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Help de Fanclub!

Steun de

KINGsize King-special!

Op 4 augustus aanstaande verschijnt de volgende editie van Schokkend Nieuws
Filmmagazine – met meer dan twintig pagina’s artikelen over Stephen King!
Schokkend Nieuws is het enige Nederlandstalige blad dat geheel gewijd is aan sciencefiction-, horror-, fantasy- en cultfilms. Elk nummer staat stijf van de recensies, interviews en achtergrondverhalen. Het magazine verschijnt zes keer per jaar en is te koop
in Nederland en België. Elk nummer is gewijd aan een speciaal onderwerp en voor de
augustus/september-editie is dat dus de zeventigste verjaardag van Stephen King!
Wat kun je verwachten?
- Een speciale King-cover, getekend door de bekende
Nederlandse striptekenaar Erik Kriek
- Een exclusief interview met de cast van de nieuwe verfilming van It. SN reisde naar Los Angeles voor een gesprek
met de nieuwe Pennywise en de nieuwe ‘Losers’ club’!
- Een interview met Mick Garris, de regisseur van o.a. The
Stand, Quicksilver Highway, The Shining, Riding the Bullet
en Desperation.
- Een stuk over The making van de enige film die King zelf
ooit regisseerde: Maximum Overdrive
- Een essay van een Nederlandse schrijver over King.
- Nog veel meer!
Een abonnement op Schokkend Nieuws kost €25,- per jaar (zes nummers) en de
redactie verkoopt advertenties, maar het is in essentie een blad dat overleeft dankzij
het enthousiasme voor genrefilm van alle onbetaalde medewerkers.
Een speels en creatief magazine zoals je het zelden nog ziet en dat heel professioneel
in elkaar gestoken wordt.
Er waren zoveel ideeën voor de KING-special, dat de redactie er een extra KINGSIZE
nummer van wil maken (alleen al vanwege die woordspeling moet die er komen).
Om de extra druk- en verzendingskosten te kunnen dekken, zoeken we sponsoren.
Als we met z’n allen meer dan 500 euro ophalen, krijgt de Stephen King Fanclub
ook een paginagrote advertentie in het blad. Bovendien zetten we op die pagina
ook JOUW NAAM als jij met je donatie hebt meegeholpen. Leuk of niet?! Zo worden
we er beiden, maar vooral de fans van Stephen King in Nederland, beter van!
Maak een bedrag over op rekening NL08 KNAB 0725 0367 37 ten name van Stephen
King Fanclub onder vermelding van: Schokkend Nieuws Special.
ELK BEDRAG HELPT! Denk niet dat een klein bedrag geen zin heeft… alle beetjes
helpen. Halen we de 500 euro niet, dan maken we het weer mogelijk om je donatie terug te ontvangen. Doe je mee, en wil je je naam NIET genoemd hebben, mail
dan nadat je gedoneerd hebt ook even naar secretaris_sk07@stephenking.nl dat je dit
niet wilt.
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Je viel al met je neus in de boter… Ter ere van het feit dat King 70 jaar
wordt (en wij ons 15e jaar fanclub mogen vieren) worden er allerlei speciale acties gedaan door Luitingh Sijthoff (zie wordt verwacht) en het
tijdschrift Schokkend Nieuws. Op de vorige pagina kon je al lezen dat we
sponsors zoeken voor een advertentie in dit tijdschrift, met een bereik
van 4000 exemplaren vol horror-, SF-, fantasy- en cultfilms. We hopen dat
je mee doet en dat we de 500 euro gaan halen! En bij de prijsvraag kun
je dit keer een Schokkend toffe prijs winnen!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2358 fans
1604 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

Deze Kings Things is een dubbele maandeditie, want ook wij houden even
vakantie. Eind augustus komt de volgende Kings Things pas weer uit. Op
Facebook blijven natuurlijk wel crewmedewerkers actief: je hoeft geen
belangrijke nieuwtjes te missen!
Het duurt nu niet lang meer… het grote aftellen is begonnen want begin
augustus komt de verfilming van The Dark Tower in de bioscoop, en komt
ook het boek met de filmkaft uit. En Luitingh heeft het druk met King!
Dus geef je vakantiegeld niet allemaal uit, want er komen in juli, augustus en september wel heel erg veel nieuwe (her)uitgaven uit van Stephen
King, met een gelimiteerde, luxe versie van The Shining in slipcase als
topper! Daarnaast zijn er weer twee nieuwe XL-uitgaves te verkrijgen,
dus kijk snel op de Wordt Verwacht pagina! Dat worden dure maanden
voor alle fans die verschillende ISBN nummers verzamelen …
Verder hebben we nog veel nieuwtjes in deze Kings Things, boek– en filmrecensies en laten we een ‘cinerama’ zien van iemand die gek is op de
auto Christine. Luckey Quarter en King for a Year zijn er ook weer bij. En
we hebben Stephen King monsters die nog veel erger zijn dan Pennywise
de clown!
Kortom; we hebben weer veel te lezen voor je…
Fijne vakantie!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 3

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

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel, via Boekentip.nl, ECI, Bruna of via Stephen
King Fans: hartelijk dank voor
jullie ondersteuning!
We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.
Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag
naar
keuze
op
NL08KNAB0725036737
t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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NIEUWE PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag juni
Je moest ons doorgeven uit welke boeken deze twee uitgeknipte stukjes
komen. Dat was niet zo moeilijk :)
Bijna iedereen wist wel dat het Desperation en HET zijn, maar sommigen
dachten aan Ogen van Vuur of De Regelaars. Op dat laatste staan ook cactussen, maar die zien er anders uit… volgende keer beter dan!
Een goed doorgegeven antwoord was van Brigitte van Duijn uit Noordwijk.
Zij wilde graag Hoop en Rood winnen, dus dat komt zo snel mogelijk naar je
toe!

Prijsvraag juli-augustus : Ballonnenfestijn
Plaats een Pennywise-clown in de lege vakjes
volgens deze regels:
1.
Naast elke ballon staat ten
minste 1 clown (boven, onder, links
of rechts van de ballon).

n

2.
Naast elke clown staat ten
minste 1 ballon (boven, onder, links
of rechts van de clown).
3.
Twee clowns grenzen nooit aan elkaar,
ook niet diagonaal.
4.
Het aantal clowns in een bepaalde kolom
of rij kun je aflezen in de grijze randen.
Er mogen dus meerdere clowns naast 1 ballon
staan, net zoals er meerdere ballonnen naast 1
clown kunnen voorkomen!
Weet jij in welke vakjes een Pennywise-clown
moet staan om de puzzel op te lossen?

SUPERPRIJS!
Dit keer geen boeken, maar we geven maar liefst 5 exemplaren weg van Schokkend Nieuws en we
mogen ook 1 jaarabonnement weggeven t.w.v. 25 euro.
Stuur de coördinaten (bijv. AI, BIX) van de
clowns vóór 20 augustus 2017 naar
fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel “prijsvraag
juli”. Vergeet je adresgegevens niet te
vermelden, zodat we je de prijs kunnen
laten toesturen!
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door Chrissy
Alle data onder
voorbehoud
van de uitgever

Donkere Toren
Filmedities

Datum:

Soort:

Details:

3 juli 2017

Paperback

De eerste drie delen komen allemaal op 3 juli a.s. uit

3 juli 2017

Paperback

De Scherpschutter
ISBN: 9789021019468
10,00

3 juli 2017

Paperback

Het Teken van Drie
ISBN: 9789021019499
19.99

3 juli 2017

Paperback

Het verloren Rijk
ISBN: 9789021019512
19.99

onbekend

Paperback

Tovenaarsglas
ISBN: 9789024579747
19.99

onbekend

Paperback

Wolven van de Callah
ISBN: 9789024579754
19.99

onbekend

Paperback

Lied van Susannah
ISBN: 9789024579761
19.99

onbekend

Paperback

De Donkere Toren
ISBN: 9789024579792
19.99

onbekend

Paperback

De Wind door het sleutelgat
ISBN: 9789024579785
19.99

Luxe limited The Shining € 75,00
Prachtige verzameleditie ter ere van
Stephen King’s 70e verjaardag.

Bestellen
Pagina 5

•

Eerste vertaling van ‘Before the play’, de volledige tekst zoals die door King voorin in het boek
was bedoeld

•

Herziene vertaling, opnieuw gezet

•

Gebonden uitgave met tweekleurig binnenwerk

•

Speciaal gemaakte cassette

•

Prachtige omslagtekening die doorloopt op de
achterzijde door de Poolse kunstenaar
Krzysztof Domaradzki

•

Gelimiteerde oplage van 750 exemplaren

•

ISBN 9789024579556 (516 pagina's)
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1 april! Kikker in je bil!

Winnaars
We mochten twee
Young Adult boeken
weggeven:
Necropolis III van
Nico de Braeckeleer, Tom Vermeyen en Lotte Troonbeeckx en het
boek De Tweeling
Mysteries
—
Waterschimmen van Nicolas Walker. Die zijn gewonnen
door H.K. Rutgers uit Groningen en Ans Stier uit Beneden-Leeuwen. Ze komen snel naar jullie toe!

Winnaars boeken Anthonie Holslag
De vraag was: het boek Toevluchtsoord (een
recensie van de fanclub volgt binnenkort) is
door andere recensieschrijvers vergeleken
met een boek van Stephen King. Welk?
Het antwoord: Dromenvanger natuurlijk! Dat
hadden ook goed:
Brigitte van Duijn uit Noordwijk en
R. Goertzen uit Kerkrade. Gefeliciteerd,
Toevluchtsoord komt naar je toe!

Donkere Toren
Het is duidelijk welke omslagen de nieuwe Donkere Torenreeks gaat krijgen (rechts).
Online kwamen we ook de
cover hier links tegen, maar
dit is dus een mock-up.
We verkopen de nieuwe uitgaven niet in onze fanclubshop,
dus maak je lokale boekhandel vooral blij met je bezoek!

Mr. Mercedes promo filmpje
USA Today lanceerde als eerste een promofilmpje van
de verfilming van Mr. Mercedes. Hierin praten Stephen
King en de cast en filmmakers over de nieuwe serie, die
vanaf 9 augustus a.s. te zien zal zijn op het AT&T netwerk. 10 Afleveringen van King’s take op het detective
genre. Met Brendan Gleeson als Bill Hodges en Harry
Treadaway als Mr. Mercedes. Meer informatie op de
pagina van
USA Today.
We hebben
verder nog
geen
informatie
wanneer de
serie in
Nederland
te zien zal
zijn.

Sleeping Beauties

Nosferatu (Nos4A2) filmserie

produceren.

Volgens Bloody Disgusting wordt van dit
boek van (de zoon van Stephen King) Joe
Hill een filmserie gemaakt. Het boek kwam
uit in 2013 en AMC gaat ermee aan de slag.
Ze hebben scriptschrijvers aan het werk
gezet om voor een eerste seizoen de planning en episodes te maken.
Deze New York Times bestseller focust zich
op Victoria McQueen, een vrouw met een
geheim talent om dingen te vinden, en die
een kidnapper van kinderen opspoort om
de kinderen te redden. Jami O’Brien zal

Doos van Herman
In juni kwam ook de Doos van Herman weer voorbij op
Facebook en maakten we 13 mensen blij met een flinke
doos Stephen King-boeken.

Pagina 6

Hier hoor je King over Sleeping Beauties (zoon Owen op
de achtergrond) tijdens een Book Expo in New York begin juni. Het boek wordt ook in Nederland verwacht, en
de filmrechten zijn ook al verkocht. Bij Cemetary Dance
uitgevers zijn deze twee covers te zien. Nog niet bekend is of, en zo ja welke House of Books in september
voor Nederland zal gaan gebruiken.
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Dark Tower heeft Cujo?
De meesten van jullie hebben de trailer van de Dark
Tower-verfilming wel gezien, en het is je vast opgevallen dat er wordt verwezen naar The Shining en IT. King
maakte bekend dat ook Cujo in The Dark Tower zal verschijnen: "If viewers who are
familiar with my work look very
closely, they might see Cujo.
Keep an eye out for Cujo in New
York City."
Lees meer op IGN. Er staat een
lang interview met King, en de
trailer waarin ze meer geheimen
en Easter Eggs laten zien.

Castle Rock film
Men verwacht in augustus te kunnen gaan starten met
het filmen van Castle Rock (Hulu kanaal) in Massachusetts. Het zal een 10-delige serie worden en de crews
zijn al bezig met de sets. De verwachting is dat het filmen tot januari zal gaan duren.

King geblokkeerd door Trump!

Elke King-fan weet wel dat King geen goed woord over
heeft voor president Trump. Hij reageert vaak op
tweets met ongezouten meningen. Trump heeft hem
daarom geblokkeerd, zodat hij dat niet meer kan. Maar
J.K. Rowling beloofde hem al de tweets te delen, zodat
King alsnog kan reageren.

Joe Hill
In november komt er een nieuw boek van
Joe Hill, de zoon van Stephen King. Hij
schreef vier korte verhalen met de titel
Strange Weather. We zijn bang dat ook
hier geen Nederlandse vertaling van
komt...

Pagina 7

Mr Mercedes
In augustus zenden ze op Audience/
Direct TV de 10-delige serie Mr.
Mercedes uit.
Dit is de poster.
Het is ons nog niet bekend of, wanneer en wie de serie in Nederland
gaat uitzenden.

Dark Tower poppetjes
Hier links zie je de Dark Tower poppetjes van Diamond
Select Toys. Inmiddels is bekend dat het vierde poppetje een monster is geworden. Degenen die besteld hebben via onze secretaris krijgen dus deze set van
4. Ook Funko komt met Dark Tower poppetjes.
Deze zijn, in tegenstelling tot de Diamond Select poppetjes, wel bij de diverse (online) winkels in Nederland te koop voor 12,99 per stuk.
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Gewonnen?
We mochten twee fans blij maken met deze Young
Adult boeken.
Harm Klaas Rutgers uit Groningen wilde er wel een winnen, dus die krijgt Necrotopia toegestuurd. De Tweeling
Mysteries gaan naar Ans Stier in Beneden-Leeuwen.

Dark Tower: the art of the film

The Mist in Nederland

Scribner geeft een boek uit dat gaat over het maken van
de film The Dark Tower. Daniel Wallace stelde het samen: 208 pagina’s vol illustraties. Er staan interviews in
met acteurs en regisseur, kostuumontwerpers en de
setdesigners. Er is te lezen hoe de acteurs zijn gevonden en zij op prachtige locaties konden filmen.
De hardcover krijgt ISBN 9781501164453, kost $40.00 en
is vanaf juli verkrijgbaar.

Inmiddels hebben we bevestigd gekregen dat de nieuwe
serie van The Mist niet door Spike Nederland zal worden
uitgezonden. In de USA wordt deze wel uitgezonden.
We hopen dat een van de commerciële zenders de serie
alsnog zal oppakken...

Interview Dark Tower director Arcel

Vaderdag filmpje
Stephen en zoon Owen King verschenen samen in een
filmpje dat ze maakten voor vaderdag… over Sleeping
Beauties: een boek dat ze samen schreven en ook in
Nederland uitgegeven zal worden.
Ook is bevestigd dat de Dark Tower een soort vervolg is
op de boeken (bron). Dit is waar King ook voor heeft
getekend. Als je de boeken nog niet hebt gelezen moet
je NU stoppen met lezen, i.v.m. spoilers. Aan het eind
van het zevende deel, De Donkere Toren, komt Roland
op de top van de toren terecht. Daar realiseert hij zich
dat het, ondanks dat hij de wereld heeft gered, zijn lot
is om zijn reis steeds opnieuw te moeten maken. Het
boek eindigt dus waar het eerste boek begint, met een
klein verschil. We weten namelijk dat Roland de Hoorn
van Elk heeft, een relikwie uit het verleden. Met de
hoorn in zijn bezit zal zijn reis toch anders worden. De
film zou de laatste reis van Roland zijn. Dus nee, de
film is zeker niet een adaptatie van de boeken. Het is
een vervolg en een soort pseudo-reboot waar, volgens
Arcel, King erg blij mee is: ‘This is not exactly my novel
but this is very much the spirit and the tone and I’m
very happy.’
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NU

boek

Het XL (groot letter) boek van

FANCLUB

De Eerlijke vinder (in 2 delen voor
59,75)
Wisseling van de Wacht (in 2 delen
voor 59,50)
Bestellen? Mail Werner Bartelds op
info@uitgeverijxl.nl

3 juli a.s.

boek

Donkere Toren-serie filmeditie 1-8
in paperback.
Zie vorige pagina!

Juni 2017
Op POD
(printing on
demand)

boek

Aardedonker, zonder sterren
9789024578115 19,95
Alles is eventueel 9789024578092
19,99
Misery 9789024578160 19,99
Cujo 9789024578238 19,99
De duistere kant 9789024578191
19.99
Insomnia 9789024578184 19,99
Bezeten Stad 9789024578108 19,99

juli 2017

boek

Actiepakket ter ere van King’s 70ste
verjaardag. 3 halen, 2 betalen.
De Marathon 9789024578061
De groene mijl 9789024563692
Dodelijk Dilemma 9789021020488
Lisey’s verhaal 9789021015422
Ook doen mee in de actie (al eerder
uitgegeven):
Dr. Sleep 9789021015859
Revival 9789021016986
De actie met deze zes titels loopt van 1
juli t/m 30 september.

augustus

boek

Filmeditie ‘IT’ (Het). paperback
ISBN 9789024577552
15,00 voor 1162 blz. De film It zal
wereldwijd 7 september 2017 in
première gaan.
De marathon 9789024578061 12,50
Dodelijk dilemma 9789021020488
12,50

september

Pagina 9

boek

Vertaling van Sleeping Beauties,
Stephen King en Owen King door
House of Books. Omslag en andere
informatie nog onbekend.
Later ook via onze fanclubwinkel
vooruit te bestellen!
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Stephen King-monsters
die nog veel erger zijn dan Pennywise de Clown
By: Martin

vertaald door Peter

Er is een reden dat iedereen bang is voor clowns, en het komt eigenlijk
hier op neer: het is Stephen Kings schuld. Okay, misschien is het 90%
zijn schuld, want er was ook een seriemoordenaar in de jaren 60 die
zich verkleedde als een clown, maar daar kun je op je gemak eens naar
Googelen.
Er is gewoon iets volkomen angstaanjagends aan Tim Curry’s portrettering van Pennywise de dansende clown die gewoon zo krankzinnig is,
maar het enge is dat hij zelfs niet in de buurt komt van de terreur die
de schriftelijke versie bereikt. Dat boek is eng.
Dus, met de remake die dit najaar uitkomt, begon ik te denken over
wie in Stephen Kings literaire wereld ik nu het engst vind, en eerlijk
gezegd ben ik banger voor deze karakters dan ik voor de clown ben. Hij
begrijpt tenminste de kracht van liefde.
Annie Wilkes
Misery
Als je ooit zou willen weten wat beroemd zijn je brengt in de zin van fans,
dan is het dit. Dit is de donkere kant van een beroemde schrijver/acteur/
muzikant zijn. In Misery speelt Kathy Bates Annie, een vrouw die toevallig
langs de plaats van een ongeval komt waar haar favoriete auteur Paul Sheldon van de weg werd gedrukt in een sneeuwstorm.
Terwijl ze begint met hem weer gezond te maken, wordt ze uiteindelijk
een psychotische boze stiefmoeder, die alles zal doen om te zorgen dat
Paul haar niet zal verlaten, met inbegrip van die beruchte voorhamerscène. Ja, terwijl Kings andere monsters misschien wel van bovennatuurlijke aard zijn, is Wilkes maar al te echt en ook al te aannemelijk in de hedendaagse krankzinnige-fan-cultuur.
The Overlook Hotel
The Shining
Is er iets enger dan een oud hotel in het midden van nergens tijdens
een sneeuwstorm, vooral wanneer de naam het Overlook Hotel is? Er is
gewoon iets donkers en etterends op deze plek dat hallucinaties veroorzaakt, en verhindert dat de daar gevangen geesten kunnen rusten.
In plaats daarvan herbeleven zij hun gewelddadige dood, en veroorzaken ze voor de Torrence-familie veel verdriet. Maar het zijn niet alleen
de geesten van het hotel die eng zijn, maar de structuur zelf. Het decor is schokkend en griezelig en de lay-out van het gebouw is zeer onlogisch, waardoor alles nog meer verwarrend is. In feite geldt dat misschien gewoon voor alle hotels in het universum van Stephen King. Kijk
naar het korte verhaal 1408. Dit hotel is ook niet bepaald een gezellige
plek voor een picknick.
Andre Linoge
The Storm of the Century
Deze is misschien niet zo bekend als zijn andere werken, maar deze miniserie joeg mij grote schrik aan toen ik een kind was. Het verhaal gaat over
een vreemde man die naar een stadje in Maine stad komt tijdens de ergste
storm die ze ooit hebben gezien en hij eist een erfgenaam.
Het is niet zozeer de magie die hij verricht, maar de woorden, de duistere
geheimen en het theatrale dat hij gebruikt om iedereen in de stad tegen
elkaar op te zetten en ieders geheimen te ontrafelen. Het is een geweldige
miniserie, als je ‘m in handen kunt krijgen.

Margaret White
Carrie
Je zou misschien denken dat Carrie de schurk van haar verhaal is,
maar dat is ze echt niet. Zeker, ze heeft iedereen gedood op het
middelbare school-bal, bedekt met het bloed van varkens, maar ze
werd gepest. Hoewel de klasgenoten die achter haar mishandeling
zaten, krijgen wat ze verdienen en het echt vervelende mensen
zijn, zijn ze niet het ergste.
Dat is Carries moeder. Margaret White was, vanaf de dag dat Carrie
werd geboren, de meest kwaadaardige misbruiker die je je kunt
voorstellen. Ze pestte, sloeg en gaf haar dochter het gevoel dat ze
niet menselijk was, met name omdat ze geloofde dat Carries telekinetische krachten van de duivel waren. Op het einde krijgt Margaret wat ze verdient.
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Enger dan Pennywise… 2
Blaine the Mono
The Dark Tower Series
Als er iemand is die van een trein iets kan maken dat verschijnt in je nachtmerries, dan is het Stephen King. Hij pakt
een onschuldige tjoek-tjoek en verandert het in een krankzinnig, raadsel-spuwend, moorddadig en suïcidaal voertuig in de
Donkere Toren-reeks.
Gedurende de serie gebruikt hij zijn geest om raadsels te vertellen en het leven van Roland en zijn kompanen in gevaar
brengen. Of hij al dan niet te zien zal zijn in de aanstaande
film blijft nog ongewis, maar het feit dat deze gekke monorail
daar ergens in het Stephen King universum is, is al beangstigend genoeg.

Leland Gaunt
Needful Things
Er hangt altijd iets kwaads over Castle Rock, Maine - het is iets dat je in
bijna alle King boeken tegenkomt. Vooral wanneer het gaat om de
winkel genaamd Needful Things. De eigenaar, Leland Gaunt, is een demon vermomd als een winkelier, die de bewoners van de stad de perfecte items die ze zoeken aanbiedt, in ruil voor een beetje chaos en
hun zielen. De filmversie van het personage wordt goed gespeeld door
veteraan-acteur Max Von Sydow, maar het is gewoon niet bloedstollend
genoeg. De manier waarop King hem beschreef in de roman maakt het
noodzakelijk dat u het boek leest met alle lichten aan.
Kurt Barlow
Salem’s Lot
Toen het tijd werd om zijn tweede roman te schrijven, ging King
voor de beproefde en echte schurk van de vampier. Zijn verhaal
van de bloedzuigende roofdieren speelt zich af in de kleine stad
Jerusalem's Lot (in het kort Salem’s Lot), het speelt met onze
gevoelens van veiligheid in gemeenschappen, evenals onze angst
voor het donker.
De hoofdvampier is Kurt, die overdag een Oostenrijkse immigrant
is, maar ‘s nachts zijn ware gedaante toont als een Nosferatu en
tracht van de hele stad een stad van vampiers te maken. Ik krijg
nog steeds het beeld niet uit mijn hoofd van de zwevende vampier
jongen bij het raam, bedelend om binnengelaten te worden. Koude rillingen.
Greg Stillson
The Dead Zone
Ik heb nooit overwogen om deze kerel als een angstaanjagende schurk
te zien, tot de meest recente verkiezing. Nu is hij TE realistisch voor
mijn smaak. Terwijl King zich niet veel met politiek bemoeit, is in dit
verhaal Johnny Smith een kerel die psychische krachten krijgt nadat hij
5 jaar in een coma heeft gelegen. Het enige dat hij hoeft te doen is je
aanraken, en hij ziet de kern van je ambities.
Wanneer hij de hand van een congreslid aanraakt, ziet hij een toekomstige nucleaire holocaust en daarom probeert hij hem onschadelijk te
maken, maar uiteindelijk faalt hij. Of toch niet? Hoe dan ook, een monster is overwonnen.

Big Jim Rennie
Under the Dome
In dezelfde geest als een naar macht hongerende politicus, is deze
kerel. Eigenlijk de eigenaar van een zaak in gebruikte auto’s en
een wethouder van de gemeente, maakt hij er echt een puinhoop
van in de stad als de koepel naar beneden komt. Zijn karakterisering in de tv-show was niet slecht, maar in de monsterlijke roman
is hij een complete lul.
Nogmaals, hij is enger dan een demonische clown, omdat er echt
mensen zoals deze zijn daarbuiten, bezig met slechte besluitvorming. Dat is angstaanjagend.
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Enger dan Pennywise… 3
Henry Bowers
IT
Je hoeft geen bovennatuurlijke entiteit te zijn om één van de engste
mensen in het Stephen King |Universum te worden - Carrie's moeder
en Greg Stillson bewijzen dat. In dit geval is er iemand net zo slecht,
zo niet nog slechter dan Pennywise de dansende Clown in IT, en het
is in de vorm van een bullebak. Bowers is een racistische, seksistische
en sadistische jongen die waarschijnlijk veel meer schade aan de
Losers Club toebrengt dan de clown doet. In de loop van de roman en
de film kerft hij zijn naam in iemands maag, intimideert hij een 12jarige seksueel, breekt hij de arm van een kind en doodt hij een hond
om uiteindelijk krankzinnig te worden.
Het is eenvoudig om je van een kwade clown te ontdoen, maar deze
man woont in uw buurt.

Mrs. Massey
The Shining
Ik heb al gesproken over het hotel als geheel, maar er bevindt
zich één personage in het hotel dat het ergste is van allemaal:
Mrs. Lorraine Massey. Ze is de sexy dame in de badkuip, die in
een rottend, opgeblazen lijk verandert. Ze is de meest erkende
geest van het Overlook hotel met een reden, zich verbergend in
kamer 217 (of 237 in de film). Alles wat ze wil is pijn en ellende, en zij is degene die Danny verleidt om de kamer in te gaan
en hem probeert te wurgen, daarna probeert ze Jack te verleiden.

The Crimson King
The Dark Tower Series
Als er een duivel in de boeken van Stephen King bestaat, is het deze
kerel. Hij is zo ongeveer de personificatie van het kwaad. Hij is de
grote slechterik in de Donkere Toren-reeks, hopend om de toren te
laten vallen en alles te vernietigen, zodat hij over de chaos kan heersen. Volgens het boek brengt hij overal waar hij gaat duisternis en
gekte en is hij zowat het ergste in het universum. Hij heeft altijd al
bestaan en er wordt gesuggereerd dat hij net zo oud is, zo niet ouder,
dan het demonische schepsel dat wij kennen als Pennywise.

Cujo
Cujo
Wat dit karakter zo eng maakt is dat honden zijn bedoeld om
onze beste vrienden te worden en trouw te zijn tot het einde,
en als dat op zijn kop gezet wordt, worden we bang. Als Cujo
wordt gebeten door een rabiate vleermuis en de ooit liefhebbende hond je ergste vijand wordt, dan word je een beetje
bang. Aangezien het grootste gedeelte van de film over een
moeder en zoon gaat die gevangen zitten in een ' 77 Ford Pinto,
kunt u claustrofobie nog bovenop de vrees stapelen dat op een
dag uw hond zal proberen om u uit te laten.
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Enger dan Pennywise… 4
George Stark
The Dark Half
Deze kerel heeft de lijst gehaald, gewoon vanwege het feit dat George
Stark Stephen King is. Dit was het eerste boek dat hij uitgaf nadat werd
ontdekt dat hij andere romans onder het pseudoniem Richard Bachman
aan het schrijven was. Dus in het verhaal van the Dark Half ontmoeten
we de auteur Thad Beaumont, die een reeks boeken heeft geschreven
onder zijn eigen naam, en enkele groezelige, gewelddadige romans onder
de naam George Stark. Zodra die kennis publiekelijk wordt, ensceneert
hij een openbare begrafenis voor de 'fictieve' Stark. Alleen komt Stark tot
leven. Hij begint iedereen te vermoorden die betrokkenen was bij zijn
'dood' en Thad ontdekt uiteindelijk dat hij een parasitaire tweeling had in
de baarmoeder, die hij geabsorbeerd heeft, en op een of andere manier
toch een eigen leven is gaan leven, als Stark. Als je het even goed laat
bezinken, dan gaat het verhaal over je donkere kant die de zaken overneemt en je leven verpest, en als je zelf
eigenlijk de vijand bent, wat zou er dan enger kunnen zijn?
Gage Creed
Pet Sematary
Om eerlijk te zijn is het ergste deel van deze film niet het feit dat er een
begraafplaats is die mensen in zombies verandert, maar het feit dat er een
wrede dood van een kind is en waar dat een rouwende vader toe drijft.
Echt, ik denk niet dat er iets enger en angstaanjagender is dan een moorddadige zombie-baby; Ik haat die meer dan clowns. Op waardige King-wijze
draait Gage echter compleet door en begint iedereen te doden.
Ik haat die jongen echt.
Randall Flagg
The Stand + Others
Als de Crimson King Stephen King’s duivel is, dan Randall Flagg zijn topluitenant. Hij is een kwaadaardig wezen dat verschijnt in 9 van Kings werken, onder verschillende namen, maar is de primaire antagonist in The
Stand en in de Donkere Toren-reeks, bekend onder de naam Walter O'Dim.
Hij is zo’n beetje de voorbode van dood, vernietiging en chaos, maar in de
vorm van een sympathiek cowboy.
Wat hem veel slechter maakt dan Pennywise, is dat de clown in slechts één
boek voorkomt, terwijl Randall Flagg overal verschijnt. Wanneer u het het
minst verwacht, is er een man in een jeansjas, met de initialen R.F. die
zich zo’n beetje in de periferie ophoudt, net voordat de dingen ten slechte
keren. Het is dat volhoudende dat hem zo verdomd griezelig maakt.

Hoewel, clowns…

Pagina 13

1 april! Kikker in je bil!

JUL/AUG

2017

15E

KING FOR A YEAR

JAARGANG

N R:

6

STEPHEN

KING

FANCLUB

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 4 mei 2015
Four Past Midnight (Schemerwereld en Tweeduister), besproken door John Llewellyn Probert
De tijd gaat voorbij, niet dan Constante Lezer?
Oh mijn God, ja dat doet het.
Neem dit boek dat ik nu aan het bekijken ben. "Four Past Midnight" heet het. Ik heb het van
de plank gehaald om te kijken wanneer ik het kocht. Het is de eerste druk van de NEL paperback, (en ja ik voelde een kleine steek van plezier terwijl ik die hoofdletters typte) uit 1991.
1991.
Wat betekent dat ik Stephen Kings "Four Past Midnight" bijna vierentwintig jaar geleden voor
het eerst las.
Het is geen geheim dat ik gek ben op korte verhalen sinds, nou, eigenlijk sinds ik kon lezen.
Armada Ghost boeken, Pan Horror, Robert Bloch, R. Chetwynd-Hayes en vele, vele anderen.
Het zal u daarom niet verbazen dat ik er lange tijd niet aan toe kwam om veel van Stephen
King te lezen, anders dan zijn verzamelbundels "Night Shift" (prachtig) en "Skeleton
Crew" (even prachtig). Een recente studie door een medische universiteit toonde aan dat een
beangstigend hoog aantal artsen niets anders leest dan leerboeken vanaf de dag dat ze naar
een medische school gaan. Dat wil zeggen ongeveer 70-80%. Dus ik hoop dat u het mij niet al
te kwalijk zult nemen als ik zeg dat toen ik "Four Past Midnight" oppakte in mijn eerste jaar na
mijn opleiding, dit waarschijnlijk het eerste boek van Stephen King was dat ik las in ongeveer
vijf jaar. Het waren geen korte verhalen, maar dat boek zo dik als een baksteen met die geweldige cover waren eigenlijk vier
verschillende novellen. Ik voelde dat ik dat waarschijnlijk wel aankon.
Dit hele zelfverheerlijkende voorwoord is niet meer dan de uitleg waarom ik juist dit boek pakte om over te schrijven. Het is
heel belangrijk voor mij want het was zo ongeveer de eerste fictie die ik las na vijf jaar van diverse examens elke schoolperiode en dat verschroeiende gevoel van schuld dat we allemaal hebben als we iets lezen dat niet een boek zo dik als een telefoongids was over luchtwegaandoeningen, of alvleesklierkanker, of de epidemiologie van wiegendood. Hey, ik ben geslaagd
dus het was het juiste ding om te doen. Nu had ik het nodig voor een beter evenwicht ten behoeve van mijn ziel.
Vier novellen.
Destijds was ik werkzaam in Mansfield. Het ziekenhuis is er nu al lang verdwenen. Toen het er nog stond, was het oude District
and General een Victoriaans gotisch gedrocht direct uit Dickens, met afdelingen met 20 bedden en plafonds zo hoog dat we,
toen een duif een keer naar binnen was gevlogen, Colin, afdelingsapotheker en vleermuisliefhebber, moesten vragen om één
van zijn immense vleermuisvangnetten om het beest te redden.
Op een zaterdag had ik een vrije ochtend, de zon scheen, en dus ben ik rustig gaan zitten om "De engelieren" te lezen. Het
blijft één van mijn favoriete King-verhalen, en ik hou er zo veel van dat ik, tot op de dag van vandaag, zorgvuldig de tvminiserie, geregisseerd door Tom Holland, vermeden heb. Hoeveel ik ook hou van sommige van zijn films, ik weet dat zelfs hij
niet in staat is om recht te doen aan de beelden die King in mijn hoofd heeft geprent.
"De engelieren" is een verhaal over een vliegtuig dat een breuk in de ruimte passeert die het mee
terug neemt naar het verleden. Maar dit is niet het verleden dat we in een tijdmachine kunnen
bezoeken. Dit is een fascinerende en originele draai aan hoe het verleden er eigenlijk echt uit
ziet. Opgebruikt, kleurloos, smakeloos; de luchthaven waar onze personages zich bevinden is een
plek waar tijd letterlijk voorbij is gegaan, een moment dat geleefd is en daarna is weggegooid.
Alles ziet er bleek uit, broodjes uit een automaat hebben geen smaak, en altijd is er, in de verte,
een constant rommelend geluid.
We gaan er natuurlijk achterkomen wat dat is. Het blijkt dat het verleden niet statisch is, de opgebruikte momenten is het niet toegestaan te blijven - zij moeten worden vernietigd, verpletterd,
misschien ooit gerecycled. En de verantwoordelijke instanties zijn de wezens in de titel - enorme,
cartoonachtige bollen met een set krachtige kaken die alles eten wat zich vóór hen bevindt - grijs
metselwerk, vegetatie en, natuurlijk alle levende wezens die er sowieso toch niet zou moeten
zijn.
Aan de achtergrond van deze zeer reële dreiging wordt door King zijn handelsmerk toegevoegd,
een groep van heel verschillende mensen, en sommigen van hen worden gek vanwege de spanning.
Net als "The Mist" (een andere fijne novelle) biedt het een andere, dunne laag van zorgvuldig ontwikkeld gevaar, waar de overige 'gezonde' karakters mee moeten omgaan. Redden ze het om terug
te komen? Ga en lees het verhaal om dat uit te vinden. Je moet het echt doen.
"Het geheime raam" was mijn eerste kennismaking met een thema dat waarschijnlijk beter ontwikkeld is in Kings eerdere grote roman "De duistere kant", gepubliceerd in 1989. Maar omdat ik dit boek niet had gelezen, was ik
gefascineerd door het verhaal van Mort Rainey, de succesvolle schrijver die achtervolgd wordt door en uiteindelijk het slachtoffer wordt van een mysterieus personage genaamd John Shooter, die beweert dat Rainey zijn werk gestolen heeft. Ik denk er
nog steeds met genegenheid aan, hoewel "De duistere kant" waarschijnlijk een beter verhaal is.
(zie volgende pagina)
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"De man met het litteken", nou dat is een verhaal dat me tot op het bot verkilde. Ik zie nog steeds de
tot leven gekomen angsten van Sam Peebles en hoe ze hem opfokken - een angstaanjagende pedofiel
van viereneenhalve meter groot, die langs de stapels boeken van de lokale bibliotheek dwaalt, de
creatie van alweer een ander klassiek King-karakter. Ardelia Lortz is een soort psychische vampier die
zich voedt met de angst van kinderen (wat een geweldig idee). Wordt ze verslagen? Ook nu, lees het
verhaal om erachter te komen.
"Four Past Midnight" eindigt met "Spookfoto’s", dat vind ik persoonlijk nog steeds het zwakste en minst
memorabele van de verhalen. De jonge Kevin Delevan koopt een Polaroid-camera en ontdekt dat elke
foto een grote en onaangenaam uitziende hond toont die dichterbij komt. Hij neemt de camera mee
naar Reginald 'Pop' Merrill, van wie King in een flashback onthult dat hij Castle Rock's zeer eigen Lionel Barrymore's Mr Potter van Capra's "It's a Wonderful Life" is. Merrill neemt de camera, voornemens
deze te gebruiken om winst te maken, maar het lijkt onnodig te zeggen dat alles vreselijk mis gaat.
Alle punten voor King echter voor het verstrekken van een geweldige epiloog.
"De hond is weer los. Hij slaapt niet. Hij is niet lui. Hij komt achter je aan Kevin. Hij is zeer hongerig. En hij is ERG boos. "
"Four Past Midnight" kreeg me weer aan het lezen na een te lang afwezigheid. Het opnieuw lezen deed me ook beseffen waarom ik weer aantekeningen wilde maken voor mijn eigen verhalencollecties, omdat dat is wat we hier ook krijgen - er is een
aangename, gezellige inleiding bij elk verhaal dat maakt dat het een beetje voelt als een episode van de Twilight Zone. Hé,
als je toch gaat stelen, steel dan van de beste.
En Stephen King is echt de beste.
Dank u, meneer K.
----John Llewellyn Probert won in 2013 de British Fantasy Award voor zijn novelle "The Nine Deaths of Dr Valentine" en 2014 zag
de publicatie van het vervolg, "The Hammer of Dr Valentine" (beide van Spectral Press). Hij is de auteur van meer dan honderd
gepubliceerde korte verhalen, zes novellen en een roman, "The House That Death Built" (Atomic Fez). Zijn eerste verzamelbundel met korte verhalen, "The Faculty of Terror", won in 2006 de Children of the Night award voor beste werk van gotic fictie. Zijn recentste verhalen kunnen worden gevonden in Best British Horror (Salt Publishing), Psychomania (Constable Robinson), La Femme (NewCon Press) en Terror Tales of Wales (Gray Friar). Endeavour Press heeft "Ward 19", "Bloody Angels" en
"The Pact" gepubliceerd - drie misdaadboeken met zijn heldin, patholoog Parva Corcoran. Hij probeert momenteel elke cultfilm te bekijken die bestaat bij zijn House of Mortal Cinema (www.johnlprobert.blogspot.co.uk) en alles wat hij tot nu toe
geschreven heeft, kan worden gevonden op www.johnlprobert.com. Komende projecten omvatten een roman van Constable
Robinson, een novelle van Salt Publishing, en een nieuwe verzamelbundel met korte verhalen van Spectral Press.

Vaderdag
Stephen King FORUM zoekt nieuwe aanwas!
Wist je dat onze fanclub behalve Kings Things,
een website en een Facebook-pagina ook een
forum heeft? Hier bediscussiëren onze leden alles
wat met Stephen King te maken heeft: de boeken,
de films, zijn schrijfkunst, zijn grote teen...
En we bewonderen er ook elkaars verzamelingen.
Wij zijn razend benieuwd naar jouw collectie
boeken en/of films!
Dit alles doen we op het forum, in een gezellige
'fans onder elkaar'-sfeer.
Ook meepraten?
Kom dan naar forum.stephenking.nl.
Hopelijk zien we je daar!
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King plaatste ter gelegenheid van Vaderdag op
Facebook dit filmpje van hemzelf met zijn zoon
Owen. Natuurlijk hebben ze het over het boek dat
in september uitkomt: Sleeping Beauties.

Pennywise beeldje
Tim Curry’s Pennywise wordt nu
als beeldje uitgegeven.
Voor $124.99 excl. verzendkosten kun jij dit 15 inch hoge
beeldje vast reserveren en in de
winter thuisgestuurd krijgen.
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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!

uitverkocht

uitverkocht

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.

uitverkocht

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
We zijn gestopt met de associated programs bij andere bedrijven, aangezien dit meer problemen gaf dan dat het de fanclubkas wat opleverde. Je kunt je nieuwe boeken natuurlijk kopen in onze Fanclubshop, en daar kun je ook terecht voor de fanclub speciale edities. Doordat we van de uitgeverij korting krijgen op de boeken die we inkopen, komt die bij verkoop van
een boek in onze kas terecht.
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands,
maar ook nieuw en naast een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige
Stephen King-boeken. Pockets, paperbacks, hardcovers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is
een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken van dezelfde prijs nog goedkoper uit bent. De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de
fanclub!
Er zijn ook dvd’s, poppetjes, 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 of Kiala: Kiala voor 3,95 of DHL 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 (of 15 kg via Kiala), binnen Nederland.
Voor België is Kiala het goedkoopst: 7,50 voor een pakket in formaat L
(vergelijkbaar met tot 10 kg), of via GLS. Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door,
en dat scheelt in jouw portemonnee! Contact? Secretaris_sk07@stephenking.nl.
Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw boekbestelling!
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Hoe lang ben je al King-fan, Frank en hoe komt dat zo?
Hoe lang ik fan ben van King weet ik niet precies, maar het is begonnen omdat de
vader van een vriendje de boeken van King las en ik de covers van de boeken mateloos fascinerend vond. Toen ik oud genoeg was om van de kinder- naar de volwassenenafdeling van bieb te mogen verhuizen, ging ik dan ook meteen op zoek naar King-boeken. Ik
heb toen gekozen voor de bundel 4x Stephen King om te kijken of het me ook echt beviel. Het
leek me beter om King uit te proberen met korte verhalen dan meteen met een dik boek. Omdat
De Marathon me het meest aansprak van de vier verhalen ben ik daarmee begonnen en daarna
was ik meteen verslaafd. Na alle boeken via de bieb gelezen te hebben ben ik ze ook gaan
kopen, vanaf Tweeduister heb ik elk boek bij uitkomen gekocht.
Werk: Juridisch medewerker gemeente Breda (WOZ bezwaar en beroep), MEAO Roosendaal
Leeftijd: 42 Woonplaats: Putte (Noord-Brabant)

Frank
Vermeer
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!
Frank krijgt een film
toegestuurd die hij nog
mist in zijn verzameling.

Wat is je favoriete boek en waarom?
Dat is een moeilijke vraag. Ik vind de hele Donkere Toren-serie geweldig maar als ik echt één
boek moet noemen dan wordt het toch De Beproeving, ondanks dat ik de ontknoping altijd een
beetje een anticlimax heb gevonden. De hele opbouw van het boek is geweldig, het begin van de
epidemie en de vaart waarmee het helemaal fout gaat. King werkt de karakters geweldig uit
(iets wat hem voor mij tot een groot verteller maakt in al zijn boeken, de karakters) en de hele
sfeer die hij wegzet met beide groepen en hun aanhang is meeslepend. Het stuk waar Larry door
de Lincoln Tunnel New York verlaat heb ik zonder adem te halen gelezen. Ik moet wel eerlijk
zeggen dat ik momenteel Het opnieuw aan het lezen ben. Eigenlijk klopt dat niet helemaal want
ik ben voor de eerste keer de onverkorte versie aan het lezen (heb de verkorte twee keer gelezen) omdat ik dat nog nooit gedaan had (ik schaam me diep!) en vind dat ik dat voordat de nieuwe film uitkomt echt moet doen. Het zou zomaar kunnen dat ik eind volgende week Het aan zal
dragen als favoriete boek… J
Wat is je favoriete film en waarom?
Daar is eigenlijk maar één antwoord op: The Shawshank Redemption. Op alle punten een geweldige film. Fantastisch verhaal, geweldige acteurs, goede regie en muziek. Alles klopt aan die
film. Een film die altijd even mooi en boeiend blijft. Enige nadeel: bij het herlezen van het verhaal krijg ik helaas nooit meer een ander dan Morgan Freeman voor ogen als Red. Overigens zijn
voor mij de goede King-verfilmingen op anderhalve hand te tellen, het merendeel (en zeker het
werk van Mick Garris) vind ik echt matig tot slecht.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Ik koop eigenlijk alleen de Nederlandse boeken en die heb ik allemaal; mocht er een tijd komen
dat King niet meer vertaald wordt (je weet niet hoe het nu gaat lopen met de nieuwe uitgeverij)
dan ga ik de boeken in het Engels kopen. Maar ik heb dus alle titels in het Nederlands. De enige
King-film die ik nog zou willen hebben is Misery. Erg goede verfilming die ik nooit gekocht heb.
Moet ik nog eens doen.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik weet dat het heiligschennis is maar King is mijn op één na favoriete schrijver…sorry… Clive
Barker is mijn favoriete schrijver, net wat bizarder dan King. Zijn Boeken van Bloed zijn voor mij
persoonlijke de beste horrorverhalen ooit. Verder lees ik graag de boeken van Jo Nesbø, Bret
Easton Ellis, Joe Hill, Neil Gaiman en John Le Carré.
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen en heb je nog tips?
Via internet. Door wat te googelen kwam ik een keer op de site van de fanclub en via daar ook
op het forum. Ik heb niet echt tips. Het zou wel leuk zijn als wat meer mensen actief hun weg
naar het forum zouden vinden!
Wat zou je graag eens zien gebeuren t.a.v. Stephen King en/of de fanclub?
Ik zou het erg leuk vinden als King Nederland een keer aan zou doen voor een lezing of een signeersessie. Natuurlijk is dat onmogelijk te regelen maar na Barker een keer gezien te hebben in
Rotterdam zou het ook geweldig zijn om King een keer te ontmoeten. Verder heb ik eigenlijk
geen echte wensen. Buiten dat ik hoop dat er nog heel wat nieuw werk van King zal verschijnen
de komende jaren maar daar hebben we geen van allen invloed op natuurlijk.
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Nooit echt over nagedacht eigenlijk… Om eerlijk te zijn zou ik het echt niet weten. Misschien
waarom hij aan de ene kant bijzonder kritisch is over een aantal verfilmingen van zijn werk maar
aan de andere kant de matige Mick Garris maar blijft ophemelen. Ik ben zoals ik al zei geen fan
van de man. Ik denk echter dat ik dan met pek en veren uit de zaal gedragen zal worden...
Heb je nog tips of suggesties?
Niet echt. Zoals ik al aangaf zou het leuk zijn als meer mensen eens rond zouden kijken op het
forum. Verder heb ik geen aanmerkingen of suggesties.
Frank heeft foto’s van zijn verzameling op het forum staan, dus als je benieuwd bent?... Kijk dan
op forum.stephenking.nl.
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Dit is Christine in de verzameling van Martine B.

Pagina 18

FANCLUB

N

JUL/AUG

2017

8,5
door Chrissy
Oorspronkelijke
titel:
The River at Night
Auteur:
Erica Ferencik
Uitgever:
Luitingh-Sijthoff
Jaar van uitgifte:
2017—4 september
Aantal pagina’s:
320
ISBN:
9789024576845
Link/urls:
uitgeverij

15E

JAARGANG

BOEKRECENSIE

N R:

6

STEPHEN

KING

FANCLUB

door Chrissy

Nacht op de rivier van Erica Ferencik
Wini heeft geen behoefte aan een avontuur. Na een
moeizame scheiding en het verlies van haar geliefde broer wil
ze alleen maar samen zijn met haar drie beste vriendinnen.
Maar de energieke Pia heeft andere plannen. Plannen voor een
weekendje adrenaline verhogend, adembenemend wildwaterkanoën in de wildernis van Maine. Vijfduizend vierkante kilometer afgelegen natuur. Alleen maar bergen, rivieren en frisse
lucht. Geen telefoonbereik. Geen mensen. Geen hulp…
Met lovende kritieken en referenties op Goodreads,
Oprah.com en Entertainment Weekly en van Ruth Ware.
Van Luitingh kregen we het speciale vooruitleesexemplaar
opgestuurd. Hier kunnen (en dat was ook zo) dus nog foutjes in
staan die er nog worden uitgehaald voor het boek echt verschijnt in september.
Het duurt eventjes om erin te komen, maar je leert de vier
vriendinnen die besluiten op reis te gaan wat beter kennen.
Vooral Wini heeft de hoofdrol en via haar kom je ook bij Pia,
Rachel en Sandra terecht. Je krijgt al mee waar eventuele
problemen of wrijvingen kunnen zitten… de een heeft een
verslavingsverleden, de ander een moeilijke man bij wie ze
eigenlijk weg wil en de volgende is altijd druk met werk en
heeft behoefte aan bijzondere uitdagingen.
Het broertje van Wini, die overleden blijkt, is in het begin wat
vaag, maar krijgt in het boek een mooie rol toebedeeld en er
wordt gaandeweg steeds duidelijker wat zich destijds heeft
afgespeeld.
In de eerste 60 pagina’s gebeurde er nog niet zoveel, en dan
blijkt Pia haar uitdaging te hebben gevonden met Rory, de
man die hen begeleid op de rivier tijdens het wildwaterkanoën. Hij weet de weg, waar gevaarlijke punten in de rivier zitten en waar ze kunnen overnachten. Hij geeft de instructies
en iedereen moet naar hem luisteren om ongeschonden de
rivier af te gaan. Hij en Pia krijgen een relatie, iets dat de
andere meiden in de groep niet zo leuk vinden: ze gingen toch
met zijn vieren op pad? Er ontstaan scheve gezichten, maar ze
durven er niet echt wat van te zeggen. De spanning voel je
langzaam toenemen, maar erg pakken doet het boek tot dan
toe nog niet echt, ondanks dat de karakters wel een mooie
vorm hebben gekregen. De schrijfstijl is wel prettig, waardoor
je door blijft lezen.
Maar natuurlijk, want anders zou het geen thriller zijn, gaat
het mis. Rory overlijdt en de dames blijven zonder kano (met
al hun spullen) achter in de wildernis. En daarmee komt dan
eindelijk ook het boek in een stroomversnelling terecht. Vanaf
dat moment volgen de gebeurtenissen elkaar snel op, wordt
het echt spannend en nog spannender en vliegen je ogen over
de pagina’s om er maar zo snel mogelijk achter te komen wat
er gaat gebeuren. Maar de schrijfster is niet bang om iemand
dood te laten gaan en ook de helden krijgen de nodige schrammen bij de gebeurtenissen.
Ze lijken gered te worden door Simone en Dean, maar dat
blijkt gelukkig weer heel anders in elkaar te zitten. Het is een
leuke lijn in het verhaal, maar ik vond die wel wat vergezocht.
Het verhaal, op deze twee personen na, zou echt gebeurd kunnen zijn.
De spanning pakte me op een gegeven moment, waarna ik het
in één ruk uitlas. Achteraf een beetje jammer dat dit pas vanaf de helft van het boek gebeurde en de aanloop zo lang was.
Het krijgt een 8,5 van mij, omdat het absoluut de moeite
waard is om die aanloop te nemen en in dit boek te duiken.
Je kunt het boek winnen bij onze prijsvraag, elders in dit
magazine.
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De manipulator van Anne Daniel
Een boek van een auteur uit België of Nederland lezen vind ik altijd iets extra hebben. Ik was dan ook
blij dat ik “De Manipulator”, een thriller van Anne
Daniel, een Vlaamse die in Nederland woont, mocht
lezen. Dit boek is haar debuut.
Als ik het boek zie, valt de kaft meteen op. Een soort
poppenspelershand in zwart-witte kleuren met enkele rode accenten, ik vind het een mooie, aantrekkelijke kaft. “De Manipulator” bestaat uit achtentwintig korte hoofdstukken, hetgeen vlot leest.
Het verhaal is geschreven vanuit de ik-persoon. Deze
ik-persoon is Claire, een vrijgezelle vrouw, die wel
een heel speciaal beroep heeft, zoals de titel van het
boek weergeeft. Dit vind ik origineel gevonden en ik
ben vanaf het begin nieuwsgierig.
Ik lees meteen hoe Claire aan een nieuwe opdracht
begint, wat leuk is om te lezen want je wordt als
lezer vanaf het begin betrokken. Ik lees hoe ze stap
voor stap verder werkt aan haar opdracht. Het is
interessant om te lezen hoe je mensen zou kunnen
“manipuleren”. En in het begin lijkt deze job wel
héél aantrekkelijk, ik dacht zelf al aan een carrière
wending :)… Maar al gauw wordt duidelijk dat deze
job niet zonder gevaar is…
Het is niet altijd meer duidelijk wie er eigenlijk de
touwtjes in handen heeft…
De spanning hier omheen wordt stilletjes aan opgebouwd. Er komen steeds meer personages bij waardoor ik vaak op het verkeerde been gezet word, maar
dit is leuk! Tussendoor geeft de schrijfster ook aan
dat er vroeger met Claire dingen gebeurd zijn. Ook
dit wordt goed opgebouwd. Ik blijf nieuwsgierig naar
wat er gebeurd is en wat er nog staat te gebeuren.
“Manipulator” zit vol blijvende spanning, er zit humor in en er zijn ook emotionele momenten. Tijdens
het lezen van een bepaald stukje kwam ik plots recht
zitten omdat het zo spannend was. Dit boek leest
zeer vlot weg: eenvoudige taal, afwisselend, en gebeurtenissen volgen elkaar snel op, … ik denk niet
dat ik een boek ooit zo snel uitgelezen heb. Ik vind
het dan ook spijtig als het uit is.
De stijl van “De Manipulator” doet me tijdens het
lezen wat denken aan de stijl van de boeken van Nicci French. Ik weet niet of de schrijfster dit als een
compliment ziet, het is alvast wel zo bedoeld: vlot
lezend, spannend, vanuit de ik-persoon geschreven,
onverwachtse wendingen, … kortom alle ingrediënten
dus voor een moment ontspannend lezen.
Dit boek als debuut is een schot in de roos. Ik ben
zeer benieuwd wat nog zal volgen van deze auteur
van oorspronkelijk eigen bodem!
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Ragdoll van Daniel Cole
Van ambulancebroeder naar gevierd thrillerauteur. Het lijkt een
variatie op de krantenjongen die miljonair wordt. Daniel Cole
(1983) heeft in ieder geval de aandacht op zich gericht gekregen
door het schrijven van zijn debuutthriller: Ragdoll. Op de voor –en
achterkant, de binnenflap aan het begin en eind, ze worden gevuld met enkel loftuitingen over het eerste boek van Cole. Er
wordt zelfs een vergelijking gemaakt met Se7en. Steek die maar
in je zak.
Hoofdpersoon in Ragdoll is rechercheur William Oliver Layton Fawkes, kortweg Wolf. Hij is 5 jaar afwezig geweest, omdat hij in een
proces van een eerdere zaak de verdachte zelf probeerde te vermoorden, omdat deze vrijgesproken werd. Wolf word verplicht
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en na deze opname
mag Wolf weer terugkeren als rechercheur. Hij wordt al snel geconfronteerd met een even bizarre als lugubere moordzaak. Er
wordt een lichaam gevonden dat uit 6 verschillende lichaamsdelen
bestaat die weer aan elkaar zijn genaaid. Samen met zijn collega’s Emily Baxter en Alex Edmunds krijgt hij de taak om deze zaak
op te lossen. Terwijl ze bezig zijn een naam te koppelen aan elk lichaamsdeel, krijgt Wolf een lijst in zijn bezit met daarop zes namen van mensen die
vermoord zullen gaan worden. De lijst is afkomstig van de lappenpopmoordenaar, zoals deze inmiddels is gaan heten in de media. Saillant detail: de
lijst is gericht aan Wolf zelf. Niet alleen staan de namen van de slachtoffers
er op vermeld, maar ook de dag waarop ze vermoord gaan worden. Het is een
race tegen de klok. Een heel spannende race.
Dit boek spannend noemen is het cliché van het jaar. De vergelijking met
Se7en is begrijpelijk, je kunt er op zitten wachten wanneer het volgende aangekondigde slachtoffer gaat vallen terwijl Wolf c.s. zich een slag in de rondte
werken om de seriemoordenaar op te sporen. Maar deze laat zich niet eenvoudig pakken. Sterker, hij lijkt een spelletje te spelen dat met name gericht
lijkt te zijn op Wolf. De jacht op de moordenaar die daarop volgt, is zenuwslopend. Nagelbijtend vreet je je als lezer door het verhaal heen. Wegleggen
is bijna niet te doen. Ragdoll is een pageturner van de bovenste plank. En het
is niet alleen de moordzaak zelf die dit boek tot aan het eind toe je in de ban
houdt. De personages die er in voorkomen, zijn bijzonder goed neergezet en
de dynamiek tussen hen maakt Ragdoll meer dan alleen een zoek-demoordenaar-boek. Cole besteed veel aandacht aan het uitwerken van de personages en hun onderliggende verstandhoudingen.
Wolf is opvliegend van aard, bij tijden een ongeleid projectiel en gedreven
tot aan het geobsedeerde aan toe. Baxter is de ervaren en doortastende collega die een oogje heeft op Wolf. Ze heeft de taak gekregen om de onervaren
jonge hond Edmunds onder haar hoede te nemen, tot haar grote ergernis.
Edmund wil zich maar al te graag bewijzen, maar in zijn bewijsdrang komt
zijn relatie danig onder druk te staan. Niet alleen zijn de bovengenoemde
personen bijzonder goed uitgewerkt, ook is er een prominente rol voor Andrea Hall, Wolf’s ex. Ze is journalist bij een nieuwszender, wat het verhaal er
alleen maar interessanter op maakt. Zeker omdat ze zelf bijzonder ambitieus
is en een hoofdredacteur heeft die zelf over lijken gaat om maar een primeur
in handen te krijgen, zeker als het gaat om de zaak van de lappenpopmoordenaar. De spanning hangt continu in de lucht en je krijgt niet eens de tijd
om het boek even aan de kant te leggen, er gebeurt continu iets waardoor je
niet kunt stoppen met lezen. En de opbouw is al even ingenieus opgezet. Zonder de vaart te verliezen, werkt Cole zorgvuldig naar een ongekende climax.
Plottwists: jazeker, de een nog onverwachter en briljanter dan de ander. Ik
heb meerde malen met open mond van verbazing zitten lezen. Je ligt regelmatig in een deuk, Cole heeft het in zich om suspense te combineren met een
recht-in-je-gezicht gevoel voor humor. Deze komen vooral goed tot hun recht
in de dialogen, zeer levendig en geloofwaardig uitgewerkt. De verbazing over
de wendingen in het verhaal komen tot een ongekend hoogtepunt aan het
einde van het verhaal. Je blijft nog een hele poos sprakeloos achter als je de
laatste bladzijde van deze uitmuntende thriller hebt omgeslagen.
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Ik kocht “Toevluchtsoord”, een psychologische thriller, tijdens
een ontmoeting met Anthonie Holslag op Comic Con Brussel.
Toen al werd ik heel nieuwsgierig gemaakt. Op de kaft staan
bijen, welgeteld 19. Het magische cijfer met een link naar
Stephen King. Puur toeval … ?
Als ik de korte inhoud lees heb ik veel zin om erin te beginnen:
een groep vrienden in een verlaten blokhut. En de wereld stort
in. Het idee en de sfeer is alvast goed… Ik heb al meerdere
boeken van Anthonie Holslag gelezen. Zijn schrijfstijl spreekt
me enorm aan. En dit boek nu ook weer. Een goed idee en een
voor mij interessante schrijfstijl zorgt voor een goed boek.
Zo eenvoudig is dat.
In het eerste deel van het boek worden alle personages voorgesteld. Een groepje veertigers, die al een deel van hun leven
achter de rug hebben, leuke of minder leuke dingen beleefd
hebben of momenteel in een moeilijke periode zitten. Hun
leven op dit moment wordt kort maar goed geschetst zodat ik
een vrij goed beeld heb van wie ze zijn. Als iedereen enthousiast op vertrekken staat, heb ik zelf zin om mee op weekend
te gaan :-)
Als iedereen aangekomen is, wordt verder beschreven hoe de
groepsdynamiek vroeger ontstaan is. Er worden herinneringen
beschreven: zowel herinneringen over het ontstaan van hun
vriendschappen, gebeurtenissen tussen de vrienden onderling
en herinneringen over hun vrije leven in de blokhut, hun Toevluchtsoord… wat leuk om te lezen is, heel ontspannend en
interessant. Het doet me een beetje naar mezelf kijken, waar
ik in mijn leven sta of wat ik tot nu toe bereikt heb.
Maar dan redelijk snel in het boek begint de plotse chaos. Ik
lees nog niet echt iets concreet gruwelijks maar de dreigende
en onveilige sfeer die de schrijver hier kan neerzetten: wauw!
Ik zit op het puntje van mijn stoel, bang wachtend op wat nog
gaat komen.
En de gruwelijkheden komen… ik ben soms wat misselijk geworden, vooral om de gruwel in combinatie met die constant
dreigende sfeer. Van zinnen als: ”hij hield zijn hoofd schuin”
of ”hij stond bevroren, zijn hoofd naar achteren, zijn mond
wagenwijd open” word ik bang. Door in deze situatie te zitten
leert de hechte vriendengroep elkaar op een andere manier
kennen. Niemand voelt zich nog veilig. Karakters veranderen …
of waren deze er altijd al? De schrijver doet je, naast het
“gruwelplezier” te lezen ook nadenken over sommige dingen.

Naar de boekpresentatie?
Anthonie Holslag organiseert samen met andere auteurs een boekpresentatie. Jeffrey Debris (the
Shaedon Resurgence Saga), Jasper Polane (Lege steden) en Martijn Adelmund zijn allemaal namen die
je hier bij de boekrecensies al bent tegen gekomen.
30 juni a.s. in Meer en Vaart te Amsterdam, van
19:30—22:00 uur.
Lees hier meer (facebook nodig)!

Wat ook heel tof om te lezen is, vind ik, is dat ik vaak lees
vanuit het oogpunt van een bepaald personage, die psychologe
is. Zij beleeft eveneens deze chaos, ze blijft ondertussen de
verschillende rollen van de vrienden in deze groep beschrijven
en analyseren. Ze wil als mens reageren in bepaalde situaties
maar doet het dan toch vanuit haar beroepsrol, omdat dat
bepaald gedrag op dat moment nodig is.
Wat nog het meeste indruk heeft gemaakt op mij, naast de
dreigende en onveilige chaos, is de vergankelijkheid van alles.
Van mensen in je omgeving, van plaatsen die je kent, van leuke dingen die je meemaakt. Niet alles blijft zomaar en niet
alles blijft vanzelfsprekend…
De betekenis van de bijen die over heel de kaft verspreid zijn
wordt tegen het einde toe duidelijk… alweer iets om over na te
denken.
Ik heb erg genoten van dit boek, zowel van de spanning als de
chaos als de beschrijvingen van het menselijk gedrag… Het
boek begon als een kort verhaal maar het is een boek van 175
pagina's geworden, aldus de schrijver. Wel, van mij had het
boek gerust nog wat dikker mogen zijn :-)
Het krijgt van mij een 9.
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Get out

door Jeroen

Chris (Daniel Kaluuya), een Afro-Amerikaanse jongen,
reist met zijn blanke vriendin Rose (Allison Williams)
naar het zuidelijk gelegen landgoed van haar familie
om kennis te maken met haar ouders Missy en Dean.
Aanvankelijk denkt Chris dat het overdreven vriendelijke gedrag van de familie de manier is waarop zij omgaan met het feit dat hun dochter een donkere vriend
heeft. Hij doet een serie vreemde ontdekkingen en
komt er achter dat er een duistere reden is waarom hij
uitgenodigd werd.

Regie:
Jordan Peele
Genre:
Thriller / Horror
Cast:
Daniel Kaluuya, Allison Williams, Brad
Whitford en anderen

De trailer voor deze film zag er goed uit en het verhaal
trok me wel aan. Een donkere jongen en een blank meisje
die voor het eerst naar haar ouders gaan in het zuiden van
Amerika. Op zich niet zo heel bijzonder. De film creëert
een sfeertje waarin mensen krampachtig proberen politiek correct en niet racistisch te zijn. Wat natuurlijk resulteert in een aantal zeer ongemakkelijke situaties.

Film gebaseerd op:
Jaar van uitgifte:
2017
Speelduur:
104 minuten

N R:

De eerste paar minuten van de film zijn heftig waarna de
film je een beetje in slaap probeert te sussen. Het verhaal bouwt zich wat traag op en samen met Chris kom je
langzaam tot de conclusie dat er iets niet klopt. Mensen
die overdreven aardig zijn. Ze leggen er sterk de nadruk
op dat donker zijn niet erg is maar juist hip. De overige
gekleurde mensen die aanwezig zijn (voornamelijk als personeel) gedragen zich nog vreemder
dan de blanken.
De moeder van Rose is therapeut en gebruikt hypnose om mensen ongewenst gedrag af te leren.
Vooral stoppen met roken is één van haar successen. Rose haar moeder weet Chris te hypnotiseren en hem daarmee in haar macht te krijgen. Zo langzaam als het eerste deel van de film gaat,
zo explosief snel gaat het
laatste deel.
De situatie gaat van vreemd
naar bizar. En dan schakelt
de film ook over van thriller
naar horror. Een beetje meer
balans zou niet verkeerd zijn
geweest. Het is namelijk redelijk voorspelbaar, alleen
gaat de film ineens in een
veel hogere versnelling.
In dit deel wordt het Chris en de kijker natuurlijk ook
duidelijk waarom Chris daar is. In het einde had misschien iets meer gezeten. Maar er zijn ook zeker verassingen. Tijdens de hele film is de muziekkeuze goed
behalve bij het operatiegedeelte; daar draaien ze een
soort occulte muziek, die niet helemaal past bij de
sfeer van de film of het verhaal. Het verhaal heeft namelijk niets met het occulte te maken.

Toch is de film zeer vermakelijk en het acteerwerk is goed en overtuigend. Zeker een
aanrader om eens te kijken.
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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 één van de vele zaken die de fanclub
te bieden heeft voor Stephen King-fans. Elk jaar wordt er of
een fanclubdag of een dollarbabyfestival 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, en het boekwinkeltje van Stephen
King Fans levert de fanclub een percentage op.
Help ons en stort een bedrag naar keuze naar
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub
te Utrecht.

