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Aftellen... Fanclubdag 12 november a.s.
Programma
bekend
Prachtige
veilingen
loterijitems!
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We zijn lekker druk bezig met het
organiseren van de fanclubdag en krijgen er steeds meer zin in. Het duurt
nog maar een weekje of 2-3 en dan is
het namelijk alweer zo ver. Zeker nu
er heel bijzondere veilingitems op de
dag geveild zullen worden gaat het
kriebelen: wat te denken van een origineel script van The Shining, met
handtekeningen van Stanley Kubrik en
Stephen King? Of een prachtig canvas
van The Shining, een 8 mm-filmstukje
van Pet Semetary of Creepshow, of
een gesigneerde Engelstalige Lisey? Ik
kan je garanderen dat we hier allemaal zitten te kwijlen (niet op de
items hoor!)… In deze Kings Things
vind je wat we intussen allemaal weten (het programma) en wat
we organiseren op 12 november a.s.
Heb je nog geen ticket gekocht? Doe dit dan snel! Tot 6 november
a.s. kun je in de voorverkoop de tickets nog aanschaffen via de
Fanclubshop voor maar 6 euro per persoon. Op de griezelig gezellige dag zelf kost een ticket € 7,50.
In deze Kings Things natuurlijk ook nieuws dat niks met de
fanclubdag te maken heeft. Er is wat filmnieuws, maar verder is
het een beetje komkommertijd voor wat betreft het Stephen King
nieuws. Natuurlijk vind je ook weer recensies van boeken, een
dollarbaby en een film, er is een nieuwe prijsvraag en een King of
the Year en ook een nieuwe compilatie van
onze Martine.
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!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2322 fans
1510 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

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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Veiling & loterij
Loterij-items

Behalve alle boeken die we krijgen van de aanwezige auteurs (zie ook de fanclubdagpagina) zijn er natuurlijk ook
weer items van Stephen King, die we van zijn Nederlandse uitgever Luitingh Sijthoff hebben gekregen.
Hieronder zie je raamstickers (spiegelbeeld) en posters (en we hebben er meerdere!), de advanced reader copies die
door de uitgeverij zijn gebruikt bij het vertalen van het boek en nog enkele gelimiteerde uitgaven.
Ze zijn allemaal te winnen bij de loterij; lootjes op de dag zelf te koop voor 1 euro per stuk. De opbrengst gaat naar
de fanclubkas en zal helpen bij het betalen van de zaalhuur e.d.

Veiling-items

Hieronder vind je al enkele foto’s van veilingitems die op de fanclubdag geveild zullen worden. Dit is nog niet alles:
wat de exacte veilingitems zijn, zetten we begin november op de fanclubdagpagina, dus kijk na 1 november vooral
even!

Wel heel speciaal:

Origineel script van The Shining met handtekening van Stanley Kubrik en Stephen King! Een prachtig canvas van The
Shining. Op de website zijn meer foto’s te zien van deze items. Denk erom; er kan niet gepind worden op locatie, en
ook de veilingitems moeten cash afgerekend worden. In het winkelcentrum aan de overkant kan geld gepind worden
(en ja, als je het hoogste bod hebt, mag je wel snel even heen en weer).
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Fanclubdag 2016

12 NOVEMBER 2016 10:00—16:30
VEERHUYS NIEUWEGEIN
Ook dit jaar zijn we te vinden in ‘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 Kinggerelateerd cadeautje.
Wat zijn we van plan?


Er zijn 10 auteurs aanwezig die hun boeken verkopen
en signeren. Nieuw zijn: Yosh Elm, Shirley-Ann van
Wingerden, Richard Bintanja, Tais Teng en Cocky van
Dijk. Joris van Leeuwen, Mark van Dijk, Anthonie Holslag, Rik Raven heb je al eerder bij ons gezien, maar er zijn weer nieuwe boeken te krijgen!



Thomas Olde Heuvelt is gastspreker en vertelt over de quote van Stephen King voor zijn boek
Hex, zijn boekentour in Amerika en zijn contact met Joe Hill.



We willen je dit jaar ook twee filmblokken van 30 minuten aanbieden, met Dollarbaby-filmpjes.
Welke twee er gedraaid worden, vind je op de fanclubdagpagina.



Loterij: van de aanwezige auteurs en uitgeverij Luitingh-Sijthoff ontvingen wij weer diverse
prijzen voor de loterij, en je kunt dus van alles winnen! Op de volgende pagina zie je er al een
paar!



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 nieuw 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 vind je de fanclubdagpagina, waar we je op de hoogte houden welke auteurs aanwezig zijn, welke prijzen er in de loterijpot zijn gestopt, en welke Dollarbaby’s je kunt 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 en eten kopen (consumptiebonnen verkrijgbaar bij onze kassa). Binnen mag
geen zelf meegebracht eten worden genuttigd.
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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), Tais Teng, Richard Bintanja, Anthonie Holslag,
Shirley-Ann, J. Sharp (Joris van Leeuwen), Mark van Dijk, Rik Raven en 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, King-gerelateerde verrassing.
Programma (wijzigingen voorbehouden)
10:15 Voorzitter Peter opent de fanclubdag, daarna lekker kraampjes kijken
11:00 Vijf schrijvers stellen zich voor
11:30 – 12:00 Dollarbaby filmblok
Tijd voor de lunch
13:00 Vier schrijvers stellen zich voor
13:45 Veiling
14:45 Gastspreker Thomas Olde Heuvelt
15:30 – 16:00 Dollarbaby filmblok
16:00 Loterij
±16:30 – 16:45 Afsluiting van de dag
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 geboden om een kort praatje te houden
of een promofilmpje 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.
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 versie 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,
en lampen (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!

te bekend.

Over de veiling hebben we al enkele items bekend gemaakt, zie de vorige
pagina’s. Maar de inschrijving is nog niet gesloten: 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. De Dollarbabyfilmpjes die we laten zien, maken we op de websi-

Koop snel je tickets (met korting) online in onze shop! Want deze griezelig gezellige dag wil je niet
missen!
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DT-set

Holly Gibney KOMT terug!

Er komt een Engelstalige paperback boxset
uit van de hele Dark
Tower serie voor net
geen $150,00. Kijk op
Amazon!

In het interview tijdens het National Book Festival 2016,
bevestigde King dat Holly Gibney uit de Bill Hodges trilogie terug zal keren. Hij had eerder aangekondigd dat
een van de karakters uit de serie terug zou komen
(’There is one in process now that deals with one of the
characters from the Mr Mercedes trilogy that’s outright
scary’), en daar komt ze dan!
King is aan het schrijven, maar we weten er verder nog
niets over… Afwachten maar!
James Patterson trok recent zijn boek terug dat de titel
‘de moord van Stephen King’ zou krijgen.
Stephen King sprak daar ook over op het National Book
Festival 2016, en ook over wapens, Trump en drugs.
Bekijk hier het interview.

Cookie Jar op audio
The Cookie Jar, (Koekjespot — een verhaal dat je kon
lezen in Kings Things van juli/augustus — komt nu ook
uit op audio (Engelstalig). Het wordt toegevoegd aan de
audio-editie van The Bazaar of Bad Dreams, en wordt
verteld door Santino Fontana (de stem van Hans in de
film Frozen).

Hearts in Suspension
Dit boek met essays zal door Stephen King
gelanceerd worden op de Universiteit van
Maine op 7 november. Dan leest hij voor en
discussieert hij over zijn studentendagen op
deze universiteit, toen de Vietnamoorlog
bezig was — iets dat zeker impact heeft
gehad op King. Daarna zal hij met vrienden
en klasgenoten uit die tijd spreken die meehielpen aan de collectie in dit boek. Het
boek wordt uitgegeven omdat het 50 jaar
geleden is dat King de universiteit voor het
eerst binnenstapte. Het boek kost $30,00,
ISBN 978-0-89101-127-9. Je leest hier meer.

Geralds Game verfilming
Mike Flanagan twitterde dat het filmen is begonnen. De
film zal voor 90% gefilmd worden in het stadje ‘Mobile’
Alabama. De verwachting is dat ze tot half november
bezig zullen zijn. De film zal ook in bioscopen te zien
zijn, en niet alleen als Netflix original, zoals eerst het
plan was.

Dark Tower verfilming
Als je heel snel was in de tweede week van oktober,
kon je op You Tube de uitgelekte trailer van de film al
bekijken, maar helaas is deze alweer verwijderd. De
trailer was nog niet klaar, maar gaf een goed idee wat
we konden verwachten, zo wordt gezegd.
Het is bekend gemaakt dat er ook een Dark Tower-serie
zal komen, en de vraag rees of Ron Howard achter de
camera zal stappen om deze te filmen. Howard heeft de
rol als executive producer voor de tv-serie, en Nick Arcel heeft de eerste film gemaakt. Arcel zorgde ervoor
dat Stephen King erg blij is met
wat hij ervan gelezen heeft en
ervan weet. Howard houdt van
de wereld van de Donkere Toren, en hij kan geen beloftes
maken maar hij bleef niet voor
niets al die jaren bij dit project
betrokken, zo zegt hij. Hij wil
er zo dicht mogelijk bij blijven
als maar kan. Dus.. Wie weet...
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Carla Gugino en Bruce Greenwood (zie foto hieronder)
zijn de hoofdrolspelers. Ook te zien zijn Henry Thomas,
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag oktober
Vorige maand moest je even sleutelen om een wetenswaardigheid over Stephen King te weten te komen. Als
je dat goed deed, dan kreeg je deze tabel eruit en kon je de cijfercode oplossen. Daar kwam uit:
King lijdt aan triskaidekafobie; angst voor het getal dertien.
1
3
4
2
A

a

b

c

d
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e
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g

h

C

i

j

k

l
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m

n

o
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t
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u

v

w

x

G

y

z

.

!

Dat wist ook Dirk Van Goubergen uit
het Belgische Herent. Hij wilde graag
Nachtval van Bas Kock winnen, dus die
komt zo snel mogelijk naar je toe!

Prijsvraag november: Donkere Toren weetjes
Nog even geduld, en dan kun je gaan genieten van de verfilming van Kings ‘magnum opus’: De Donkere Toren. Een goed moment om de boeken eens goed te (her)lezen! Maar… hoeveel weet jij eigenlijk (nog) van het Donkere Toren universum? Wij testen je kennis met 6 vragen/omschrijvingen!
De eerste letter van elk antwoord geven we je cadeau.
R -- belangrijke bloem op een bouwterrein in New York
O -- naam van de brabbeldas
L -- plaats vanwaar Blaine de Mono vertrekt
A -- één van de jeugdvrienden van Roland
N -- het colamerk uit Midden-Wereld
D -- naam van de gevangenis in Donderklap

Stuur de oplossing vóór 20 november 2016 naar het volgende e-mailadres:
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijvingsregel “prijsvraag november”. 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. De Eerste mens - Het verleden voorbij van Richard Bintanja (leesexemplaar)
2. Dodenwereld I Necropolis van Nico de Braeckeleer, Lotte Troonbeckx & Ton Vermeyen
3. Doorbreek de stilte van Val McDermid (leesexemplaar)
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Charlie de Choo Choo:
King schreef een kinderboek
Charlie de Choo Choo verschijnt eind november. Wat
later zijn de geïmporteerde boeken ook te koop via
boekwinkeltje Stephen King Fans.
Fans van de Donkere Toren zullen Charlie the ChooChoo herkennen als het platenboek dat ook in het derde
deel (Verloren Rijk) wordt geschreven door het karakter
Beryl Evans. De eerste druk — een boek dat nog niet
compleet was — van maar 150 exemplaren, was te krijgen op de San Diego Comic Con.

Het verhaal (prima geschikt voor kinderen) gaat over
machinist Bob. Hij heeft een geheim: zijn trein, Charlie
the Choo-Choo, leeft… en is ook zijn beste vriend. Beryl
Evens is natuurlijk een pseudoniem van Stephen King,
en illustrator Ned Dameron zorgden voor een verhaal
over vriendschap, loyaliteit en hard werken. Het boek is
(in februari) ook te zien in de film die van de Donkere
Toren wordt gemaakt.

Donkere Toren filmboek
Een boek over het maken van de Donkere Toren zal in
januari 2017 via Schribner te krijgen zijn. Het wordt
gemaakt door Daniele Wallace, en het is een hardcover,
voor $ 40,00. Verder wordt nog geen informatie gegeven, geen cover of flaptekst is bekend gemaakt. Maar
het klinkt wel interessant toch? De film zelf wordt in
februari in de bioscopen verwacht.

Mr. Mercedes
verfilming
Door het onverwachte
overlijden van de jonge
Anton Yelchin moesten
de filmmakers van Mr.
Mercedes op zoek naar
een nieuwe hoofdrolspeler voor de rol van Brady
Hartsfield. Yelchin kwam
dit jaar om het leven bij
een auto-ongeluk. Zij vonden een nieuwe hoofdrolspeler
in Harry Treadaway. De serie zal in 2018 debuteren op
diverse tv-zenders in Amerika. Brady Hartsfield is een
geestelijk gestoorde ijswagen-bestuurder en ITspecialist, die in het geheim ook de Mercedes Killer is.
Hij zal naast Brendan Gleeson spelen, die voor de rol
van Bill Hodges (een gepensioneerde agent die terug in
dienst gaat als een oude vijand terugkomt) is uitgezocht.
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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!
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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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vertaling door: Peter

In april 2014 is, als onderdeel van de festiviteiten rond het veertigjarig bestaan van Carrie, een project
gelanceerd waarbij elke maand in 2015 twee of drie reviews verschijnen van een Stephen King-boek.
Elk boek wordt door een andere schrijver gerecenseerd. Die recensies vertaalden we en lees je hier!
Deze recensie verscheen op 9 maart 2015

Le Petite Mort
door Dean M. Drinkel
Eerste Publicatie: 24 oktober 2006 (delen van het boek zijn gepubliceerd in
“McSweeney’s Enchanted Chamber Of Astonishing Stories” – 2004)
Prijzen: (Gedeelte “Lisey and The Madman”) Genomineerd voor een Bram
Stoker Award – 2004; Genomineerd voor World Fantasy Award - 2007
"Liefde... zoiets bestaat niet. Wat het ook is dat gezinnen en gehuwde paren
bindt, dat is geen liefde. Dat is domheid of egoïsme of angst. Liefde bestaat
niet. Eigenbelang bestaat, aanhankelijkheid op basis van persoonlijk gewin
bestaat, zelfgenoegzaamheid bestaat. Maar geen liefde. Liefde moet opnieuw uitgevonden worden, dat staat vast."
– Arthur Rimbaud
"Stilte is alleen beangstigend voor mensen die dwangmatig verbaliseren."
– William Burroughs
"Iemand kan absoluut eerlijk en oprecht zijn hoewel hij niettemin de meest
schandalige leugenaar is. Fictie en verzinnen zijn de bouwstenen van het
leven."
– Henry Miller

Een gesigneerde versie van dit boek
wordt geveild op de fanclubdag!

"Ik houd niet van King’s boeken of horror in het algemeen!"
Customer Review, Amazon
Wacht even, even een stapje terug … u wat?
Yep, is het waar. Dat laatste citaat is echt terug te vinden in een recensie
van één van Stephen Kings romans.
Verschillende krachttermen springen rond in mijn hoofd wanneer ik zoiets als dit zie – waarom lees je in de eerste plaats een
boek van Stephen King als je niet van Stephen King houdt en je houd ook niet van horror? En waarom neem je dan de moeite
om er een recensie over te schrijven... de menselijke geest werkt op een vreemde manier.
Oké, ik moet een drankje hebben (laat me een fles van de rode wijn, die ik voor een speciale gelegenheid zoals deze bewaard
heb, openen) en wanneer ik klaar ben, heb ik mezelf een sigaar beloofd - ik ben zo terug.
***
Het voelt vreemd terwijl ik het definitieve ontwerp van dit stuk typ... mijn grootvader is net overleden. Hij was het niet ver
van de honderd.
Honderd.
Stel je dat eens voor.
Stel je de dingen voor die je gezien kunt hebben tijdens die tijd. Stel je de dingen voor die je gedaan hebt.
Maar stel je dan de dingen voor die je zou kunnen hebben gezien, de dingen die je gedaan zou kunnen hebben.
Neem even een momentje pauze.
Honderd lijkt dan niet zo’n een erg lange tijd meer, toch?
Het leven is gewoon te f@@king kort.
***
In het najaar van 2014 was ik op weg naar Monte Carlo via een nacht of twee in Parijs en vervolgens een korte stop in Cannes
voordat ik in Monaco zelf aankwam - het doel van de reis was, dat ik werd genomineerd voor een scenario-award op het Filmfestival van Monaco.
Ik houd niet erg van vliegen tegenwoordig, dus ik nam de nachtbus uit Londen naar Parijs en vandaar naar het zuiden met de
trein.
Aangezien ik een paar uur moest doden en je in je eentje maar een beperkt aantal drankjes kunt nemen (ja, hebt u ons niet
gezien op Fantasycon of op een BFS avond?!) in het Gare du Nord, ging ik een winkeltje binnen, pakte een kopie van Rolling
Stone – voornamelijk voor het U2-artikel, maar toen ik door de pagina’s bladerde zag ik dat er sprake was van een kort interview met Stephen King (slechts één van toevalligheden die me snel stonden te gebeuren).
Rond dezelfde tijd (ik heb niet precies gecontroleerd wanneer, maar geloof me omwille van dit stuk gewoon, Aardige Lezer.)
werkte ik samen met Mark West aan een horror-anthologie project van mij en hij noemde zijn "King For The Year"-serie.
Welnu, hoewel ik niet altijd een enorme Stephen King-fan ben geweest, bewonder ik natuurlijk een groot verhalenverteller en
zoals Mark mij in het verleden vaak geholpen heeft, was het tijd voor mij om iets terug te doen voor hem (zal ik je nog eens
iets vertellen, en dit is raar – de eerste keer dat ik Mark ontmoette was in een lift in Brighton op Fantasycon en de eerste keer
dat ik Stephen Kings zoon Joe Hill ontmoette was in een lift op Fantasycon in Nottingham... kippenvel momentje!).
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Hoe dan ook, aangezien ik later dan de meesten ging deelnemen aan dit project, vroeg ik Mark wat er beschikbaar was (nadat
hij uitgelegd had wat het uitgangspunt was van wat hij probeerde te doen) en hij zei: "Wat dacht je van Lisey’s Story?”
"Geweldig," antwoordde ik. Ik had het boek nog nooit gelezen. Maar ik stond klaar voor mijn maatje, ik haalde mijn schouders
op en begon eraan.
Natuurlijk deed ik dat niet, ik heb maanden op Facebook gekeken naar filmpjes van grappige katten en naar een jurk die wit
en goud was (niet blauw, zwart of wat dan ook dat je denkt dat het is).
Toen de deadline dichter en dichter naderde, besefte ik dat ik echt iets moest produceren. Ik dacht terug aan die treinreis…
***
… dus daar zat ik, in een trein die net Cannes verliet (één van mijn favoriete steden – de volgende keer dat u er bent, ga dan
eens naar Couby’s restaurant... het eten is geweldig en het heeft een nette kleine bar / club boven met op de meeste avonden live muziek... misschien ziet u zelfs één van mijn boeken op de plank achter de band!), rijdend langs de Franse Riviera ,
op weg naar Monaco voor de Festival persconferentie. Toen ik het artikel over Stephen King vluchtig doorkeek, kwam ik dit
tegen:
Rolling Stone Interviewer: Als u uw beste boek moest kiezen, welk zou dat zijn?
Stephen King: Lisey’s Story. Dat voelde als een belangrijk boek voor mij, want het ging over het huwelijk en ik daar had ik
nog nooit over geschreven Ik wilde praten over twee dingen. Eén is de geheime wereld die mensen bouwen binnen een huwelijk en het andere was dat zelfs in die intieme wereld, er nog steeds dingen zijn die we niet van elkaar weten.
Nog een toevalligheid! Bizar (volgens mij dan toch) dat Lisey’s Story zijn favoriete boek was en nu was ik bezig met het
schrijven van een stuk over net dat boek.
Maar goed, terug naar de leuke kattenfilmpjes…
***
Toeval nummer drie (klopt dat? Ik raak de telkwijt): na het winnen van de scenario Award (geweldig - drie keer op rij!), kwam
ik terug in Engeland en verbleef enige tijd bij mijn moeder tijdens de kerstperiode.
Toen zij opgroeide, was Stephen King de favoriete auteur van mijn moeder - telkens als een nieuwe roman verscheen, kochten
we deze voor haar verjaardag, Kerstmis of wat dan ook... nou, zonder er te lang bij te blijven stilstaan, mijn ouders waren
betrokken bij een zeer afschuwelijk auto-ongeluk, mijn moeder herstelde en dat deed mijn vader in eerste instantie ook,
maar je kunt rustig zeggen dat het heeft bijgedragen aan zijn vroegtijdige dood slechts een paar jaar later. Hoe dan ook, gedurende die tijd besloot mijn moeder om eens grondig op te ruimen en omdat ze het gevoel had dat ze alle boeken op de
plank gelezen had en dat het tijd werd dat iemand anders er van kon genieten, nam ze alle boeken mee naar de lokale liefdadigheidswinkel.
Dus, het is Kerstmis 2014 en ik heb het over mijn creatieve plannen voor 2015, waarvan er één dit stuk was en moeder vroeg
me over welk boek ik aan het schrijven was. Ik vertelde het haar, ze zei "even wachten", rende toen overhaast naar boven om
een paar ogenblikken later terug te keren met een boek in haar hand.
"Ik weet niet waarom, maar om wat voor reden dan ook hield ik dit" fluisterde ze.
Het was Lisey’s Story.
***
Zoals ik al zei, was moeder de Stephen King-gek in ons huis. Vader was een grote lezer (vóór hun ongeluk in elk geval) en hield
van westerns, misdaadverhalen, thrillers... hij was niet zo weg van horror (hoewel, ik herinner me een vakantie op Rhodos
waar hij mijn Peter James "Possession" – hij vond dat goed – en Clive Barkers "The Great And Secret Show" – las. Hij had geen
idee wat er gaande was en trok eigenlijk mijn geestelijke gezondheid in twijfel) en liet mijn moeder aan King en mij aan Barker over (wie mij kent, weet wat een enorme invloed Clive is geweest - het was een eer om één van zijn toneelstukken te regisseren en ik kan ook een aantal van de Cenobites tot mijn dierbaarste vrienden rekenen. Het is ook zeer hartverwarmende
wanneer ik met Clive wordt vergeleken. "Hellraiser" is één van de mooiste films die ik ooit heb gezien en ik hoop ooit te werken in dat universum).
Meerdere malen heb ik geprobeerd om King te lezen en er waren enkele romans die ik echt goed vond zoals "IT", "The Dark
Half", "The Stand" en "The Dead Zone" maar ik vond een heleboel zijn werk ook 'volks' (ik bedoel dat niet als een kleinerende
opmerking voordat u, de Aardige Lezer uw spreekwoordelijke speelgoed uit de kinderwagen en in mijn richting gooit - die wijn
is naar mijn hoofd gestegen en ik voel me een beetje breekbaar).
Ik heb niet zo veel met zijn karakterisering; Ik voelde dat- en dat is niet noodzakelijkerwijs zijn schuld – dat dit geen horrorboeken waren. Met Barker wist ik wat ik ging krijgen, vooral in die vroege beïnvloedbare dagen (even terzijde, ik kan niet
wachten om zijn "Scarlet Gospels" in handen te krijgen wanneer dat uitkomt in mei - hopelijk kan ik een exemplaar bemachtigen terwijl ik in Frankrijk ben – één van mijn dierbaarste bezittingen is de Franse paperback-versie van "The Hellbound
Heart").
Toen ze me Lisey’s Story gaf en ik deze openingswoorden las, deed ik dat met enige schroom...
“Voor het publiek blijven vrouwen van bekende schrijvers bijna onzichtbaar. Niemand wist dat
beter dan Lisey Landon.”
...maar de schroom werd snel door fascinatie vervangen. Ik was werkelijk geïnteresseerd in wat ik
aan het lezen was, met name het uitgangspunt van 'verhaal binnen een verhaal'.
Ik was verslaafd.
***
Wacht een seconde, de muziek is gestopt, ik moet een andere CD opzetten.... Welke zal ik opzetten?
Ah ja, deze is prima.
The Ghost Brothers Of Darkland County.
John Mellencamp en…Stephen King….nog een ongelooflijke toevalligheid…
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***
Vriendelijke Lezer, ik veronderstel dat één doel van deze reeks artikelen is om je iets te vertellen over de plot van de boeken
waar we over schrijven (nou, ik hoop dat dat het doel is anders heb ik een hele hoop problemen).
Dus wat is precies Lisey’s ‘story’?
Nora Roberts geeft precies aan waar het in het verhaal om gaat toen ze het beschreef als (en waarschijnlijk een stuk beter
dan ik de plot kan samenvatten – God weet wat het aantal woorden wordt verondersteld te zijn voor deze dingen):
“.. een liefdesverhaal, hartverscheurend, gepassioneerd, angstaanjagend en zacht... een vijfentwintig jarig huwelijk... de
reis van een weduwe door verdriet en ontdekking... een reis waarbij ze zowel haar leven als haar gezond verstand op het
spel zet... "
Dat klinkt eigenlijk als iets echt cools om te lezen, nietwaar? Dus, bedankt Nora, om zo welsprekend te zijn als je bent, want
ik had het niet beter kunnen zeggen.
Gelijk vanaf het begin vroeg ik me af wie die Lisey was en hoe het komt dat zij een weduwe was... Nou, om te beginnen was
haar man een zeer succesvolle schrijver, Scott Landon genaamd, en zoals we zeer snel in de roman (eigenlijk in de tweede
regel) ontdekken, was hij een winnaar van de Pulitzerprijs en de National Book Award – dus hij was nogal een “grote jongen”.
Het is een paar jaar geleden dat haar man overleed. Lisey is het huis aan het schoonmaken, met name het gedeelte waar hij
schreef en als ze dat doet begint ze zich dingen te herinneren uit hun verleden die ze geprobeerd heeft verborgen te houden.
Ze wordt dan aangevallen door de 'Number One Fan' van haar man die probeert om al Scott
Landons ongepubliceerde werken in zijn vuile jatten te krijgen.
Maar bovenop al die problemen lijkt het erop dat Scott een 'speciale gave' had, die hem in staat
stelde om zichzelf te transporteren naar een plaats waar hij gelukkig was en die hij Boo’ya Moon
noemde.
EN... Scotts broer werd vermoord door hun vader die vervolgens werd gedood door Scott om hem
te redden van zijn eigen waanzin.
Nachtmerrie.
Ik laat Nora het afmaken voor ons:
“… Lisey zal worden geconfronteerd met Scott's demonen evenals met die van haarzelf, reizen
naar het verleden en naar Boo'ya Moon, de verleidelijke en angstaanjagende wereld die hij haar
getoond heeft. Daar bevindt zich de kracht om te helen en de macht om te vernietigen..."
Wow.
Gewoon wow.
Ik begin dit echt goed te vinden.
***
Lisey’s Story is een heel slim boek, dat zowel bewust / onbewust verwijst naar andere romans van King zoals "Misery" en
"The Shining" als twee voor de hand liggende voorbeelden – met enkele verwijzingen naar "Needful Things" en " From A Buick
8". Het is een verhaal over liefde, huwelijk en de herinneringen die we maken / hebben van degenen die ons dierbaar zijn.
Er gebeurt heel veel in die vijf honderdachtentwintig pagina’s, vindt u niet?
Het was duidelijk voor velen die het boek reviewden toen het voor het eerst uitgebracht, hoe belangrijk het was voor King.
Toby Litt , schrijvend voor de Guardian, vond het een geweldig verhaal en zei dat het zeker één van Kings beste was, maar
nam bijzondere aanstoot aan Kings constante gebruik van het woord 'smucking' waarvan hij aangeeft dat het een woord is dat
de Landons gebruiken wanneer ze ‘fucking’ willen zeggen (mijn excuses Aardige Lezer). Hij gebruik dit 'smucking' als een voorbeeld van de "interne taal van een huwelijk" en suggereert dat het huwelijk van Scott en Lisey gebaseerd was op taal...
…wat?
Wacht even een momentje. Ik heb mijn kladblok nodig. Dit wordt steeds ingewikkelder en een beetje intellectueel nietwaar?
Ik bedoel, taal? Taal kan toch niet de basis voor het huwelijk zijn, toch?
Nou, ik heb al erger gehoord denk ik... en soms, als ik kijk naar shows zoals die van Jeremy Kyle (voor inspiratie natuurlijk)
ben ik echt bang voor de mensheid... Ik meen het echt.
Maar goed, mijn ogen zijn net gevallen op de biografie van Toby Litt. Er staat in dat zijn laatste roman (op dat moment)
"Ghost Story" is. Ik herinner me dat ik Peter Straubs "Ghost Story" las, ik ben benieuwd of die van Litt iets is... laten we eens
kijken wat de beschrijving ervan op Amazon is:
"Wanneer Agatha en Paddy besluiten om uit Londen te vertrekken en een huis aan de kust te kopen, ze zijn vol van hoop voor
henzelf en hun zich uitbreidende familie - baby Max en een nieuw kindje onderweg. Drie maanden later, als de bouwers vertrokken zijn en zij in het huis trekken, zien de dingen er heel anders uit. Een persoonlijke tragedie dreigt alles wat ze zorgvuldig hebben opgebouwd te vernietigen en slechts een klein wonder, zo lijkt het, kan hen redden... Ghost Story is een boek
dat zowel achtervolgt en rondspookt, waarin wordt gevraagd hoe we ooit kunnen rouwen om iets dat nog niet heeft geleefd.
Emotioneel aangrijpend, prachtig vormgegeven en uiteindelijk verlossend, neemt het je mee naar de kern van lijden en verlangen."
Dat klinkt eigenlijk helemaal niet zo slecht... misschien niets bijzonders maar dat doet Litt dan misschien weer enigszins onrecht aan want het is zeer moeilijk om de kern van het verhaal in slechts een paar zinnen weer te geven.
Hoe zit het met de beoordelingen?
"De titel suggereert iets griezelig of spannends. Dat is het niet."
"Dit boek is teleurstellend."
"...emotie ontbreekt."
"Heel teleurstellend."
"Slecht."
"Oké."
Ah, juist, dan houd ik het wel bij de Straub-versie dan.
Maar dit heeft me nu aan het denken gezet.
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Terwijl ik dit typ, ga ik controleren wat ze over Lisey’s Story hebben geschreven op Amazon. Er zijn blijkbaar 677 recensies van klanten. Ik heb er even vlug doorheen gekeken en er zijn precies:
254 5-sterren reviews
101 4-sterren reviews
100 3-sterren reviews
85 2-sterren reviews
147 1-ster reviews
Wat helemaal niet zo slecht is aangezien mijn eigen (briljant!) horror-anthologie, uitgebracht in oktober 2014 door Western
legendes Press getiteld "Phobophobias", tot nu toe oogstte:
Eén fucking 2 sterren beoordeling!!! Daarbij was het volgende geschreven:
"Een goed idee maar niet zeer goed uitgevoerd"
Jezus, waarderen lezers het harde werken niet wat het kost om deze vervloekte dingen samen te stellen... oh wacht even,
wat lees ik daar op de Amerikaanse site:
"Goede verhalen... Ik heb genoten van de verschillende verhalen en zal sommige van de boeken van de auteurs aanschaffen."
Dat klinkt beter.
(Een klein zijspoor: Chris Hall van DLS Reviews schreef een verblindende beoordeling over mijn bloemlezing en heeft daadwerkelijk de tijd genomen om over elk verhaal iets te schrijven... als je vijf minuten hebt moet je even kijken op
www.dlsreviews.com/phobophobias.php, om één of andere reden was het te 'ordinair' op dit op Amazon te zetten. Ja, kun je
nagaan)
***
Voor Lisey’s Story waren er sommige echt geweldige commentaren geplaatst en het leek echt goed te vallen bij de lezers:
“…dit is één van mijn favorieten…”
“…poëtische horror…”
“…één van Kings beste…”
“Aangrijpend.”
“…de essentie van het huwelijk…”
Ja ja, natuurlijk zijn er enkele negatieve beoordelingen van het
boek (met name over het bewerken en 'fouten' door het hele boek
heen), net zoals er positieve opmerkingen zijn over Litts "Ghost
Story" maar doen beoordelingen er echt toe? Is niet de verkoop het
belangrijkste en als het verhaal je persoonlijk aanspreekt, heb je
dan echt iemand anders nodig om je te vertellen wat je wel of niet
leuk zou moeten vinden?
Nee, precies.
Dit is een echte beknopte manier om het boek te beschrijven (ook
van Amazon):
"Elk huwelijk heeft twee harten, één licht en één donker. Lisey
wist het toen ze voor het eerst viel voor Scott. En nu hij dood is,
weet ze het zeker. Lisey was het licht ten opzichte van Scott
Landons donker voor vijfentwintig jaar. Als zijn vrouw, zag alleen
zij de waarheid achter het publieke gezicht van de beroemde auteur - dat hij een geplaagd man was, wiens bestseller romans waren gebaseerd op een angstaanjagende werkelijkheid. Nu Scott
heen gegaan is, wil Lisey zichzelf opsluiten met haar herinneringen. Maar de fans hebben daar andere ideeën over. En wanneer de
sinistere bedreigingen beginnen, beseft Lisey dat, net zoals Scott
afhankelijk is van haar kracht - haar licht - om te leven, zij gebruik zal moeten maken van zijn duisternis om te overleven."
Weet je wat, waarom koop je het boek zelf niet, lees en verteer
het, en als je er echt zin in hebt, laat ons jouw mening weten... ik?
Ja, ik vond het goed. Heel erg goed.
Nou, als je het niet erg vindt, ben ik weg om een bezoek te brengen aan http://stephenking.com/dollarbabies.php want ik heb een
idee voor een korte film, gebaseerd op één van zijn verhalen... nog
één slokje van deze wijn en tijd om die sigaar aan te steken.
Ik zie je aan de bar!

----Dean M. Drinkel is een auteur, redacteur, dichter, prijswinnende scenarioschrijver, theater- en filmregisseur. Meer over Dean
kan worden gevonden op: http://deanmdrinkelauthor.blogspot.co.uk/, www.ellupofilms.com en deel 331 van Fangoria.
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Hoe lang ben je al King-fan, Melanie, en hoe komt dat zo?
Ik ben, denk ik, al zo’n 20 jaar fan van Stephen King Ik ben een liefhebber van horrorfilms en zo kwam ik in aanraking met de films It en Carrie. Toen ik begreep dat dit verfilmingen van boeken waren, wilde ik ook graag de boeken lezen. Ik vond de boeken geweldig om te
lezen en ik ben toen gaan kijken naar andere boeken van hem.
Werk: administratief logistiek medewerker
plaats: Dongen

Leeftijd: 37 jaar

Woon-

Wat is je favoriete boek en waarom?
Eigenlijk heb ik niet echt een favoriet boek, ik heb ook nog lang niet alles gelezen. Op dit moment gaat mijn voorkeur dan uit naar Dromenvanger en Gevangen. Het zijn boeken die je gewoon niet kunt laten liggen en het liefst in één keer uit zou willen lezen. Misschien dat ik over
een paar jaar wel een totaal andere voorkeur heb.

Melanie
Ve r m e u l e n
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!
Melanie krijgt een van
de boeken die zij nog
niet heeft, toegestuurd,
en het kleine boekje
Bazaar van Boze dromen.
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Wat is je favoriete film en waarom?
It is toch wel een van mijn favoriete films, ben ook erg benieuwd naar de remake. Maar The
Green Mile en The Shawshank Redemption vind ik toch ook wel geweldige films en echte klassiekers. Beide zijn films die best weleens in het echt zouden kunnen gebeuren en daardoor
spreekt het juist zo ontzettend aan.
Verzamel je de boeken of films van Stephen
King en hoeveel heb je er in je verzameling?
Ik verzamel zowel de boeken als de verfilmingen en heb nu 68 boeken (2 boeken moeten
nog komen) en 69 dvd’s.
Welk boek of film ontbreekt nog in je
verzameling?
Op dit moment mis ik nog de boeken
Eenmalige zonde en Zwart huis.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik lees verder graag de boeken van Stephenie
Meyer, Christopher Paolini, J.R.R, Tolkien en
Chantal van Gastel
Hoe ben je met de fanclub in aanraking
gekomen en heb je nog tips?
Ik was al wel bekend met jullie website,
gebruik die om te kijken welke boeken en verfilmingen er zijn en/of uitkomen. Dat jullie
ook op Facebook zaten, wist ik niet en dat
kreeg ik te horen toen ik bij iemand een stapel
tweedehands Stephen King-boeken kocht.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v.
Stephen King en/of de Fanclub?
Misschien cliché, maar zou dan vragen of hij
een paar boeken zou willen signeren.
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?
Ik hoop dat de boeken die Stephen King samen
met zijn zoon geschreven heeft ook naar het
Nederlands vertaald worden, ben erg benieuwd naar die samenwerking. De Kings
Things ziet er goed uit, niks op aan te merken!
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Martine liet zich deze keer inspireren door het verhaal Crouch End
Martine is erbij op de fanclubdag in november, en kan je nog veel meer van haar art laten zien!
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Oorspronkelijke
titel:
Neuntöter
Auteur:
Ule Hansen
Uitgever:
Luitingh-Sijthoff
Jaar van uitgifte:
2016
Aantal pagina’s:
310
ISBN:
9789024573356
Link/urls:
Uitgeverij
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Negendoder van Ule Hansen
Ik kreeg de ongecorrigeerde proefversie van Negendoder toegestuurd van de uitgeverij. Het kan dus zijn dat bepaalde zaken in de
uiteindelijke editie zijn aangepast, maar dit betreft een recensie
van deze proefversie. We zullen deze verloten op de fanclubdag!
Negendoder van Ule Hansen is het eerste deel van een razend
spannende thrillerserie in hedendaags Berlijn. Het is een eerste
trhiller die is geschreven door de Duitse Astrid Ule en de Amerikaanse Erik Hansen.
Op een bouwsteiger midden in Berlijn wordt een gruwelijke vondst
gedaan: drie lichamen, gewikkeld in tape, hangen aan de metalen
buizen. De excentrieke profiler Emma Carow - voor gewone mensen is ze bang, maar seriemoordenaars begrijpt ze - wordt op de
zaak gezet. Door haar onconventionele manier van werken botst ze
nogal eens met haar collega's van de recherche, maar met haar
briljante geest denkt Emma al snel een andere kant op dan het
onderzoeksteam. Daarmee zet ze haar toekomst - en haar leven op het spel.
Als een boek op de vierde pagina al begint met een superlange zin
die je een aantal keer moet lezen voor je hem begrijpt, krijg je
toch een beetje kriebels. Ik bedoel deze zin: Ze weet dat hij haar
niet op het bed kan dwingen, haar kleding niet van het lijf kan
snijden en het staal, op de rug dik en met een vlijmscherpe snede,
een mes dat gemaakt is om een groot hert van honderdvijftig kilo
de hals af te snijden, niet tegen haar keel kan drukken. Waar gaat
dat naar toe dacht ik, hopend dat niet het hele boek zo zal zijn…
Gelukkig is niets minder waar, want op nog één zo’n lange zin na is
het boek eerder vol korte opsommingen en in staccato geschreven
(of vertaald). Het is vaak in spreektaal geschreven, en mist dan
een onderwerp of het persoonlijk voornaamwoord. Niet erg, maar
je moet er wel even aan wennen. Het boek leest in het begin zeker
niet supervlot door. Het is ook geen snel verhaal, maar het is wel
heel mooi verteld.
De hoofdpersoon is Emma Carrow, die als profiler werkt bij de politie in Berlijn. Ze heeft een hele nare verkrachtingservaring achter
de rug, en de dader zoekt in de publiciteit nog steeds contact met
haar, dus zij heeft het er erg moeilijk mee. Vervolgens wordt ze op
een klus gezet om de seriemoordenaar te helpen opsporen die
levende mensen in ducttape ophangt op afgelegen plekken om ze
daar te laten sterven. Haar promotie staat op de tocht omdat er
een nieuwe collega is die de baan ook wil. Kortom, een dame in
volledige stress. Je leeft met haar mee, en kan haar goed begrijpen. Alle karakters worden overigens goed uitgewerkt door de
schrijver; je voelt wel een band ontstaan tijdens het lezen. En
mensen die naar Berlijn zijn geweest, zullen zeker dingen in het
boek herkennen.
Waarom het boek deze titel meekreeg wordt al snel duidelijk, en
het is ook de bijnaam van een vogel (de klapekster), vandaar de
foto. Er zit halverwege wel een dipje waar je even moet doorzetten met lezen, maar je wordt er dubbel en dwars voor beloond.
Emma trekt soms rare conclusies die ik niet kon volgen, en niet op
harde bewijzen gebaseerd lijken, maar misschien is dat niet nodig
voor een profiler. Daarnaast gaat ze af en toe flink het boekje te
buiten zonder teruggefloten te worden. En soms is ze bang waar je
dat niet begrijpt, of zelfs helemaal niet bang waar iedereen dat
zou zijn, zoals die man die haar tas gijzelt en alles behalve vriendelijk is. Heel duidelijk niet de vooraf verwachte ‘heldenrol’, van
de perfecte profiler, maar dat maakt het lezen toch ook weer leuker.
Het plot is superspannend, en het tempo er naar toe wordt langzaam maar zeker opgebouwd. Spannend boek, en er komt een vervolg… Yeah!
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NIMISA Publishing
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Een Kerstlied van Charles Dickens
Een Kerstlied (A Christmas Carol) van Charles
Dickens. Vertaald naar het Nederlands door
Mark van Dijk.
In het op één na beroemdste kerstverhaal
aller tijden wordt de oude vrek Ebenezer
Scrooge bezocht door de geestverschijning van zijn zeven jaar geleden overleden zakenpartner Marley met wie hij hun
bedrijf Scrooge&Marley runde.
De geest van Marley waarschuwt Scrooge
dat hij zijn fouten uit het verleden
recht moet zien te zetten. Scrooge zal
bezoek krijgen van drie geesten. Die
zullen hem laten inzien dat hij zijn
levensstijl moet wijzigen...
Het beroemde kerstverhaal A Christmas Carol (Een Kerstlied) van
Charles Dickens uit 1843 is al voor heel veel schrijvers en filmmakers
een inspiratiebron gebleken. In 1901 is zelfs de eerste verfilming al verschenen. Films
met de Muppets en de Disneyfilm met Jim Carrey volgden een stuk later. Op dit moment hebben de
Smurfen de eer om de nieuwste filmversie van A Christmas Carol in handen te hebben. Maar wie
heeft nou eigenlijk het origineel gelezen?
Vanaf nu is dat mogelijk met de Nederlandse vertaling van het originele verhaal. Aangezien de Nederlandse taal sinds 1843 enigszins doorontwikkeld is heeft Mark besloten voetnoten te plaatsen
voor de woorden die heden te dagen niet meer in gebruik zijn. Dit is heel prettig en het zorgt ervoor dat
het verhaal verteld kan worden zoals het oorspronkelijk was bedoeld, in de juiste tijdgeest.

Mark is aanwezig
op de fanclubdag
en heeft uiteraard
ook dit boek bij
zich om te
verkopen
(en signeren)
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Het wereldberoemde verhaal is zo bekend dat ik daar
verder weinig nieuws over hoef te vertellen. Over het
boek zelf is nog wel het één en ander te melden. Eerst
maar de uiterlijke kenmerken, het is een prachtige
luxe linnen hardcover
met goudkleurige opdruk.
De schitterende illustraties zijn gemaakt door René Hazebroek. Hierdoor is het zelfs nog meer
geschikt om voor te lezen aan kinderen, mijn dochters (7 en 9) vinden
het zelfs een “cool” boek.
Mark is van plan om de komende vijf jaar steeds een vertaling van
Charles Dickens’ kerstverhalen uit te brengen. Met Een Kerstlied als
eerste. Een quote van Charles Dickens staat voor in het boek, gevolgd
door het voorwoord van een liefhebber. In dit geval is het de ook al bij
de Fanclub bekende Anthonie Holslag. Mark sluit zelf het boek af met
zijn nawoord.
Om te zorgen dat ik wel een goede nachtrust ga krijgen wens ik u allen nu alvast een heel vrolijk kerstfeest…...
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Oorspronkelijke
titel:
Auteur:
Hollie Overton
Uitgever:
Luitingh-Sijthoff
Jaar van uitgifte:
2016
Aantal pagina’s:
302
ISBN:
9789024573325
(paperback)
Link/urls:
Uitgeverij
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Baby Doll van Hollie Overton
Als ik de korte inhoud lees van Baby Doll heb ik hoge verwachtingen. Het
verhaal gaat over een ontvoering, meer nog over wat er na de ontsnapping gebeurt, wat ik wel een interessant uitgangspunt vind. Baby Doll
wordt voorgesteld als een psychologische thriller over diepgewortelde
angst.
Het verhaal begint bij de ontsnapping en het is meteen superspannend. Ik word er ingezogen en ik zit vanaf de eerste
zin op het puntje van mijn stoel. Ik leef meteen heel erg
mee met het hoofdpersonage, Lily. Ook al weet ik nog maar
weinig van haar, de sfeer die beschreven wordt is erg spannend. Ik ben nog net niet hardop aan het zeggen: ”Komaan,
snel snel… “!
Ik heb dan ook het gevoel vlug verder te willen lezen om te
weten wat er gaat gebeuren. En dit gevoel heb ik eigenlijk
bijna het hele boek door. Na de ontsnapping verandert de
spannende sfeer wel. In plaats van een thriller vind ik het
dan meer een waargebeurd verhaal, een drama worden. Ik
vind het niet heel erg want het blijft interessant om te lezen
maar als je verwacht dat het hele boek zo spannend zal zijn
als in het begin van voor de ontsnapping, kan je teleurgesteld raken. Wat dan volgt is verder een vlot lezend boek.
Het is geen dik boek, alles wordt zeer vloeiend en eenvoudig
beschreven en er gebeurt heel wat in korte tijd.
Wat het verhaal leuk en afwisselend maakt, is dat elk hoofdstuk een titel heeft van een de personages van het boek:
Lily, haar zus, haar moeder of de ontvoerder… Dat maakt dat
ik het verhaal vanuit verschillende standpunten lees. Elk personage gaat
op zijn of haar eigen manier met de ontsnapping om met de daarbij horende gevoelens.
Ook lees ik hoe onder andere de zus en de moeder met de ontvoering
zijn omgegaan en hoe ze hun levens tijdens de verdwijning van Lily geleid hebben. De hoofdstukken vanuit het standpunt van de ontvoerder
vond ik nog het leukst om te lezen omdat het dan toch weer een tikkeltje meer spanning gaf: de psychopathische trekjes worden goed beschreven. Vanuit het standpunt van de andere personages is het dan
weer meer drama/waargebeurd.
Over dit boek schrijft Tess Gerritsen (die op haar beurt weer aangeraden
wordt door Stephen King): “Een onweerstaanbare leeservaring! Een briljant verhaal, dat me tot aan de laatste bladzijde aan mijn stoel genageld hield”.
Deels ga ik hiermee akkoord: het leest vlot, je wilt weten wat er gebeurt, er gebeurt dan ook veel in korte tijd. Anderzijds is er dat “wauw,
dit lijkt een spannend boek”-gevoel dat niet de hele tijd kan blijven
duren. Zoals ik al eerder zei: het wordt drama. Dat het boek over diepgewortelde angst zou gaan, voelde ik alleen in het begin.
Desalniettemin heb ik het verhaal heel graag gelezen, ik was nieuwsgierig tot het einde. Een fijne leeservaring!
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Check-out van Juultje van den Nieuwenhof
Dit Young Adult boek van Nederlandse makelij is echt een boek
voor kids tussen 12 en 15 jaar. De schrijfster, Juultje van den
Nieuwenhof, is docente Nederlands en drama. In 2013 won ze
de Crimezone YA-schrijfwedstrijd. Sindsdien zijn er twee YAthrillers van haar hand verschenen: Delete en Disconnect.
Naast het schrijven van spannende verhalen voor jongeren
maakt ze ook graag scripts voor theaterproducties, die ze zelf
regisseert.
De leerlingen van 5 havo gaan op introductiereis naar Berlijn.
Ze kunnen nog steeds niet begrijpen waarom Chaya uit hun
klas zelfmoord gepleegd heeft. Voor de zomervakantie heeft
ze zichzelf opgehangen. In Berlijn gebeuren er vreemde dingen: er wordt een groepsapp aangemaakt op de telefoon van
Chaya, terwijl ze dood is. Een klasgenoot krijgt een ongeluk en
moet naar het ziekenhuis. En er duiken schokkende snuffmovies op. Tijdens een voorstelling van The Blue Man Group
ontdekt 5 havo de ware reden achter Chaya's gruwelijke dood…
Leuk gegeven, en ik moet toegeven dat de plot toch echt wel
spannend is geschreven. Niet echt verrassend, want je voelt de
bui na 3/4 van het boek wel een beetje hangen als een van de
klasgenoten toch een beetje vreemd gaat doen en je de diverse hints in de tekst meepikt. Dat kan heel goed komen omdat
ik de 15-jarige leeftijd natuurlijk allang ben gepasseerd, maar
ik kan me ook wel voorstellen dat iemand van de leeftijd waarvoor het boek bedoeld is de plot echt supergoed en toch verrassend vind.
De titel Check-out ligt in de lijn van eerdere titels die ze
schreef: Delete en Disconnect, en is vast bedoeld om lezers te
trekken, maar vond ik niet echt bij het verhaal passen. De
tekst onder de titel ‘Je kunt elk moment uitchecken, maar je
kunt nooit meer weg’ slaat totaal niet op de inhoud. Jammer!
Dat is gewoon de buitenkant spannender maken dan het is.
Het boek is dun, en heeft niet echt een mooie diepgang. De
karakters blijven wat oppervlakkig hierdoor. Het verhaal zelf is
voor iedereen ouder dan 15 toch wat matig, maar dat komt
ook voornamelijk door het taalgebruik. Ik ben vast ouderwets,
maar toen ik 15 was (en ik was behoorlijk voorlijk) hadden we
het als vriendinnen onder elkaar niet over ‘neuken’. Tegenwoordig zal dat toch anders zijn vermoed ik, als ik dit lees...
Ik irriteerde me toch ook aan de schrijfstijl die in zijn totaal
toch wel erg kinderlijk is (en dus waarschijnlijk toch wel goed
voor young adults) en me daardoor ook niet echt het verhaal
in wist te slepen. Maar het leest wel snel doordat het dun is en
er een vrij grote letterspiegel is opgezet.
Het boek handelt wel over volwassen thema’s als depressie,
zelfmoord en online seks: iets dat je als ouder toch wel moet
weten voor je je kind dit boek laat lezen omdat er misschien
vragen komen of ze vreemde ideeën krijgen. Het laat zien hoe
de scholieren in het boek omgaan met de dood en doet toch
wel overkomen dat seksfilmpjes van een klasgenote de normaalste zaak van de wereld zijn. Iets om even in de gaten te
houden dus.
Het boek krijgt wel een voldoende: 6. Maar ik ben stikbenieuwd wat de Young Adults er zelf echt van vinden!
Ben je lezer van Kings Things en heb je of ken je een kind
tussen de 12 en 15 jaar en denk je dat dit boek wel wat
voor hem/haar is? Mail onze secretaris met de naam- en
adresgegevens: onder alle inzenders wordt dit boek verloot!
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Over de film:

Regie:
David Merriman

Sheridan heeft een flinke geldschuld bij de
gevaarlijke “Mr. Wizard”. Om zijn schuld af
te betalen, dwingt deze crimineel hem om
een kind te ontvoeren.

Genre:
Horror
Cast:
Jeff Hallman…
Sheridan
Daniel O'Brien…
Popsy
Charlie Barber…
Mr. Wizard

IMDB:
Naar de IMDB-pagina

FANCLUB

door Chrissy

Deze verfilming van Stephen Kings verhaal ‘Popsy’ kent hoge pieken en diepe
dalen. Sommige elementen van de film
staan bol van de creativiteit, maar op
andere punten faalt de film jammerlijk.

Speelduur:
10 min 53 sec

Voorbeeldscene:
Zie YouTube

KI NG

Mijn mening:

Jaar van uitgifte:
2016

Teaser:
Zie Vimeo

STEPHEN

Sheridan is ten einde raad en besluit de opdracht uit te voeren. Hij vindt een klein
meisje dat op zoek is naar haar vader.
Sheridan weet haar met een list in zijn auto
te lokken. Tijdens de autorit blijkt het meisje echter niet zo onschuldig als zij lijkt. Ze
is een vampier, en haar vader is naar haar op zoek. Dan staat Sheridan oog in oog met de oeroude vampier ‘Papsie’. Al snel heeft hij ontzettend veel spijt van zijn beslissing om het kind te ontvoeren, maar ‘Papsie’ maakt hem al snel duidelijk dat er met hem niet valt te sollen.

Isobel Merriman…
Vampire

Film gebaseerd op:
Papsie / De Kindervanger (uit: Nachtmerries en Droomlandschappen)

8

Hoofdrolspeler Jeff Hallman heeft de
uitstraling van een gladde, ietwat
onzekere crimineel. Dat past prima bij
het personage. Helaas is een goede uitstraling geen garantie voor een goede
acteerprestatie, want op sommige
momenten verliest zijn personage zijn
geloofwaardigheid doordat Hallman zich
schuldig maakt aan ‘overacting’.
Regisseur Merriman vertelt het verhaal
middels een aantal kenmerkende scènes,
die met elkaar verbonden worden door
getekende storyboards (die enigszins
comic-achtig aanvoelen). Dit geeft de film een leuk speels effect, wat zeker een enorm pluspunt
is. Het heeft echter ook een nadeel: het verhaal is namelijk flink uitgekleed.
De belangrijkste plot-wendingen zitten natuurlijk in de film, maar het had allemaal wat meer
uitgediept mogen worden.
De special effects voelen wat goedkoop aan, maar daarentegen zijn de make-up effecten van de oeroude vampier werkelijk fantastisch. Het beestachtige gelaat van
de vampier is duidelijk gebaseerd op de oude horrorfilms, waarin de vampiers duidelijk geen hoog Twilightgehalte hebben.
De film speelt zich voor een groot deel in de avond/
nacht af, zodat het geheel wat donker aanvoelt.
Toch is dat een begrijpelijke keuze, want dit maakt de
film vele malen angstaanjagender dan wanneer
Merriman gebruik zou maken van grafisch geweld en
bloedvergieten.
Toch heb ik over het algemeen best een goed gevoel overgehouden aan deze verfilming, al had
een iets meer uitgebalanceerd verhaal en iets beter acteerwerk geen kwaad gekund.
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Regie:
James DeMonaco
Genre:
Horror / actie
Cast:
Frank Grillo,
Elizabeth Mitchel,
Mykelti Williamson
en anderen
Film gebaseerd op:
The Purge uit 2013
Jaar van uitgifte:
2016
Speelduur:
105 minuten
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The Purge - Election Year

In The Purge — Election Year gaat het verhaal verder
waar het in The Purge — Anarchie gebleven is. Het is nu
twee jaar geleden dat Leo Barnes zich ervan weerhouden heeft om wraak te nemen tijdens de Purge-avond.
Inmiddels is hij hoofd beveiliging van senator Charlie
Roan, met als missie haar te beschermen in de strijd om
het presidentschap en het overleven van het jaarlijkse
ritueel dat de armen en onschuldigen op scherp zet.
Wanneer er vervolgens verraad plaatsvindt, worden ze
gedwongen de straat op te gaan. Uitgerekend op de
avond dat er geen hulp beschikbaar is…
Het Amerika van de toekomst is vervallen tot een levensgevaarlijk land. De toekomstige regering heeft ingesteld
dat er één avond per jaar is waarin je ongestraft misdaden
mag begaan. Dat wordt zuiveren (purging) genoemd. Hierdoor zijn de misdaadcijfers drastisch gedaald. Toch komt
er steeds meer kritiek op deze Purge-avond. Vooral de
arme bevolking is het slachtoffer van de zuiveringen. Een
protestbeweging is ervan overtuigd dat de zuiveringen door
de regering gebruikt en gefinancierd worden om van deze
groep mensen af te komen die leven van de bijstand. Deze
mensen kunnen zich geen dure beveiligingssystemen permitteren om zich achter te kunnen verschansen die ene
avond per jaar.
In dit deel zijn we in het verkiezingsjaar beland. Er is een vrouwelijke senator die zich verkiesbaar heeft gesteld en tegen de zuiveringsavonden is. De huidige regering is daar niet van gediend
en zorgt er door middel van een wetswijziging voor dat deze senator vogelvrij wordt op de Purgeavond.
Dat de bedenkers van The Purge na twee delen toch nog een keer hetzelfde verhaal in een nieuw
jasje weten te vertellen verbaasde mij eigenlijk een beetje. Op zichzelf is het verhaal van de
eerste Purge-film al magertjes. Toch is dit deel weer de moeite van het kijken waard. De nadruk
ligt helaas niet zozeer op het moorden zelf, de eerste paar minuten van de film doen je echter
anders geloven. Het ontaardt toch een beetje in een actiefilm met bijzondere figuren die eropuit
zijn iedereen te vermoorden die zich op deze avond op straat durft te begeven.
De senator en haar lijfwacht, de
hoofdpersoon uit het tweede deel,
proberen de nacht door te komen zonder vermoord te worden door speciale
legereenheden en de zonderlinge
figuren die druk bezig zijn te zuiveren.
Ook al heb ik dit nu al twee keer gezien, het blijft vermakelijk.
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www.stephenking.nl
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Kings Things Archief
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Kings Things
Redactie:
Chrissy van der Haven, Peter R. van Veen,
Danny Paap, Jeroen de Vries, Vicky Smets
Mirjam Zwiggelaar en Marco Althuiszes
Illustraties:
Martine Bleijen
Eindredactie:
Chrissy van der Haven en Jan Janssen

Pagina 24

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.

