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September is alweer bijna om als deze Kings Things zijn weg heeft gevonden naar je mailbox. De tijd gaat verschrikkelijk snel, zeker als je druk
bezig bent. Waarmee dan?

KIN G
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2325 fans
1510 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

We vierden natuurlijk, samen met Stephen King (69) onze verjaardag. In
2002 kwam op de verjaardag van onze favoriete schrijver onze website
voor het eerst online. Veertien jaar geleden zijn we met een clubje enthousiaste vrijwilligers de fanclub gestart; inmiddels zijn velen daarvan
alweer van vertrokken, maar gelukkig meldden zich al snel andere gezichten die wilden meehelpen. In de huidige samenstelling gaan we alweer
enkele jaren mee. We hopen natuurlijk dat de fans onze inspanningen
waarderen (op facebook en in de mailbox krijgen we dit gelukkig ook regelmatig te horen) en dit ook zullen blijven doen.
En wat denk je van de Fanclubdag 2016? We schreven naar auteurs om ze
uit te nodigen en natuurlijk moest er ook bericht naar onze vrijwilligers
met de vraag of ze weer een handje kunnen helpen. Er werd heen en
weer gemaild met vragen en over de prijzen in de loterij (en die pot is al
aanzienlijk!). Ondertussen worden filmpjes ondertiteld en boeken ingekocht. De zaaltjes op de locatie zijn gereserveerd, en we hebben al van
alles geregeld om er weer zo’n gezellig mogelijke dag van te maken, voor
jullie, de fans! Koop je ticket in onze Fanclubshop om zeker te zijn van
een plekje. En zo weten wij ook hoeveel fans ons komen verblijden met
een bezoekje en hoeveel verrassingen wij moeten inkopen :)
Deze maand vind je in Kings Things natuurlijk meer informatie over de
fanclubdag, en ook het laatste nieuws over films en boeken. Er is weer
een nieuwe prijsvraag, en als extra publiceren we een vertaald artikel
over de banden die De Donkere Toren heeft met andere Stephen King
boeken. King for a year, Luckey Quarter en de illustratie van Martine (die
ook op de fanclubdag aanwezig zal zijn met haar art!) ontbreken ook
niet. Er zijn ook weer een aantal boek– en filmrecensies te lezen.
Dat is het voor deze maand. We wensen je
weer veel leesplezier toe!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
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De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, paraplu’s en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel, via Boekentip.nl, ECI, Bruna of via Stephen
King Fans: hartelijk dank voor
jullie ondersteuning!
We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.
Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag
naar
keuze
op
NL08KNAB0725036737
t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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Fanclubdag 2016
12 NOVEMBER 2016
10:00—16:30
VEERHUYS NIEUWEGEIN

Eindelijk kunnen we je wat meer nieuws brengen over de
fanclubdag van dit jaar. In verband met vakanties was
het even wachten op de bevestiging, maar we gaan ook
dit jaar weer naar ‘t Veerhuys in Nieuwegein.
Ticketprijs: € 6,00 in de al gestarte voorverkoop (tot 5
november) - of op de dag zelf € 7,50 aan de zaal. Koop
je entreeticket nu in onze shop! Onze maandelijkse
donateurs hebben gratis toegang!
Iedereen die langs onze kassa komt en een ticket via de
shop heeft gekocht, krijgt GRATIS een exclusief Stephen
King-gerelateerd cadeautje.
Wat zijn we van plan?


Ook nu worden weer 8 tot 10 auteurs uitgenodigd,
waarvan een recensie van hun spannende boek is verschenen in Kings Things in de afgelopen
twee jaar.



We willen je dit jaar ook twee filmblokken van 30 minuten aanbieden, met Dollarbaby filmpjes. Welke er gedraaid worden, laten we je volgende maand weten.



Loterij: van de aanwezige auteurs en uitgeverij Luitingh-Sijthoff ontvingen wij weer diverse prijzen voor de loterij, en je kunt dus van alles winnen! Het overzicht van de prijzen
komt in de komende weken op de website te staan onder tabblad fanclub / ontmoet de fanclub / fanclubdag 2016



Veiling: Al een aantal jaren onderdeel van de fanclubdag is "de veiling". Heb jij bijzondere KIng-gerelateerde zaken die jij wel kwijt wilt en waar andere fans misschien wel een fortuin voor willen betalen? Bied ze dan bij ons aan in de fanclubdag-veiling. Heb je iets wat je
wilt
laten veilen, stuur dan een mailtje met omschrijving en foto(s) van je object naar penningmeester@stephenking.nl. De regels zijn hetzelfde als voorgaande jaren: je mag een minimaal te ontvangen bedrag opgeven, 10% van de opbrengst is voor de fanclub, en het geld
wordt zo spoedig mogelijk na de fanclubdag aan je overgemaakt. Wij zijn benieuwd naar
jullie reacties!



Boekenverkoop: er is GEEN nieuwe Stephen King-boek dat in november uitkomt, maar uiteraard hebben we heel veel tweedehands en nieuwe boeken te koop op deze dag. Ook onze
fanclubeditie van De Groene Mijl (met illustraties en vergezeld gaand van een RVS boekenlegger) wordt verkocht. Er is vooral Nederlandstalig, maar ook (wat) Engelse hardcovers zijn
te koop en enkele DVD’s.



Pinnen? Ouderwets, maar we hebben GEEN pinmogelijkheid, dus neem voldoende cash
mee. Denk er aan: op de locatie zelf kun je ook geen geld pinnen! Dit kan wel in het kleine
winkelcentrum recht tegenover het Veerhuis, vlakbij de tram.



Op de website komt weer een pagina voor de fanclubdag 2016, waar we je op de hoogte
houden welke auteurs aanwezig kunnen zijn, welke prijzen er in de loterijpot zijn gestopt,
en welke Dollarbaby’s je kunt gaan zien op onze dag.

Locatie-informatie:
We zijn ook dit jaar weer te gast in congres- en partycentrum 't Veerhuis in Nieuwegein. De gelijkvloerse, rolstoelvriendelijke locatie is dichtbij de A2, tram en bus voor de deur (2 minuten lopen)
en heeft veel GRATIS parkeerruimte! Plattegrond op de fanclubdagpagina!
Zaal: Albatros
In 't Veerhuis kun je drank (consumptiebonnen verkrijgbaar bij onze kassa) en eten kopen (binnen
Pagina 3
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Fanclubdag 2016
Wie zijn er allemaal?

We hebben van diverse auteurs hun toezegging of afmelding binnen, en kunnen dus met zekerheid zeggen dat deze auteurs van de partij zijn: Thomas Olde Heuvelt, Yosh Elm (Jos van der Helm),
Anthonie Holslag, Shirley-Ann, J. Sharp (Joris van Leeuwen), Mark van Dijk, Rik Raven, Cocky van Dijk.

Alle auteurs hebben nieuwe boeken geschreven of er aan meegewerkt, dus er is weer voldoende
nieuws te lezen en te koop! Meer informatie over de auteurs, en wat zij in de loterij hebben gestopt
vind je op de fanclubdagpagina! Recensies van (bijna) al deze boeken vind je op de website onder:
FANS / fans lezen/kijken ook. Vervolgens kies je boven in het menu het boek van jouw keuze. Hieronder zie je de ‘laatste nieuwe’ van de auteurs.
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Fanclubdag 2016
Wat weten we al zeker?

Dit jaar geven we iedereen bij binnenkomst weer eens een te gekke, Kinggerelateerde verrassing.
Thomas Olde Heuvelt (recent te zien bij De Wereld Draait Door) zal bij ons
spreken. Hij was al op onze eerste Stephen King Fanclubdag te gast en zoals iedereen wel weet is hij flink aan het doorbreken: zelfs in Amerika heeft hij een
boekentour mogen houden. Stephen King zei over zijn boek: ‘Briljant en volstrekt
origineel’ en hij is goede vrienden met Joe Hill, de zoon van King. Dat is niet voor
veel Nederlandse auteurs weggelegd, en vonden we zo bijzonder dat we het aanbod van Thomas om hierover te komen vertellen met beide handen hebben aangenomen. De Nederlandse versie kreeg een nieuw einde mee, en het boek zal ook
worden verfilmd.
We hebben alle schrijvers (zie vorige pagina) de gelegenheid aangeboden om een kort praatje te houden of een promofilmpje van hen te draaien. Van diverse schrijvers zul je straks in ons programma
dan ook terugvinden dat zij hiervan gebruik maken en zich graag aan jullie voorstellen.
Helaas hebben zich ook veel schrijvers moeten afmelden. Je hebt in
Kings Things van de afgelopen twee jaar ook recensies gelezen over
boeken van Jack Lance, Adrian Stone, Rianne Lampers (of schrijvers
van haar uitgeverij), Hilda Spruit en Nico de Braeckeleer.
Helaas zijn zij er dit jaar dus niet bij… Maar Nico wilde onze loterij
nog wel even spekken, en stuurde een hele stapel van zijn boeken
voor volwassenen en kinderen op die we zullen verloten.
Geweldig toch!?

Meer loterijprijzen die ons zijn aangeboden door de auteurs en de
uitgeverij (zoals de wel HEEL SPECIALE Advanced Readers Copies
van Stephen King, en ook van de USA Hex verise van Thomas Olde
Heuvelt) en de andere auteurs) vind je natuurlijk op de fanclubdagpagina. Lootjes kosten maar 1 euro (alleen op de dag zelf verkrijgbaar)!
Voor het eerst is ook een glasmaker aanwezig van Gothic Glass Art. Gertjan maakt
glas-in-lood items om voor het raam te
hangen (maar zoals je ziet op de foto niet
de standaard bloemetjes en ruitjes) en
tovert (helemaal naar jouw wens) windlichten om tot prachtige kastjes.
Onze Martine, die de mooie illustraties maakt in Kings Things is dit jaar ook
weer aanwezig!
Over de veiling kunnen we je op dit moment nog niets meer laten weten. In
de volgende Kings Things zullen we je laten weten welke items er in de veiling zitten, zodat je weet waar je op kunt bieden. Maar, je kunt nog items
aanbieden. Heb je zelf nog een Stephen King-gerelateerd item dat je wel te
koop wilt aanbieden? Reageer dan zo snel mogelijk naar het emailadres, genoemd op de eerste pagina over de fanclubdag.
Ook de Dollarbabyfilmpjes die we laten zien, maken we in de volgende Kings Things bekend.
We hebben nog meer dingen in de planning, waar nog geen voortgang over gemeld kan worden, maar
zodra we meer weten ben jij de eerste die het hoort! Koop snel je tickets (met korting) online in onze shop!
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Pennywise outfit
De outfit van Pennywise is bekend gemaakt door Warner Bros.
Bill Skarsgård is de nieuwe Pennywise, en hij ziet er nog donkerder en enger uit dan zijn voorganger.
Entertainment Weekly rapporteerde dat Muschietti hulp kreeg
van de Emmy-winnende costume designer Janie Bryant
(Deadwood, Mad Men), en dat heeft geresulteerd in een costume dat beïnvloed is door Middeleeuwse, Renaissanse, Elizabethan en Victoriaase gebeurtenissen. Bryand vertelde tegen EW:
“De outfit heeft invloeden van al zijn oude levens, als je dat zo
wilt zien. Hij is absoluut een clown uit een andere tijd.”
Dat kun je in de foto ook wel zien… De film wordt niet voor
volgend jaar september in de bioscoop verwacht. Dit is een foto
van de set van IT—van het riool.

Gerald’s Game ook verfilmd
Mike Flanagan ziet er naar uit om Gerald’s
Game/ De Spelbreker te gaan verfilmen.
Dit vertelde hij aan Rue Morgue Entertainment. Hij schreef het script samen met
Jeff Howard, en de film werd in 2014 al
aangekondigd. Hij twitterde met King over
zijn film Hush en zo raakten ze weer aan
de praat over Gerald’s Game. Netflix is erg
geïnteresseerd en geeft hem de vrije hand. Het is nog
niet duidelijk of King zelf betrokken zal zijn bij de film.
‘Dat hangt helemaal van hemzelf af. Van wat ik heb
gehoord is hij soms erg betrokken bij een film, en soms
helemaal niet. Ik zou persoonlijk graag zien dat hij helemaal betrokken is bij deze film. Dus ik hoop dat hij
dat wil doen.’ aldus Flanagan.
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Dark Tower
Ron Howard vertelde
dat The Dark Tower in
februari in de USA
wordt verwacht, en dat
ze het verhaal gemakkelijker hebben moeten
maken omdat het anders te duur zou worden. King was het daar
helemaal mee eens, en
begreep waar we mee
bezig zijn. We kijken nu
meer naar de relatie
tussen Roland en Jake.
Van drie films en een tv
-serie er tussendoor is
geen sprake meer. Men
is nu echt bezig voor
het televisiescherm. We werken zo in de hoop dat er
meer films gemaakt kunnen worden die het verhaal en
de karakters verder uitwerken.
Kijk verderop in Kings Things voor meer Dark Tower
nieuws!

1 april! K
ker in je b
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag juli/augustus
Vorige maand moest je acht namen van personen die ook een clownesk alter-ego hebben, voorzien van de
clownsnaam waarmee ze beroemd zijn geworden:
Dat wist ook Wim Bos uit Breda!
1. John Wayne Gacy, Jr. = Killer Clown / Pogo the clown
2. Joseph William "Joey" Utsler = Shaggy 2 Dope
Hij wilde graag het boek
3. Bas van Toor = Bassie (van Bassie & Adriaan)
Lucifer Dilemma van Tim
4. Russell Scott = Blinky the Clown
Lommerse winnen, dus
5. Roger Black = Yucko the Clown
dat komt zo snel moge6. Willard Scott = Ronald McDonald
lijk naar je toe!
7. Nicolai Poliakoff = Coco the Clown
8. Vance DeBar "Pinto" Colvig = Bozo the Clown

Prijsvraag september
Hieronder zie je een wetenswaardigheid over Stephen King. Wij hebben die echter versleuteld,
zodat je niet zomaar kunt zien wat er staat. Gebruik de tabel naast de versleutelde code om het
raadsel op te lossen.

C3, C1, D2, B3, C4, C1,C2,A4,E4, A1, A1, D2,
E4,E2, C1, E3, C3, A1, C1, A4, B1, C3, A1, B2,
D3, A2, C1, B1; A1, D2, B3, E3, E4, F2, D3, D3,
E2, B4, B1, E4, B3, B1, E4, A1, C4, A4, B1, E2,
E4, C1, B1, D2.

A

1

2

3

a

b

c

4

B
C
D

m

k

l

w

x

.

!

n

E
F
G

y

z

Stuur de oplossing vóór 20 okober 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag oktober”. 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:
2. De Eerste mens - Het verleden voorbij van Richard Bintanja (leesexemplaar)
3. Dodenwereld I Necropolis van Nico de Braeckeleer, Lotte Troonbeckx & Ton Vermeyen
4. Nachtval van Bas Kock (leesexemplaar)
5. Doorbreek de stilte van Val McDermid (leesexemplaar)
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King over clowns
In North Carolina spelen clowns in op de angst voor clowns
van mensen, die na het lezen of kijken van Stephen King’s IT
alleen maar erger is geworden. De politie is bezorgd om die
enge copycats… mensen gaan er zelfs achteraan met een machete! Sinds deze zomer zijn er meer dan zes clowns gesignaleerd en waarschuwt de politie zelfs dat clowns kinderen proberen de bossen in te lokken. Het zou reclame kunnen zijn
voor ‘31’, een nog uit te komen horrorfilm van Rob Zombie.
De politie heeft aangekondigd iedereen in een clownspak die
probeert mensen te intimideren, te arresteren.
De Bangor Daily News besloot om de lokale specialist met
betrekking tot clowns (Stephen King natuurlijk) eens te vragen waarom mensen clowns zo eng vinden. “Toen ik mijn boek HET schreef, vond dat plaats in Bangor, omdat het
een stadje is met een sterke en gewelddadige geschiedenis. Ik koos voor Pennywise de clown als gezicht voor het
monster dat normaal gesproken van kinderen houdt. Die houden van clowns maar zijn er ook vaak een beetje bang
voor: die witte gezichten en rode lippen zijn vaak zo grotesk vergeleken met normale menen,” schreef King terug
aan de krant. ‘Neem een klein kind mee naar het circus en laat hem een clown zien: hij zal waarschijnlijk eerder
schreeuwen van angst dan van plezier. Ik denk dat het een soort laagdrempelige hysterie is… ” Ondanks dat King
heeft meegeholpen aan de ‘slechte’ naam van clowns, stamt de angst al van voor die tijd. De Joker in Batman; seriemoordenaar John Wayne Gacy die 33 mensen vermoordde in de jaren ‘70 had een baan als clown op verjaardagen
en bij goede doelen. King zei: “Als ik een clown onder een eenzame brug zie, of eentje die omhoog komt uit een
rioolput —met of zonder ballonnen— zou ik toch echt wel bang zijn…”

Foto’s van de set van IT
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IT is klaar met filmen: het knippen en plakken kan beginnen...
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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 vijf 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 5 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!

Pagina 9

OKTOBER

2016

14E

JAARGANG

Wordt verwacht Nederlandstalig

NR:

8

STEPHEN

KIN G

WORDT VERWACHT NEDERLAND

FANCLUB

door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

2016

Datum:

Soort:

Details:

17 januari 2016

boek

De Scherpschutter
ISBN: 9789021019468

10,00 voor 320 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie
17 januari 2016

boek

Het Teken van Drie
ISBN: 9789021019499

12,50 voor 400 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie
17 januari 2016

boek

Het verloren Rijk
ISBN: 9789021019512

12,50 voor 496 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie
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Dark Tower als tv-serie
Hiernaast zie je een kaart voor de Donkere Toren tvserie. Het laat alle plaatsen zien die we ons herinneren uit Tovenaarsglas, het vierde deel uit de serie.
Want, er zal ook een tv-serie van de Dark Tower worden gemaakt. Idris Elba en Tom Tayler hebben er al
voor getekend.
Of ook McConaughey’s (Walter) in de film te zien zal
zijn, is nog niet bekend.
MRC en Sony Pictures, die de film maken, hebben zich
vastgelegd om een serie te maken van 10 tot 13 afleveringen, afhankelijk van het script en hoe het verhaal
zich ontwikkelt. De planning is om in 2017 al te gaan
verfilmen, en het jaar erna in première te gaan, liefst
rond de tijd dat de featurefilm (die nu wordt gemaakt)
voor tv-zenders beschikbaar komt.

Harten in Atlantis verfilmd?

King ontdekt NL auteurs

Dit is geen remake van de 2001-versie, maar een adaptie
van het verhaal Harten in Atlantis. De 2001-versie ging
over de twee verhalen Lage mannen in gele jassen (Low
men in yellow coats) en De nacht daalt met hemelse
tinten neer (Heavenly shades of night are falling) maar
kreeg toch de titel Hearts in Atlantis mee. Deze film zal
waarschijnlijk de titel Hearts mee gaan krijgen.
Het vertelt het verhaal van vier mensen die leven van
studiebijdragen en hulp van anderen, en die verslaafd
raken aan het spelletje ‘Hearts’. Hun cijfers zakken en
een voor een falen ze als het leven buiten het college
betekent dat ze zich moeten inschrijven voor het leger
en naar de jungle van Vietnam moeten gaan.
De Engelse regisseur Johannes Roberts is bezig met de
nieuwe ontwikkeling van Hearts. Hij zegt: “This is a
wonderful story, and Johannes and Ernest have again
proved what fantastic writers they are with a wonderful
adaptation of King’s source material. We are excited to
start casting for the film and working towards production in 2017.’

Hij gaf al een quote over Hex van Thomas Olde Heuvelt
maar King lijkt de Nederlandse auteurs nu toch te ontdekken...

Hodges trilogie omnibus—Polen
Dit is het omslag van de Poolse omnibus van de Hodges-trilogie. Ze geven
daar Mr. Mercedes, De Eerlijke Vinder
en Wisseling van de Wacht ook uit als
omnibus.
Wij zijn wel benieuwd of Luitingh Sijthoff dit ook van plan is…

UTD DVD
De
complete
serie
(seizoen 1 t/m 3) van
Under the Dome op DVD
is nu verkrijgbaar.
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Horror ijsje?
Als je eens wat anders wilt… een wel
heel speciaal brownie-ijsje van Ben &
Jerry’svl… de foto
lijkt erg nep door de
tekst, maar het ijsje
bestaat echt! Kijk
hier maar.

Pet Sematary documentaire
Er is een documentaire gemaakt over de verfilming van Pet Sematary door twee Amerikaanse
fans. Je leest er hier meer over.

OKTOBER

2016

14E

JAARGANG

NR:

8

STEPHEN

KIN G

FANCLUB

Welke verbinding heeft de Donkere Torenfilm naar King’s andere boeken?
vertaling door: Peter

De Donkere Toren
Neem een kijkje in een willekeurige stapel van Stephen King-romans, en waar je echt naar kijkt zijn de hoofdstukken van één
groot verhaal. In het centrum staat zijn epische Donkere Toren, die ze allemaal verbindt. Zijn werelden zijn allemaal één,
maar ze zijn gewoon verschillende niveaus van de Toren, een stapel van dimensies die de verbeelding van de schrijver symboliseren - of zijn kilometerlange bibliografie. "Weet je, alles wat ik heb gedaan lijkt verbonden met De Donkere Toren-boeken,"
zegt King, “maar dat was niet opzettelijk. Luister man, ik ben het soort schrijver die geen ene donder weet - over niets," zegt
hij. "Ik ben volledig intuïtief hierover. Ik denk vooruit, ik zet niet uiteen, en wanneer je de verbindingen begint te zien, omarm je ze. Je duwt ze niet weg, je zegt niet 'Oh nee, dat kan niet.' Tenzij... je een film aan het maken bent en je niet de juiste rechten hebt. Dan moet je er op rekenen dat het publiek de heimelijke verbindingen herkent. Er zijn talloze manieren
waarop zijn romans onderling verbonden zijn, en je kunt ze allemaal terugvinden op Oom Steve’s website.."
Hieronder staan King’s eigen gedachten over de onuitgesproken manieren waarmee De Donkere Toren-film verbindingen legt
naar zijn andere verhalen, gerangschikt van "absoluut" naar "ooookay, wellicht":
1. The Shining en Doctor Sleep – Psychische krachten in De Donkere Toren-film worden aangeduid als "The Shine", wat betekent dat Jake Chambers, de jongen in het midden van het verhaal, dezelfde vaardigheden heeft die Danny Torrance had in
Kings klassieke roman uit 1977 (en in het vervolg Doctor Sleep uit 2013). Wordt "The Shine" zijn allesomvattende kreet voor
psychische vermogens? Betekent dit dat het muurbloempje dat koningin van het bal werd in Carrie een boosaardige versie van
The Shine had? "Ik weet het niet, man," zegt King met een lach. "Het is net als de man in House of Cards zegt: 'Je zou het kunnen denken, maar ik kan er absoluut niets over zeggen.'"
2. The Stand en Eyes of the Dragon – Randall Flagg, de charismatische schurk met de scherpe tong uit King’s Americana Apocalyps uit 1979 en zijn ouderwetse sprookje uit 1987, is de dezelfde sinistere aanwezigheid die Matthew McConaughey speelt
in The Dark Tower, slechts het alias is anders – Walter, De Man in Zwart. "Op een gegeven moment realiseerde ik me dat Randall Flagg en Walter hetzelfde karakter waren en zodra je het hele idee accepteert dat Mid-World verbonden is met onze wereld zeg je, ' Nou oké, deze kerel verschijnt steeds opnieuw” zegt King. Vond je het gewoon leuk om deze duivel weer te zien?
Koning huivert: "Ik wil die vent nooit meer zien."
3. Hearts in Atlantis – In de verhalencollectie uit 1999 is Ted Brautigan een helderziende die, net als Jake in de film, als een
"Breaker" wordt vervolgd, iemand wiens kracht kan helpen bij het instorten van De Toren. De film uit 2001 bevatte geen verwijzingen naar De Toren, en in plaats daarvan werd het door Anthony Hopkins gespeelde karakter achtervolgd door beambten
van de overheid voor clandestien koude oorlog-onderzoek. "Ik wou dat ze meer met het bovennatuurlijke element hadden gedaan," zegt King over de film. "Ik dacht dat er een manier was om dat te doen zonder dat ze het hele Donkere Toren-ding zouden moeten uitleggen." In de filmversie van De Donkere Toren is er een oudere Breaker, die enigszins geïnspireerd is op Ted
Brautigan, hoewel het niet hetzelfde karakter is. Directeur en medeschrijver Nikolaj Arcel zei dat hij iemand wilde die ouder
was dan Jake, iemand die het juk van de Man in het Zwart al lange tijd gedragen had. Dus zullen er flash-backs zijn naar de
jongere jaren van dit karakter – in het ver weg-gelegen tijdperk van de jaren ‘90.
Pagina 12
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Vervolg
4. ‘Salem’s Lot – De gevallen priester die in dit boek uit 1975 zijn geloof verliest en het bloed van een vampier drinkt, wordt
later een belangrijke bondgenoot van Roland de Gunslinger in de laatste Donkere Toren-boeken. Als er vervolgen op de film
komen, is het mogelijk dat hij kan opdagen op het scherm. "Vader Callahan..." King zegt hoopvol. "Ik zou hem daar graag zien.
Maar we moeten eerst afwachten hoe de [eerste] film het doet."
5. Insomnia –Een oudere man die visioenen begint te krijgen nadat hij het vermogen om te slapen verliest, krijgt kennis over
een mystieke toren die staat voor alle niveaus van de werkelijkheid – en de agenten van de Crimson King die het willen afbreken. Vóór deze roman was de saga van de Toren gescheiden van Kings andere romans. " Insomnia was het eerste boek waar ik
echt alle links bewust begreep en ik begon om al dat spul erin te verwerken," zegt de auteur.
6. The Talisman en Black House – Deze epische fantasieverhalen, samen geschreven met Peter Straub, vinden plaats in De
Territoria, een buurman van Midden-Wereld uit De Donkere Toren. De verbinding was niet gemaakt in The Talisman uit 1984,
maar voor het vervolg van 2001 werden ze door King en Straub expliciet verbonden. "Het leek voor mij bijna niet te ontkennen, en ook voor Peter niet, ook als we spraken over een andere wereld waar je heen kon flippen, dan zou dat worden gerelateerd aan Midden-Wereld," zegt King, verwijzend naar soortgelijke aangrenzende rijken in Game of Thrones. "Een analoog zou
Westeros en Meereen zijn."
Midden in ons gesprek laat King opeens een bom afgaan: er is een derde Talisman-boek in de maak. In ieder geval wordt het
momenteel ontwikkeld in zijn en Straub’s hoofd. "Peter en ik zijn begonnen te praten over het derde boek in de cyclus, dus
weet je, we zullen zien wat er gebeurt, of het er wel of niet is," zegt King. "Ik denk dat hij een paar geweldige ideeën heeft."
7. It – Later in De Donkere Toren-boeken ontmoeten Roland en zijn groep Dandelo, een schepsel dat zich met emotie voedt,
net als de vijand die zich als Pennywise de Clown manifesteerde. Fans theoretiseren dat ze hetzelfde soort monster zijn, maar
King gaat niet zo ver. "Ik zou zeggen dat zij waarschijnlijk verwant waren, alleen maar omdat ze beide uit mijn hoofd kwamen," zegt hij. "Maar het was geen bewust iets om te zeggen dat de ene net zo was als de ander."
8. “The Jaunt” (een verhaal uit Skeleton Crew) – In De Donkere Toren zijn sommige portalen tussen werelden technologisch
gecreëerd, dus vroegen de producenten van de film aan King of ze de regels die door deze novelle uit 1981 zijn vastgelegd,
moeten volgen. Het gaat om een massa-transportatie-systeem dat tijd/ruimte-portalen opent, maar als passagiers er wakker
doorlopen komen zij er aan de andere kant krankzinnig uit. Kings reactie: gelach. "Als je geest die kant op gaat, ga met God,"
zegt hij. "Ik heb dat gevoel met het meeste van dit spul."
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vertaling door: Peter

In april 2014 is, als onderdeel van de festiviteiten rond het veertigjarig bestaan van Carrie, een project
gelanceerd waarbij elke maand in 2015 twee of drie reviews verschijnen van een Stephen King-boek.
Elk boek wordt door een andere schrijver gerecenseerd. Die recensies vertaalden we en lees je hier!
Deze recensie verscheen op 30 maart 2015

The Girl Who Loved Tom Gordon,
een recensie door Alison Littlewood
Al een hele lange tijd is dit mijn favoriete Stephen King-roman, zonder echt te weten waarom
(zeker niet, zoals iemand eens grapte, omdat het één van de kortste is). Ik weet niet zeker hoe
oud ik was toen ik het voor het eerst las, hoewel het ongeveer vijftien jaar geleden moet zijn
geweest. Toen ik het opnieuw mocht lezen voor deze blog, viel het me op dat het waarschijnlijk is omdat The Girl Who Loved Tom Gordon in wezen Stephen King’s versie van een sprookje
is.
Ik heb sprookjes aanbeden sinds ik een klein kind was, en nog steeds fascineren ze me. Trisha,
die het pad verlaat en het bos in wandelt, is een moderne Roodkapje, wiens herinneringen aan
zitten op de tribunes en kijken naar honkbal zo ruiken naar King’s werk. Hoe kan ik het niet
leuk vinden?
Roodkapje heeft door de jaren heen vele interpretaties gekregen. In vroege versies ontsnapt
Roodkapje aan de wolf met behulp van haar eigen slimheid (ironisch genoeg, met behulp van
een toiletbezoek – precies datgene wat Trisha in moeilijkheden brengt). Later werd het omgevormd tot een moraalverhaal, met een nogal onbenullig kind dat wordt gestraft voor het overtreden van haar moeder’s regels over het verlaten van het pad. En dat is me nogal een straf:
om levend te worden opgegeten door een wolf.
Trisha, is echter geen onbenullig kind maar een behoorlijk scherpe tante. Ze is in vele opzichten de volwassene van het stuk,
bezit meer rijpheid dan haar moeder en broer. Hoewel slechts negen jaar oud, probeert ze de kibbelende familie bij elkaar te
houden. Dat lukt haar helaas niet: ze wordt gewoon genegeerd. Er bevindt zich een gat waar ouderlijke verantwoordelijkheid
zou moeten zitten en Trisha valt erin. En wat ze vindt in het bos is geen straf. Het is er omdat – nou, omdat er zich verdomd
enge dingen in het bos bevinden, niet in het minst het spook van haar eigen angst.
Maar Trisha heeft innerlijke hulpbronnen. Ze kan de wereld transformeren met behulp van de kracht van haar verbeelding
(prachtige voorbode is de manier waarop ze haar familie buitensluit met dagdromen van haar favoriete sportster, de gelijknamige Tom Gordon). En ze klampt zich vast aan de gedachte aan hem en aan die onschuldige dagen, hotdogs etend en kijkend
naar de Red Sox. Het contrast van die beelden met de oerwereld rondom haar, met zijn insecten, slangen en dood en de eindeloze bomen, maakt haar situatie meer angstaanjagend. King versterkt de lichamelijkheid van de omgeving door zijn gebruik
van metaforen. Een afgebroken tak is zo 'dik als een geamputeerde onderarm'. Een slang ‘pulserend onder haar handpalm zoals
een koude spier'. En dan komt die verschrikkelijke realisatie dat, wanneer we van de attributen van de beschaving zijn ontdaan, we niets anders dan voedsel zijn.
Het verbaast me altijd dat King een roman kan schrijven met, voor het grootste gedeelte van het boek, slechts één karakter
erin, en toch wordt het geheel nog aangrijpend. We zitten in de innerlijke wereld van dat karakter, zien wat zij ziet en voelen
wat zij voelt. Hij maakt dat het ons iets kan schelen, maakt dat we haar aanmoedigen, en vervolgens gooit hij haar zelfs nog
dieper in het slijk.
Als u wilt terugkeren naar het sprookje, dan heeft The Girl Who haar eigen grote boze wolf, in de vorm van de God van de
Verlorenen. Maar King’s versie is meer dan scherpe tanden. De God is de personificatie van Trisha’s angst. Hij vertegenwoordigt ook de krachten van de natuur, de wildernis; de stilte. Het is iets groters dan wij, buiten ons begrip. Het is het essentiële
'andere' dat beschreven wordt met de middelen van een negen jaar oud kind, en als zodanig vervult het ons met ontzag en met
angst.
Dat gevoel van verwondering, denk ik, is de reden waarom ik in de eerste plaats van sprookjes hield, en misschien heeft het
veel te maken met waarom ik van dit boek hou. Er is een klein stukje magie ergens in de wereld, als het maar gevonden zou
kunnen worden. Natuurlijk, hier neemt de magie een enorme en angstaanjagende vorm aan. Alles wat we kunnen doen als het
voor ons staat, is een beetje dichter bij het vuur kruipen en onszelf verhalen vertellen om de duisternis op afstand te houden,
net zoals die vroege sprookjesvertellers gedaan zouden kunnen hebben. Natuurlijk kunnen wij ook gewoon op het pad blijven: '
wanneer u zich op het pad bevindt, blijft uw shirt van de Red Sox schoon en droog... Op het pad zou u veilig zijn.'
----Alison Littlewood is de auteur van A Cold Season, gepubliceerd door Jo Fletcher Books, een imprint van Quercus. De roman
werd geselecteerd voor de Richard en Judy Book Club, waar hij werd beschreven als "perfect leesmateriaal voor een donkere
winteravond". Haar tweede roman, Path of Needles, is een donker mengsel van sprookjes en criminele fictie, en haar derde,
The Unquiet House, is een spookverhaal dat zich afspeelt op het platteland van Yorkshire. Alisons korte verhalen zijn gekozen
voor The Best Horror of the Year en The Mammoth Book of Best New Horror anthologies, evenals voor The Best British Fantasy
2013 en The Mammoth Book of Best British Crime 10. Alison woont samen met haar partner Fergus, in een huis met krakende
deuren en kromme muren in Yorkshire. Bezoek haar op www.alisonlittlewood.co.uk
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Hoe lang ben je al King-fan, Sebastiaan, en hoe komt dat zo?
Sinds 1987, dus al 29 jaar! Tijdens een vakantiebaantje heb ik van een collega het
boek 4x Stephen King te leen gekregen en dit in twee avonden uitgelezen. Ik was gelijk verkocht, zo goed was dit. Heb toen verder gekeken in de bibliotheek en heb gelijk drie boeken
meegenomen, dit waren Carrie, Christine en de Satanskinderen. Wederom snel uitgelezen en
verslaafd geraakt. Sindsdien lees ik (heel) veel.
Werk: Kok / zelfstandig horecaondernemer Leeftijd: 42 Woonplaats: Bakhuizen (Friesland)

Deze keer in Luckey
Quarter de antwoorden
van:

Sebastiaan

Vr i e s

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!
Sebastiaan krijgt een
van de boeken die hij
nog niet heeft, thuisgestuurd, en het kleine
boekje Bazaar van Boze
dromen.
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Wat is je favoriete boek en waarom?
Mijn favoriete boek is er niet één maar alle zeven (acht) delen van de Donkere Toren. Hoe Stephen King hier schrijft, is echt ongelooflijk. De manier waarop hij zijn verhalen met elkaar verweeft is ongekend; je mond valt onder het lezen open van verbazing en een glimlach verschijnt
vaak op je gezicht, zelfs laat je af en toe een traan. Ik hoop dat de verfilming goed uitpakt.
Ben ook begonnen met de graphic novels hiervan, maar helaas gaat deze serie in Nederland niet
verder. Wel in Duitsland en Amerika, en dus heb ik de eerste vijf delen in het Nederlands en de
volgende in het Duits.
Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete films zijn The Shawshank Redemption en The Green Mile. Deze verhalen zijn
grandioos vanuit het boek door Frank Darabont omgezet naar het grote scherm. The Shawshank
Redemption is zo goed dat je als niet-Stephen King-fan eigenlijk gelijk meer wilt zien of lezen.
The Green Mile is vooral mooi om dat het verhaal niet afwijkt van het boek, zoals bij veel andere films of series gebaseerd op boeken van Stephen King wel het geval is. Helaas!
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
De boeken van Stephen King verzamel ik wel; ik heb er op het ogenblik bijna 90 waaronder ook
een paar dubbele (andere uitvoering, druk) en een stuk of 15 graphic novels, bijv. van The
Stand, de Donkere Toren en ‘N’. De films verzamel ik niet echt. Ik heb er echter wel een stuk
of 20 maar de kwaliteit van de verfilmingen is niet altijd even goed en omdat ik mij daar heel
erg over op kan winden ben ik hiermee gestopt.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
In mijn verzameling ontbreekt nog een exemplaar met handtekening van Stephen King en verder de boeken: Dodelijk Dilemma, Droomlandschappen, The Green Mile (wel in het Duits),
Zwart huis (met Peter Straub), Midlife Continental en de losse uitgaves van Werk in Uitvoering
en Vlucht naar de Top.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Joe Hill, Dean Koontz, Neil Gaiman, Clive Barker en Cody McFadyen
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Met de Stephen King Fanclub ben ik in aanraking gekomen omdat ik meer informatie zocht
over de boeken die er in Nederland zijn verschenen. Dus eigenlijk gewoon via Google. Sindsdien
ben ik een regelmatige lezer van Kings Things en volg ik jullie op Facebook. De fanclubdag heb
ik nog niet bezocht maar hoop dit ooit nog eens te doen (red: in november heb je een kans!).
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/of de Fanclub?
Dat Stephen King naar Nederland komt om een van zijn boeken te promoten en een handtekeningsessie houdt.
Welke vraag zou je aan Stephen King willen stellen?
Wanneer hij toch een keer van plan is naar Nederland te komen.
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of
suggesties?
Eigenlijk kan ik alleen zeggen ga zo door, met
Facebook, Kings Things en de leuke acties.
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Martine liet zich deze keer inspireren door het 30-jarig bestaan van IT en de geboortedag van Carrie
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door Chrissy

Eden van J.Sharpe
Met het boek Eden, heeft J. Sharpe een boek met een superspannende suspense - apocalyptische thriller geschreven.
Engelen: ze zijn onder ons. Ik kan het weten. Er zit er één in me
gevangen. Maar het beeld dat je waarschijnlijk hebt over deze
“helpers van God” is verkeerd, dat garandeer ik je. Het zijn
maniakale klootzakken. Anna Meisner ontwaakt, naakt en in de
war, vastgebonden op een stoel in een donkere ruimte. Tegenover
haar zit een vrouw die sprekend op haar lijkt. Met tranen in haar
ogen zet de vrouw een pistool tegen haar slaap en schiet zichzelf
dood. Anna wordt pas dagen later gevonden, onderkoeld en op
sterven na dood. Maar als ze in het ziekenhuis wakker wordt, komt
ze erachter dat de politie haar niet als slachtoffer ziet, maar als
dader. Het is het begin van een reeks catastrofale gebeurtenissen
waar zij onderdeel van lijkt uit te maken. Is dit het einde van de
mensheid?
De schrijver ‘waarschuwt’ voorin in het boek dat hij niemand voor
het hoofd wil stoten en dat gelovigen misschien wat moeite zouden
kunnen hebben met dit boek. Er staat geen godslasterende taal in
in elk geval en het feit dat er Engelen zijn gebruikt om kwaad te
doen op aarde, daar zullen King lezers volgens mij ook niet over
vallen.
Zijn vorige boek, dat hij samen schreef met de inmiddels overleden Jos Weijnen, kon mij persoonlijk wat minder bekoren, maar
Eden deed dit absoluut weer wel! Want ik moet zeggen dat Eden
me vrijwel direct wist te pakken. Een mooi realistisch, maar schokkend begin zet je al gelijk op het puntje van je stoel. De Territoria
boeken kwamen er ‘rustig in’, maar dit boek is vanaf de eerste
pagina meteen al spannend. En, de auteur is duidelijk gegroeid in
zijn schrijven; dit boek heeft alleen maar duidelijke, niet al te
lange zinnen die lekker vlot lezen. En dat in een lekker tempo dat
eigenlijk ook niet inzakt. Het tempo is precies goed; je hebt niet
het gevoel te zitten wachten tot er weer wat nieuws gebeurt, of
dat je terug moet lezen omdat het te snel gaat: het komt allemaal
‘op tijd’ voorbij. Er is geen saai moment te bekennen. Daarom
pakt het je en laat het je niet meer snel los. Het ruime lettertype
en ruime bladopzet maken dat je de 310 pagina’s zo uit hebt.
Het gegeven —uitroeiing van de mensen op aarde— is natuurlijk
niet nieuw, maar de manier waarop dit plot in elkaar zit is toch
wel sterk gevonden. Er zit fantastische suspense in het verhaal verwerkt; het is mooi verweven en heeft een duidelijke rode draad
door het verhaal. Het heeft de grimmige sfeer die je in o.a. De
Beproeving van King ook wel proeft. De hoofdrolspeelster, Anna,
komt geloofwaardig over, je leeft met haar mee terwijl ze probeert het gevaar te ontwijken en mensen om zich heen verliest. Je
voelt haar wantrouwen, de liefde voor de baby die ze gered heeft
en gaat mee in haar zoektocht naar een plekje waar het gevaar is
geweken. Je leert haar en haar familie goed kennen door de flashbacks. En ik vond het leuk dat de ’ík’-persoon varieert, waardoor
je dingen uit verschillende perspectieven te lezen krijgt. Gelukkig
geeft de naam van het hoofdstuk duidelijk aan wie de ik-persoon is
die vertelt en dat maakt de wissel van persoon direct duidelijk.
Voornamelijk lees je die van Anna, maar ook die van engelen die
mensen in bezit genomen hebben en verantwoordelijk zijn voor de
hele Apocalyps. Want in dit boek zijn de engelen alles behalve liefdevolle wezens met witte vleugels...
Er zitten diepere gedachten en verwijzingen verwerkt in het boek,
maar ik raad je aan om het boek zelf te lezen, en te kijken of je
hieruit komt. Degenen die van puzzelen houden kunnen hun lol op
in een poging ze te vinden.
Ik wil niet teveel verklappen… Maar dit is een vlotte en verrassende suspense-thriller die je zeker moet lezen! De schrijver is op de
fanclubdag, dus scoor gerust een gesigneerd exemplaar!
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Doorbreek de stilte van Val McDermid
Van Val McDermid hebben we al eerder boeken
gerecenseerd, en dus weten we dat als er een
‘Tony Hill thriller’ uitkomt er weer een spannend boek aankomt. Het leuk is dat Tony vaak
helemaal de hoofdrol niet speelt, maar hij
speelt er wel altijd in mee.
Dit is het negende boek in de serie van Tony
Hill. Hij werkt al die delen al samen met rechercheur Carol Jordan in een team dat voor speciale moordzaken wordt ingezet. Maar, twee delen
geleden is het team ontbonden en kwam de
samenwerking eigenlijk tot een einde. Oudinspecteur Carol Jordan heeft zich na de gebeurtenissen waarbij haar broer en schoonzus
om het leven kwamen, teruggetrokken in hun
huis om de verbouwing af te maken. Maar nu
zijn er plannen om een nieuw, regionaal team
te formeren en zo komen de twee weer samen
te werken.
Tony helpt Carol van haar alcoholverslaving
af, en stuit als profiler (getraind om patronen te zien) op een verdachte zelfmoord.
Een succesvolle, optimistische vrouw lijkt
vergast te zijn in haar eigen auto. Tony herinnert zich nog een recente onbegrijpelijke
suïcide. Die volgde ook op een geval van
online stalking. Is er verband? Al gauw is
Carols nieuwe rechercheploeg een seriemoordenaar op het spoor. Motief en aanwijzingen over de dader ontbreken, maar de
verdachte zelfdodingen gaan door. Tony en
Carol zetten de jacht in op een meedogenloze killer, iemand die niets te vrezen heeft
en niets te verliezen... Ondertussen wordt
Carol ook gedwarsboomd en geholpen binnen de politie.
In dit deel komt het oude team weer samen, en het leest als vanouds. Een aantal
hoogopgeleide vrouwen, die door hun feministische meningen door de sociale media
verguisd werden, heeft zelfmoord gepleegd. Of dat wil men hen laten denken…
Het verhaal is duidelijk beschreven, en
neemt je mee in de wereld van politierechercheurs.
Natuurlijk proberen oude vijanden van Carol om haar te dwarsbomen maar weet
Carol dit overtuigend te pareren. Je ziet de
personages zo voor je en snapt ook waarom
ze dingen doen, terwijl het verhaal voortschrijdt. Ze blijven boeien en het oude
team is weer net zo hecht als vroeger. Er
komen ook gedeelten die door de dader
geschreven zijn, waardoor je het uit een
ander perspectief kunt bekijken. Carol heeft
wel de hoofd-, maar geen heldenrol en is een
mens van vlees en bloed. Dat maakt het leuk om
te blijven lezen: ze is niet perfect en maakt ook
haar fouten.
Ik heb weer genoten van deze grootmeesteres
uit het thrillergenre, en het boek verdiend een
dikke 7,5.
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Griezelverhalen van H.P. Lovecraft
Onlangs stuitte ik in de bibliotheek, op zoek naar iets anders, op het boek “Griezelverhalen” van
H.P. Lovecraft. Het schoot me te binnen dat Stephen King eens heeft gezegd dat Lovecraft een
van zijn grote inspiratiebronnen is geweest. Tevens realiseerde ik me op dat moment dat er, voor
zover ik me herinner, nooit iets over Lovecraft in Kings Things heeft gestaan. Daar zag ik dus een
mooie uitdaging: een recensie over het boek, en tevens een artikeltje over de man achter het
boek, om eens te kijken wie die Lovecraft nu eigenlijk is. Het boek fascineerde me al na de eerste pagina (daar hebben we meteen de eerste overeenkomst met King!), en bij nader onderzoek
bleek ook de persoon Lovecraft een zeer intrigerend personage te zijn. Hier dus een verslag van
mijn bevindingen.
De mens
Howard Phillips Lovecraft werd geboren in 1890 in Providence, Rhode Island, USA. Zijn vader
werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis toen Howard 3 jaar oud was. Hij werd vervolgens opgevoed door zijn moeder, zijn grootvader en twee tantes. Zijn grootvader vertelde hem
vaak griezelverhalen en stimuleerde hem veel te lezen. Omdat Howard ook nog eens een vrij
ziekelijk kind was, kwam er van zijn schoolloopbaan weinig bericht, maar had hij daarentegen
des te meer tijd om te lezen. Zo kwam hij al op jonge leeftijd in contact met de verhalen van
o.a. Edgar Allan Poe, die een grote inspiratiebron voor hem vormden, maar ook de sprookjes uit
1001 nacht en de Griekse mythologie fascineerden hem. Lovecraft kon al lezen op zijn derde, en
de eerste zelfgeschreven verhalen dateren van toen hij zes of zeven was.
Na zijn schooltijd had Lovecraft voornamelijk baantjes als (amateur)journalist voor plaatselijke
en regionale bladen. Hij interesseerde zich daarbij vooral voor ontwikkelingen op
gebied van astronomie, biologie en geologie. Op zijn 16e begon hij zelf verhalen
te schrijven. Zelf leek hij zich nauwelijks bewust van het talent dat hij had. Hij
moest dan ook door anderen aangemoedigd worden om zijn verhalen te publiceren. Dat deed hij vervolgens vooral in pulptijdschriften als Weird Tales en Astounding Stories (gedurende zijn leven is er nooit een boek van hem gepubliceerd).
Veel geld verdiende hij daarmee niet, en hij was ook nooit uit op erkenning. Meer
nog hield hij zich in zijn eerste jaren als schrijver bezig met het redigeren van
verhalen van anderen, waarbij hij zich uiterst kritisch opstelde.

wordt.

Een belangrijk deel van verhalen die hij schreef, was naar zijn zeggen gebaseerd
op zijn dromen en nachtmerries. Deze verhalen staan tegenwoordige bekend als
de Droomcyclus. Verder wisselde hij vele ideeën uit met collega-schrijvers en
gebruikten hij en zijn collega’s elkaars verzonnen werelden om verhalen aan op
te hangen. Met name de Ierse schrijver Lord Dunsay, die in zijn werk horror met
mythologie combineerde, droeg hier aan bij. Hier ligt dan ook de oorsprong van
een ander deel van Lovecraft’s werk, dat bekend staat als de Cthulhu Mythe.
Langzaam maar zeker ontstond zo (net als bij Stephen King) een eigen universum,
met goden, wezens en ‘aardse’ personen die regelmatig in verhalen terugkeren.
Een opvallend onderdeel van dit Lovecraft-universum is bijvoorbeeld het (nietbestaande) boek Necronomicon. Wat er precies in dit boek staat, laat Lovecraft
een beetje vaag, maar de inhoud zou dermate gruwelijk zijn dat lezers hun verstand zouden verliezen. Daarom zouden de meeste exemplaren ook vernietigd
zijn. Lovecraft heeft dit boek dermate uitgebreid en geloofwaardig beschreven,
en het wordt zo vaak door andere schrijvers geciteerd, dat er tot op heden nog af
en toe bij antiquariaten en bibliotheken navraag naar het boek gedaan

Een andere opvallende overeenkomst met Stephen King
is dat een belangrijk deel van het Lovecraft-universum
gesitueerd is in New England, en dat hij daarin bepaalde plaatsen heeft bedacht die regelmatig terugkomen.
Belangrijkste van deze plaatsen (te vergelijken met
Castle Rock of Derry) is Arkham.
Lovecraft overleed in 1937 aan darmkanker. Hij liet
een collectie na van ruim 60 verhalen, en daarnaast
enkele honderden gedichten, bijna 100.000 (!) brieven
en vele artikelen, die echter allemaal in honderden
verschillende, versnipperde bronnen gepubliceerd waren. Zijn goede vriend en collega-schrijver August Derleth besloot daarom een uitgeverij op te richten om
zijn werk te verzamelen en in stand te houden. Deze,
nog steeds bestaande uitgeverij noemde hij Arkham
House, naar de belangrijkste stad uit Lovecrafts’s Universum. De uitgeverij richt zich vooral op horror- en
fantasyliteratuur en staat bekend om de hoge kwaliteit
van hun uitgaven.
Wie meer wil weten over Lovecraft en zijn werk, of de
uitdaging aandurft om zijn verhalen in het Engels te
lezen (goed woordenboek onmisbaar!) kan terecht op
www.hplovecraft.com, waar zo ongeveer alles van en
over Lovecraft gebundeld is, en in elk geval al zijn verhalen te downloaden zijn.
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Vervolg—Lovecraft
Het boek
"Griezelverhalen" is een bundeling van 22 verhalen. Het
merendeel van de verhalen is afkomstig uit de vroege
periode van Lovecraft en uit de Droomcyclus (zie inleiding hierboven). De verhalen uit de Cthulhu Mythe zijn
bewust achterwege gelaten door de samensteller van
het boek (Erik Lankester) omdat die, in zijn woorden,
“in een opgeblazen stijl geschreven zijn” die veel mensen niet zal aanspreken.
De meeste verhalen zijn vrij kort (6-30 pagina's) met
als opvallende uitzondering het verhaal "De zaak Charles Dexter Ward" dat ruim 120 pagina's lang is en tevens als een van Lovecraft's belangrijkste werken gezien wordt. Het zou te ver voeren om van alle verhalen
de inhoud te beschrijven, maar in het boek komen alle
klassieke horror-thema's aan bod: opstaan uit de dood,
grafschennis, vervloekingen, satanische rituelen, geheimzinnige doorgangen naar andere, vaak afschrikwekkende werelden, waanzinnige geleerden die aan
hun eigen experimenten ten onder gaan, duivelse wezens uit andere dimensies etc. Diverse verhalen doen
denken aan de onaardse landschappen en wezens van
King die Roland en zijn ka-tet tegenkomen in De Donkere Toren, en aan wezens uit een andere dimensie
zoals we die bijv. in ‘Het Geheim van de Buick’ tegenkomen. In het verhaal ‘De Buitenstaander’ beklimt de
hoofdpersoon een ‘vergane, zwarte toren’. Als hij na
een bijna eindeloze klim boven komt, vindt hij daar
niet het verwachte uitzicht over het omringende landschap, maar stapt hij een nieuw landschap binnen.
Waar hebben we dat eerder gezien? Ook opvallend in
het boek zijn de verhalen ‘Eryx’ en ‘De kleur uit de
ruimte’. Beide zijn feitelijk sciencefiction-verhalen.
‘Eryx’ speelt zich af op Venus, maar kenschetst meteen het ontstellende gebrek aan kennis over Venus uit
die tijd, omdat de planeet met bossen begroeid blijkt
te zijn. In ‘De kleur uit de ruimte’ stort een meteoor
neer op het landgoed van een boer, en blijken zich
vervolgens allemaal vreemde verschijnselen voor te
doen. Het verhaal ‘Pickman’s modellen’ gaat over een
kunstschilder die taferelen schildert die meteen doen
denken aan Jheronimus Bosch. Al gauw rijst echter de
vraag of hij deze taferelen verzint, of dat hij misschien
toegang heeft tot een wereld waarin deze taferelen
echt bestaan.
Lovecraft hanteert een vrij archaïsche schrijfstijl die
past bij de tijd waarin hij leefde (eind negentiende/
begin twintigste eeuw). Daarmee is hij echter taal
technisch al wat toegankelijker dan bijv. Edgar Allen
Poe. De verhalen zijn stuk voor stuk spannend en onheilspellend. Echt eng wordt het niet, zeker niet voor
de doorgewinterde liefhebber van moderne horror,
maar het is boeiend om te zien hoe tijdloos bepaalde
thema's in het genre zijn. Het enge van de verhalen zit
vaak meer in het taalgebruik dan in de situatie. Zo
gebruikt Lovecraft veel en graag bijvoeglijke naamwoordeng als vreselijk, angstaanjagend, afgrijselijk,
afschrikwekkend, duister, onnoembaar etc. Hiervoor
wordt hij overigens in het voorwoord van W.F. Hermans ook bekritiseerd, die dit soort taalgebruik “de
laagste hulpmiddelen” noemt. Naast de 22 verhalen en
deze inleiding door W.F.Hermans bevat het boek een
nawoord van Erik Lankester, een verhaal van Lovecraft’s vriend en collega-schrijver August Derleth en
een beknopte bronvermelding. Deze extra's maken het
boek tot een zeer interessante uitgave voor degenen
die niet alleen in de verhalen op zich geïnteresseerd
zijn, maar ook in de persoon Lovecraft en zijn leven.
Het boek is een heruitgave van de gelijknamige editie
uit 1982. Merkwaardigerwijs bevat het boek desondanks opvallend veel typ- en zetfouten. Dit doet echter geen afbreuk aan het leesplezier. Waardering: 8,5.
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Bloedverbond—Het Wormgat boek 1—Iris Fontijn
Het eerste uitgebrachte boek van de Vlaamse schrijfster Iris
Fontijn is een fantasievolle jeugdroman, het eerste deel van
een trilogie. Het verhaal draait om het thema tijdreizen en
hoe vier hedendaagse jongeren zich staande moeten houden
in het verleden. Daarom kan het boek het beste betiteld
worden als historische fantasy-SF. Een jeugdboek in mijn
favoriete genre lezen is een nieuwe ervaring voor mij, dus ik
ben benieuwd.
Het boek begint meteen wel goed. Ik moet even wennen aan
de schrijfstijl: aangepast voor jongeren, of is het de schrijfwijze van deze schrijfster? Ik maak snel kennis met een van
de jonge hoofdpersonages, Merel. Je krijgt wat achtergrondinformatie van haar, wat leuk is om te lezen. En heel vlug
maakt ze iets griezeligs mee waardoor ik meteen hoge verwachtingen krijg van dit boek. Het start goed!
Ik weet dan snel hoe de andere drie hoofdpersonages heten
en hoe ze eruit zien. Voor de rest kom ik weinig van hen te
weten. Dit vind ik een beetje jammer en ik vraag me af welke rol ze verder in het boek zullen gaan spelen. Ik vind het
ook moeilijker om met personages mee te leven als ik er
weinig van weet. Dan blijkt dat zij de rechtstreekse link zijn
naar wat de titel van het boek is. Zoals de flaptekst van het
boek vertelt, gaan ze tijdreizen. Er is echter geen aanloop
ernaartoe. Dat miste ik wel een beetje. Het hele, toch wel
belangrijke gebeuren is er zo plots.
Eenmaal ergens anders begint het grote avontuur voor deze
vier. Wat ze te zien krijgen, wordt heel uitgebreid beschreven. Wat ze meemaken wordt soms uitgebreid beschreven
en soms niet. Ik beleef het dan ook niet echt. Ik denk dat de
schrijfster soms best meer stil had kunnen staan bij sommige ervaringen van de groep of meer dialogen had mogen
gebruiken. Misschien is dit ook niet mogelijk doordat het
een jeugdboek is. Ik heb daar zoals eerder gezegd weinig of
geen ervaring mee, maar het maakt dat ik het ene moment
wél in een spannend of eerder emotioneel stukje zit en het
andere moment weer helemaal niet. Het verhaal blijft voor
mij dus wat aan de vlakke kant.
In de tweede helft van het boek krijgt het verhaal een iets
meer donker kantje wat horror en sex betreft. Ik weet
niet of dit op het randje is bij een jeugdboek. Maar het
leest wel leuker en spannender. Wat interessant is om te
lezen in het boek zijn de beschrijvingen van de plaatsen
waar de vier terechtkomen. Een aantal voor mij bekende
plaatsen in België worden genoemd en dat is leuk.
Wat ook leerrijk is, is de vaak goede beschrijving van
een aantal (bekende) gebeurtenissen die de groep beleeft. Het best leer je door het zelf beleefd te hebben,
eerder dan doordat het je verteld en aangeleerd
wordt...
Een aanloop naar het einde toe was er ook niet, ook
geen plot. Het gebeurt gewoon. Het boek eindigt zoals
het begonnen is, plots … maar een belangrijke ontmoeting volgt dan nog…
In het algemeen kan ik concluderen dat het boek enerzijds vlot leest en gebeurtenissen en plaatsbeschrijvingen goed worden omschreven. Anderzijds kan de betrokkenheid bij de personages volgens mij wat hoger door ervaringen en emoties wat uitgebreider te beschrijven. Maar het is
een boek voor de jeugd en misschien was het daarom ook
zo.
Het idee van het verhaal vind ik zeker goed. Het maakt je
nieuwsgierig. Ik ben benieuwd wat de schrijfster doet met
de volgende delen, want ik las dat momenteel deel 3 wordt
geschreven…
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Bunker of the Dead
Vrienden Markus Elser en Thomas Williamson uit een
Duits stadje proberen met behulp van een Joods dagboek
toegang te krijgen tot een ondergronds Nazi-complex uit
de Tweede Wereldoorlog. Geruchten gaan dat hier het
verloren goud van het Derde Rijk ligt opgeslagen. Hoewel
de ingang midden in een zwaarbewaakte Amerikaanse
militaire basis ligt, lukt het Markus toch binnen te dringen. Eenmaal binnen krijgt hij niet alleen het Amerikaanse leger achter zich aan, maar ook het sluimerende
kwaad dat al zeventig jaar op wraak zint…

door Jeroen
Regie:
Matthew O. Oaks
Genre:
Horror
Cast:
Andreas Pape, Patrick
Jahns, Esther Mass en
anderen

Bunker of the Dead, Nazi-zombies...dat klinkt niet erg veelbelovend. En helaas is het dat ook niet. De film is als horrorfilm verschrikkelijk slecht. Het verhaal is zeer ongeloofwaardig, voor zover een horrorfilm geloofwaardig kan zijn
natuurlijk.

Film gebaseerd op:
Diverse zombiefilms
Jaar van uitgifte:
2015

Het acteerwerk is erg matig en de special effects zijn ook
al niet geweldig. Dit draagt niet bij aan een gezellig avondje griezelen, de film wordt nergens echt eng. Zelfs niet een
beetje spannend.

Speelduur:
76 minuten

Toch heb ik wel genoten van deze film. Waarom? Het is
weer eens iets anders, niet het verhaal op zich, maar wel
de manier waarop het verteld wordt.
Ze hebben met het maken van deze film de sfeer van de
wat oudere “First Person Shooter” computer spellen geprobeerd te benaderen. Spellen zoals Wolvenstein en Duke
Nukem 3D. Wereldberoemd in de jaren ‘90. Om deze sfeer
te bereiken is een groot deel van de film gemaakt met de
camera op de helm van Markus. Hiermee hebben ze het
gevoel bereikt dat je de film kijkt door de ogen van de hoofdrolspeler.
Ook de manier van wapens verzamelen is gelijk aan de computerspellen. Je begint met niks, om
vervolgens met een gevonden breekijzer je eerste zombie te doden. Elke keer vind Markus een
beter wapen om uiteindelijk met een groot machinegeweer te eindigen.
Ook de eindbaas is niet vergeten.
En wie kan dat anders zijn dan de grootste superschurk uit de vorige eeuw,
Adolf zelf…...
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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.

