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20 ontzagwekkende zaken over Stephen King
waardoor je nog meer van hem zult gaan houden

Win boeken van
Mark van Dijk & Anthonie Holslag
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Bij de cover: 2017 is natuurlijk het jaar dat de nieuwe films van
De Donkere Toren, The Mist, Mr. Merdedes en IT uitkomen. We
vonden de foto van de nieuwe IT zo mooi, dat we onze boekenlegger ervan hebben laten maken. Die krijg je als een prijs wint, of
iets bestelt in de shop op stephenking.biedmeer.nl of boekwinkeltje Stephen King Fans!
Wat gaat de tijd toch snel: het is alweer tijd voor de Kings Things
van februari! We hopen dat je alle feestdagen in goede gezondheid
hebt mogen doorbrengen, en je goede voornemens voor 2017
mogen uitkomen. Natuurlijk hebben ook wij goede voornemens…
In 2017 gaan we weer meedoen aan de boekenmarkten in Wageningen en Deventer. We gaan ons bezinnen op andere mogelijke activiteiten en natuurlijk sturen we ook weer 10 keer een Kings Things.
Lees meer in het voorwoord van onze voorzitter op de volgende
pagina!
We hopen dat we ook in 2017 weer mooie prijzen mogen blijven
weggeven. En daarover gesproken: daar beginnen we alvast goed
mee, want we hebben boeken weg te geven van Mark van Dijk en
Anthonie Holslag. Kijk snel verder in deze Kings Things wat je daarvoor moet doen om in aanmerking te komen! En op facebook kwam
de eerste boekenactie alweer voorbij: de doos van Herman was er
weer, en we maakten 7 fans blij met een doosje boeken.
In deze eerste Kings Things van 2017 vind je behalve het laatste
nieuws natuurlijk ook een Lucky Quarter, boek–, film– en dollarbabyrecensies en dit keer hebben we 20 ontzagwekkende zaken
waardoor je nog meer van Stephen King gaat houden vertaald en
opgenomen. Natuurlijk is er ook weer een prijsvraag en een nieuwe King for a year en een nieuwe illustratie van Martine.
Kortom, genoeg om je weer even te vermaken… Veel plezier!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 2

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 2341 fans
1583 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!

Wat gaat 2017 ons brengen? - onze voorzitter aan het woord
Beste Constant Reader,
De eerste Kings Things van 2017. Altijd een momentje voor de voorzitter van de fanclub om kort
terug te kijken en ook te proberen om een blik in de toekomst te werpen.
2016 was een wat vreemd jaar voor de fanclub. We stonden uiteindelijk alleen op de boekenmarkt in Deventer en dat was een groot succes. Heel veel boeken verkocht, heel veel fans gesproken en heel veel nieuwe inschrijvingen op Kings Things.
Op boekengebied was 2016 een erg rustig jaar. Alleen het derde deel van de Mr. Mercedes trilogie, Wisseling van de wacht, verscheen in het Nederlands. Op filmgebied gebeurde er wel het
nodige. Zo werd lang uitgekeken naar de verfilming van Cell, en volgen we natuurlijk allemaal
het nieuws over de verfilming van De Donkere Toren en Mr. Mercedes. Bovendien komt Pennywise als het goed is weer terug op het witte doek.
Helaas was de fanclub genoodzaakt om de fanclubdag dit jaar te annuleren. En dat is ook de reden waarom wij ons als fanclub in 2017 gaan afvragen wat er anders moet en kan. Wij gaan hierover met het bestuur en onze vaste vrijwiligers eens stevig in discussie en zullen jullie uiteraard
zo spoedig mogelijk laten weten wat we in 2017 en de jaren daarna van plan zijn.
Want één ding staat wel vast. Wij vinden het runnen van de fanclub nog steeds veel te leuk om
er mee op te houden en zolang King nog boeken en verfilmingen blijft maken, is er nieuws dat
we met jullie willen delen.
Als laatste mijn (en onze) dank aan onze vrijwilligers en aan onze (twee) donateurs. Veel Kings
Things plezier in 2017 en we zien jullie graag een keer in levende lijve dit jaar.
Lange dagen en aangename nachten!
Peter van Veen
Voorzitter (en penningmeester)

FEBRUARI

2017

15E

Nieuwsflits

JAARGANG

NR:

1

STEPHEN

KIN G

FANCLUB

Donkere Toren boekenserie Unearthed & Untold
Op vrijdag 13 januari kwam de
uitgesteld
film Unearthed & Untold: The
Het kon inderdaad niet missen: nu de Donkere Toren film is uitgesteld tot dit jaar
zomer, schuift ook de uitgave van de boeken netjes mee op. Nog wachten tot in de
zomer dus. Ook de kaft staat nog niet
vast; er zou wel eens een echte filmeditie
kunnen komen. Het wachten is dus op de
film. McConaughey sprak in dit interview
over zijn rol in de Dark Tower film.

Path to Pet Sematary uit. De
documentaire hield filmmakers
John Campopiano en Justin
White bijna vijf jaar bezig om
te complementeren. Hij is op
diverse digitale kanalen te
vinden (Amazon Prime, Roku,
Hulu). Het is niet bekend of er
ook een DVD zal komen.

The Mist - tv-serie verfilming
The Mist wordt omgezet naar een tv-serie, die van juli
afgelopen jaar tot november werd opgenomen en geregisseerd door Michael Mahoney. Ze vertellen er meer
over op Halifaxmag.com en daar zijn ook foto’s van de
set te zien. Lees hier een interview met Luke Cosgrove
over zijn rol als Jay Heisel. Dread Central rapporteerde
nieuws over de plot van de tv-serie: Er zijn meer verdeelde groepjes die de Mist moeten overleven. Bijvoorbeeld een moeder in een winkelcentrum met haar dochter en haar dochter’s verkrachter, een man met geheugenverlies, een dochter die op een andere plek vastzit
dan haar vader enz. In juni de première op Spike.

Slipcase
Bij Cemetery Dance publications was een tijdje een mooie
slipcase
bij
de
US-versie
van Charlie the Choo-Choo verkrijgbaar, maar die is alweer
out of print en niet meer te
bestellen.

Gerald’s Game
Heel misschien zal Netflix de nieuwe Gerald’s Game
(Spelbreker) in de lente uitzenden. Lees hier meer.

Mr. Mercedes verfilming
Oude Pennywise
Men is bezig met het maken van een documentaire over
het verfilmen van de oude IT. Bart Mixon is de man achter de originele Pennywise, gespeeld door Tim Curry.
Hij is de man die het uiterlijk bedacht, en ook alle vormen die Pennywise moest aannemen. Destijds had hij
geen idee hoe populair Pennywise zou worden, maar na
25 jaar is hij nog steeds tevreden met het resultaat.
Natuurlijk gaf Curry ook op spectaculaire wijze vorm
aan de rol.
Er zou veel
ongezien
materiaal
zijn van de
oude film.
De nieuwe
Pennywise
ziet er volgens hem
veelbelovend uit en
hij is benieuwd.
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Er is een extra casting-oproep geweest
voor de verfilming van Mr. Mercedes. De
regels van deze casting verraden wel in
hoeverre de film trouw zal zijn aan het
boek. De film wordt in Charleston, South
Carolina, opgenomen. Het castingbureau
is nog op zoek naar een blanke tweeling (liefst vrouwelijk) van 7-9 maanden oud en ze hebben daar $1000
voor over. Ook zoeken ze 13-15 jaar oude jongens die
straathockey kunnen spelen. Ook dit kwam voor in de
boeken van King, dus het lijkt een goed teken… (zie ook
de casting facebookpagina) De bedoeling is dat ze eind
februari gaan starten met het filmen van deze 10-delige
serie. Aan de cast was Ann-Magret (bekend uit CSI en
Law & Order — foto li) toegevoegd, maar ook al weer
vervangen: de rol van Ida Silver (foto re), de buurvrouw
van Hodge, is nu voor Holland Taylor. Ook de rol van
Deborah Hartsfield is ingevuld: Kelly Lynch (foto onder)
doet ook mee. Jharrel Jerome zal de rol van Jerome
Robinson op zich nemen.

1 april! K
ker in je b
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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 word ook (maandelijkse)
sponsor! Dank ook aan iedereen die een of meer boeken
bestelde in onze shop!
Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug,
dan kunnen we dit blijven doen! Ondersteun ons werk
en stort een bedrag(je) naar keuze op bankrekening
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King
Fanclub te Utrecht.

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
Als je nieuwe boeken, muziek of films wilt bestellen via het internet, kun je heel goed terecht bij Bruna of ECI, maar ook bij
e-books.nl en Boekentip.nl. Wij maken gebruik van een associated programma bij hen, wat wil zeggen dat we van iedere
verkoop een heel klein percentage in onze fanclubkas gestort krijgen. Maar alle kleintjes tellen mee voor ons! Dit geldt
overigens voor alle producten die zij online aanbieden, niet alleen voor Stephen King gerelateerde zaken! Om voor de
eigenaar van het associated programma duidelijk te maken dat je via ons komt en om het percentage aan ons toe te kunnen
kennen, moet je wel bestellen via de link onder de banner in deze Kings Things of op de website!
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar ook
nieuw en naast een klein beetje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen King-boeken. Er is een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van
meerdere boeken nog goedkoper uit bent. De boeken zijn al niet duur, en er gaat
altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!
Er zijn ook poppetjes, DVD’s, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes
met bedels met een Stephen King thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je
kunt aankopen vanuit beide winkels met elkaar combineren!
Verzenden via DHL duurt wel iets langer, maar de kosten zijn ook lager: Voor 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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BOEKEN WINNEN!

1 april! K
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Bloeddorst van Mark van Dijk

Boeken van Anthonie Holslag

Dit spannende boek van
Mark van Dijk gaat over
een kannibalistisch genootschap dat in het diepste
geheim in Nederland opereert. De jongen Jack
wordt ontvoerd en Jim
Nieuwpoort, hoofd van de
tactische recherche, leidt
het onderzoek om de jongen te vinden.
We recenseerden het al
eerder met een mooi cijfer
in Kings Things en nu kun
je het dus winnen! Mark
heeft ons 4 exemplaren
gestuurd, dus we gaan 4 mensen blij maken.

Van Anthonie kregen we
een hele stapel boeken
om te verloten!

Wat moet je hiervoor doen?
Stuur een mail naar fanclub@stephenking.nl. Doe
dit voor 20 februari a.s. en zet in de omschrijving:
PRIJSVRAAG MARK. Vermeld je naam en adresgegevens, en geef het juiste antwoord op de volgende som. Reken uit:
Het jaar waarin Mark van Dijk geboren is MINUS
het aantal pagina’s van het boek Bloeddorst MINUS
188.
Dat cijfer stuur je naar ons op!

Hij bedacht drie pittige
vragen, waarvan je de
antwoorden op zijn website kunt vinden.
Als je 1 vraag goed hebt,
dan maak je kans op het
boek Stilte is goud
waard.
Als je 2 vragen goed
hebt, dan kun je een set met Stilte is goud waard
en LOOP winnen.
Als je ze alle 3 goed hebt, dan is een setje van
Stilte en zijn allernieuwste boek: In het Kille Ochtendlicht (zie recensie in deze Kings Things) heel
misschien wel voor jou!
Dit zijn de vragen:
1 Welke drie boeken vormen een eenheid?
2 Naar welk goed doel gaat het geld van In het
Kille Ochtendlicht?
3 Met welk nummer van Pearl Jam vergelijkt de
schrijver zijn laatste boek?
Stuur de goede antwoorden, samen met je naam
en adresgegevens op naar fanclub@stephenking.nl.
Doe dat voor 20 februari a.s. en zet in de omschrijving PRIJSVRAAG ANTHONIE.

Pagina 6

FEBRUARI

2017

15E

JAARGANG

NR:

1

STEPHEN

KIN G

FANCLUB

NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag dec/jan
Vorige maand moest je ons de titels toesturen van 5 verhalen die zich afspelen in Castle Rock; het toneel van negen (9!) verschillende King-verhalen.
Als je vijf van deze verhalen noemde, deed je mee voor de prijs in de hoge
hoed: Dodelijk Dilemma, Cujo, Het lijk (uit: 4 Seizoenen), De vrachtauto van
Oom Otto (uit: Duistere krachten), Mevrouw Todd gaat binnendoor (uit: Duistere krachten), De duistere
kant, Spookfoto's (uit: Schemerwereld), De Noodzaak en als laatste Het laat je niet los/Het grijpt je aan
(uit: Nachtmerries en Droomlandschappen)
De winnaar is geworden: Ruud van der Zijden uit Dinther.
Die wilde ‘De eerste mens’ van Richard Bintanja winnen, en dus gaat dat binnenkort voor je op de post!
Vast veel leesplezier!

Prijsvraag februari
Klinkergebrek
Hieronder staat een openingszin van één van Kings boeken. Helaas zijn alle klinkers bij de uitgever
weggevallen... Kun jij herleiden hoe de zin luidt, en van welk boek deze zin afkomstig is?
g dnkrk hd n Dtsn t 1997 d ndnks d hg klmtrstnd ng prm lp, mr bnzn ws dr, vrl vr n mn zndr bn, n ht
Ct Cntr lg n d ndr knt vn d std, ds bslt h d ltst bs t nmn.
Stuur je antwoord vóór 20 februari 2017 naar het volgende e-mailadres: fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel “prijsvraag februari”.
Kies ook een boek uit de lijst hieronder, en vergeet je adresgegevens niet, zodat we je de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
1. Hoop & Rood van Jon Skovron (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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King over zijn jeugd
"The things that really scare us are the things that are
going on just outside the spotlight that you can’t quite
see" Stephen King - 22 0ktober 1989. Bekijk het interview
met King.

Dark Tower foto en making of boek
Hier zie je Idris Elba als Roland Deschain en Mattew McConaughey als The Man in Black op de set.
Er komt een deluxe geillustreerd boek uit over het maken
van de Dark Tower movie. Van casting tot locaties, tot interviews met de acteurs en bijvoorbeeld costume designers…
Ook wordt er gediscussieerd over de oorsprong en invloeden
van de saga, en zijn er profielen van Roland en The Man in Black te lezen. Ook Mid-World komt aan bod. Voor
$40.00 staat het op Amazone (nog geen cover bekend). Het heet The Making of the Dark Tower: The Art of the Film

Dark Tower in Reality

door Marco

In 2014 werd de Toren van Spannenburg eenmalig voor het publiek
opengesteld. Deze telecommunicatietoren in Tjerkgaast is met zijn 118
meter het hoogste bouwwerk van Friesland.
Aangezien ik er vroeger menigmaal langs ben gefietst, was dit dé kans om
van het uitzicht over de Friese waterwegen te genieten. De toren heeft
altijd al iets mystieks en ongrijpbaars over zich gehad.
We stapten in de lift die ons naar boven zou brengen. Ik draaide me om en
keek naar het display die de verdieping aangaf. Tot mijn grote verbazing
zag ik een wel heel bekend en magisch getal.
De Donkere Toren in het waar van Friesland stond al vanaf het wanneer van
1972 pal voor mijn neus!
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door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

Pagina 9

2016

Datum:

Soort:

Details:

Zomer 2017

boek

De Scherpschutter
ISBN: 9789021019468
10,00 voor 320 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie

Zomer 2017

boek

Het Teken van Drie
ISBN: 9789021019499
12,50 voor 400 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie

Zomer 2017

boek

Het verloren Rijk
ISBN: 9789021019512
12,50 voor 496 blz.
Omslag kan nog wisselen i.v.m.
filmeditie

17 mei 2017

Boek

Midprice editie van Bazaar van
Boze Dromen.
ISBN 9789021020167
12,50 voor 576 blz.
Ebook
ISBN 9789024569892 voor 9.99
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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 13 april 2015

On Writing, gereviewed door Kit Power
Ik moet je iets vertellen: Ik heb een klusje om een blog te schrijven voor de eerlijk gezegd
nogal prachtige Gingernuts of Horror-website. Een groot deel van hoe ik aan dat klusje kwam
is te danken aan een serie genaamd 'The Book That Made Me' – die kort gezegd gaat over het
schrijven van een kort (of in mijn geval, niet zo kort) essay over het boek dat er voor zorgde
dat je een schrijver werd.
Ik koos Stephen Kings 'IT', dat ik gelezen heb toen ik elf was, en Jim, de site-eigenaar, vond
het goed genoeg om me te laten beginnen aan een nieuwe serie genaamd 'The Film That Made
Me', en vanaf daar gingen de dingen verder tot het punt waar ik nu ben, een maandelijkse
column schrijvend genaamd 'My Life In Horror' over vroege horrorinvloeden.
Er is echter nog wel een puntje – hoewel ik niet echt tegen Jim loog in die eerste column, heb
ik ook niet precies de hele waarheid verteld. Ja, ik las 'IT' toen ik elf was, ik las het ieder jaar
voor de daaropvolgende acht of negen jaar, ja, ik lees het nog steeds opnieuw elke drie of
vier jaar en ja, het is zonder twijfel nog steeds mijn favoriete boek van Stephen King, groot
dom einde en alles.
In die zin is het absoluut het boek dat me ‘maakte’. Maar er is een ander boek, een ander
boek van Stephen King in feite, zonder welk ik waarschijnlijk nooit dat artikel zou hebben
geschreven, dit artikel of welk van de korte verhalen, novellen of de roman die ik in de afgelopen drie jaar geschreven heb dan ook. Dat boek is ‘On Writing’. En ik kan zonder overdrijving zeggen dat het mijn leven heeft veranderd.
Het boek zelf is een slank exemplaar. Toen ik het boek opnieuw las voor dit artikel, werd ik daar weer door getroffen – helemaal als je je bedenkt dat het eerste derde van het boek eigenlijk een soort gedenkschrift is (gelabeld met de karakteristieke
King-nederigheid als 'C.V.') en het laatste gedeelte in beslag wordt genomen door het verhaal van de aanrijding door de Minivan die hem in de zomer van 1999 bijna doodde. De sectie van het boek waar het eigenlijk gaat over 'On Writing' is slechts 40%
van het totale aantal pagina's. Dat is een beetje misleidend – nog eens 10% wordt in beslag genomen met 'What Writing Is' en
een hoofdstuk genaamd "Toolbox" dat, zoals je mag verwachten, over de moeren en bouten en de mechanica van de kunst
gaat (en bedrieglijk om een andere reden waar ik nog op terug kom). Toch, voor een man met een welverdiende reputatie
voor breedsprakigheid, is het een dodelijk snel te lezen boek.
Dat is volkomen bewust. In het 'tweede voorwoord', opent King met de volgende zin: "Dit is een kort boek omdat de meeste
boeken over schrijven zijn gevuld met onzin." Er zit een directheid in deze verklaring die mij zeer sterk aansprak. Ik vind advies over creatieve bezigheden in het algemeen en schrijven in het bijzonder van nature uiterst verdacht. Misschien is het alleen maar een vooroordeel, maar ik denk dat het beste schrijven (of eigenlijk de beste creativiteit in het algemeen) voortkomt uit instinct gefilterd door intellect, niet andersom. Met andere woorden 'schrijf vanuit het hart, bewerk het vanuit het
hoofd'. Het was ongelooflijk spannend voor mij om te ontdekken dat dit standpunt werd gedeeld door de auteur van een aantal van mijn favoriete verhalen, de schrijver die ik, denk ik, nog steeds moeten noemen als degene met de grootste creatieve
invloed op mij.
Deze filosofie vind je door heel het boek terug, het zogenaamde "vlees" van het boek. We leren dat King zelden het einde
kent, en zelfs nog zeldener voldaan is wanneer hij dat wel doet (een verklaring die niet als een schok zal komen voor sommigen van zijn critici) - The Dead Zone is de enige keer dat hij blij was met hoe dat voor hem uitpakte. Verhalen ziet hij als een
combinatie van karakters en situaties, iets dat biologisch in elkaar overvloeit, zoals de personages tot leven komen en interactie hebben met welke shit dan ook in hun leven gegooid wordt. Een verhaal is een fossiel, vertelt hij ons, een object gevonden
onder de aarde. Jouw werk als schrijver is het om dat fossiel voorzichtig uit de grond te halen, woord voor woord, haar vorm
ontdekkend terwijl je graaft en wroet. In deze analogie is het einde al kennen als een drilboor; zeker gaat het je lukken om
iets te produceren, zo betoogt hij, maar meestal zul je het fossiel versplinteren in het proces. Je zult het verhaal ombrengen.
Het is een opwindend idee, dit trekken van verhalen uit de aarde van het onderbewustzijn, het schrijven als een soort semihypnotische trance. Het idee dat dit was hoe zulke immense genre-klassiekers als The Shining, Pet Semetary en The Stand zijn
geproduceerd, was ronduit onthutsend voor mij. Eigenlijk, is het onthutsend, tegenwoordige tijd. Nogmaals, ik weet dat sommige critici slechts hun wenkbrauw zullen optrekken om deze verklaring van King, omdat het voor hen geen verrassing is, maar
voor mij, als een nieuwe schrijver die nog steeds bloedend op weg is naar de finish van zijn eerste, betrekkelijk korte roman,
is dit zowel verontrustende als bijzonder spannende informatie.
Elders biedt hij goed advies over de voorbereiding, enkele gedachten over kritische lezers en wanneer en hoe ze te gebruiken.
Een bijzonder krachtig stuk advies, waar ik me voor het grootste deel stevig aan vasthoudt, is het plaatsen van je verhaal in
een lade zodra je klaar bent, voor ten minste 6-8 weken, zodat je wat afstand neemt voordat je terugkomt voor de tweede
ronde. Ook dringt hij erop aan dat de sleutel tot het worden van een goede schrijver (uitgaande van een bescheiden basislijn
van kunde) is, veel lezen en veel schrijven veel, en dat er geen snellere weg voor bestaat.
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Is dit allemaal perfect advies? Natuurlijk niet. Om te beginnen werd het geschreven in 1999,
en er zijn sindsdien één of twee dingen gebeurd in de wereld van de uitgeverij. Hoewel ik
denk dat het advies over hoe een agent te krijgen waarschijnlijk nog wel van toepassing is, is
er een waar mijnenveld van de opties die niet beschikbaar waren toen dit boek voor het eerst
werd geschreven, en in die zin is dit deel zeer gedateerd. Het is een klein punt, en één dat
niet heel veel afdoet aan het boek in het algemeen, maar ik zou een gloednieuwe schrijver
op dit gebied zeker aanraden hier heel veel meer over te lezen.
Het belangrijkste is echter hoe verdomd inspirerend dit allemaal is. Toen ik voor het eerst las
dat King zei: "Heb je werkelijk toestemming nodig om te mogen schrijven? Vooruit dan, ik
geef je toestemming." ging er een hele batterij lichten aan in mijn hoofd. Toen hij zei dat
alles wat je hoeft te doen is het serieus nemen en het elke dag doen, toen hij sprak over het
hebben van een grote schaal boven het bureau waaraan hij schreef toen hij begon, gevuld
met afwijzingsbrieven, en het gaat hier om Stephen King!, was dat een openbaring. Hij was
niet geboren als een wereldveroverende auteur – hij werkte en werkte en werkte eraan. En
ja, hij had natuurlijk talent, en ja op een gegeven moment had hij geluk, maar vooral, hij
werkte eraan en werd nog beter. Ook... nou, hij vertelt ons ook dat hij het gratis zou doen
als het zou moeten, en deze anekdote geeft het bewijs van deze verklaring, omdat hij dat
jarenlang gedaan heeft.
En dat is waarom ik over dit boek wilde schrijven voor dit
project. Want hoewel ik voor onbepaalde tijd met anderen
over een 'favoriet' of 'beste' boek van Stephen King kan discussiëren, ben ik er vrij vast van overtuigd, vooral na het
opnieuw lezen van dit boek, dat 'On Writing' beschouwd zal gaan worden, terecht, als zijn
belangrijkste boek. Want hoewel zijn fictie velen geïnspireerd zal hebben tot een liefde voor
lezen en voor het genre, ben ik ervan overtuigd dat mijn ervaring met 'On Writing' een absoluut typische is. Ik weet zeker dat dat er een hele generatie van schrijvers nu aan het werk is
en dat ze dat doen als een direct gevolg van het oppakken van dit boek en geïnspireerd raken
door het boek, en talloze toekomstige generaties dat ook zullen doen. Ik geloof echt dat dit
boek Kings grootste en meest duurzame nalatenschap zal blijken te zijn - honderdduizenden
vertellers die de pen zullen oppakken als een direct gevolg van het lezen van 'On Writing'.
Voor een man die duidelijk zo verliefd is op de eindeloze sensatie en de mogelijkheden van
het verhalen vertellen, kan ik me geen fijnere prestatie voorstellen. Ik weet voor mezelf dat
welk succes ik met mijn schrijven ook zal bereiken, bescheiden of enorm, ik altijd in het krijt
zal staan bij deze man, en dit boek. Ik zal niet de enige zijn.
Of zoals King zegt aan het eind van het On Writing gedeelte:
“Schrijven heeft niets te maken met geld verdienen, beroemd worden, vrouwen versieren,
met ze naar bed gaan, vrienden maken. Uiteindelijk schrijf je om het leven te verrijken van
degenen die je werk zullen lezen, en ook om je eigen leven te verrijken. Het is een kwestie
van opstaan, gezond worden en je moeilijkheden overwinnen. Gelukkig worden? Ja, gelukkig
worden. Een deel van dit boek – misschien een te groot deel – ging over de manier waarop ik leerde schrijven. Een groot deel
ging over de manier waarop jij beter zou kunnen schrijven. De rest, en misschien het beste, is een vrijbrief: je kunt het, je
zou het moeten doen, en als je moedig genoeg bent om te beginnen, zul je het ook doen. Schrijven is magie. Het is net zo
goed het water des levens als elke andere vorm van kunst. Het water is gratis. Dus drink het. Drink het en doe je tegoed. ”
Amen, broeders.
PS
Ik heb hierboven beweerd dat slechts 50% van het boek het werkelijke 'On Writing'
deel was, wat om een paar redenen misleidend was. De tweede van die redenen, die
ik me pas realiseerde bij de laatste keer doorlezen, is dat zowel het hoofdstuk 'CV' als
ook het hoofdstuk ' On Living: A Postscript' (dat het ongeluk met de Minivan behandelt) in feite masterclasses zijn in het vertellen van korte verhalen door een man op
het hoogtepunt van zijn kracht. Ze zijn zo fantastisch goed geschreven dat ik het zelfs
eerst niet opmerkte; pas nu, terugkijkend met het voordeel van vier jaar van mijn
eigen bescheiden ervaring met proza, zie ik hoe verbluffend goed deze secties zijn
geschreven. Als u het nog niet onlangs gedaan heeft, smeek ik u terug naar te keren
naar dit boek en uzelf te trakteren – u zult onmiddellijk zien wat ik bedoel, denk ik.
----Kit Power woont en schrijft in Milton Keynes, Engeland, en staat erop te laten weten
dat hij dat prima vindt. Zijn korte donkere fictie is verschenen op vele plaatsen, met
inbegrip van Splatterpunk Magazine, ' Widowmakers: The James Newman Benefit Anthology', de bloemlezing 'At Hell's Gate II', en andere. Hij heeft ook twee novellen
geschreven – één gepubliceerd door Black Beacon Books ((‘The Loving Husband and
the Faithful Wife ') en de andere heeft hij zelf uitgegeven (Lifeline).
Bekijk zijn Amazon schrijverspagina hier
Hij schrijft ook voor de Gingernuts Of Horror website, met name een maandelijkse
serie genaamd ‘My Life In Horror’ Als je van bovenstaande genoten hebt, kunnen verhalen van gelijke kwaliteit hier gevonden worden.
Hij is ook de leadzanger van de bijna legendarische langharige rock-en-roll band ‘The
Disciples Of Gonzo. Hen kun je hier vinden.

Pagina 11

FEBRUARI

2017

15E

JAARGANG

NR:

1

STEPHEN

20 ontzagwekkende zaken…

KIN G

FANCLUB

vertaling door: Peter

over Stephen King waardoor je nog meer van hem zult gaan houden

Door: Bri Thomas- 14 november 2016- In: Pop Culture
Stephen King schrijft al jaren, en zelfs degenen die niet van enge films houden kunnen zijn kunst waarderen. Klassiekers zoals
The Shining en Cujo achtervolgen ons, maar er is meer aan deze man dan alleen mysterieuze romans.
King moest bijvoorbeeld het eerste leerjaar overdoen vanwege frequente afwezigheid. Na 9/11 liet iemand een pakket achter
voor zijn deur, dus de explosieven opruimingsdienst werd ingeschakeld – maar het bleek gewoon een kopie van IT te zijn. De
auteur wordt bij voorkeur Steve genoemd. En Steve heeft, net als wij, angsten (meerdere eigenlijk!) en een passie voor zijn
favoriete team (de Boston Red Sox), en hoewel zijn carrière heeft geleid tot talrijke successen, is het niet allemaal rozengeur
en maneschijn geweest. Geïntrigeerd? Lees verder...
20. Hij is dol op openingszinnen.
In een interview met The Atlantic zei Stephen King: "er zijn allerlei theorieën en ideeën over wat een
goede openingszin is. Het is een lastig ding en moeilijk om over te praten over want ik denk niet conceptueel terwijl ik werk aan de eerste versie - ik schrijf gewoon. Om hierover wetenschappelijke te
worden is ongeveer hetzelfde als te proberen de maneschijn in een pot te vangen. Maar er is één ding
wat ik zeker weet. Een openingszin zou voor de lezer een uitnodiging moeten zijn om met het verhaal
te beginnen. Hij moet zeggen: Luister. Kom binnen. Dit is iets wat u wilt weten."
King onthoudt de meeste van zijn openingszinnen en is van mening dat, als hij de eerste paragraaf
niet goed op papier krijgt, hij het hele boek niet kan schrijven.
"Dat is, denk ik, de reden dat mijn eerste zinnen me bij blijven. Ze waren een deuropening waar ik
door ging. De openingszin van 22/11/63 is: 'Ik ben nooit iemand geweest die veel huilde.' De openingszin van Salem's Lot is: 'Bijna iedereen dacht dat de man en de jongen vader en zoon waren.' Zie je
wel? Ik herinner ze me! De openingszin van IT is: 'De verschrikking die nog minstens achtentwintig jaren zou voortduren, zo er al ooit een einde aan kwam, begon met een scheepje van papier, dat door
een straatgoot vol regenwater dobberde.' Dat is er één waar ik aan gewerkt heb en gewerkt heb en
gewerkt heb."
Zijn favoriete komt uit Needful Things: “U bent hier al eerder geweest.”
19. Hij zou misschien liever Pennywise als president hebben dan Trump.
Volgens de Bangor Daily News, doken er "Stem Pennywise" borden op in Kings woonplaats en op
zijn eigen gazon. Hij heeft zich meerdere malen uitgesproken tegen Donald Trump, toonde
openlijk zijn voorkeur voor Hillary Clinton en noemde dit de "lelijkste verkiezing in de geschiedenis" op Twitter.
Pennywise verscheen voor het eerst in 1986, toen Kings roman It uitkwam en vervolgens in een
miniserie werd uitgebracht in 1990. Volgend jaar zal de bovennatuurlijke horror terugkeren, het
verhaal vertellend van zeven kinderen, geterroriseerd door een clown... het is zoveel meer. Het
gaat over thema's die uiteindelijk Kings handelsmerk werden: de kracht van het geheugen, jeugd
trauma’s en de lelijkheid die op de loer ligt achter de façade van de traditionele waarden van
een kleine stad. De film zou op 8 september 2017 uit moeten komen (en de recente waarnemingen van horrorclowns waarover we allemaal hebben gehoord, zouden deel uitmaken van een
marketingtruc voor de nieuwe film… maar New Line Cinema ontkent dat).
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18. Hij begon samen met zijn broer een eigen krant.
In 1959 besloten King en zijn broer tot publicatie van hun eigen lokale krant, Dave's Rag, die
ze verkochten voor vijf cent nadat ze die afgedrukt hadden op een stencilmachine die ze
hadden gekocht. Daarna, in 1963, werkte King samen met zijn beste vriend, Chris Chesley,
bij het publiceren van een verzameling van 18 korte verhalen, People, Places and Things–
Volume I. Toen hij op de Universiteit van Maine in Orono zat, ging King verder met het schrijven van een wekelijkse column voor de schoolkrant, The Maine Campus – en de rest is geschiedenis. King heeft sindsdien 54 romans, zes non-fictieboeken en bijna 200 korte verhalen
gepubliceerd, waarvan er vele zijn verfilmd. Zijn werk heeft hem erkenning gebracht zoals
een Bram Stoker Award, de World Fantasy Award, de Britse Fantasy Society Award en een O.
Henry Award.
17. Zijn eerste publicatie was in Comics Review.
King maakte zijn eerste werkelijke publicatiedebuut in 1965 in het tijdschrift Comics Review
met zijn verhaal " I Was a Teenage Grave Robber ". Een paar jaar later voltooide hij zijn eerste volledige roman, The Long Walk – die werd afgewezen
door Bennett Cerf/Random House. King nam de afwijzing
slecht op en het boek werd opgeborgen. Hij kwam er uiteindelijk overheen, zoals te zien in bovenstaande lijst, en zijn
liefde voor stripboeken bleef bestaan en groeide zelfs; in de afgelopen paar jaar is Kings werk
te zien geweest in meer dan 30 stripboeken waarvan het eerste Creepshow was, een boek dat
als een afgeleide van de film verscheen. Zijn meest recente strips, die vorig jaar uitkwamen,
zijn versies van de Donkere Toren-reeks, gericht op thema's als duistere fantasy, sciencefiction
en horror.
16. Hij gaf Engelse les aan een middelbare school.
In juni 1970 studeerde King af aan de
Universiteit van Maine met een Bachelor
of Science graad in Engels en een certificaat om les te mogen geven aan de middelbare school. In de herfst van 1971,
kort na zijn trouwen, nam King een baan
als leraar aan bij Hampden Academy, en
verdiende daarmee $6400 per jaar. Twee
jaar later, “gebeurde” Carrie, zodat hij zijn onderwijsbaan kon opgeven
om fulltime schrijver te worden (hoewel hij sindsdien wel les heeft gegeven bij evenementen zoals de Writers in Paradise Winter Term aan Eckerd College en door zijn boek On Writing: A Memoir of the Craft een
miljoenen bestseller waarin hij de ervaringen, gewoonten en overtuigingen deelt die hem en zijn werk hebben gevormd). Veel van zijn personages zijn ook leraren, zoals Jack Torrance uit The Shining, Jake Epping uit
22/11/63 en Glen Bateman uit The Stand.
15. Hij werd beïnvloed door een aantal van de groten.
" Childe Roland to the Dark Tower Came ", een gedicht van Robert Browning,
was de inspiratie voor Kings Donkere Toren serie. Sir William Goldings
roman Lord of the Flies heeft een grote invloed gehad op hem (nog meer daarover hieronder!). Tijdens het snuffelen op een zolder met zijn oudere broer
vond King zijn vader’s exemplaar van The Lurker at the Threshold, van
H. P. Lovecraft. “Ik wist dat ik mijn bestemming had gevonden toen ik dat
boek had gelezen,” zei hij in een interview bij Barnes & Noble in 2009.
En op de leeftijd van zes was zijn favoriete boek The 500 Hats of Bartholomew
Cubbins door Dr. Seuss – maar nu is het The Hair of Harold Roux door Thomas
Williams, een verhaal over een jongen die een boek schrijft over een man die
een boek schrijft. King heeft het vier of vijf keer gelezen en vindt het geweldig
dat het de waarheid vertelt over, zoals hij het ziet, wat het is om een schrijver
te zijn.
14. Hij is een familieman….
King trouwde met Tabitha Jane Spruce op 2 januari 1971 – nadat de twee elkaar
ontmoetten tijdens het werken in de Fogler bibliotheek als studenten aan de Universiteit van Maine in Orono, Maine- en we hebben haar te danken voor Carrie;
King was begonnen aan een kort verhaal over een tienermeisje genaamd Carietta
White, maar na een paar pagina's gooide hij het weg. Tabitha las deze pagina's en
zag er iets in en moedigde haar man aan om door te gaan met het verhaal. Twee
jaar later leverde hij Carrie aan bij Doubleday en de paperbackrechten voor de
roman werden verkocht aan New American Library voor $400.000. Het echtpaar
kreeg drie kinderen, Naomi Rachel (geboren 1970), Joseph Hillstrom (geboren 4
juni 1972) en Owen Phillip (geboren 21 februari 1977).
Elk familielid schrijft nu, hoewel hij zegt dat hij nooit een medeauteur zal zijn
van een boek met zijn vrouw, omdat hij voelt dat als ze dat ooit zouden doen, het
zou leiden naar de rechtbank voor een echtscheiding.
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13. …met interessante huizen.
Griezelig genoeg hebben zelfmoorden plaatsgevonden in drie van de huizen waar de King-familie in heeft gewoond, en op dit moment bezit King
twee naburige huizen in Bangor -huizen die hij heel graag zou verbinden
met een ondergrondse tunnel, compleet met een wagentje... "Omdat ik
het kan".
Een vrolijker verhaal is dat King een bibliotheek heeft opgebouwd van
17.000 boeken, die hij ook allemaal heeft gelezen, met uitzondering van
eventuele nieuwe aanvullingen. Mensen kamperen voor zijn huis, proberend een glimp op te vangen van de auteur, en in 1991 brak er zelfs een
man in die Tabitha bedreigde met een bom, en die beweerde dat King
het idee voor Misery stal van zijn tante. Dit resulteerde in een toename
in de veiligheid bij het huis van King, met een uitgebreid hek, toegangscodes op poorten en CCTV. "Eén van de redenen dat ik in Bangor woon, is
omdat als iemand bij mij wil komen, ze echt toegewijd moeten zijn" zei King ooit en een deel van de reden waarom hij zich
verstopt…. selfies. "Selfies zijn niet goed. Iedereen heeft nu een mobiele telefoon. Maar de mensen die een handtekening willen hebben zullen zeggen, teken alstublieft deze poster van Firestarter voor mijn zieke grootmoeder die over twee jaar zal
sterven. Wij weten allemaal verdomd goed dat ze het te koop zullen aanbieden op eBay."
12. Zijn statistieken zijn op zijn minst indrukwekkend te noemen.
De boeken van de Meester van de Horror zijn in 33 verschillende talen vertaald en
gepubliceerd in meer dan 35 verschillende landen, met meer dan 300 miljoen exemplaren verkocht. The Running Man, een roman van 304 pagina’s, schreef hij in slechts
tien dagen. Hij is de eerste auteur met gelijktijdig drie titels op de wekelijkse lijst
van uitgevers (Firestarter, The Dead Zone en The Shining), en in oktober 1995 brak
King zijn eigen record door vier boeken op de New York Times-bestsellerlijst te hebben (Skeleton Crew, Thinner, The Talisman en The Bachman Books). Over het geheel
genomen heeft hij 36 bestsellers (hoewel hij er elke keer één wil). Zoals gecertificeerd door Guinness Superlatives, houdt King het record voor het meeste aantal verfilmingen van een nog in leven zijnde auteur. Oh, en hij scoorde ruim 1300 voor zijn SAT
test (De SAT is een gestandaardiseerde toelatingstest voor hogescholen en universiteiten in de Verenigde Staten).
11. Hij heeft gezondheidsproblemen.
King lijdt aan macula-degeneratie, een
momenteel ongeneeslijke aandoening die
waarschijnlijk tot blindheid zal leiden. Na een longontsteking onderging hij een
operatie om littekenweefsel en vocht uit zijn longen te verwijderen. Hij heeft toegegeven dat hij dronken was tijdens het schrijven van Cujo en zich nauwelijks herinnert dat hij het allemaal geschreven heeft – iets wat hem spijt. Bovendien kampte hij in de jaren ‘80 met een verslaving aan cocaïne, maar daar kwam hij uiteindelijk van af, nadat zijn vrouw een interventie had geregeld. King lijdt aan slapeloosheid en schreef daar later een boek over. Hij heeft ook last van hoge bloeddruk,
platvoeten en geperforeerde trommelvliezen (die er voor zorgden dat hij niet naar
Vietnam hoefde). Tegenwoordig is zijn verslaving teruggebracht naar drie sigaretten per dag en is hij gestopt met alcohol, cocaïne en pijnstillers.
"Eén keer snuiven en ik was er met hart en ziel aan verslaafd," zei King. "Mijn
schrijven is effectiever nu dat ik nuchter ben, en ik voel me creatiever. Ik ging door een periode waarin ik me een beetje plat
voelde, als een kopje 7-UP waar alle bellen uit verdwenen waren. Maar nu voel ik me weer als mezelf, alleen met rimpels." In
1999 werd King aangereden door een busje, waardoor één van zijn longen inklapte; hij had ook vier gebroken ribben, een snee
in zijn hoofd die 20 hechtingen nodig had en acht botsplinters in zijn rug. Zijn rechterbeen moest bijna worden geamputeerd,
maar artsen wist dit te redden. Als gevolg van de ernst van het ongeval werd hij voorzien van een morfine-infuus onder de
aanbevolen dosis, als gevolg van zijn eerdere drugsverslaving. Tegen de tijd dat hij thuis kwam, had hij 18 kilo verloren. Hij
bracht de winter door in zijn vakantiehuis in Florida, rondlopend met een stok en hij kon maar anderhalf uur per dag schrijven. Na het accepteren van een literaire prijs in 2003 had hij een terugval en moest hij nog een maand in het ziekenhuis doorbrengen. Geen van zijn verpleegkundigen maakte Misery grappen – hoewel hij ironie daarvan wel zou hebben weten te waarderen.
10. Hij is een enorme honkbal fan.
In 1992 gaf King een donatie om Mansfield stadion in Bangor, Maine te bouwen ALS hij het scorebord vanuit zijn huis kon zien. In 2002 gooide hij de eerste worp bij de opening van de Senior League Baseball
World Series. Hij houdt ook van de Red Sox. Voordat de Sox de World Series van 2004 wonnen, zei hij dat
hij als graftschrift op zijn steen één sok en de regel "niet tijdens mijn leven, ook niet in dat van jou" wilde. Ook schreef hij een boek, Faithful, met Stewart O'Nan over seizoen 2004 van de Red Sox, vanaf de
training in het voorjaar helemaal tot aan de World Series. Het werd later aangepast tot een zesdelige
miniserie met een script dat "verdomme gewoon hilarisch" was. (Bonus: hij houdt ook van de serie Lost,
en de hoofdpersoon van die show, Jack, is ook 'n fan van Boston!)
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9. Hij is een Harry Potter-fan.
King schreef recensies over J.K. Rowling‘s (zijn favoriete auteur) Harry Potter-serie
voor Entertainment Weekly magazine, en in 2011 werd er aangekondigd dat Potterregisseur David Yates en scenarioschrijver Steve Kloves een nieuwe verfilming van
Kings roman The Stand zouden gaan maken (hoewel, helaas hebben ze sindsdien het
project links laten liggen).
In 2007 schreef hij een hartverscheurend afscheid aan de serie, zeggend dat "een
vrij groot deel het eigenlijk nauwelijks kan verdragen om afscheid te nemen. Ik zou
veronderstellen dat JK Rowling hetzelfde voelt, hoewel ik ook denk dat die gevoelens zijn vermengd met de opluchting te weten dat het werk eindelijk klaar is, wat
er verder ook gebeurt. En ik ben een volwassen, in Gods naam, een verdomde dreuzel! Denk er eens aan hoe het moet zijn voor alle kinderen die 8 waren toen Harry in Harry Potter and the Philosopher's Stone,
met zijn tekenfilmjas en bescheiden (500 exemplaren) eerste editie debuteerde."
8. Veel van zijn verhalen spelen zich af in dezelfde stad.
Regisseur Rob Reiner heeft een productiebedrijf genaamd Castle Rock Entertainment, en de fictieve
stad Castle Rock fungeert als de plaats van handeling voor Stand by Me, The Body, The Dead Zone
(het boek waar de plaats voor het eerst in voor kwam) en Revival (een recenter werk waarin het
wordt genoemd), om er enkelen te noemen. Een leuk feit is dat er ook een hoofdstuk in The Lord of
the Flies zit, een boek dat King sterk heeft beïnvloed, getiteld "Castle Rock", de naam van het fictieve bergfort. King, een inwoner van Durham, Maine, maakt gebruik van een paar andere bedachte
steden in Maine (Derry en Jerusalem's Lot) als centrale plaatsen in andere verhalen.
Ook moet opgemerkt worden dat zijn personages elkaar vaak ontmoeten, bijvoorbeeld hoe dichter
Jim Gardner in Tommyknockers, Jack uit The Talisman, op een strand aantreft.
7. Bepaalde sterren vinden zich terug in zijn films.
Ed Harris zat in Needful Things, The Stand en
Creepshow. John Cusack had een kort rolletje
in Stand by Me en speelde later de hoofdrol in 1408. Kathy Bates was de
ster in Misery en Dolores Claiborne en had later een cameo in The Stand.
Gary Sinise had een belangrijke rol in The Stand en had een cameo in The
Green Mile. Rob Lowe had hoofdrollen in zowel The Stand als Salem’s Lot.
Twee generaties Sheens en Sutherlands hebben bijgedragen aan Kings
keizerrijk; Kiefer Sutherland verscheen in Stand by Me, terwijl Donald
Sutherland speelde in Salem’s Lot, en Martin Sheen en Ramon Estevez
deden beide mee in The Dead Zone, kort voordat Emilio Estevez speelde
in Maximum Overdrive.
King was tegen het kiezen voor Jack Nicholson, die zijns inziens niet
nauwkeurig de geleidelijke afdaling in de waanzin portretteerde die hij in
The Shining beschreef. Om dit goed te maken, produceerde King een miniserie van The Shining in 1997, die zijn roman meer volgde - maar over
het algemeen als inferieur wordt beschouwd aan Stanley Kubrick's inter-

pretatie uit 1980.
Ter aanvulling, in zijn roman Doctor Sleep gebruikt hij de zin “the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world”
– een zin uit de film met dezelfde naam, waarin Rebecca De Mornay schittert, die Wendy Torrance in de miniserie van The
Shining speelde.
6. Hij houdt van zijn vrije tijd (en Stand By Me!).
Zijn favoriete manier om te relaxen is een bad nemen
terwijl hij een sigaret rookt en luistert naar een Red Sox
wedstrijd op de radio. Hij leest ook en leert nieuwe liedjes op de gitaar en kijkt tv, hoewel er tegenwoordig te
veel tv is; het is alsof je in Luilekkerland uit Pinoccio
bent." Net als zijn personage in Doctor Sleep, gelooft hij
dat Twilight tweenager porno is. Hij denkt dat The Hunger
Games vergelijkbaar is met The Running Man, maar, nogmaals, was niet onder de indruk van dit populaire boek
dat verfilmd werd, noch was hij dat van Fifty Shades Of
Grey, wat, zoals hij aan The Guardian vertelde, alleen
maar "seksueel gedreven fictie is voor vrouwen die, laten
we zeggen, tussen 18 en 25 zijn".
Als het echter gaat om zijn favoriete film, gebaseerd op
één van zijn eigen boeken, dan aarzelt hij niet om te antwoorden: “waarschijnlijk Stand By Me. Ik vond dat de film
trouw was aan het boek, en omdat het ook het emotionele verloop van het verhaal had."
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20 ontzagwekkende zaken
5. Hij is een muzikant.
King speelde gitaar in een band op de middelbare school en veranderde vaak
de teksten ter plekke in iets smerigs – maar toch grappigs. Ook toerde hij met
de Rock Bottom Remainders, een rock-'n-roll-band bestaande uit bekende
schrijvers (lid waren onder andere Dave Barry, Amy Tan, Ridley Pearson, Mitch
Albom, Barbara Kingsolver, Matt Groening en Maya Angelou), waardoor ze extra beveiliging nodig hadden als hij in de buurt was. De band koos voor een
naam met zelfspot op basis van een uitgeversuitdrukking (overgebleven boek),
die aangeeft dat onverkochte boeken worden verkocht tegen een gereduceerde prijs. Door de jaren heen bracht de groep 2 miljoen dollar voor liefdadigheidsinstellingen via talrijke concerten bijeen. In 1994 hebben King en zijn
vrouw beiden bijgedragen aan een boek over de band, Mid-Life Confidential:
The Rock Bottom Remainders Tour America with Three Chords and an Attitude. The Remainders hebben voor het laatst samen opgetreden op 6 augustus
2012, in een aflevering van The Late Late Show met Craig Ferguson.
4. Hij is (onder andere) bang om te vliegen.
Koning vloog eens in een vliegtuig dat in turbulentie terecht kwam, waardoor de
zuurstofmaskers tevoorschijn kwamen en zijn stoel losgetrokken werd van de
vloer. Hij landde op zijn zij, nog steeds in de gordels, dus het duurde een tijdje
voordat hij weer in een vliegtuig kon stappen.
Hij heeft ook angst voor therapeuten, maar ook die angst moest hij overwinnen
tijdens de slechtste fases van zijn alcohol- en drugsverslaving.
Koning zou graag een roman willen schrijven over zijn derde angst – spinnen.
Op de avond dat zijn moeder stierf, had zijn zoon een verschrikkelijke verstikkingsaanval thuis (wat nog een andere vrees veroorzaakte, die van verstikking).
De dood van zijn moeder deed hem ook nog meer drinken.
Zijn laatste angst, voor het getal 13, heet Triskaidekafobie.
"Het getal 13 faalt nooit om een oude ijzige vinger mijn rug op en neer te doen
gaan. Wanneer ik aan het schrijven ben, zal ik nooit stoppen met werken als het
paginanummer 13 of een veelvoud van 13 is; Ik zal gewoon doorgaan met typen totdat ik bij een veilig nummer ben. Ik neem
altijd de laatste twee stappen op mijn achter trap als één, om zo van 13 treden er 12 maken. Er waren per slot van rekening
13 treden op de Engelse galg tot 1900 of zo. Wanneer ik aan het lezen ben, zal ik niet stoppen op pagina 94, 193 of 382, aangezien het totaal van deze nummers 13 is."
3. Hij heeft onder een pseudoniem gepubliceerd.
Koning bedacht het pseudoniem Richard Bachman om te zien of hij net zoveel boeken zou
verkopen dan hij doet met zijn beroemde naam. Hij zegt dat hij de vraag over talent versus geluk nog moet beantwoorden, maar van het Bachman boek Thinner (1984) werden
28.000 exemplaren verkocht tijdens de eerste publicatie... en vervolgens tien keer zo veel
toen de wereld besefte wie de auteur echt was. Bovendien probeerden uitgeverijen hun
auteurs te beperken tot één boek per jaar – en een nom de plume was Kings reactie daarop. Hij zou kiezen voor Gus Pillsbury, zijn grootvaders naam, maar verkoos Richard als een
eerbetoon aan misdaad-blogauteur Donald E. Westlakes langlopende pseudoniem Richard
Stark. Bachman was geïnspireerd door Bachman-Turner Overdrive.
In 2010 verscheen King in Sons of Anarchy als een karakter genaamd Bachman en in een
aflevering uit 2013 van Grimm werd King’s pseudoniem gebruikt als uitgangspunt van een
verhaal.
2. Hij wordt niet afgeschrikt door haters.
Zijn beste advies is een citaat uit Satchel Paige: " Kijk niet achterom, ze zouden
kunnen inlopen op je." Er zullen mensen zijn die leuk vinden wat je doet en mensen die dat niet doen. Maar als ze aan het zeiken zijn over je laatste werk en jij
werkt al aan het volgende, is dat aan jou.
King zei dit op een meer artistieke manier in zijn boek Doctor Sleep: "FEAR staat
voor fuck everything and run." Met alle monsters en kwaad waardoor zijn personages in boeken worden gedwongen weg te lopen (aliens, demonische kinderen,
een griezelige clown, spookachtig hotelpersoneel, een gekke trein) – plus met alle
haters en stressoren in het leven – vinden we Kings en Paiges woorden over voortdurend vooruit bewegen dan ook heel inspirerend!

1. Hij is voor velen een mentor en heeft ook zijn eigen rolmodellen.
Wie kijkt er niet op naar de Koning van de verschrikking? De statistieken, feiten en
motivatie hierboven, plus zijn nooit eindigende lijst van korte verhalen, romans en
films, zorgen voor een griezelige en fascinerende man.
Kings helden omvatten David Ortiz (van de Boston Red Sox), Cormac McCarthy en
Martin Scorsese; in zijn nieuwe boek, Wisseling van de wacht, zegt één van de personages dat de meeste filmmakers korte verhalen maken en Scorsese maakt romans. Naast de eliteschrijvers die invloed hebben gehad op King (waarvan sommige
hierboven zijn vermeld), toonde hij ook zijn liefde voor George Romero door zijn
boek Mobiel gedeeltelijk te wijden aan de filmregisseur; Romero is het meest bekend door zijn reeks van gruwelijke en satirische horrorfilms over een fictieve zombie-apocalyps, beginnend met Night of the Living Dead, en King schreef zelfs een
essay voor de Elite dvd-versie van de film.
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Hoe lang ben je al King-fan, Jolanda Peters, en hoe komt dat zo?
Vanaf mijn twaalfde of dertiende ben ik fan van Stephen King. Mijn eerste King-boek
leende ik van mijn schoonzus. Dat was Ogen van vuur en ik vond het geweldig. Het was waarschijnlijk ook het eerste boek voor volwassenen dat ik las. Vanaf dat moment ben ik nooit meer
gestopt met King lezen.
Werk: administratief medewerkster Leeftijd: 45 jaar

Jolanda
Peters
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!
Jolanda krijgt xxxx
toegestuurd, en het
kleine boekje
Bazaar van Boze
dromen.

Woonplaats: Kerkrade

Wat is je favoriete boek en waarom?
Een favoriet boek heb ik eigenlijk niet, dat ligt een beetje aan mijn stemming. Op dit moment
zou ik zeggen De Beproeving. Ik heb de lange en de korte uitgave en heb ze ook al eens tegelijk
gelezen om precies te zien wat hij in eerst instantie weg moest laten van zijn uitgever, maar de
lange versie is echt beter. HET vind ik ook een geweldig boek, dat heb ik al een keer of vijf
gelezen. Op zijn nieuwste boek na heb ik al zijn boeken ten minste twee keer gelezen. Vooral
de Donkere Toren-serie, want elke keer als er een nieuw deel uitkwam, wilde ik eerst de andere delen nog eens lezen.
Wat is je favoriete film en waarom?
De verfilmingen van zijn boeken vind ik meestal niet zo geweldig, met uiteraard als uitzondering the Shawshank Redemption, the Green Mile en Stand by me. Eigenlijk zijn zijn boeken veel
te dik om goed te verfilmen. Wel vond ik de miniserie Kingdom Hospital erg goed. En ik ben erg
benieuwd naar de nieuwe verfilming van IT.
Verzamel je de boeken of films van Stephen King en hoeveel heb je er in je verzameling?
In eerste instantie verzamel ik de boeken van King. Ik denk dat ik alle boeken heb die in het
Nederlands zijn uitgegeven, dus dat zijn er ongeveer 80, en dan tel ik de boeken niet mee die
ik dubbel heb. Ik heb ook de wat moeilijker te vinden Midlife Confidential, Creepshow en het
pop-up sprookjesboek van Het meisje dat hield van Tom Gordon. Ik heb ongeveer 20 dvd’s,
maar ben hiernaar niet echt op zoek. Als ik er een tegenkom, dan koop ik die meestal wel.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Boeken ontbreken er niet meer in mijn verzameling. Wel zou ik graag de DVD van Kingdom
Hospital willen hebben.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik lees ontzettend veel en ben de gelukkige
bezitter van bijna 1500 boeken (echte boeken,
met papier en inkt), voor het grootste deel
thrillers. Naast Stephen King zijn enkele van
mijn favoriete schrijvers Michael Connelly, Harlan Coben, Jeffery Deaver, Peter Robinson en
Peter James.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Ik ben een jaar of zeven geleden met de fanclub
in aanraking gekomen toen ik op internet probeerde te achterhalen of ik echt alle Kingboeken had. Creepshow ontbrak toen nog en dat
heb ik tijdens een fanclubdag op de veiling gekocht. Verder heb ik op een fanclubdag ook het
manuscript van Under the dome en
een Advanced Readers Copy van The wind
through the Keyhole gewonnen (die hebben een
ereplaats in het kistje op de foto). Ik ben een
echte geluksvogel.
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v.
Stephen King en/of de Fanclub?
Net als elke King-fan zou ik het geweldig vinden
als hij eens naar Nederland zou komen, maar
ja......
Welke vraag zou je aan Stephen King willen
stellen?
Van Stephen King zou ik wel willen weten wat
hij van de nieuwe serie Stranger Things vind. Als
je niet beter weet kun je denken dat hij het
geschreven heeft...
Heb je nog tips, op– en/of aanmerkingen of
suggesties?
Als fanclub doen jullie het hartstikke goed,
complimenten daarvoor!
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Martine liet zich deze keer inspireren door
het boek dat Jake bij zich had: Charlie the Choo Choo
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In het kille ochtendlicht & LOOP van Anthonie Holslag
Twee boekjes in één recensie dit keer. Het zijn allemaal korte verhalen, en het verhaal LOOP
staat niet in de grote verhalenbundel In het kille ochtendlicht. Alle royalty's van de boeken
gaan naar een goed doel: voor dit boek de WarTrauma Foundation. Wat gebeurt er als het laagje beschaving en vernis is weggetrokken, het indringende van geweld ervaren is en we de wereld om ons heen in zijn volledige naaktheid zien? Na de bundels "Zwarte muren" waar het onontkoombare centraal stond en "Een bloedovergoten dageraad" waar angst centraal stond, vormen nu deze naaktheid en broosheid het thema: de wereld in het kille ochtendlicht. Een bundel met psychologische horror. Menselijke horror. Maar bovenal een bundel die de thema's van
"Zwarte muren" en "Een bloedovergoten dageraad" met elkaar verbindt en de echo en broosheid
weergeeft die geweld achterlaat. Het is in het kille ochtendlicht waar essentiële vragen naar
voren komen. Vragen over onze donkere kanten, over de psyche. Over jou, over mij.
Als eerste het boekje LOOP, een kort verhaal van 44 pagina’s dat je in één ruk uitleest. Egbert
is al jaren een goede ondervrager van gevaarlijke individuen, maar krijgt toch steeds geen promotie. Als hij een vrouw ondervraagt die niet reageert op zijn tactiek wordt de sleur doorbroken en moet hij een bezoek brengen aan de zevende verdieping…. Een overtuigend verhaal
over de toekomst, waarin de machtigen alleen maar machtiger worden. Het is een geniaal verhaal over een lus in het systeem, waar ik erg van heb genoten. Het boekje krijgt van mij een
8,5. Een kort verhaal in de Splinterserie van uitgever Quasis.
Daarna beginnen we aan de dikke pil, want met bijna 500 pagina’s is het een te zwaar boek
voor je handtasje. Ook nu weer een voorwoord van de schrijver over hoe het boek tot stand
kwam, en daarna het verhaal Vaderliefde: over Duitsland en over verraad. Een mooi gevonden
verhaal dat anders eindigt dat je eerst dacht. Vergulde dagen gaat over een verpleeghuis dat
aan de rand van een meertje staat, dat de bewoners ‘roept’. Goed gevonden verhaal waar
geen speld tussen te krijgen is. De eeuwige jeugd gaat over dromen en wensen en waarheid
van een duivelse jongen. Er staan nog wat zetfouten in, maar het is een aardig verhaal. De
levende dode is weer een tof verhaal, over een man in het ziekenhuis die terug wilde naar een
memorabele plek om te sterven.
Vanaf hier gaan de verhalen steeds erger kriebelen en trekken, je voelt je af en toe ongemakkelijk meelevend met de karakters, omdat het verhaal zo echt gebeurd zou kunnen zijn.
Bij Taphephobia had ik dat verontrustende gevoel heel sterk; een verhaal over een man in coma en hoe zijn kinderen moeten kiezen of ze de beademingsmachine uitzetten. Alleseter is een
verhaal over een alcoholist die last heeft van schimmel. Een beetje langdradig verhaal, met
een erg verrassend einde. Verboden te betreden plaatsten we al eens in Kings Things (jul/aug
2015), en is een mooi verhaal over wat er gebeurt als je een verboden gebied toch ingaat…In
het kille ochtendlicht, het titelverhaal dus, heeft een rauwe, harde waarheid in zich; het gaat
over joden in WW2. Je blijft echt met een kil gevoel achter, maar dat wordt goedgemaakt door
De transactie, een leuk kort verhaal waarin de bedrieger bedrogen wordt. In het tiende verhaal, De man met de zwarte ogen, lezen we over een man die een vrouw helpt van haar illusie
over de man met de zwarte ogen die haar mishandelt af te komen. Een beetje moeizaam lopend verhaal. Dan komt Muggen: een wat langdradig verhaal over muggen met een eigen leven
en soldaten die een collega ombrengen. Het verhaal Kloostertochten las wat makkelijker weg,
over een vader en zoon die kloosters bezochten waar een moord plaatsvond. Wie de moordenaar is, kom je echt pas op het allerlaatste moment te weten. Rode mist gaat over een
vrouw in de auto, die meisjes met rode jassen en ook een man met een rode tas tegenkomt.
Leuk verhaal, waar ook een clown in voorkomt! Schril is een spannend verhaal over een man
die constant een schrille toon hoort. Gespreksstof gaat over een man die moorden uit zijn dromen opbiecht aan zijn psychiater. Dat gaat niet goed… Sterk verhaal! Meisjes in rode jassen
(reprise) is een vervolg op het eerdere verhaal uit Bloedovergoten Dageraad, en gaat over een
schizofreen die dingen met rode ogen ziet. Het zit ingewikkeld in elkaar, en ik moest het een
paar keer lezen om het te snappen, maar dat is het waard. Het laatste verhaal heet Een fragiel
kunstwerk en dit is een somber, beetje klagerig verhaal. Het gaat over 9/11, en schilderijen
in een museum.
Het hoort wel zo in een verhalenbundel: er zitten verhalen in voor iedereen, dus ik vond ze
niet allemaal even mooi en sommige langere verhalen zijn wat moeilijker te lezen. Maar wat
bijna alle verhalen gemeen hebben, is die beklemmende sfeer, meer serieus ook dan in de vorige boeken. De auteur heeft een duidelijke fantasie die neigt naar de sombere kant. Want na
vrijwel elk verhaal blijf je een soort van... afgebluft zitten. Denkend aan wat je net hebt gelezen en vaak verbaasd over de clou, van een verhaal dat zomaar echt gebeurd zou kunnen zijn.
Het besef dat je, zoals de schrijver dat ook op de achterflap zet, een ware ik in het kille
ochtendlicht zit te bekijken. Heel knap is de manier waarop de verhalen vanuit het oogpunt van het slachtoffer bij je binnenkomen… dat ken ik nog niet op die manier van andere schrijvers. De spanningsboog van de meeste verhalen is voortreffelijk, je leert de
karakters in de verhalen ook goed kennen… en dan is de rest denk ik persoonlijke voorkeur voor het soort verhaal. Ik wil het je graag aanraden, want dit is wel een boek dat je
gelezen moet hebben! Maar, net zoals de schrijver in zijn nawoord vermeldt, kan ook ik
even geen kort verhaal meer zien..
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Club Duister 1-Schaduwblind van Veronique Marien
Schaduwblind is het eerste deel van de trilogie Club Duister. De
auteur is Veronique Marien, een Vlaamse schrijfster van spannende
jeugdboeken.
Het is het tweede spannende jeugdboek dat ik lees, dus ik ben wel
nieuwsgierig. Als ik de kaft zie, word ik meteen geprikkeld: een
mooie foto met mooie duistere kleuren, de titel speciaal gedrukt
met daar ook een griezelige prent bij, tof! Het spreekt me aan.
In de flaptekst staat: Welkom bij de Club... Sam heeft het niet makkelijk op school. Hij heeft geen vrienden, wordt vreselijk gepest en
het meisje waar hij gek op is, ziet hem niet staan. Verbolgen zoekt
hij troost in junkfood en griezelfilms, die hij bekijkt terwijl zijn
moeder nachtdiensten draait. Maar wanneer Sam tijdens een klasuitstap bij toeval in een tentoonstelling over de Azteken terechtkomt, verandert alles. Er ontwaakt een woedende schaduw die hem
en zijn hele leefomgeving dreigt op te slokken. Zal Sam het onheil
tijdig kunnen afweren? Of moeten er onschuldige slachtoffers vallen
voor hij ziet waar het gevaar werkelijk vandaan komt...? Schaduwblind is het eerste deel van Club Duister, een niet-alledaagse griezelreeks die zich stevig onder je huid nestelt. Voor dappere lezers
vanaf 12 jaar!
Het boek begint meteen spannend. Ik word meegenomen in een
pestscène tussen een aantal jongeren. Ik krijg hierbij een beetje
een “Stephen King - gevoel”. In dit openingsstuk maak ik kennis met
het hoofdpersonage, Sam, een jongen uit de middelbare school. De
schrijfster weet meteen heel goed bepaalde emoties over te brengen: ik voelde direct de oneerlijkheid, de angst, de spanning en het
verdriet.
En vanuit deze scène vloeit de ene spannende gebeurtenis uit de
andere voort… Het verhaal is zeer vlot geschreven. Ik wil het steeds
graag verder lezen en verveelde me geen moment.
Qua spanning is het boek goed te vergelijken met die van een boek
voor volwassenen. De verhaallijn is iets eenvoudiger en alles gaat
wat sneller. Het boek is niet te dik en alles is in de ik-vorm geschreven. Alles is heel visueel beschreven: bijvoorbeeld gelaatsuitdrukkingen of stemintonaties bij bepaalde gevoelens. De dialogen lezen
ook vlotjes. Het boek is moeilijk weg te leggen als
het tijd is om te stoppen.
Wat het boek voor jongeren aantrekkelijk maakt
is, denk ik, het feit dat verschillende voor hen interessante of ervaringsgerichte thema's aan bod
komen. Alle jongeren komen wel in aanraking met
beginnende verliefdheid en/of seksualiteit of met
pestgedrag. Iedereen herinnert zich nog wel die
ene “slechte of oneerlijke” leraar uit de middelbare school.
Dit alles samen met de spannende en eigenlijk ook
soms een beetje gruwelijke gebeurtenissen maken
het boek ideaal leesvoer voor de jeugd.
Dit zijn allemaal goede redenen om het boek als
een goed jeugdboek te beschouwen. Maar ook een
volwassene kan dus zeker ook genieten van een
boek met deze eigenschappen.
Tot de laatste bladzijde houdt dit boek me in de
ban. De titel van het boek wordt pas op het einde
duidelijk en concreet gemaakt, wat een, voor mij,
verrassend gevoel geeft en waardoor mijn nieuwsgierigheid voor het tweede deel van deze trilogie
enorm gewekt wordt.
Ik las dit boek erg graag, ik vond het jammer dat
het uit was, het maakte emoties bij me los. Leuk!
Dit jeugdboek in het genre, een fijne ervaring!
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Game Over -Wildcards 2 van George R.R. Martin e.a.
Deel twee uit de reeks van het Wildcards universum, in 1987
bedacht door George R.R. Martin en Melinda Snodgrass. Een
batterij aan SF- en Fantasy-auteurs schreef mee aan dit
boek. Ik vind het een beetje misleidend, want alleen de
naam van George R.R. Martin prijkt op de voorkant, met een
klein hoofdkopje ‘onder redactie van’. Begrijpelijke keuze,
ten eerste omdat Martin de gelauwerde auteur is en zijn
naam een aanzuigende werking zal hebben voor de lezer.
Aansluitend, omdat hij de Wildcards-wereld heeft geschapen. Maar dan zou je toch verwachten dat ten minste de
naam van Snodgrass wordt genoemd. Dat de andere auteurs
op de voorkant niet vermeld worden (het zijn er 8) snap ik
nog enigszins, dan zou het wel een volle boel worden. Ze
worden uiteraard wel genoemd voordat het boek begint en
bij elk hoofdstuk staat wie het geschreven heeft.
Dit gezegd hebbende, waar gaat het over? In 1946 is er een
buitenaards virus losgelaten boven New York, dat het DNA
herschrijft van de bevolking die het overleeft. 90 procent
sterft, negen procent verandert in zwaar misvormde monsters en één procent krijgt superkrachten. Dit selecte gezelschap krijgt bekendheid dankzij de tv-serie ‘American Hero’.
Ze spelen een cruciale rol op het wereldtoneel alwaar ze hun
krachten aanwenden in crisisgebieden. Ze helpen de VN in
het tegengaan van de genocide in de Nigerdelta, onderzoeken de oorzaak van een nucleaire ontploffing in Texas en
bieden hulp bij een zombie-uitbraak in New Orleans.
Bij een vervolg uit een reeks is het altijd afwachten hoe snel
je er in komt als je het eerste deel niet hebt gelezen. Soms
zit je na een paar hoofdstukken goed in het verhaal -zo af en
toe de lezer herinneren met welk personage je te maken
hebt maakt het makkelijker- en soms duurt het een poos
totdat je weet wie wie is en hoe het verhaal tot dan toe in
elkaar steekt. In ‘Game Over’ duurde dat bij mij wel heel erg
lang. Ook wie welke superkrachten heeft en voor wie ze werken is niet altijd duidelijk. Niet alleen de VN speelt een rol,
er zijn nog wat andere instanties en groeperingen betrokken.
En dat maakt het niet overzichtelijker. Tel daarbij op dat de
superhelden elk een bijnaam hebben en deze door elkaar
worden gebruikt en je hebt het ideale recept voor een boek
waar je meer inspanning moet doen om al deze aspecten continu bij te houden of terug te lezen –hoe zat
het ook maar weer- dan om lekker ontspannen te kunnen genieten.
Het kostte me veel moeite om door het boek heen te
ploegen. Sterker, soms was het een ware beproeving.
Ik heb nog nooit zo lang over een boek gedaan. Ik vond
het boek niet spannend en daardoor stroperig, wat het
alleen maar erger maakte. Elke schrijver neemt een
verhaallijn voor zijn/haar rekening en omdat dit door
elkaar heen loopt, raak je al snel de draad kwijt.
De superhelden worden ‘Azen’ genoemd en je hebt
‘Jokers’ (vandaar Wildcards gok ik zo) maar er komen
ook zombies in voor en ‘gewone’ mensen, terwijl die
uitgestorven zouden moeten zijn. Echt geloofwaardig
kwam dat niet op me over. Bij fantasy of SF is het cruciaal dat je meegaat in het verhaal en verleid wordt
om er in te willen geloven. Dit is bij mij niet gebeurd.
Zelfs de ontknoping, waar het verhaal naar toe werkt
en je (liefst met klamme handjes) reikhalzend naar
uitkijkt, was ontnuchterend en teleurstellend. Jammer hoor.
Zou het anders zijn geweest als ik de andere delen had gelezen? Zeker en vast. Maar de kans dat ik dan al was afgehaakt,
acht ik groot. Het verhaal heeft me gewoon niet gegrepen.
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Onder de Radar van Lee Child
x

Voor het eerst heb ik eens een boek van Lee Child gelezen, een Jack Reacher-thriller. Jack Reacher kende
ik al wel, namelijk van de films die ik inmiddels allemaal gezien heb. Lee Child ontving in 2013 de prestigieuze Diamond Dagger Award. Het negende boek One
Shot (Voltreffer) en het negentiende boek Never go
back (Ga nooit terug) zijn verfilmd met Tom Cruise in
de hoofdrol. En Stephen King zegt: 'Jack Reacher: de
gaafste serie-hoofdpersoon die er te koop is’, dus kan
het bijna niet misgaan, toch?
Honderd miljoen dollar - Jack Reacher volgt het geld
en vindt geweld. Hamburg, 1996. Jack Reacher is naar
Duitsland vertrokken voor een zeer geheime missie.
Een jihadistische cel daar heeft een boodschap gekregen: de Amerikaan wil honderd miljoen dollar. Wat is
er gaande? Onder de radar schiet als een kogelregen
over verraderlijk terrein, met dubbele loyaliteiten,
valse identiteiten en nieuwe angstaanjagende vijanden, terwijl Jack Reacher voortdurend hoog spel speelt
en zijn slag slaat, waarbij hij de wet ontduikt. Lee
Child is de internationale bestsellerauteur van de Jack
Reacher-serie.
Jack wordt na het ontvangen van een onderscheiding
direct weer op pad gestuurd voor de volgende geheime
missie. Dit keer in Duitsland, waar een onbekende
Amerikaan contacten heeft met een terroristische organisatie, die hij voor veel geld iets wil verkopen,
maar ze weten nog niet precies wat. Reacher weet met
veel moeite de Amerikaan te volgen en de verkoop af
te stoppen.
Dit is het 21ste boek met Jack Reacher in de hoofdrol.
Je krijgt steeds meer informatie over hun opdracht,
maar je weet tot op het einde niet hoe het zal aflopen.
En dat is eigenlijk het meest positieve dat ik kan zeggen van het boek, want het is een en al stereotypes en
staat vol met karakters die je aan het einde van het
boek nog steeds niet kent. De diepte mist, zowel bij de
personen als in het verhaal. Misschien komt dat omdat
ik die eerste twintig boeken niet gelezen heb, en de
schrijver denkt dat je maar vooraan moet beginnen om
de karakters beter te kennen, ik weet het niet…
Het leest wel makkelijk door, geen moeilijke zinnen of
woorden, maar superspannend meeleven deed ik niet.
Maar op drie kwart van het boek loopt het kleine beetje spanning er helemaal uit, als een ballon die leegloopt.
Reacher is natuurlijk een fantasiefiguur die goed kan
vechten en de mooie meisjes weet te krijgen, maar
meer kom je eigenlijk ook niet te weten. Een stelletje
Neo-nazies waarmee hij het aan de stok krijgt en die
overal handlangers blijken te hebben, blijft ook erg
onduidelijk en is vooral stoerdoenerij. Saai! Been there, done that figuren… zo jaren ‘70 (en niet 1996)!
Het boek leest dus wel aardig door, maar het boek is
echt niet spannend genoeg om de aandacht erbij te
houden en dan slaat de verveling toe (misschien ook
wel bij Lee Child het geval?). Lang niet zo spannend als
de films dus...
Jammer, want ik had er toch wel meer van verwacht.
Ik ben bang dat dit toch een gevalletje ‘de film is vast
beter’ boek is…
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My Pretty Lover

Over de film:
Zoals de vaste Kings Things-lezers wel weten,
behoren Dollar Baby-films tot een niche binnen
Kings fanbase: veel Dollar Baby's worden slechts
gezien door een handjevol toeschouwers op een
kleinschalig filmfestival. Deze filmliefhebbers
krijgen dan ook verfilmingen van een wisselende
kwaliteit voorgeschoteld: sommige films doen
niet onder voor de gemiddelde Hollywoodproductie, terwijl andere films direct de
prullenbak in zouden moeten verdwijnen.
De experimentele film ‘My Pretty Lover’ laat zich echter niet gemakkelijk beschrijven, laat staan
vergelijken met andere Dollar Baby's. Laat ik
voorop stellen dat je deze film sowieso niet moet
bekijken als je een actievolle horror/thriller verwacht. Sterker nog: in de film gebeurt vrijwel
niets. Zoals het een experimentele film betaamt,
is het met name een aaneenschakeling van experimenten met beeld, geluid en vertelwijzen. Het
verhaal is weliswaar losjes gebaseerd op Kings ‘My
Pretty Pony’, maar het is geen één-op-één verfilming van dat verhaal.
Kings verhaal gaat over de verschillende soorten
tijd, en de manier waarop je met deze soorten
tijd te maken krijgt gedurende je levenscyclus. Terwijl de tijd voor een jonger iemand eeuwig
lijkt te duren, ziet een oudere persoon juist de dagen in sneltreinvaart
aan zich voorbij trekken. Wat regisseur Irina Lord knap doet, is het gevoel van Kings vertelsel overbrengen. De monoloog van het hoofdpersonage wordt door middel van beelden en geluiden kracht bijgezet, wat
een enigszins bevreemdend gevoel geeft. Na afloop van de film is het
lastig om exact na te vertellen wat je hebt gezien, maar het gevoel
draag je met je mee naar buiten. En dat is een knappe prestatie.
Er zitten geen noemenswaardige speciale effecten in de film—behalve
een aardige ‘timelapse’ van een brandende sigaret -, er zitten geen
hoogstaande acteerprestaties in (er is in de hele film slechts één actrice
te zien), de camerashots zijn vrijwel allemaal stilstaand, en de film
heeft ook geen overtuigende soundtrack. Maar toch heeft de film een
bepaalde charme, die lastig met woorden te
vangen is.

Mijn mening:
De film is lastig te beoordelen voor een doorsnee King-fan (als er al zoiets bestaat). Laten
we eerlijk zijn: de meeste King-fans zullen deze verfilming niet kunnen waarderen. Maar
voor een select gezelschap is deze film wel
degelijk interessant. En dat is eigenlijk precies
de reden waarom King ooit met de Dollar Babydeal is begonnen. Het geeft filmstudenten de
mogelijkheid om te
experimenteren met het omzetten van Kings brontekst in beeld en
geluid. In dat opzicht is Irina Lords verfilming zeer geslaagd.
Ik ontkom er niet aan om de film twee cijfers te geven: een cijfer
voor de ‘gewone’ toeschouwers die—met een bak popcorn op schoot—
vermaakt willen worden, en een cijfer voor de filmliefhebbers die al
hun zintuigen willen laten prikkelen en ook de kunst van het filmen
interessant vinden. Vooral voor het laatstgenoemde gezelschap is dit
een meer-dan-geslaagd experiment.
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In Inferno wordt Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek,
wakker in een Italiaans hospitaal, waar hij
aan geheugenverlies blijkt te lijden.
Samen met zijn dokter, Sienna Brooks,
probeert hij zijn geheugen weer terug te
halen. Er is wel haast bij aangezien er
een psychopaat rondloopt die een wereldwijde plaag wil verspreiden…

door Jeroen
Regie:
Ron Howard
Genre:
Thriller / Mystery
Cast:
Thom Hanks, Felicity
Jones, Ben Foster en
anderen
Film gebaseerd op:
Infero van Dan Brown

Inferno is de derde film op rij die Robert Langdon
volgt, na The Da Vinci Code en Angels en Demons.
Van de eerste twee films heb ik de boeken niet gelezen. Inferno heb ik wel gelezen voordat ik de film
heb gezien. Het boek van Dan Brown is behoorlijk
spannend en laat een goede indruk achter van de
mysterieuze omgeving waarin Robert zich begeeft.

Jaar van uitgifte:
2016
Speelduur:
121 minuten

Daar hebben we ook gelijk een groot verschil tussen
het boek en de film. Het boek neemt de tijd om de
prachtige oude steden en gebouwen te beschrijven,
je voelt hoe belangrijk ze zijn voor het verhaal. In de
film zijn ze alleen maar decor om doorheen te rennen. Dat is erg jammer, hierdoor mis je een groot
deel van de sfeer.
Verder is het wel een beetje storend dat ze gebruik
kunnen maken van alle geheime doorgangen van het museum en de gebouwen. Dat soort doorgangen zit normaal gesproken allemaal op slot. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik niet meer precies weet hoe dat in het boek ging. Ook inhoudelijk is er een verschil tussen het boek en de film.
Dante’s Inferno en vooral de zeven lagen van de hel zijn belangrijk in het boek, en worden dan
ook uitgebreid beschreven; in de film wordt het genoemd en vervolgens weer snel verder gerend.
Ook de rol van Zobrist, die het virus heeft ontwikkeld, verschilt enorm. In het boek is hij een
geniale idealist die zich (misschien wel terecht) grote zorgen maakt over de enorme groei van de
wereldbevolking en besluit hier iets aan te gaan doen. In de film is hij voornamelijk een terrorist
en wordt zijn karakter verder niet uitgediept.
Dit zijn allemaal nog kleinigheidjes
vergeleken met het einde. Ik wil niets
verklappen, maar waarom er voor een
Hollywood-einde gekozen is in plaats
van het originele einde van het boek is
mij een raadsel. Dit is echt een enorme blunder. Dat je kiest voor een alternatief einde is al erg jammer, maar
wat is de reden dat Robert op het eind
naar Cambridge (UK) vliegt in plaatst
van Boston (USA) zoals in het boek?
Het is dus voor mij geen echte verfilming van het boek maar meer een
gedrocht van een film die is gebaseerd
op het boek “Inferno” van Dan Brown.
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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.

