horror in het algemeen om persoonlijke redenen, en hij hield vanaf het
begin al niet echt van het idee, dus hij bedankte, waarna de filmstudio zich wendde tot Frank Miller, directeur van "Sin
City".
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Ooit gehoord van The Rock Bottom Remainders? Het is een coverband, samengesteld uit diverse auteurs. De naam komt van
de "rest", van onverkochte boeken die uitgevers verkopen aan groothandelaren van goedkope boeken. Ze hebben een wisselende bezetting, variërend van Amy Tan van The Joy Luck Club, komisch schrijver Dave Barry, het onderwerp van 127
Hours Aron Ralston, en verder van Mitch Albom tot aan bedenker van The Simpsons Matt Groening. King speelde gitaar in
de band vanaf 1992 tot hun laatste optreden in 2012.
14

Er zijn verschillende mythes over waarom King weigert om handtekeningen te zetten, zoals dat hij er bang voor is, of dat
als je hem een boek stuurt om te signeren, hij het zal verbranden en je de as stuurt. In werkelijkheid houdt hij gewoon
niet zo van het verafgoden van beroemdheden. Hij geeft wel handtekeningen tijdens boekpromotietours.
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Hij beschouwt "Salem's Lot," zijn tweede boek uit 1975, als zijn favoriet. Het is een vampierverhaal, gebaseerd op de paranoïde politiek van die tijd, zoals de beschuldigingen aan het adres van Richard Nixon.

16

Hij is een grote bangerik. Zijn meest voorkomende reactie wanneer hem gevraagd wordt waarom hij in het horrorgenre
schrijft is: "Waarom denkt u dat ik een keuze heb?" Zijn grootste angst? Spinnen, en hij hoopt op een dag een verhaal te
schrijven dat geheel draait om deze achtpotige beestjes.
EINDE
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Hoe lang ben je al King-fan, Marco Staverman hoe komt dat zo?
Deze keer in Luckey
Quarter de antwoorden
van:

Vanaf mijn 13e ben ik groot Stephen King-fan. Niet alleen zijn boeken wil ik lezen,
maar ook de verfilmingen wil ik absoluut zien. Op een rommelmarkt kocht ik het boek "De Mist".
Ik had echt nog nooit van Stephen King gehoord. De cover van het boek was de reden waarom ik
het boek kocht. Ik heb dit boek in één avond uitgelezen. Het verhaal sleepte me mee waardoor
het niet mogelijk was om te stoppen met lezen. Ik moest weten hoe het af zou lopen. Sindsdien
ben ik een groot Stephen King-fan, al zeg ik het zelf.
Wil je ook eens je verzameling showen en antwoorden op deze vragen? Mail naar dit adres!
Werk/School: Afters sales manager grote meubelzaak Leeftijd: 43 Woonplaats: Winterswijk
Wat is je favoriete boek en waarom?
"De Mist" is meteen ook mijn favoriete boek. De eerste is vaak het beste, zegt men wel eens.
Maar ook "Het" en "Gevangen" behoren tot de favorieten. En natuurlijk "Misery". Allemaal boeken waar je aan begint, maar niet meer van ophouden weet. Ik lees ook altijd eerst het boek
voordat ik een verfilming bekijk.

Marco
Staverman
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!

Marco krijgt een van de
vier Horror & Crime
boekjes, waarvan hij er
nog drie mist… samen
met het kleine boekje
Bazaar van Boze
Dromen
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Wat is je favoriete film en waarom?
Ik heb eigenlijk twee favoriete films. "The Green Mile" met stip op 1. Wat is dat een steengoede
verfilming. Ik heb hem intussen vele malen gezien, maar hij blijft goed. En op 2 staat bij mij
"Shawshank Redemption". Zeer mooi verhaal, met een mooie twist aan het einde. Sommige vind
ik niet zo goed, zoals "The Mangler" en "Thinner", maar het overgrote deel is prima.
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
Ik heb inmiddels 131 boeken, 24 comics en 96 films/series. Indien er ook maar iets te krijgen is,
dan wil ik het hebben. Mijn voorkeur gaat uit naar de gelimiteerde en genummerde versies.
"Wisseling van de wacht" heb ik al gereserveerd. Wanneer films niet in Nederland uitkomen,
koop ik ze in het buitenland. Het is een uit de hand gelopen hobby geworden.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Er zijn comics uitgegeven van "The Stand: soul survivor". In totaal 5 delen. Daar ben ik nog naar
op zoek. En ik heb de horror en crime boekenserie nog niet compleet. Ik struin heel internet af
op zoek naar deze boeken.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Soms pak ik een boek van John Grisham of David Baldacci. En ik ben trouwens ook begonnen
met de boeken van Joe Hill. Ook een aanrader.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Omdat ik veel bezig ben met zoeken naar boeken en films die ik nog niet heb, ben ik op de Stephen King fanclub terecht gekomen. Door de lijst met boeken en films die jullie op de site hebben staan, is mijn collectie enorm gegroeid. Ik wist toen namelijk niet dat hij zoveel had geschreven.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v.
Stephen King en/of de Fanclub?
Ik vind dat jullie het prima doen. Nieuws direct op de site of facebook. Ik zou wel graag
zien dat DollarBabies op dvd komen, om mijn
collectie uit te breiden.
Welke vraag zou je aan Stephen King willen
stellen?
Ik zou hem vragen of hij een paar van mijn
boeken met een persoonlijk bericht zou willen signeren. En of hij een vervolg op "De
Mist" wil gaan schrijven.
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of
suggesties?
Is het misschien een idee om bij elke uitgave
van KingsThings een Stephen King boek of
film uit te lichten? Dan wordt het een soort
Stephen King boeken- of film-encyclopedie /
bewaarblad. (Note van de redactie: Wij hebben een uitgelicht rubriek gehad. Je kunt ze
hier nog bekijken.)
En ik vond de comic van Dolan's Caddilac zeer
goed gemaakt, dus mocht Richard Wouters
nog tijd hebben…
(note van de redactie: Daar hopen wij ook
nog altijd op!)
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Dit vinden wij de Top 10 van zijn beste boeken
25 mei 2016 Vertaling: Peter van Veen
Sinds Carrie werd gepubliceerd in 1974, kennen horrorfans over de hele wereld de ware macht van horror master Stephen King. Sinds H.P. Lovecraft is niet één persoon in staat geweest om met zoveel bovennatuurlijke terreur de harten van de lezers te stelen. Kings verhalen hebben generaties meer dan 40 jaar lang
doodsbang gemaakt en veel van zijn boeken en korte verhalen zijn omgezet in films, miniseries en stripboeken. Het is de wereld van Pennywise de Clown, kwade kinderen in de korenvelden, psychische hotels, bezeten auto’s, gepeste maar wraakzuchtige telekinetische tieners, psychotische zombiepeuters, weerwolven in
de kerk, treinen die raadsels opgeven, hongerige olievlekken, speelgoed en schrijfmachines die de toekomst
voorspellen, moorddadige vrachtwagens, babydodende monsters in de kast, ondode grootmoeders, afschuwelijke wezens in de mist en de engste mofo (Motherfocker) die er is - Randall Flagg. Werp een blik op de beste
verhalen van Stephen King waarvan wij, Constant Readers, ooit het plezier van het lezen van hebben gehad.

10. Night Shift / Satanskinderen (1978)
De eerste verzameling korte verhalen van Stephen King, Night Shift, is gevuld met angstaanjagende verhalen, elk vreemder en enger dan het vorige. Enkele van de beste verhalen in de
bloemlezing zijn "I 'm the Doorway" – een astronaut komt terug naar de aarde, besmet met
een mutagene stof die buitenaardse oogbollen vormt op zijn vingertoppen, waardoor een
buitenaardse levensvorm de wereld kan zien door middel van zijn lichaam; "Boogeyman" – een
vader, verwoest door de wiegendood van zijn kinderen, krijgt meer dan waar hij om vroeg
wanneer hij een afspraak maakt met een lokale psychiater; en "Gray Matter" – een jonge jongen vertelt het verhaal van de transformatie van zijn gehandicapte vader na het drinken van
een "slecht" blikje bier. Verscheidene andere verhalen werden verfilmd: Children of the Corn
(1984), Graveyard Shift (1990), The Mangler (1995), Maximum Overdrive (1986) naar het
korte verhaal "Trucks", Sometimes They Come Back (1991) en The Lawnmower Man (1992),
terwijl "Quitters, Inc" en "The Ledge" beide zijn opgenomen in de film Cat's Eye (1985).
“Battleground” werd een aflevering in de voor televisie gemaakte bloemlezing Nightmares &
Dreamscapes. Zo veel verhalen... zo veel gruwelijkheden…

9. Christine (1983)
Elke tienerjongen droomt over zijn eerste auto... om te gaan en staan waar hij wil,
rondrijden met vrienden, het oppikken van meisjes. Het vinden van de perfecte auto voelt als
een droom die uitkomt. De geschiedenis van de auto - de persoonlijkheid van de auto - is
secundair in vergelijking met het antwoord tot totale vrijheid.
Vanaf de dag dat ze werd gemaakt in de fabriek, zat Christine vol toorn. Bij elke kans die ze
kreeg, deze '58 Plymouth Fury, haalde ze woedend uit naar de mensen rondom haar, en
absorbeerde ze de zielen van degenen die ze doodde. Voor Arnie leek het kopen van Christine
zijn lot, en de overgang van tienernerd naar eigenwijze womanizer was er een die hij met open
armen ontving. Het feit dat, terwijl hij veranderde, zijn auto zichzelf ook transformeerde van
een verroeste schroothoop in een perfect afgestelde machine was gewoon de slagroom op de
taart. Natuurlijk, niets is gratis en Christine wilde meer van jonge Arnie dan gewoon zijn eigendom zijn. Ze dorstte naar bloed - en ze was niet bereid om te stoppen met het doden omdat de
pesters van Arnie uit de weg geruimd waren. Ze wilde alles – en iedereen – wat de man had.
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8. Salem’s Lot / Bezeten Stad (1975)
Er zijn geheimen in elke kleine stad. Achter de gezichten van de lachende winkeliers en vrolijk
groetende postbodes is er geschiedenis die geen buitenstaander ooit kan begrijpen. Ondanks bewezen
wetenschappelijk bewijsmateriaal voor het tegendeel, is soms datgene wat een stad verbergt geheel
bovennatuurlijk, keer op keer bewezen door zich herhaalde geschiedenis in plaats van fysische wetten. En soms is de enige manier om het antwoord op deze vragen te vinden het zelf uit te zoeken en
om zelf de confrontatie aan te gaan met dat monster met die scherpe tanden.
Samen met de onbekende rituelen van een kleine stad draait Stephen Kings Salem's Lot geheel om de
vampiers. Oude vampier Kurt Barlow is verzorgd en beschaafd, meer Graaf Dracula dan Nosferatu. Hij
verbergt zich in het volle zicht, samen met zijn menselijke assistent, Richard Straker, door zich overdag als gewone mensen voor te doen in het kleine stadje 'Salem's Lot, al die tijd plannen
makend welke van de bewoners ze zullen uitkiezen om in hun vampierleger op te nemen. Het is net
zoals Invasion of the Body Snatchers (1956); je hebt aanvankelijk geen idee wie veilig is en wie wordt
besmet. Wat jou betreft kan de man die tegenover je zit in de bus een bovennatuurlijke demon zijn
die klaar zit om de levenskracht uit je lichaam te zuigen. Of hij kan gewoon een zakenman zijn die te
laat is voor zijn vergadering de Raad van Bestuur.
Oh, wie probeer je in de maling te nemen? Natuurlijk is hij een vampier.
7. Carrie (1974)
Middelbare school is klote. Vrijwel elke persoon die ooit vier jaar lang onhandig gebogen over een
klein bureau in een mist van hormonen en angsten heeft gezeten, kan dit beamen. Zeker, er zijn
mensen die hun late tienerjaren koesteren, met hun vrienden genieten van de chick-flickachtige montages die hun leven op de middelbare school beschreven, maar het zijn er maar weinig (en waarschijnlijk liegen ze). Het is al erg genoeg om te proberen om te gaan te gaan met de realisatie dat de
nevel van aanhoudend zweet in de klas afkomstig is van jouw oksels, maar stel je voor dat al die onhandige fouten ook nog eens plaats vinden onder een microscoop terwijl de hele school meekijkt. Net
alsof je in je eigen privé Truman Show zit, elke fout die je maakt wordt gefilmd zodat ze voor iedereen te zien is. Hoe harder je probeert om er bij te horen, hoe meer ze allemaal lachten om jou.
Dit was het leven voor arme Carrie White. Hoewel veel meer “beschadigd” dan de meesten van ons
zeggen dat ze zijn, kunnen velen van ons zich met haar en haar martelende middelbare school
ervaring in Kings eerste gepubliceerde roman identificeren. Haar ouderwetse kleding en timide
voorkomen maken haar een perfecte zondebok voor de frustraties van de andere kinderen om haar
heen. Maar wanneer Carrie eindelijk breekt, zorgt ze ervoor dat ze wraak neemt op die pestkoppen.
Voor die kinderen was middelbare school echt het hoogtepunt.
6. Misery (1987)
Iedereen wil succesvol zijn in iets. Met succes komt erkenning. Helaas, je kunt niet kiezen wie je wilt
om je die erkenning te geven. Sommige mensen zetten je in een kwaad daglicht om wat je hebt
gedaan en laten je nooit vergeten dat ze op die manier over je denken. Anderen worden geobsedeerd
door de gedachte aan jou vanwege je succes. Je bent voor hen niets anders dan de reden waarom je
beroemd bent. De rest van jouw persoonlijke puzzel bestaat niet voor hen, alleen dat één enkele
eenzame stukje is wat ze zien. Je kunt proberen wat je wilt, je kunt ze nooit op andere gedachten
brengen. Nou zul je net zien dat, als auteur Paul Sheldon van de weg raakt in een sneeuwstorm, zijn
meest geobsedeerde en duidelijk psychotische fan, Annie Wilkes, hem vindt en hem meeneemt naar
haar huis. Zonder een manier om contact met iemand op te nemen (dit is vóór mobiele telefoons,
mensen), weet niemand waar hij is of hoe ernstig hij gewond is. Wanneer Annie zijn laatste roman
leest, waarin hij haar favoriete personage, Misery Chastain, doodt, heeft ze de perfecte oplossing.
Paul Sheldon - de schrijver - kan dit verhelpen door het schrijven van een nieuw verhaal waarin hij
haar geliefde karakter weer tot leven brengt. Paul dacht dat hij eindelijk uit de buurt van de historische roman “ellende” kon raken toen hij Misery om het leven bracht, maar niet zolang Annie in de
buurt is. Hij heeft alleen een typemachine, wat papier, zijn vingers en zijn ogen nodig om te schrijven, toch? De rest van zijn lichaam is gewoon extra.
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5. Cell / Mobiel (2006)
Cell is het enige boek op deze lijst uit de 21e eeuw. Het lijkt erop dat King zijn idee van horror
heeft veranderd van bovennatuurlijk naar een meer psychologische inslag op bepaalde punten en
vele fans (waaronder ikzelf) missen de vreselijke monsters van vroeger. Toen kwam Cell, de
perfecte combinatie van beide met de toegevoegde dimensie van een ziekte die verspreid wordt
via zendmasten voor mobiele telefonie. Wat is het eerste dat je doet als je iets vreemds ziet of
getuige bent van een ongeval? Je grijpt je mobiele telefoon en belt iemand, nietwaar? Je wilt
iemand anders laten weten wat je zag. In Cell staat dit gelijk aan een zombie laten knagen aan je
arm. Je bent besmet - niet door middel van een virus of een meteoor of radioactief afval, maar
door middel van een geluid genaamd The Puls, dat voortdurend wordt overgebracht via
mobiele telefoons en je verandert in een heel boze dodelijke machine die geen grenzen kent. Stel
je de eerste golf mist voor en je ziet de chaos om je heen losbarsten. Je wilt zeker weten dat je
familie okay is, toch? ... Dus wat is het eerste ding dat je grijpt om contact met hen te maken?
Onze samenleving is zo afhankelijk van mobiele telefoons dat ze min of meer aangegroeid lijken te
zijn. De meeste mensen denken zelfs niet twee keer na voor ze naar hun telefoon grijpen, dat is
wat Stephen Kings Cell zo angstaanjagend maakt. Het enige waarvan je denkt dat het je zal helpen om in veiligheid te komen of wat je angsten bevestigt, is het ding dat je zal uitschakelen.
4. The Shining (1977)
Waanzin is een eng ding. Hoe weet je dat je gek bent? Tuurlijk, alles om je heen is verkeerd en
bizar, maar dat is niet gewoon ’s nachts gebeurd, of wel? Bovendien, wat als het alle anderen zijn
die gek zijn en jij bent de normale? Wat als je de enig overgeblevene bent die er voor moet zorgen
dat al die gestoorden om je heen je geen kwaad doen? OK, neem nu alle anderen weg en laat
alleen je vrouw en je zoon over. Maandenlang lekt het gezond verstand stukje bij beetje uit je
hoofd terwijl je in een gigantisch ingesneeuwd gebouw zit met niemand anders om je heen dan de
mensen waar je het meest van houdt, maar die je ook het meest irriteren. De geesten en de emoties van weleer drukken op je paranoia-knop, een beetje van al het slechte dat hier ooit gebeurd is,
is hier blijven hangen en het je heeft gevonden, de zwakste schakel in deze familie van drie. Het
dringt haar kwaad in de spleten van je geest totdat je niet meer kunt vertellen welke kant boven
is. Maanden en maanden van spanning bouwen zich op als de druk in de verwarmingsketel in de
kelder. Er zitten zoveel enge dingen in The Shining, naast het idee van gek worden. Stel je voor dat
je een klein jongetje bent die gevangen zit in de beelden van de verschrikkelijke gebeurtenissen
terwijl je geliefde papa langzaam krankzinnig wordt. Je houdt van hem, maar je bent ook doodsbang van hem. En dan is er nog arme Wendy, een vrouw die houdt van haar man maar die haar zoon
moet beschermen, en er is niemand die je om hulp kunt vragen. Dit zijn de redenen waarom dit één van Kings grootste romans
tot nu toe is.
3. IT / Het (1986)
Ah, Pennywise... de reden dat zo velen van ons aan Coulrofobie lijden. Niet alleen heeft hij een
relatief lieve jeugdherinnering genomen en hem veranderd in een vlees-verscheurend monster,
maar hij kon ook de vrees van degenen die hij terroriseerde lezen en deze in de grootst mogelijke
mate benutten, zich voedend aan hun angst als een gulzigaard die een buffet uitprobeert. Dit is al
bizar genoeg wanneer dit volwassenen overkomt, maar de hoofdrolspelers in IT zijn zeven 12jarige kinderen. Oud genoeg om volwassen gedachten te hebben, maar nog jong genoeg om doodsbang te zijn voor jeugdige angsten. Zij herkenden wat er gebeurde in hun stad en vochten om IT te
stoppen. Deze kinderen duwden hun doodsangst terug en bestreden het schepsel, iets waarvan ik
niet weet of ik dat had kunnen doen op twaalfjarige leeftijd. Niet alleen verdedigen ze hun stad,
maar ze beloven ook terug te komen als IT ooit terugkeert. Net als de Creepers uit Jeepers Creepers (2001), komt IT één keer per generatie terug om zich te voeden en vernieuwen, net lang genoeg wachtend tot de meesten in de stad hem zijn vergeten, omdat mensen opgroeien en oude
herinneringen vervagen. Natuurlijk heeft de kwade entiteit er een handje van om zowel bij volwassenen als kinderen die herinneringen opnieuw op te roepen en op die manier IT de controle van
de dingen die gebeuren in de hele stad te geven. Wie maakt er een kans om daarvan te winnen?
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2. The Dark Tower / De Donkere Toren series
Ja, ik ben aan het vals spelen. Dus klaag me maar aan. Als je dit leest, weet je dat je niet om
het even welk van de donkere toren-boeken kunt bespreken zonder de andere, en omdat ik
dacht dat een heel artikel gewijd aan de acht boeken en aan de verschillende korte verhalen
in dit verhaal enigszins repetitief zou zijn, combineer ik ze allemaal in één.
Beschreven door Stephen King als zijn magnum opus werd De Donkere Toren-serie geschreven
gedurende meer dan drie decennia. In de serie wordt het verhaal verteld van de laatste revolverheld, Roland Deschain en zijn zoektocht naar de fysieke en metaforische toren, iets waarvan hij gelooft dat het zijn gebroken wereld weer zal helen. King combineert duistere fantasy, sciencefiction, horror, Westerns en de Arthuriaanse legende om het sombere postapocalyptische land van Mid-World en de mensen die het bewonen, te creëren.
Het is een verhaal waar Stephen King-fans mee opgroeiden, verlangend naar het volgende
boek in de serie op de dezelfde manier als fantasyliefhebbers wachtten op de volgende roman
van Harry Potter.
Niet alleen zijn deze boeken specifiek benoemd als vervolgserie, maar veel van Kings andere
werken hebben donkere toren-invloeden, zoals ‘Salem’s Lot (1977), The Stand (1978), The
Talisman (1984), het korte verhaal “The Mist” uit Skeleton Crew (1985), IT (1986), Eyes of the Dragon (1984), Insomnia (1994),
Rose Madder (1995), Desperation (1996), The Regulators (1996), Bag of Bones (1998), Hearts in Atlantis (1999), Black House
(2001), Everything’s Eventual (2002), From a Buick 8 (2002) en het e-boek UR. Ook schrijft King zichzelf op een gegeven moment in het verhaal. Het wordt niet veel beter dan dat.

1. The Stand / De Beproeving (1978)
Het eerste post-apocalyptische boek dat ik persoonlijk ooit heb gelezen. The Stand stijgt
boven alle andere uit in het vertellen van een compleet verhaal met sterke, betrouwbare
karakters en een allesomvattend gevoel van goed versus kwaad. Er zijn drie kenmerkende delen van The Stand en elk deel is angstaanjagend op zijn eigen manier.
In het eerste deel – "Captain Trips" – heeft een door de regering gemaakt virus dat ontsnapt uit een laboratorium 90% van de bevolking dood. Het werkt op het eerste gezicht
net zoals een gewone griep, maar met zwarte pest-achtige efficiëntie doodt het bijna
iedereen die ermee in contact komt. Uiteindelijk verspreidt het zich over de hele planeet. Mensen moeten hun lot in handen nemen na het zien van de kwellende dood van
hun geliefden, wat leidt tot de volledige ontwrichting van de samenleving. Het tweede
deel, “On the Border,” begint met enkele overlevenden die dromen van een 108-jarige
vrouw in Nebraska genaamd moeder Abigail, en ze voelen zich naar haar toe getrokken.
Anderen dromen van Randall Flagg in Las Vegas, een kwaad wezen met bovennatuurlijke
krachten dat de slechtheid in een persoon kan voelen en dat gebruikt om ze naar hem
toe te trekken. Alles komt tot een apotheose in "The Stand" als de twee groepen elkaar
ontdekken en beseffen dat beide groepen niet in dezelfde wereld kunnen overleven. Net
als Tolkiens Lord of the Rings-trilogie is The Stand een episch verhaal dat iedereen die
het leest aanspreekt. Trouwens, wie heeft er nooit gewenst dat de hele wereld zou verdwijnen, zodat ze hun eigen ding konden doen, rondhangen met hun hond, rustig de
grootste romans uit de geschiedenis lezen, bierblikjes koelen in de rivier zonder een zorg in de wereld?
Dus dit zijn Stephen Kings beste romans tot nu toe.
Heeft jouw favoriet de lijst gehaald?
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door Chrissy

Dolmen van Johan Deseyn
“Dolmen” van Johan Deseyn begint met één bepaalde zin. Een
zin waar ik even bij moet of wíl stilstaan … “Het einde van het
begin betekent het begin van het einde. Waar het begin eindigt, begint het einde.” En dan staat de schrijver óók even
wat langer stil bij deze ene zin, wat een eerste leuke gewaarwording met zijn schrijfstijl voor me is.
We situeren ons in een klein Amerikaans dorpje, Dolmen’s
Hill, waar nooit iets gebeurt … In korte tijd leren we veel inwoners kennen, elk met hun verhaal. Van iedereen kom je
feiten te weten: wat ze als kind meegemaakt hebben of wat
hun leven in dit gewone dorpje betekent. Hierdoor ga je hen
heel snel interessant vinden en ga je met hen meeleven. De
schrijver kan dit met een halve bladzijde waarmaken… met
alle gevolgen van dien …
Dit enorm spannende verhaal wordt snel opgebouwd: de verschillende personages raken steeds meer met elkaar verweven
en hun ervaringen worden steeds spannender tot zelfs gruwelijk. De in het begin hartelijk lijkende bezoekers blijken het
minder en minder te zijn, waardoor de inwoners het meest
ondenkbare meemaken.
Ik besef geregeld dat ik sommige beschreven situaties nog
nooit ergens heb gelezen of nog niet eerder in mijn hoofd
gezien, wat heerlijk is om te lezen, te ontdekken… Dit is een
schrijver die je fantasie aan het voeden is.
Er is één situatie in het boek waarbij ik mezelf betrapt heb op
het vrolijk meeleven met een personage. Ik zit blij mee te
glimlachen, tot plots de lach verstomt en de mond openvalt.
Het is vreemd om te ervaren dat ik tegelijkertijd net hetzelfde aan het doen ben… En geregeld zeg ik hardop: “bah…”
Ook lees ik erotische scènes; de schrijver laat je ervaren hoe
zulke scènes er met een tintje horror kunnen uitzien, wat wel
leuk is om te lezen. En ook humor ontbreekt niet.
In het boek wordt er op bepaalde momenten terug in de tijd
gesprongen: van heel lang geleden tot lang geleden tot een
aantal jaren geleden. Tijdens dat teruggaan in de tijd word ik
aangenaam maar ook griezelig verrast en dat maakt me alleen
maar nieuwsgieriger naar het nu … of de zeer nabije toekomst. Naarmate ik verder naar het einde toe lees - en het is
erg lastig om het boek weg te moeten leggen - voel ik de
spanning een complete chaos worden. De ene gruwelijke gebeurtenis volgt de andere op. Tot ik de laatste zin gelezen
heb en zucht.
Dolmen is een gruwelijk spannend boek. Je voelt meteen in
het begin dat er iets donkers op komst is. Het verhaal grijpt
me meteen en ik lees het vlot uit.
Ik had nooit eerder van Johan Deseyn gehoord. Bijna schandalig vind ik het, aangezien hij een landgenoot is en in het genre
schrijft. Voor ik in zijn boek begonnen ben, ben ik wat over
hem gaan opzoeken en las ik dat hij de Vlaamse Stephen King
genoemd wordt en dat zijn boeken naast die van King mogen
staan enzo. Ik wist hierdoor, gek misschien, niet goed wat ik
mocht verwachten van deze Vlaamse schrijver. Want Stephen
King is heel sterk in maken dat je je hecht aan een personage
zodat het dan ook des te erger is als er iets mee gebeurt. Dit
kan Johan Deseyn dus ook!
Ik ben heel benieuwd te weten te komen wat hij nog allemaal
geschreven, gecreëerd heeft. Als het in dezelfde lijn ligt als
“Dolmen” is er nog heel wat spannends te ontdekken.
Een aanrader dus! En oh ja … blijf uit de buurt van struiken
langs de weg…
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door Chrissy

McGycker van Adrian Stone
Adrian Stone schreef eerder de Duivel-trilogie en het tweeluik
Rune. Heerlijk fantasy leesvoer dat we destijds dan ook graag
recenseerden. Er heeft even tussen gezeten, maar nu is de schrijver terug met een nieuwe trilogie: Magycker (spreek uit: MAgieker), waarvan in mei het eerste deel ‘De Klauw’ verscheen.
Ook dit nieuwe boek is er een in de fantasy-categorie. Het gaat
over de Magyckers van het eiland Aimerey, die al eeuwenlang
een monopolie op magie hebben in de wereld. Het speelt zich af
op verschillende eilanden van de Pelargo-archipel, waar erg verschillende culturen heersen. Wie goed betaalt, kan bijna elke
spreuk kopen die hij wil. De spreuken zijn vaak maar van tijdelijke duur, en voordat een Magycker zijn spreuk kan herhalen wordt
die weer uit zijn geheugen gewist. Als een delegatie uit Aimerey
de stad Oftenooi, waar Marit en haar autistische broertje Auric
wonen, aandoet om het probleem van de grote rotsblokken die de
enige toegang tot de stad versperren op te lossen, is dat dan ook
een hele bezienswaardigheid. Niemand had gedacht dat het bestuur de Magyckers zou betalen om ze te laten weghalen.
Als iemand zomaar de moeilijke spreuk herhaalt, breekt de hel
los. Vrij gebruik van een spreuk brengt het hele bestaan van Aimerey in gevaar, en dat zullen de Magyckers koste wat kost voorkomen. Maar laat nou net Auric degene zijn die de spreuk kan
herhalen…
Marit en Auric blijken zelf uit Aimerey te komen, maar zijn voor
hun vertrek gelouterd. Hun geheugen is gewist door een Louteraar: iemand die altijd met de Magyckers meereist om de spreuken na het uitspreken uit hun geheugen te wissen. Ze leven in
een wereld met draken, betoverde luchtschepen en boeven die
misbruik maken van hun positie. Marit probeert in hun onderhoud
te voorzien en werkt in een herberg. Nadat Auric de spreuk heeft
herhaald, moeten zij vluchten, want ze krijgen alle Magyckers en
Louteraars achter zich aan. Gelukkig krijgen ze hulp van Eamon,
die goed kan vechten en van wie we in de loop van het verhaal
steeds meer te weten komen.
Het boek leest toch heel anders dan de eerdere vijf boeken die
Adrian Stone (ofwel Ad van Tiggelen) schreef. Waar de Duiveltrilogie mij vanaf de eerste pagina wist te pakken, duurde het dit
keer toch eventjes voor ik ‘er in kwam’. Toch is de schrijfstijl
prettig en leest het na de eerste hoofdstukken vlot door. Er worden veel spannende lijntjes uitgezet, maar die zijn uiteraard niet
allemaal uitgewerkt: het is nu eenmaal een eerste deel van een
trilogie en er moet dus nog wat overblijven om te vertellen. Over
de wereld waarin ze leven en hoe het zit met het eiland Aimerey
bijvoorbeeld mis ik nog een en ander. Dat maakte het inleven in
het verhaal, dat af en toe in erg rap tempo doorzet, ook wat
moeilijker.
Auric krijgt in dit deel nog niet veel diepte, en ik weet niet zeker
of zijn autisme daarin een rol speelt, maar voorlopig is hij alleen
nog maar vervelend. Misschien komt dat ook omdat er vaak over
hem verteld wordt, en hij eigenlijk niet zelf aan het woord komt
– of we vanuit zijn perspectief naar de gebeurtenissen kijken. Op
zich past dat wel bij een autist natuurlijk… Hij houdt veel van
draken, blijkt met ze te kunnen communiceren en heeft een huisdiertje Rolly waar hij dol op is. Wat voor diertje een roekil is,
wordt aan de fantasie van de lezer overgelaten, maar ik heb er
toch geen duidelijk beeld bij gekregen. Hij reageert vaak heel
stuurs en is niet sociaal. Aan het eind van het dit boek, lijkt er
een heldenrol voor hem weggelegd, maar dat staat ons vast nog
te wachten….
Marit krijgt wat meer aandacht, en de relatie met Eamon staat
aan het eind van het boek op het punt van bloeien of breken.
Verder komt er van alles aan bod: politieke spelletjes, machtsmisbruik, verwarring en verrassingen, vechten, liefde…. En een
belofte voor het volgende deel, waar ik zeker benieuwd naar ben.
Dit voorzichtige begin van het eerste deel is een 7,5 waard.
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door Chrissy

Een Kroon Voor Koud Zilver - Alex Marshall
Zosia leeft een rustig, teruggetrokken leven in een klein bergdorpje in het rijk ‘de Ster’. Ooit was zij
Generaal Kobalt Zosia. Gevreesd, genadeloos en bezongen in elk lied leidde ze samen met haar vijf
even zo illustere trawanten een rebellenoorlog die het toenmalige rijk tot val bracht. Eenmaal aan de
macht, zette ze haar eigen dood in scène. Geen oorlogen meer te winnen, niets meer om voor te
strijden, besloot ze om als een legende voort te leven in de liederen. Totdat, 20 jaar later, haar dorp
en geliefde inwoners in een brute daad van geweldpleging af worden geslacht. Zosia zweert wraak en
gaat op zoek naar degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. De wraakexercitie blijkt minder eenvoudig te zijn dan Zosia in eerste instantie had gedacht. Met uiterste voorzichtigheid bereidt ze haar plannen voor en blijft onder de radar om het mysterie rondom haar persoon in leven te laten. Op zoek naar
haar voormalige trawanten komt ze er achter dat de wereld zoals die ooit was, niet meer is. Ze
bewandelt alle windstreken om een nieuw leger op te bouwen om zo haar uiteindelijke doel te kunnen
bereiken: wraak en gerechtigheid!
Het verhaal van Zosia wordt zorgvuldig opgebouwd. We maken kennis met verschillende types, die een
voorname rol in het boek gaan spelen. Hoofdstuk Zosia, hoofdstuk ander personage. Zo wordt je
ongemerkt opgenomen in de wondere wereld van de Ster, waar Koningin Indsorith de scepter zwaait.
Een andere rol is weggelegd voor de Keten, een religieuze orde die veel invloed heeft op de Ster. Een
wereld waarin kleurrijke, rare, grappige, bizarre en mysterieuze figuren voor het oprapen liggen. Het
krachtenspel op de Ster wordt gespeeld door verschillende volken, elk met hun eigen folklore en
geschiedenis. Gaandeweg leer je steeds meer van deze figuren kennen en wordt het een al snel een
leuk, vlot en leesbaar boek. Met de belofte van wraak en ongetwijfeld bloedvergieten blijf je bij het
verhaal en wacht je in volle spanning af wanneer de kurk uit de fles springt. Maar wraak neemt vaak
niet de meest makkelijke weg en is nooit een rechte lijn. Zosia moet nog maar afwachten of ze haar
trawanten op kan sporen en of deze nog wel dezelfde zijn als toen.
De aanloop naar de climax is lang, maar daardoor niet minder spannend! Alex Marshall houdt het
tempo erin. Je wordt continu getrakteerd op de verrassende reizen die de diverse hoofdpersonen maken. Mensen om van te houden, te verafschuwen.. Ik was onder de indruk van de soepele, lichte vertelstijl. Het leest zo lekker door op die manier.
De bonte stoet van personages die goed tot hun recht komen, het vlotte verhaal, het explosieve en
sterke einde. Dit fantasieverhaal schittert!
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Tinnen Soldaten van Christopher Golden
Christopher Golden (1967) is geen nieuwe schrijver: hij heeft in Amerika al meerdere bestsellers op zijn naam staan, maar dit is het eerste
boek dat in het Nederlands vertaald is. Op de voorkant van dit boek
prijkt een soort Ironman-achtig hoofd met kogelgaten. En de belofte
van Stephen King: ‘Christopher Golden is de real deal’ samen met ‘een
unieke mix van Terminator en Saving private Ryan’. Peter Straub, Pierce Brown, Steve Barry, Scott Smith en Scott Sigler staan naast King
genoemd op de cover en geven allemaal een uiterst positieve quote. Ik
ben gek op Sci-Fi en zeker als het spannend is. Het kan niet missen dat
dit een heel goed boek moet zijn, was mijn gedachte toen ik het in de
catalogus zag staan. Helaas maakt het al die beloften op de buitenkant
van het boek niet helemaal waar wat mij betreft, maar dat kan zeker
ook mijn persoonlijke smaak zijn.
De wereld zoals wij die kennen, bestaat niet langer. Economieën storten in en milieurampen en oorlogen zijn aan de orde van de dag. De
wereld staat aan de afgrond en kan alleen gered worden door robotsoldaten die in oorlogsgebieden worden losgelaten en op duizenden kilometers afstand worden bestuurd door elitesoldaten. De vergelijking
met Avatar wil ik hier ook zeker maken; het bewustzijn van een mens
wordt overgezet naar een robotsoldaat en zo wordt deze bestuurd.
Danny Kelso is zo'n 'tinnen soldaat', die vanuit een Duitse bunker zijn
machine door de verwoeste straten van Syrië leidt. Tijdens zijn shift
zorgt een terroristische aanslag voor een wereldwijde stroomstoring.
Voor de soldaten begint er een race tegen de klok om de strijd te winnen - maar Danny's robot blijft actief, en zijn geest zit gevangen in
deze machine...
Ondanks dat het boek Sci-Fi is, staan er behalve de soldaten verder
geen andere futuristische zaken in. Geen zwevende auto’s, transporteurs of wat dan ook. Dat maakt het makkelijk inleven in de wereld
van nu, want de omgeving is heel realistisch. Dat maakt het wel gelijk
wat minder Sci-Fi, en dat is voor lezers die daar niet zo van houden
weer heel prettig. In mijn voorstelling van het verhaal had het wat
meer mogen zijn dan dit. Oorlog en rampen en ingestorte economieën
hebben een hoofdrol in dit verhaal, naast een aantal collega’s van
Danny Kelso. Omdat de soldaten zo menselijk zijn, is het in het begin
wel even wennen om de personages uit elkaar te houden. Ze zitten
wereldwijd verspreid om de vrede te bewaren, maar dat gaat goed mis
als terroristen een aanslag plegen op de hele wereld met een EMP
(elektromagnetische puls) die alle dingen die op stroom werken onklaar maakt: terug naar de middeleeuwen dus. Er is geen communicatie meer mogelijk en niks functioneert nog. Daarnaast wordt de wereldtopvergadering beschoten, en de soldaten krijgen de opdracht om
de daar aanwezige president in veiligheid te stellen. Een vijand van
Amerika, en van de tinnen soldaten is Hanif Khan: zijn broer is vermoord door twee van hen, en hij wil wraak. Hij weet hoe die soldaten
eruit zien (ze hebben tekens op hun droneharnas) en wil ze hoogstpersoonlijk opblazen.
Veel schietincidenten, met o.a. raketten, worden steeds uitgebreid
beschreven (en daar knap ik op een gegeven moment op af, ondanks
dat ze hier en daar wel spannend zijn). Het boek gaat eigenlijk van
vechtscène naar vechtscène, maar het past binnen het verhaal ondanks dat het (voor mij) uiteindelijk wat saai wordt en het boek daardoor moeilijker leesbaar werd. Maar de menselijke kant van de soldaten wordt goed uitgewerkt. Ook hun connectie met de mensen die ze
aan het redden zijn terwijl Hanif Khan hen met alles wat hij heeft
probeert af te maken, is mooi bedacht. Wat ook mooi is beschreven, is
de Westerse bemoeienis in oorlogsgebieden, en waarom de Tinnen
Soldaten daar zijn. Er is veel dialoog en de spanning wordt langzaamaan opgevoerd. De liefde die opbloeit tussen twee soldaten had van
mij niet echt gehoeven, maar het geeft de twee karakters wel wat
meer achtergrond. Uiteindelijk is het plot te voorspelbaar - het verraad van een van de soldaten bijvoorbeeld, en het einde is niet dichtgetimmerd. Typisch Amerikaans aandoend verhaal, dat waarschijnlijk
nog wel verfilmd zal gaan worden. Maar om te lezen vond ik het toch
maar net een voldoende waard. Als je (waarschijnlijk net als Stephen
King dus) een groot liefhebber bent van vechtscènes moet je dit boek
absoluut lezen.
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Over de film:
Schooljuf miss Sidley regeert met ijzeren hand in
de derde klas. Haar motto is discipline. Op een dag
komt het haar voor alsof de kinderen in haar klas
veranderd zijn. Ze rent al schreeuwend het klaslokaal uit. Enkele maanden later, als ze gekalmeerd
is, komt ze terug in de klas. Ze neemt de kinderen
één voor één mee naar de stencilruimte en vermoordt ze met een geweer.

door Danny
Regie:
Filip Terlecki
Genre:
Thriller
Cast:
Astrida Auza…
Ms Sidley

Mijn mening:
(Noot van de recensent: Na het bekijken van deze
film ontstond een innerlijke dialoog tussen de
Kingfan in mezelf, en de filmfan in mezelf. Wat
hieronder volgt, is een verslag daarvan.)

Sean Rey…
Stanley
Donald G. Baker…
Jud Crandall
Gloria Adora…
Rose
Jaar van uitgifte:
2016

Filmfan: Hm, eens zien. Dit is best wel een
goede film! Knap hoe zo’n gevoelig thema als
kindermoord op de achtergrond meespeelt
zonder dat het al te expliciet in beeld wordt
gebracht.
Kingfan: Maar wat is dat nu? Waar is de onthutsende climax? Kings verhaal spreekt toch
duidelijk van kindermoord! Alle afschuwelijke scènes lijken in de film wel te ontbreken.
Is dit wel een verfilming van Kings verhaal?

Speelduur:
14 min 30 sec

Filmfan: Zeur niet zo. Zeg nou zelf: er is wel erg sterk gecast, hoor. De actrice die Miss Sidley
speelt, ziet er werkelijk angstaanjagend uit. En ook de kinderen weten behoorlijk goed hoe ze
je de stuipen op het lijf kunnen jagen, zonder dat de film gebruik maakt van ‘jump scares’.

Film gebaseerd op:
Laat de kinderkens tot
mij komen (uit: Nachtmerries)

Kingfan: Nou, ik vind het wel erg gemakkelijk. Kings naam staat dan wel in de credits, maar
van zijn verhaal is niet veel over. Het is hoogstens ‘losjes’ gebaseerd op Kings werk. Jammer.
Filmfan: Nou, nou. Laten we niet overdrijven. Zeg
nu toch zelf, als je ziet hoe de regisseur met subtiele camera-zwenkingen de spanning weet op te bouwen… Erg goed gedaan. En dan die twist aan het
einde! Die zag je niet aankomen, toch?
Kingfan: Nee, daar heb je gelijk in. Omdat die niet
in Kings verhaal thuishoort. Het hele personage
“Jud Crandall” hoort niet in dit verhaal thuis. Dat
is weliswaar een leuke knipoog naar Pet Semetary,
maar wat heeft die conciërge
hier nou te zoeken? Het gaat
toch juist om de psychische inzinking van de schooljuf?
Filmfan: Ik vond het best leuk gevonden. Je vraagt je tot op het einde af
wat er nu precies waar is, en wat zich alleen maar in het hoofd van Ms. Sidley afspeelt. Daardoor hield de film de spanning goed vast, en ik vind het
dan ook een geslaagde verfilming. Het ‘voelt’ immers wel aan als een typisch King-verhaal.
Kingfan: Ik ben nog niet overtuigd. We worden het ook niet met elkaar
eens, denk ik. Ik stel voor dat we ieder een cijfer geven, zodat onze lezers
begrijpen dat je deze film op meerdere manieren kunt bekijken.
Filmfan: Dat lijkt me een prima idee! Enne, kijk zeker ook even naar de teaser
(door hier op de link te klikken!).
Redactie: we hebben het even gecontroleerd, maar het gaat echt goed met Danny hoor! :)
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liet zich voor deze compositie inspireren door het verhaal Maximum Overdrive
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door Jeroen
Regie:
Tod Williams
Genre:
Horror / Thriller
Cast:
John Cusack, Samuel
L. Jackson, Isabelle
Fuhrman en anderen
Film gebaseerd op:
Mobiel van Stephen
King
Jaar van uitgifte:
2016
Speelduur:
98 minuten
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door Chrissy

Cell
Er wordt een krachtig signaal wereldwijd uitgezonden over
mobiele netwerken. Iedereen die een mobiele telefoon
gebruikt wordt “besmet”. Dit zorgt ervoor dat de hersenen
van de gsm-gebruikers direct aangetast worden. Ze veranderen hierdoor in primitieve bloeddorstige wezens. Clay Riddell
reist samen met een groepje overlevenden door New England
richting het noorden in de hoop zijn vrouw en zoon te
vinden. Samen proberen ze de bloeddorstige 'phoners' af te
weren en gelijktijdig de mensheid te redden van deze
ramp...
Dit was echt een film waar ik reikhalzend naar uit heb gekeken.
Ik heb het boek verslonden en onlangs nogmaals gelezen zodat
ik deze film langs de meetlat kon leggen. Het verhaal lijkt bijna
geschreven om verfilmd te worden en dan met zo een geweldige sterrencast. John Cusack speelde ook samen met Samuel L.
Jackson in de sterke verfilming van 1408.
Ik weet niet of mijn verwachting te hoog
was, maar tijdens de film werd me al duidelijk dat het alleen op een teleurstelling kon
uitdraaien. Waar ging het nou eigenlijk mis?
Dat het verhaal niet tot de letter gevolgd
wordt zijn we ondertussen wel gewend van
King-verfilmingen. Under the Dome staat me
nog vers in het geheugen. Het grote
probleem met deze film is volgens mij dat je
niet gaat meeleven met de hoofdrolspelers,
je krijgt er geen band mee. Het meeslepende verhaal uit het boek komt door de keuzes van de enigszins gewijzigde verhaallijn niet echt tot
leven.
Toen Alice dood ging in het boek vond ik dat echt
aangrijpend, in de film is het gewoon onderdeel
van de gebeurtenissen. Deze film komt niet in de
buurt van de sfeer die het boek met gemak weet
op te wekken. Ik denk dat we hier ook gelijk het
grootste probleem te pakken hebben.
De apocalyptische en beklemmende sfeer die in
het boek zo goed omschreven wordt ontbreekt nu
helaas. Je volgt een aantal mensen in plaats dat
je een tijdje met ze meereist. Over het einde kan ik heel kort zijn… maar waarschijnlijk gaat
Chrissy me dan censureren. Ik zal het dus netjes houden… Het einde is zwaar waardeloos. Ik heb
werkelijk geen idee waarom ze voor dit einde hebben gekozen. Ik snap helaas wel waarom deze
film rechtstreeks naar DVD en on-demand gaat. De kritieken van de pers en filmrecensenten waren ook niet mals. De meest gehoorde kritiek was: “Saai”.
En hoe gek ik ook ben op de verhalen van
Stephen King, ik moet me aansluiten bij deze
samenvatting wat de film betreft.
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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:
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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 vóór 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 een 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.

