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Vanwege SinterKerst hebben we deze Kings Things extra gezellig gemaakt en we
starten vanwege diezelfde reden dan ook maar eens met een voorwoord van onze
voorzitter. Wat hebben we allemaal gedaan in 2018, en wat staat ons mogelijk
allemaal te wachten het komend jaar?
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2446 fans
2261 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

En het leek ons leuk om maar eens gelijk te beginnen met een prijzenactie. Naast
onze normale prijsvraag kun je dit keer boeken winnen van Shirley Ann van
Wingerden, Tom Thys en Nico de Braeckeleer, dus doe mee want de boeken zijn
echt de moeite waard!
Verder is er een artikel over de beste manier om de Donkere Toren-boeken te
lezen, een uitgebreide Collectibles met de Shining en ook nog eens een uitgebreid
interview met schrijver Johan Deseyn. Naast de nodige boek– en filmrecensies
hebben we natuurlijk ook het laatste nieuws voor je en weer een prachtige illustratie van onze Martine. We hebben een Luckey Quarter voor je, en een uitgebreide Movie Mistakes met The Shawshank Redemption in de hoofdrol.
Met deze Kings Things kun je wel even vooruit, en dat moet ook want volgend jaar
(wat klinkt dat nog ver weg!) komt pas weer de volgende.
Nog op zoek naar een leuk SinterKerst Cadeau? Bestel Gwendy’s Knoppenkist dan
snel bij onze Fanclubshop en sponsor daarmee de fanclub (we krijgen een percentage van de uitgever).
Veel leesplezier!
Stephen King Fanclub Crew
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Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht in onze
eigen fanclubwinkel 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.

PS:
Van diverse kanten komt de vraag wanneer
we weer eens een fanclubdag houden. Die zit
in de planning voor onze 19e verjaardag (dus
in september 2021), en die hopen we dan
ook heel spectaculair te maken. Ideeën zijn
altijd welkom op fanclub@stephenking.nl.
In 2019 volgt eerst een Dollarbabydag, en
daarover hoor je volgend jaar meer!

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door

DONATIES

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

Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren. Help ons en stort een
bedrag naar keuze op rekening
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v.
stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht. Dank je wel!
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Het is weer die tijd van het jaar!
Als de voorzitter van de fanclub het woord tot je richt in de Kings Things, dan weet je al hoe laat het
is, of beter, welke tijd van het jaar het is.
We lopen namelijk alweer heel erg hard naar het einde van 2018, ook al voelt het alsof we net de
zomer achter de rug hebben. De pepernoten liggen al weer een paar weken in de winkel, de speculaas
is overal prominent zichtbaar en ik zag bij een bekende landelijke supermarkt al kerstboompjes in de
bonus.
Wat heeft 2018 de fanclub gebracht?
Voor de fanclub heeft 2018 grote veranderingen gebracht. Na een oproep in de diverse media (Kings
Things, Facebook, de website) voor geïnteresseerde ‘King-gekken’ in de functie van penningmeester en
merchandisemeester binnen onze fanclub, hebben zich ook precies twee mensen aangemeld. Wij mochten Cindy den Besten als penningmeester verwelkomen en Freija ten Zijthoff was bereid om de lastige
taak van het behouden van onze webshop en het verwerken en verzenden van jullie bestellingen op
zich te nemen. Hiermee komt in 2018 het aantal bestuursleden op zes en heeft ondergetekende geen
dubbelfunctie meer en hoef ik me alleen nog maar te concentreren op het voorzitten.
Voor wat betreft de boeken was 2018 weer een redelijk jaar met (in Amerika) de verschijning van The
Outsider (bij ons ook verschenen als De Buitenstaander), de verhalenbundel Flight or Fright (bij ons
nog niet verschenen) met daarin onder andere verhalen van Stephen King (The Turbulence Expert) en
van Joe Hill (You are released) en Elevation. In Nederland verwachten we dit jaar nog de vertaling van
Gwendy’s Buttonbox, traditioneel geheel in stijl vertaald met Gwendy’s Knoppenkist.
Wat zou 2019 ons kunnen brengen?
Het wordt natuurlijk in ieder geval een bijzonder jaar want het gaat weer 100 jaar duren voordat we
een jaartal hebben dat op 19 eindigt. En dan kijken we in 2019 natuurlijk allemaal uit naar het tweede
deel van It, naar de vervolgen (als die er gaan komen) in welke vorm dan ook van De Donkere Toren en,
maar hierover moeten we op het moment van schrijven nog vergaderen en beslissen, ons Dollarbaby
Filmfestival.
Nu is het eerst tijd voor de Sinterklaasgedichten, de warme chocomel, het optuigen van de kerstboom,
het uitpakken van de kerstcadeaus, het afsteken van het vuurwerk en de nieuwjaarsduik!
Namens iedereen bij de Stephen King Fanclub wensen wij jullie hele fijne feestdagen, een vrolijk en
veilig einde van 2018 en een geweldig 2019!
Peter van Veen
Voorzitter Stichting Stephen King Fanclub
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1 april! Kikker in je bil!
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December Win Acties

1 april!
Kikker in
je bil!

Lijkenkrabber

Tsunami van

van Tom Thys

Nico de Braeckeleer

We kregen van Tom een
exemplaar om weg te
geven, en eentje om te
recenseren, dus we geven
er in deze actie een weg,
en het recensie-exemplaar
kun je later winnen bij
een prijsvraag.
Dit is de flaptekst:
De eerste ruimte die ze
betraden was in betere
tijden
de
woonkamer
geweest. Nu stonden er
slechts enkele meubels:
een zitbank waarvan het schuimrubber uit de bekleding
lekte als etter uit een puist en een grote tafel met
daarop verroeste messen en beenzagen. Het tapijt
onder de tafel was doorweekt met een smerige
substantie.
Overal
maakten
vliegen
abstracte
schilderijen in de weeë lucht. Zohra besefte meteen dat
ze in het atelier van de moordenaar stonden...
Tom is een schrijver uit België die een morbide,
deprimerende en psychedelische schrijfstijl heeft.
Druppelt in het ene verhaal de horror binnen met het
venijn van een valium, dan overrompelt het volgende je
als een middeleeuwse pijnbank.
Eerder schreef Tom al de boeken Diabolik
(gerecenseerd door de fanclub met een 8+) en Volmaakt
monster, en dit is zijn derde verhalenbundel.
Wat moet je doen als je Lijkenkrabber wilt winnen?
Vertel ons in welke plaats Tom Thys woont in België, hij
schrijft over de duistere kanten van deze plek in dit
nieuwe boek.
Stuur de plaatsnaam voor 20 januari a.s. naar
fanclub@stephenking.nl met in de omschrijving Lijkenkrabber. Vergeet je adresgegevens niet!

De recensie van dit boek
staat in deze Kings Things.
Van Nico kregen we drie
exemplaren om weg te geven. Hij schreef een nieuwe
serie, met de hoofdnaam
Adem. Dit is het eerste deel,
met de titel Tsunami.
Het is een spannende,
adembenemende, apocalyptische serie, en een coming
of age verhaal dat nog lang
nazindert. Rauwe, schokkende momenten en aangrijpende, romantische scènes wisselen elkaar in ijltempo af.
Recensie in deze Kings Things!
Flaptekst:
2165. Skye leeft in een wereld die hard is getroffen
door de klimaatverandering. Toen ze acht was, is Skye
haar ouders verloren aan de natuurkrachten, maar ze
heeft het hoofd nooit laten hangen. Nu ze vijftien is,
moet ze vluchten uit de vestiging waar ze een nieuw
leven heeft opgebouwd. Samen met River, Colin en Jazz
gaat ze op zoek naar Civitas, een gebied dat volgens
geruchten uit de greep van de klimaatverandering is
gebleven. De gevaarlijke reis wordt voor Skye en haar
nieuwe vrienden een innerlijke zoektocht naar hoop,
geluk en liefde. Wanneer een zeebeving een tsunami
veroorzaakt, lijkt er vroegtijdig een einde te komen aan
hun expeditie…
Wat moet je doen als je Tsunami wilt winnen?
Vertel ons de titel van het volgende boek in de ADEM
serie. Dat is namelijk ook al verkrijgbaar! Stuur de titel
voor 20 januari a.s. naar fanclub@stephenking.nl met in
de omschrijving ADEM. Vergeet je adresgegevens niet!

Djinn en Zwart Bloed 1 van
Shirley-Ann van Wingerden
Het laatste deel in de serie Zwart Bloed is vorige
maand verschenen, en het is een lekker dikke pil geworden. Binnenkort lees je in Kings Things hiervan de
recensie, maar omdat je nu eenmaal niet met deel 4
in een serie kan beginnen, heeft schrijfster ShirleyAnn het eerste deel in de Zwart Bloed (In Mist
gevangen) beschikbaar gesteld. Samen met een prachtige set
boekenleggers kun je dat deel dus bij ons winnen!
Heb je in Kings Things ook vorig jaar genoten van het
verhaal Djinn? Dat is ook uitgegeven en we hebben
twee exemplaren om weg te geven!
Wat moet je doen om te winnen?
Laat ons weten hoe het nieuwste deel in de serie
Zwart Bloed heet!
Dat is alles… Mail het antwoord, en de titel van het
boek dat je graag wilt winnen voor 20 januari a.s.
naar fanclub@stephenking.nl Vergeet je adresgegevens niet!
Pagina 4

Boeken
Chris Bossers
Deze
twee
boeken
zijn
afgelopen maand blijven liggen
omdat er geen juiste antwoorden zijn binnen gekomen. Als
je meer wilt weten over de
inhoud, kijk dan even in Kings
Things van vorige maand.
Wil je de suspense-boeken
Bangkok Blues en Beest van
Chris Bossers winnen?
We hebben twee setjes!
Zoek op de website van Kramat
naar de twee titels van andere
boeken die hij eerder schreef.
Noem die ALLEBEI en mail ze
voor 20 januari a.s.
naar
fanclub@stephenking.nl
Vergeet je adresgegevens niet!

DEC

2018/JAN

2019

16EJAARGANG

NR:

10

STEPHEN

KI NG

FANCLUB

Nieuwsflits

1 april! Kikker in je bil!

Colorado Kid illustrated
In de USA komt er in juni 2019 een geïllustreerde
uitgave van De Colorado Kid. En nu maar hopen dat een
van onze Nederlandse uitgevers dit ook oppakt
natuurlijk…

Pet Sematary remake in bios!
Als we de vermelding in de catalogus van
Luitingh-Sijthoff mogen geloven, komt de film
Pet Sematary (remake) in zowel Nederlandse
als Belgische bioscopen vanaf 25 april 2019.
Even daarvoor (volgens de planning in elk geval) in maart verschijnt het nieuwe boek.
We hopen natuurlijk dat we weer kunnen gaan
samenwerken met de filmmaatschappij en we
leuk dingen kunnen organiseren!

De doos van Herman
In de doos van Herman zaten dit keer
eens geen boeken! Een hele berg
video’s vonden dit keer via Facebook
hun weg naar een nieuwe eigenaresse,
die nog in bezit is van een videospeler
en nu uuuuuuuuuuuuren voor de buis
kan hangen… Femke Leguit-Wijkstra,
veel plezier ermee!

Ondertussen is Mary Lambert, de maakster van
de originele film, de versie aan het
remasteren. Een paar dagen geleden kondigde
ze aan dat ze hard aan het werk is in de studio
om een high-definition versie van de film voor
elkaar te krijgen.

Overigens… waarschijnlijk in het begin
van 2019 komt er weer een
boekendoos van Herman (een stuk of 6
-7 bananendozen vertelde hij)… dus
let op je mailbox en volg ons op
facebook!

Joyland wordt tv-serie
Het boek Joyland wordt een tv-serie, meldt Bloody
Disgusting. We weten nog niet om hoeveel episodes het
zal gaan, maar Chris Pena en Cyrus Nowrasteh schrijven
de pilot en zullen produceren, samen met Bill Haber’s
Ostar Productions. Eerder was gemeld dat het een
featurefilm zou worden maar dat is schijnbaar
veranderd. Joyland vertelt het verhaal van Devin, een
student die een zomerbaantje heeft bij een
amusementspark in North Carolina. Een moord en het
lot van een stervend kind veranderen zijn leven.
Pagina 5

IT—2
Het duurt nog even voor chapter 2 van de verfilming van
IT in de bioscopen te zien zal zijn (september 2019),
maar men is klaar met filmen.
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Oplossing prijsvraag vorige maand
Vorige maand moest je vijf verschillen zoeken in de filmposter van Pet Sematary.
Hiernaast zie je de oplossing. (vergroot even om ze goed te kunnen zien)
De goede antwoorden kwamen ook van José Kalsbeek (Hilversum). Zij wil graag
het boek De Kerstezel — Frits Spits (Nieuwjaarsgeschenk van de uitgever 2016
nieuw met CD) winnen. Natuurlijk krijgt ze daar ook het boekje Als je me niet
kunt horen van Jack Lance bij cadeau. Ze komen zo snel mogelijk naar je toe!

Prijsvraag december – januari
De Kerstballen van King
De gezellige decembermaand staat weer voor de
deur. In deze Kings Things hebben we daarom een
aantal kerstballen verstopt.
Zoek de kerstballen met een letter en verzamel de
letters om daar een woord mee te vormen.
Zorg dus dat je ze allemaal vindt!
We verklappen vast dat het woord met Stephen
King te maken heeft. (Duh!)
Heb jij alle letters gevonden? Stuur dan de
oplossing (het woord dus) vóór 20 januari 2019
naar fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel ‘prijsvraag dec/jan’
en vergeet ook je adresgegevens niet, zodat we je
de prijs kunnen toesturen!
En geef ook aan welk van deze boeken je zou willen winnen:

1.
2.
3.
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Grim en Schaduw — Jon Skovron
(leesexemplaar)
Poppenhuis — David Hewson
(leesexemplaar)
Rebound serie compleet —Willem Asman
(leesexemplaren)
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De scherpschutter volgde
De beste manier om 'De Donkere Toren' boeken te lezen
Welkom bij Fan Service, een gids voor boeiende, gigantische, loodzware
series. In elk deel zullen we een kijk-/leesvolgorde adviseren om de
betreffende serie te benaderen en zullen dat met argumenten omkleden.
Vandaag: Stephen Kings De Donkere Toren-serie.
Stephen King is eigenlijk popcultuur. Doe een wilde gok op hoeveel keer
Kings boeken zijn verfilmd en het zal waarschijnlijk te laag zijn. Hij is een
onbetwistbaar, super-invloedrijk icoon — en indien de sprong naar het
witte doek (de film draaide in de tijd van dit artikel in de bioscopen) je
nieuwsgierig heeft gemaakt naar Kings De Donkere Toren, dan moet je
weten dat er meer bij deze serie hoort dan boeken met deze woorden in
de titel.
Vandaag markeert het uitkomen van de verfilming van Kings epische genre
-mengende en -buigende fantasy-serie waar hij aan heeft gewerkt sinds de
jaren zeventig. Een decennium geleden kregen ‘Toren-junkies’ en
‘constante lezers’ te horen dat een verfilming vorm kreeg onder de hoede
Mathew Olson
van J.J. Abrams (dit was voordat hij zo druk werd met Star Wars natuurlijk). Het project
3 augustus 2017
wijzigde na verloop van tijd en komt nu tot ons via regisseur/scenarist Nikolaj Arcel, die het
Deense filmscript geschreven heeft voor The Girl With the Dragon Tattoo. Misschien is het
alleen maar toepasselijk dat de productie van de film de lange en ingewikkelde geschiedenis van de boeken weerspiegelt.
De filmversie van De Donkere Toren is een verfilming van het eerste boek, De Scherpschutter. De film heeft ook
elementen uit latere boeken in zich, maakt verwijzingen naar Kings andere werken... oh, en het is technisch
gezien een vervolg op de boekenreeks. Voor kenners — mensen die het verschil weten tussen ka en ka-tet, die de
verbindingen hebben doorgrond in Kings meer populaire werken, die eeuwen hebben gewacht op deze film — is dit
hoe het moet. Voor ieder ander kan het een beetje verwarrend zijn.
Dus, deze aflevering van Fan Service is bedoeld om twee doelen te dienen: naast het aanbevelen van een
leesvolgorde voor De Donkere Toren-serie en Kings gerelateerde boeken, moet de rationalisering van deze volgorde
je (met zo weinig spoilers als mogelijk) helpen je voor te breiden op de film, zelfs als je niet de tijd neemt om
alles te lezen voordat je ernaar kijkt.

De volgorde
Er zijn boeken en verwante strips die vóór de gebeurtenissen van de eerste roman van de Donkere Toren
plaatsvinden, maar deze volgorde probeert de integriteit te behouden van de serie. Voordat je jezelf verliest in
afgeleide verhalen, flashbacks en zijstraten, moet jouw kennismaking met Scherpschutter Roland Deschain en zijn
zoektocht naar de toren die het multiversum beschermt, de ruimte worden gegeven om te ademen.
Vervolgens, beginnend met Kings duizend-plus pagina’s epos De Beproeving, worden de dingen gecompliceerd. Onze voorgestelde leeslijst volgt de takken van het verhaal volgens een eenvoudige set regels: als een personage of
locatie die wordt benoemd in De Donkere Toren-serie prominent aanwezig is in een ander verhaal van King, dan
komt het op de lijst.
Het is één van de grote charmes van de reeks dat het moeilijk is om deze in een boekomslagtekst of eenvoudige
samenvatting weer te geven: King gaat absoluut uit zijn dak met multiversum-zaken en de meta-fictieve gevolgen
van dit alles. Hij graaft routinematig tien, twintig jaar terug in zijn eigen werken en trekt die
ideeën De Donkere Toren in, ondertussen wijzend op grotere ideeën over fictie.
Tegen het einde van de serie stopt King een hele hoop karakters die eerst in andere boeken
verschenen in het verhaal, dus die verhalen hebben een plek op de lijst voor het
overeenkomstige Toren-debuut van die personages. Als de verbinding tussen een verhaal en De
Donkere Toren minder expliciet is — als een voorkomende verwijzing gemakkelijk gemist kan
worden — dan heeft het boek de lijst niet gehaald. Sorry daarvoor Het-fans (coulrofobie lijders,
jullie kunnen me later bedanken):
• De Donkere Toren I: De Scherpschutter (2003 Herziene Editie)
• De Donkere Toren II: Het Teken van Drie (1987)
• De Donkere Toren III: Het Verloren Rijk (1991)
• De Beproeving: Volledige en Onverkorte Editie (1990)
• De Talisman (1984)
• De Donkere Toren IV: Tovenaarsglas (1997)
• De ogen van de draak (1987)
• "De kleine zusters van Eluria" uit Alles is Eventueel (2002)
• De Donkere Toren: De Wind door het Sleutelgat (2012)
• De Donkere Toren V: Wolven van de Calla (2003)
• De Donkere Toren VI: Een Lied van Susannah (2004)
• Insomnia (1994)
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• "Lage mannen in Gele Jassen" uit Harten in Atlantis
(1999)
• Zwart Huis (2001)
• "Alles is Eventueel" uit Alles is Eventueel (2002)
• De Donkere Toren VII: De Donkere Toren (2004)
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De scherpschutter volgde
Het is best zinvol om een aantal verwante verhalen in langere openingen tussen de releases van genummerde
Donkere Toren Boeken te stoppen — tijdens die momenten zouden lezers waarschijnlijk toch Kings niet-Toren romans hebben gelezen of herlezen om verbanden te zoeken. Twee voorloop-verhalen worden geplaatst na de
uitgebreide flashback in het vierde boek om zo een langere pauze van Rolands aanwezigheid te vullen.
Tussen het schrijven van het vierde en vijfde deel, peinsde King over hoe hij tot de voltooiing van de reeks kon
komen. Een bijzonder onplezierige ervaring — plus de opkomst van een zekere jonge tovenaar spoorden King aan
om de serie af te ronden in een geconcentreerde sprint. Die begon met de release van Wolven van de Calla (min of
meer een vervolg op Bezeten Stad) en een herziene uitgave van De Scherpschutter. Tot slot hebben twee romans
en twee verhalenbundels de lijst gehaald vóór het zevende boek omdat het verhaal verandert in een bijna ' Avengers '-achtige samenkomst van personages tijdens een bepaalde slag.
Als je gewoon De Donkere Toren-saga wilt lezen zonder het invoegen van de andere relevante romans, dan is lezen
in chronologische volgorde nog steeds zinvol (meer over het ‘vierenhalfde’ deel uit 2012, De Wind door het
sleutelgat later).
Voor wat betreft de stripboeken en voorloopverhalen: hoewel gecontroleerd en goedgekeurd door King, hebben die
de lijst gewoon niet gehaald omdat we hier aan het oorspronkelijke, van-de-auteur bronmateriaal vasthouden. Als
we een suggestie mogen doen, bewaar de strips tot na het beëindigen van de boeken, omdat ze geschreven/
getekend zijn met het grotere beeld van de gehele saga in het achterhoofd.

Hoe zit het met alle verbanden en verwijzingen?
Een Stephen King leeslijst in elkaar flansen in welke vorm dan ook, is moeilijk; Hij is te productief en ook dol op
het samenweven van zijn verhalen. Andere Donkere Toren-leeslijsten, zoals voorgesteld door Toren-junkies door
de jaren heen, bleken van onschatbare waarde te zijn bij het proberen uit te zoeken welke romans en korte verhalen echt van cruciaal belang zijn en op de hier voorgestelde lijst moeten staan. Hoewel, sommige
completionisten zijn zeker van mening dat je alles wat King geschreven heeft dient te lezen om de ‘juiste’ ervaring
te krijgen met De Donkere Toren.
Waar De Donkere Toren zwaar op het idee van meerdere werelden en kruisende tijdlijnen leunt, vind je ook in
meer van Kings werken nog steeds verbindingen en verwijzingen naar elkaar die niet afhankelijk zijn van de Torenmythe — het terugkerende trio van Kings fictieve steden in Maine is het duidelijkste voorbeeld. Het is één ding om
te onthouden dat een roman plaatsvindt op de dezelfde plek op de kaart als een andere. Het bijhouden van karakters en ideeën in een tijdspanne van dertig jaar van Kings boeken is aanzienlijk moeilijker.
Op geen enkele manier verwacht of eist King dit niveau van waakzaamheid van zijn lezers: zijn officiële site houdt
Donkere Toren-connecties op een zakelijke manier bij en dat helpt bij het onderscheiden van eenvoudige
verwijzingen van cruciale punten in een verhaal, en hij heeft altijd geweten dat sommige van zijn grootste fans
nooit de moeite zullen nemen om zich door de hele Toren-saga heen te worstelen:
“Soms, wanneer ik lezingen geef, vraag ik de aanwezigen om hun handen op te steken als ze één of meerdere van
mijn romans gelezen hebben. Aangezien ze de moeite hebben genomen om te komen — soms met het
toegevoegde ongemak van het inhuren van een oppas en het maken van de extra kosten voor het voltanken van hun
oude sedan — komt het als geen verrassing dat de meeste van hen hun handen opsteken. Vervolgens vraag ik hen
om hun handen omhoog te houden als ze één of meerdere Donkere Toren-verhalen hebben gelezen. Als ik dat doe,
gaan ten minste de helft van de handen in de hal steevast omlaag.”
- Stephen King, Voorwoord bij "De Scherpschutter" (2003)
De relatieve onbekendheid van De Donkere Toren verklaart waarom sommige marketinguitingen voor de nieuwe
film er alles aan doen om de verbindingen tussen Kings andere werken en dit verhaal te benadrukken:
Een andere filmtrailer versterkt dat idee, maar de werkelijke opgenomen filmclips vertellen een ander verhaal: het
hotel van The Shining is niet een locatie in de film, maar er is een ingelijste foto van te zien. Er is een hond die
eruit ziet Cujo... maar de hond wandelt gewoon door de straat. Pennywise van Het is niet verbonden met het filmische universum van Stephen King aankomende september — je ziet gewoon zijn naam op een bord in De
Donkere Toren. Dit zijn Easter eggs, eenvoudig en duidelijk.
Net zo goed als je niet deze verhalen van King gezien of gelezen hoeft te hebben om deze Easter eggs te begrijpen,
hoeft je ook niet elk verhaal dat verbonden is aan De Donkere Toren te lezen om een bevredigende ervaring te
hebben. Het is het verschil tussen het begrijpen van wat ‘shining’ betekent versus bijvoorbeeld het hele
achtergrondverhaal van een man genaamd Dinky kennen.

Waarom op chronologische volgorde lezen en met revisies?
Alsof het schrijven van een meerdelig verhaal dat verbonden is met al zijn andere verhalen niet belastend genoeg
was, heeft King ook nog alles op alles gezet om de eerste aflevering van De Donkere Toren te herzien in 2003. Zoals hij het vertelt, had de originele versie wat opruiming nodig:
“Ik was niet verrast om een hoge mate van pretentie in Rolands debuut-verschijning (en dan heb ik het niet eens
op wat leek op duizenden onnodige bijwoorden) te vinden. Ik verwijderde zo veel van dit holle gebabbel als ik kon,
en ik heb geen spijt van welke aanpassing dan ook die ik daarin gemaakt heb.”
— Stephen King, Voorwoord in "De Scherpschutter" (2003)
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De scherpschutter volgde
Het was niet alleen de taal die King irriteerde — hij herzag het boek ook om zijn verhaal te laten aansluiten bij de ontwikkelingen die zich in de latere romans voordoen. Aangezien hij aan de herziening werkte in de aanloop naar de laatste
paar delen van de serie, is het eenvoudig om te stellen dat hij gewoon profiteerde van een zeldzame gelegenheid om
een flink stuk van zijn epos te herzien, zoals men een hoofdstuk van een manuscript voor publicatie nog zou herzien. Er
zijn ook mensen die zeggen dat hij een ‘George Lucas’ uit de kast heeft getrokken, en een ‘Special Edition’ heeft gemaakt, die ten onrechte het originele werk in de war stuurt. Lucas bewees natuurlijk dat hij kon niet stoppen met het
knoeien aan zijn oude films, terwijl het lijkt alsof de herziene Scherpschutter de enige revisie is. Dat laat nog steeds de
deur open voor King om andere romans van de serie te herzien, wat hij publiekelijk heeft toegegeven te
overwegen.
Kings herziene versie van De Beproeving uit 1990 voegde honderden pagina’s toe aan de roman die hij uit zijn manuscript had geschrapt. Als King terug zou gaan en alle andere Toren-romans zou veranderen, is het mogelijk dat hij dat op
dezelfde manier zou doen als hij toen deed. Er is altijd een goede reden om te discussiëren over de verdiensten van
originelen en herziene versies, maar aan het eind van de dag is het ook een kwestie van praktische aard: de
oorspronkelijke versies van zowel De Scherpschutter als De Beproeving worden al jarenlang niet meer gedrukt. Je kunt
een premie betalen voor de oude versies of gewoon accepteren dat King zijn romans als smeedbare, bewerkbare
verhalen behandelt.
King heeft ook al bewezen dat hij het prima vindt om terug te gaan en zaken toe te voegen aan zijn verhaal die tussen
de al gepubliceerde boeken vallen. De Wind door het sleutelgat, bijna acht jaar na het ‘definitieve’ deel uitgegeven,
past in de kloof tussen boek vier en vijf. Volgens één review bewijst het boek zijn eigen noodzakelijkheid als een overgang van de eerdere romans van de Toren naar de laatste drie, die vrij duidelijk beïnvloed waren door de – toen nieuwe
- Harry Potter-boeken (King gaat zover om de vliegende ballen genaamd ‘snitches’ op te nemen in de boeken, die als
serienummer de letters "HPJKR" hebben).
King heeft ten minste inzet getoond om zijn wijzigingen en toevoegingen aan de serie luchtdicht te laten aansluiten. De
Donkere Toren-serie werd gevolgd door Een complete concordantie, een encyclopedisch naslagwerk, in eerste
instantie samengesteld door Kings assistent Robin Furth om hem te helpen de romans te voltooien. De gids was later
herzien en gepubliceerd als hulpmiddel voor iedereen op zoek naar een handboek om de serie te begrijpen en te kunnen
volgen. Furth werkt nu voor Marvel aan de Toren grafische boeken en de concordantie zelf is bijgewerkt en herzien na
het uitbrengen van Wind door het sleutelgat. Het zijn gewoon revisies, her-heruitgaven en aanpassingen over de hele
lijn.

Het ongeluk dat King veranderde — en hielp met het voltooien van De Toren
Normaal gesproken moet een leesvolgorde meer bezorgd zijn over samenhang, karakterontwikkeling en culturele impact
dan over biografische gegevens van de auteur. Natuurlijk, kun je dat in dit geval zo’n beetje uit het raam gooien na de
eerste keer dat King verbindingen legt naar zijn eerdere werk. De Donkere Toren gaat echter zelfs nog verder dan dat.
Zonder teveel te willen vertellen, verschijnt Stephen King zelf in de serie.
Expliciete zelftoevoegingen zijn een vaak gebruikt concept. Ze kunnen amusant, surrealistisch, vaag literair en
postmodern zijn — en natuurlijk past het idee gemakkelijk in een multiversum-scenario. Er is de wereld waarin je aan
het lezen bent, en in het ons aangrenzende universum bevindt zich de auteur die het schrijft. Leuk, toch?
King die zichzelf in het boek schrijft komt voort uit een zwarte gebeurtenis. Op 19 juni 1999 werd hij getroffen door een
minibusje terwijl hij een wandeling maakte in de buurt van zijn strandhuis. Het was een ernstige botsing: een stuk over
King in de New York Times gaat tot in de gruwelijke details over het ongeval en zijn herstel. De man die King aanreed,
Bryan Edwin Smith, overleed een klein jaar later aan een overdosis fentanyl, na een openbare juridische strijd die
slechts met een korte voorwaardelijke gevangenisstraf en de intrekking van Smiths rijbewijs voor één jaar eindigde. In
een griezelig toeval overleed Smith op Kings verjaardag. Ze deelden een middelste naam.
Het is eerlijk om te zeggen dat het ongeval de enige reden is waarom King weinig tijd verspilde om de serie te beëindigen, en zonder al teveel te verklappen, de manier waarop hij zichzelf in de boeken schrijft ondersteunt absoluut dat
idee. In de inleiding van de herziene editie van De Scherpschutter kijkt King terug op het ongeluk en hoe het bijna een
einde maakte aan De Donkere Toren — en de vergelijking met Chaucer's onvoltooide Canterbury Tales is niet zo heel
vreemd, Die analogie is misschien een beetje te zelfverheerlijkend en bijzonder, maar toch veelzeggend: Hoewel hij
jarenlang brieven ontving waarin men hem smeekte om de serie af te sluiten, wat hetgeen King ten slotte stimuleerde
de realisering dat hij persoonlijk teleurgesteld zou zijn in om Roland te moeten verlaten zonder enige vorm van beëindiging.

De Toekomst

Nu is er een nieuw De Donkere Toren-project, dat het publiek zou kunnen achterlaten zonder een einde. De deal die ons
de nieuwe film bracht heeft ook een toekomstige tv-serie in het pakket zitten — een bewerking van het
terugblikkende verhaal in Tovenaarsglas met cameo-optredens door Idris Elba verwijzend naar zijn rol als volwassen
Roland in de film. Op de top van de franchise-aspiraties zijn er aanwijzingen dat de film meer dan een aanpassing van
de originele romans is. Hoewel King niet supernauw betrokken is bij de nieuwe film, tweette hij een afbeelding van de
set die suggereert hoe film kan worden gezien in relatie tot het verhaal van de boeken (serieus, klik hier alleen als je er
geen probleem mee hebt dat het einde van de serie volledig verklapt wordt).
Helaas zouden Toren-junkies en ook nieuwkomers wel eens erg teleurgesteld kunnen zijn in de nieuwe film, en als dat
zich vertaalt naar een teleurstellende opbrengst dan zou de tv-serie wel eens een vroege dood kunnen sterven. Aan de
andere kant, slechte tv-series en verfilmingen hebben nooit geleid tot het afvlakken van Stephen Kings invloed door de
jaren heen. Als de Donkere Toren-film in vlammen opgaat, is er een vrij goede kans op een herstart in de nabije toekomst. De man in het zwart zal weer door de woestijn vluchten, en de scherpschutter zal volgen.
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Winacties uitslag
Kramat Prijsvraag uitslag
Je kon de volgende boeken winnen als je wist welke
kleur de balie van Kramat had tijdens beurzen. Met de tip erbij dat het ook nog eens de
fanclubkleur is, was het wel heel duidelijk
dat het oranje moest zijn.
Dachten we dan toch… onze website is
helemaal zwart met oranje…. En als je ook
nog eens naar Kramat.be ging om te kijken,
kwam je de foto hiernaast tegen. Hoe er dan
toch nog mensen waren die voor een rode
balie gingen snappen we niet helemaal, en
uiteindelijk bleven er maar twee winnaars
over met het goede antwoord voor deze
prijsvraag. Christine Polder uit Utrecht en
Sander de Boer uit Leeuwarden wilden graag
het boek Westraven van Johan Deseyn winnen, en dat
komt zo snel mogelijk naar jullie toe!
De twee andere boeken van Chris Bossers
gaan daarom in de herkansing: kijk in
deze Kings Things bij de december winactie!
Er waren ook veel liefhebbers voor het
junior Monsterboek 7, en dus werd de
hoge hoed tevoorschijn gehaald en werd
er eerlijk geloot!
De drie boeken die we van Kramat kregen
om weg te geven, gaan naar:
Sonja Zegstroo uit Warnsveld om te
kunnen voorlezen aan de kinderen op de
Buiten Schoolse Opvang waar zij werkt.

1 april! Kikker in je bil!
Ruud van der Molen wil zijn zoontje van 9 jaar ermee
verrassen, en opnieuw viel Sander de Boer in de prijzen,
ook hij wil het graag hebben voor zijn zoon.

Alle winnaars
krijgen ook dit
spannende
boekje cadeau!

Nieuwsflits
Nieuwe Lisey

Doctor Sleep film

Een oplettende fan zag half
november bij het Kruidvat
opeens een nieuwe editie
liggen van Lisey’s verhaal.
Aan de buitenkant lijkt het
een LS-uitgave, maar in het
colofon staat vermeld dat het
een
speciale
Veldboeket
uitgave is. Het ISBN-nummer
is 978-90-210-2326-7 en het
boek kost maar 4,99.

Jaco Tremblay (eerder te zien
in Before I wake en The Predator) is door regisseur Mike
Flanagan gekozen om een rol
te spelen in de verfilming van
Doctor Sleep (je weet wel,
het vervolg op The Shining).
Misschien is het wel die van
de jonge Danny… daarover is
nog
niets
naar
buiten
gebracht.
Carl Lumbly speelt Dick Hollorann, en Alex Essoe is
Wendy Torrance, terwijl Kyliegh Curran de rol van Abra
Stone (het meisje met de gave in het boek) te spelen.
Ook is al bekend dat Bruce Greenwood de rol van
Dr. John heeft geaccepteerd en Alyn Lind speelt
Snakebite Andi. Jocelin Donahue speelt ook mee, net
als Ewan McGregor (volwassen versie van Danny
Torrance) en Rebecca Furguson (Rose the Hat).
Flanagan herschreef het script van Akiva Goldsman, en
het gaat dus over het leven van ‘the REDRUM kid’ als hij
40 is geworden en vecht met dezelfde demons als zijn
vader (agressief en alcoholisme).
In 2020 zou de film in het theater moeten gaan draaien.

Overleden
William Goldman, de scriptschrijver van Misery, Hearts
of Atlantis en Dreamcatcher
is overleden. Hij werd 87
jaar.
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WORDT VERWACHT NEDERLAND
Datum:

Soort:

Details:

november

paperback

Mr Mercedes trilogie in 1 band.
9789024583065
voor 15,00 euro LS

30 oktober

Paperback
(POD)

ISBN 9789021023649 POD versie
vanaf 20,99. LS

23 november

hardcover

Gwendy’s Knoppen Kist
ISBN 9789044354980 voor 16,99
HOB Pre-order in de fanclubshop!

maart 2019

paperback

Pet Sematary filmeditie
ISBN 978902102322 paperbackvoor 12,50
Luitingh-Sijthoff
25 april wordt de bioscoopfilm
verwacht in Nederland en
Vlaanderen.

juni 2019?
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Interview met Johan Deseyn

Wilde je altijd al schrijver worden? Wanneer ben je begonnen?
‘Willen worden’ is niet echt op mij van toepassing. Het schrijven van
verhalen is gestart toen ik jong was (12 – 13 jaar). Opstellen op school
werkte ik thuis verder uit tot langere verhalen. Het schrijven zelf ontplooide in het meest prille stadium van het vertellen van verhalen, tot
het noteren in verhaalvorm van wat ik had verteld. Later ontwikkelde
zich dat naar novelles om uiteindelijk tot volwaardige romans te evolueren. Het is iets wat inderdaad al lang in mijn bloed zat, namelijk
de drang om verhalen uit te vinden (mijn fantasie ontwikkelde zich
enorm) en die te vertellen aan anderen. Het ging dus niet over
‘willen’, het schrijven heeft zich met de jaren zelf ontwikkeld.

Waar schrijf je je boeken meestal? Is er iemand die je verhaal leest
voordat je het publiceert?
Ik schrijf thuis op de momenten dat ik daar tijd voor heb en neem. Een van de belangrijkste aspecten die een
schrijver dient te hanteren is discipline. Indien de woorden niet op papier worden gezet, zal het boek nooit
geboren worden. Het vraagt tijd en veel inzet om te starten, verder te doen én af te werken. Er is een redacteur
binnen de uitgeverij die het boek doorneemt eer het naar de drukker gaat voor een proefdruk. Die wordt dan
nogmaals doorgenomen en dan pas volgt de uiteindelijke druk.
Wat zijn jouw 3 favoriete boeken uit je eigen reeks, en waarom?
Moeilijk om te bepalen. Ik ben telkens geneigd de laatst geschreven roman als favoriet te nemen, wat niet
overeenstemt met de mening van anderen. Bepaalde boeken spreken lezers dusdanig aan dat zij – na het lezen van
tal van andere titels – steeds teruggrijpen naar dat ene boek met de melding dat ‘dat’ in hun ogen het beste is.
Maar ik vind Daemonium, Necromancer en Deal? toch drie boeken waar ik het meest achter sta om de eenvoudige
reden dat ik er enorm veel plezier heb aan beleefd die te schrijven. Ik had niet veel ‘discipline’ nodig, die lieten
zich precies vanzelf schrijven. Ik heb ondertussen 12 romans en 2 verhalenbundels geschreven (en een 80-tal
ongepubliceerde verhalen). Er zijn tevens een vijftiental verhalen van mij in aparte bundels of tijdschriften
gepubliceerd. Elke titel heeft wel ‘iets’, maar die drie bovenvermelde titels blijven mij het meest bij als ‘erg
prettig geschreven’. Ik raad op de Boekenbeurs meestal Daemonium of Necromancer aan mensen aan die mij niet
kennen en iets van mij willen lezen. Ik vraag hen ook of zij het genre kennen (en appreciëren). Elke titel verschilt
in zowat alles, behalve de schrijfstijl.
Hoe heeft schrijven jouw leven veranderd?
Het schrijven heeft mijn leven niet veranderd omdat het altijd een gegeven is geweest waar ik rekening mee heb
moeten houden. Het vertellen van verhalen, het scheppen van werelden, figuren en situaties is altijd een
onderdeel geweest waar ik mij met veel plezier van kinds af aan in wentelde. Ik heb namelijk enorm veel fantasie.
Dus ‘veranderd’? Niet echt. Het officieel publiceren van boeken heeft mij echter in andere kringen gebracht, dat
wel. Ik leerde andere mensen kennen die veel dieper dan mezelf in de wereld van het Woord ingebed zaten.
Wat is volgens jou de kunst van het schrijven?
Moeilijke vraag. Is schrijven een kunst? Of een gave? Of een drang of dwang? Ik heb de indruk dat de boeken
geschreven ‘willen’ worden. Ik hoef niet veel moeite te doen om aan een nieuwe roman te beginnen. Ik start
vanuit een erg miniem idee en dat evolueert tijdens het schrijven tot een roman van 500 tot 600 bladzijden. Indien
ik niet schrijf, word ik ‘kriebelig’… alsof het boek wil dat ik verder doe. Vreemd soms. Een kunst? Niet in mijn
gevoel.
Hoe onderscheid jij je van andere schrijvers?
Er zijn broodschrijvers en schrijvers zoals ik. De eerste soort doet dat als fulltime job en moet daarvan leven. Dat
betekent dat het financiële aspect voor hen erg belangrijk is. Hoe meer boeken er over de toonbank gaan, hoe
beter voor hun levensstandaard. Ik schrijf echter vanuit de intentie lezers die mijn genre appreciëren iets aan te
bieden. Hoe meer lezers ik kan bereiken, hoe meer ik er kan plezieren. Ik schrijf enkel en alleen voor de geïnteresseerde lezers, niet in de eerste plaats voor mezelf.
De vergelijking met Stephen King komt veel voor in recensies en leesreacties. Wat doet je dat?
Het is een eer dat men mij met King vergelijkt. Hij is nu eenmaal dé meest beroemde, vertaalde en verfilmde
schrijver van het genre. Maar ik schrijf niet ‘zoals’ King, ik schrijf hetzelfde genre. Net als Koontz, Saul, Straub,
Herbert en vele anderen. Ik heb ook al de volgende reactie gehoord, nadat men mij omschreef als ‘de Vlaamse
King’: nog iemand die denkt dat hij King ‘is’. Dat is het dus absoluut niet: wij schrijven hetzelfde genre. Sommigen
verwijzen naar King wanneer ze mijn boeken lezen, anderen nemen mijn boeken zelfs nooit
ter hand, gewoon omdat ze het genre niet appreciëren.
Schrijf je literatuur of lectuur?
Het verschil… tja… is literatuur een chique omschrijving voor ‘een intellectuele tekst met
moeilijke woorden en zorgvuldig geconstrueerde en perfect gestructureerde
zinnetjes die enkel kunnen gelezen (bestudeerd) worden in complete mentale rust’? Is lectuur een wat denigrerende omschrijving voor wat je leest op het toilet, in de trein, bij de
kapper? Mijn boeken worden door velen gelezen, niemand maalt er om of het lectuur of
literatuur is. Daar ben ik blij om. En waar ze die lezen, dat vraag ik me niet af.
Hoe kies je het genre waarin je schrijft?
Ik kan geen ander genre aan. Ik heb ook geen enkel gevoel met enig ander genre.
Misschien wel met Fantasy. Dan wel Dark Fantasy…
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Interview met Johan Deseyn

Hoe kom jij aan ideeën voor je boeken?
Die ‘poppen’ zomaar in mijn hoofd op. Soms komen die in dromen, dagdromen, nachtdromen. Ik hoef geen moeite
te doen. Ik heb een hele lijst met ideeën neergepend door de jaren heen. Zinnetjes van vijf, zes woorden, niet
meer. Sommige zullen dikke romans worden, andere novelles of zelfs maar korte verhalen.
Is de eerste zin van een nieuw te schrijven boek belangrijk?
Het is de start. Eens die is genomen, is er voor mij geen terugweg meer mogelijk. Dus is de eerste inderdaad belangrijk. De eerste zin van mijn roman ‘Deal?’ is: De eerste zin is altijd de moeilijkste.
Hoe weet je of je teveel of te weinig meldt?
Dat is een eigen aanvoelen. Tijdens het nalezen lees ik het boek als ‘lezer’, niet als schrijver. Zo voel ik wat
er verkeerd is aan de tekst, en soms schiet ik daar toch in tekort.
Moeten de historische/geografisch feiten kloppen in een verhaal?
Ik situeer mijn boeken vrijwel altijd in zelf geconstrueerde dorpen of steden. Die zijn onbestaand. Maar de
locatie eromheen klopt wel. Ik vind het belangrijk dat alles wat kan worden opgezocht ter controle MOET
kloppen, zeker als het in het boek niet als humor, fantasy of een andere vorm van onwerkelijkheid wordt
beschreven.
Is humor/ erotiek noodzakelijk?
Hangt volledig van de situatie af. Ik vind het niet ‘noodzakelijk’, soms is het er gewoon. Ik schrijf over mensen. Die lachen/huilen soms, die vrijen/vechten soms.
Hoe verzin je een personage – hoe kies je een naam voor dit personage?
Ik schep protagonisten en randfiguren en hou die voor ogen. Het is belangrijk dat zij ‘zo’ blijven tot ik het
allerlaatste punt heb gezet. De namen zijn willekeurig, dat vind ik niet erg belangrijk.
Moet je altijd het uiterlijk van een personage beschrijven?
Indien noodzakelijk wel. Maar ik treed echter nooit in detail. Ik laat de lezer meestal zichzelf een beeld van
iemand vormen, op die manier draagt hij/zij dat steeds met zich mee. Hij/zij maakt een er een eigen voorstelling
van en ‘ziet’ de figuur tijdens het lezen.
Wat is jouw grootste droom?
Mijn grootste droom is vertaald worden én uitgegeven te worden door een buitenlandse uitgeverij. Het genre dat ik
schrijf wordt in het buitenland enorm goed onthaald en ik weet dat ik met een vertaling veel meer mensen (die
mijn genre graag lezen) zou kunnen bereiken.
Het aantal horrorschrijvers in Vlaanderen is beperkt. Werd jouw eerste manuscript met open armen
onthaald?
Het aantal (uitgegeven) horrorschrijvers voor volwassenen is extreem beperkt. Je kan ons zeker op de vingers van
één hand tellen. Ik ben daarbij dan nog de enige die ‘enkel’ dat genre schrijft. Ik heb weet van misdaadauteurs die
zich in de afgelopen jaren aan een griezelroman hebben gewaagd. Ik heb 13 jaar moeten zoeken naar een
uitgeverij die mijn eerste roman wilde uitgeven. Het ingezonden manuscript kwam telkens terug met de melding
dat zij geen nieuw fonds voor dat genre wilden opstarten. Er waren geen precedenten en zij wisten niet welke
wegen uit te gaan. Zij hadden ook geen opvolgers indien mijn boek zou aanslaan, dus… begonnen ze er niet aan.
Kramat was in 1999 van plan iets unieks uit te geven, iets wat nog geen andere uitgeverij in België in de afgelopen
50 jaar had gepresteerd: moderne horror van een Belgische schrijver uitgeven. Mijn manuscript Erfenis kwam blijkbaar op het juiste moment bij het juiste team aan. Indien je een onbekende knul bent (zoals ik) is het inderdaad
moeilijk. Indien je een bekende persoonlijkheid bent (een B.V. - geen schrijver) is het héél gemakkelijk. Uitgeverijen gaan zelf bij hen langs met de vraag:
•
Mogen wij een boek van jou uitgeven?
•
Van mij? Ik heb er nog geen geschreven.
•
Maar dat is geen probleem, wij helpen jou daar wel bij, we laten een journalist op jou los, die hoort jou
aan en hij schrijft een boek over jouw leven of wat dan ook. Natuurlijk staat jouw naam er als auteur op.
'Deal?', de laatst verschenen roman, is best ook een erg donker en psycho-dramatisch verhaal. Heb jij altijd al
een fascinatie gehad voor het obscure, horror of het dramatische ?
Inderdaad. Ik ben eigenlijk ‘vooral’ geïnteresseerd door wat niet ‘dagdagelijks’ is. Als kind diende ik mijn eigen
vrienden, vijanden, werelden uit te vinden, want ik was meestal alleen. Ik fantaseerde graag. Hoe enger het werd,
hoe intenser mijn fantasie zich ontwikkelde. Wat vandaag de dag om ons heen gebeurt (wat ‘mensen’ betreft),
vind ik niet zo aangenaam: oorlogen, schandalen op elk vlak, altijd die competitiedrang, altijd de beste moeten
zijn, total loss van verdraagzaamheid… Sla vandaag een krant open of sla volgende maand een krant open: altijd
hetzelfde: oorlog, strijd, politiek, competitie, schandalen, bedrog…
Mijn genre is gebaseerd op fantasie. Er gebeuren erge dingen, maar niets van wat ik schrijf (wat de horror betreft)
is realiteit. Ik verwerk meestal ook levensbeschouwingen in mijn boeken onder de vorm van opmerkingen door
protagonisten tijdens gesprekken.
In wat voor sfeer werk je aan je manuscripten ? Wens je totale stilte of heb je liever wat muziek ? Sluit je je
volledig af ?
Ik schrijf enkel wanneer ik alleen ben én in totale stilte. Ik hou enorm van muziek, maar wanneer ik schrijf is complete stilte noodzakelijk. Dat heb ik nodig om me te concentreren. Wanneer ik dan een roman (of verhaal) herwerk, corrigeer of redigeer, mag er lichte, instrumentale muziek zijn. Geen stemmen, niemand die praat…
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Interview met Johan Deseyn

Jouw verhalen spelen zich steeds af in Amerika. Vanwaar deze keuze eigenlijk? Zijn de plaatsen die je
gebruikt ook gebaseerd op steden of gebieden die je zelf bezocht hebt?
Ik situeer mijn romans (en verhalen) altijd in Amerika omdat mij dat alle vrijheid schenkt. Ik kan schrijven wat ik
wil, hoe ik wil, over wie ik wil. Ik heb geen restricties, geen beperkingen. Ik vind zelfs meestal het dorp of de stad
(Westhaven, Dolmen’s Hill, Yellowmoon, Harronville, Allensburg…) zelf uit. Ik maak een grondplan en situeer het
‘ergens’ in een bestaande omgeving. Ik heb Amerika inderdaad bezocht, maar al de locaties uit mijn boeken heb ik
natuurlijk niet aangedaan.
Ik doe dit omdat ik ‘in den beginne’ mijn verhalen in mijn eigen dorp situeerde. Dat heeft geleid tot problemen
met iemand die zich aangesproken voelde en dreigde mij voor de rechter te sleuren. Het is dus uit ervaring dat ik
mijn verhalen ver van mijn deur ben gaan situeren. Veilig en ver, in onbestaande plaatsen.
Als je één boek uit je toch wel al indrukwekkende schrijfcarrière mag kiezen, welke zou je dan kiezen? En
waarom?
Ik heb nu reeds 102 titels geschreven. Daarvan zijn er 12 romans. De andere titels horen bij korte verhalen of
novelles. Elke keer als ik een boek afwerk, ben ik er meestal tevreden over. Telkens opnieuw, dus… mijn beste
boek? Ik zou het niet weten. Elke titel heeft een eigen opbouw, eigen ontwikkeling en een eigen portie horror. Ook
de spanningsmomenten en sfeerschepping zijn telkens anders. Ik ben dan ook meestal geneigd mijn laatste titel als
beste te beschouwen. Momenteel is dat Deal?.
Waar ben je momenteel aan bezig?
Momenteel werk ik aan mijn volgende roman Cargo, die bij de uitgeverij Kramat gepland staat voor het najaar van
2019. Tevens redigeer ik mijn allereerst verschenen roman Erfenis die (na 20 jaar) in het voorjaar van 2019 in een
tweede druk uitkomt. En ik start binnenkort met het schrijven van het achtste horrorverhaal voor jongeren, met
Triomf als titel, dat ook in 2019 verschijnt in het achtste Junior Monsterboek.
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MERCHANDISE & SPONSORING

H

ebbedingetjes

In onze fanclubshop vind je ook onze
merchandise: winkelwagenmuntjes, ijskrabbers,
magneten en 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!
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!

DOORLOPENDE KORTINGSACTIE:
5 halen, 4 betalen
(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz. Alleen geldig op boeken en dvd’s
Verzenden gebeurt via PostNL, DHL of UPS (voorheen Kiala).
Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door
— zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw
portemonnee! Contact? secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag
gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!
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LUCKEY QUARTER
Dit keer de antwoorden
van:

Hoe lang ben je al King-fan, Tamara, en hoe komt dat zo?
Ik ben 5 jaar geleden begonnen met Stephen King-boeken verzamelen om met een doel naar de
vrijmarkt te kunnen om iets te zoeken. Toen begon ik ze ook te lezen. Nu ga ik rommelmarkten,
boekenmarkten, kringloopwinkels af om ze te zoeken. Eerst zocht ik gewoon titels die ik nog niet
had. Maar nu ik ze zo'n beetje allemaal heb ben ik op zoek naar hardcovers en eerste drukken.
Die wissel ik dan in mijn kast om met het exemplaar dat ik al had. Als ik in de kringloopwinkel
een eerste druk vind doe ik een klein dansje. Ik ben in mijn fave kringloopwinkel een bekend
gezicht, ik duik met mijn Stephen King opschrijfboekje altijd direct de thrillerhoek in. Ik kom er
elke twee weken want je weet maar nooit of er weer Kingetjes zijn achtergelaten! Hardcovers
zijn het moeilijkst te vinden, eerste drukken heb ik er best al veel van. Ik verzamel alles
Nederlandstalig. Mijn droom is een eerste druk van IT te vinden.

Werk: Ik heb de HBO Sph gedaan en altijd in de psychiatrie gewerkt maar inmiddels afgekeurd.
Leeftijd: 44 jaar

Tamara

Kesselaar
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!
Tamara krijgt een
Duistere Machten
opgestuurd; dat ontbreekt namelijk nog in
haar verzameling!
Uiteraard krijgt ze er
het boekje Als je
me niet kunt
horen van Jack
Lance bij.

Wat is je favoriete boek en waarom?
Mijn favoriete boek is Misery omdat de karakters en hun psyche zo helder en levensecht worden
beschreven. Je voelt de impasse waarin ze zitten, haar adoratie, haar moodswings en de weg die
lijdt naar de gruwelijke dingen die ze deed en doet. Het boek in het boek is ook heel
fascinerend. Paul Sheldon, de schrijver en slachtoffer, werkt in opdracht van Annie aan het
nieuwe boek over Misery Chastaine, en de hoofdstukken die hij schrijft lees je mee in Stephen
Kings boek. Zo heb je als het ware twee verhaallijnen.
Wat is je favoriete film en waarom?
Eerlijk gezegd kijk ik geen films. Ik heb er geen geduld voor. Ik lees liever een boek waarbij je
de film in je hoofd zelf maakt. Er is een uitzondering! Ik heb de film van Misery wel gezien. Paul
en Annie zijn heel goed gecast. Kathy Bates zet een geweldige Annie neer, ze ís Annie! Eerlijk
gezegd vind ik het boek enger, spannender, meer luguber, Annie is nog gestoorder in het boek.
Maar desalniettemin is de film een aanrader om te gaan kijken!
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Ik heb zo'n beetje alles behalve De Aap en Duistere Machten. Nog nooit ergens tegengekomen
jammer genoeg. Ondanks dat de verhalen wel in andere boeken staan die ik al wel heb, hou ik
van de sport van het verzamelen, het zoeken en struinen en bijvoorbeeld het uiteindelijk vinden
in een stoffige doos op een rommelmarkt of krijgen van iemand die hem ergens heeft gevonden.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Ik heb een boek van Joe Hill (zoon van Stephen) op de kop
getikt (Zwart Hart) en dat ga ik binnenkort lezen. Verder
ben ik zeer eenkennig en lees alleen Stephen King momenteel. Wel lees ik ook de boeken die hij samen met anderen
schreef. Zijn zoons Owen (Schone Slaapsters) en Joe Hill
(Hoogste versnelling en het Hoge gras) en met Peter Straub
(Talisman, Zwart huis).
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen?
Ik heb de fanclub gevonden op Google en daarna de
Facebook-pagina opgezocht.
Wat zou je graag zien gebeuren?
Ja, wat we allemaal willen, dat hij in Nederland komt, op
een fanclubdag! Hebben jullie eigenlijk een fanclubdag?
Want dan kom ik!
(Er komt wel weer een Dollarbabydag aan in 2019, maar dat
zijn filmpjes. In 2021 hopen we weer een fanclubdag te
houden…)
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Recent is er een biografie van u uitgekomen (door Lisa
Rogak), hebt u die gelezen en heeft ze het goed gedaan?
Heb je nog tips of suggesties?
Ik heb geen tips of aanmerkingen.
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Door: Pitou Spruit

The Stephen King Collectibles
Een vaak gehoorde kreet binnen de ‘Stephen King gemeenschap’: “Er is in ons land weinig animo voor de
gelimiteerde Nederlandse hardcover boeken van Stephen King”… Dit is helaas waar. Hoe anders is het in
Engeland (UK) en in de Verenigde Staten (US). Zodra een uitgeverij een nieuwe titel aankondigt als zijnde
Limited, zijn deze binnen no time uitverkocht. En dan hebben wij het over boeken van honderden tot
duizenden Ponden/Dollars… Krankzinnig? Het maakt niet uit hoe en wat je verzamelt, als je er maar plezier
aan beleeft… daarom laat ik je graag eens kennismaken met deze speciale uitgaves.

Deze maand de

Collectible The Shining
The Shining (De Shining) uit 1977 is in de loop der jaren door verschillende uitgevers uitgebracht. De één nog mooier dan de andere.
In 2014 brengt de Amerikaanse uitgeverij Subterranean Press 3 edities uit, een Gift Edition (oplage van 1500), een
Signed Limited Edition (750) en Lettered Editions (52).
De illustraties zijn verzorgd door Vincent Chong. Voor $95 kocht je een Gift Edition, de Signed Limited Edition kostte $450 en voor $2500 was je de trotse eigenaar van een Lettered Edition. Momenteel liggen de prijzen op ongeveer
$150, $700 en $4500.
Het uitbrengen van deze edities heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Gabriel Rodriguez was uitverkoren om
de illustraties te verzorgen. Toen de Dustjacket eenmaal klaar was, brak een storm van protest uit bij
verzamelaars. Rodriguez werd meteen vervangen door Chong….u vraagt, wij draaien!
Toen de Signed Limited Editions waren verscheept, kwamen enkele edities beschadigd aan bij de klanten.
De binnenkant van enkele traycases waren beschadigd. Gedupeerden konden kiezen tussen een kortingbon, een
nieuwe traycase of een Dustjacket die vervolgens speciaal werd ontworpen voor deze editie om de
traycase en het boek te beschermen.
Mét of zonder Dustjacket, het is een prachtige editie!

Sommige Gift Editions en alle Signed en Lettered Editions werden geleverd met een sketchboekje waarin de ruwe
illustraties van de artiest Vincent Chong stonden.

Signed Limited Edition zonder Dustjacket…
Pagina 17
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The Stephen King Collectibles
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Dustjacket Signed Limited Edition

Lettered Limited Edition

Signeerpagina

Ook een Engelse uitgeverij genaamd The Folio Society meldt zich in 2016 en brengt twee collectibles uit van deze
titel op de markt, een Gift Edition (2500) en een Signed Limited Edition (110). De Gift Edition kostte £49,95 en de
Signed Limited Edition was niet bedoeld voor de verkoop. Deze edities werden verloot. Edward Kinsella verzorgde de
illustraties voor deze iets wat sobere collectible met slipcase maar zonderDustjacket.

Cemetery Dance (US) besluit in 2014 om de zes boeken (Carrie, ‘Salem’s Lot, The Shining, Night Shift, The Stand en
Pet Sematary) die de uitgeverij Doubleday (US) in de jaren 70 en 80 heeft uitgegeven, in een nieuw jasje te steken
en opnieuw uit te brengen. In 2017 resulteert dat in drie uitgaves van The Shining, namelijk 3000 Gift Editions ($95),
750 Artist Editions ($275) en 52 Lettered Artist Editions ($1250). De illustraties zijn verzorgd door de artiesten Don
Maitz en Glenn Chadbourne.

Gift Edition
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Deze edities bevatten een nog nooit gepubliceerde proloog genaamd Before the Play (Voorspel).
De Artist en Lettered Artist Editions zijn gesigneerd door de eerder genoemde artiesten maar niet door
Stephen King. Er werden 100 exemplaren aangeboden met remarques van Glenn Chadbourne en met 50
remarques van Don Maitz. Tevens kon men een portfolio (750) aanschaffen voor $50.
De geschatte waarde nu, is voor de Gift Edition $125, de Artist Edition $300 en de Lettered Artist Edition $2000.

Dustjacket Gift Edition

Dustjacket Artist Edition
De Lettered Artist Edition heeft, in tegenstelling tot de Gift Edition en de Artist Edition, geen Dustjacket.

Lettered Artist Edition
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The Stephen King Collectibles
En tot slot onze eigen Nederlandse collectible!
In het jaar 2017 bracht Luitingh-Sijthoff een hardcover-editie op de markt. Een 40-jarig jubileum van deze titel
ter ere van King’s 70ste verjaardag, dat voor €75 te koop was.
Er zit een slipcase en een Dustjacket om het boek, maar het is in tegenstelling tot andere collectibles geen genummerde uitgave. En...bijzonder maar waar….het is de eerste Nederlandse hardcover met een slipcase!

Hierboven mijn eigen exemplaren met op de linker foto van boven naar beneden de editie van
Luitingh-Sijthoff (NL), Gift Edition van The Folio Society (UK), Gift Edition en Artist Edition van
Cemetery Dance (US) en op de rechter foto staat links de Signed Limited Edition en daarnaast de Gift Edition
beiden van Subterranean Press (US).
Terminologie
Slipcase: Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming.
Traycase: Box waar je het boek inlegt, ter bescherming.
Dustjacket; Een stofomslag om het boek.
Gift Edition: Een ‘opstap’ exemplaar, niet genummerd en niet gesigneerd in een (meestal) grote oplage.
Artist Edition: Een genummerd exemplaar dat meestal is gesigneerd door de artiesten die de
illustraties verzorgen.
Signed Limited Edition: Een genummerd exemplaar, wereldwijd kleiner in oplage dan een Gift Edition,
dat is gesigneerd door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen.
Lettered Edition: Een exemplaar met wereldwijd een zeer kleine oplage (26/52) aangeduid met een letter
(bijv. A of AA) dat gesigneerd is door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen.
Remarque: De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek
getekend.
Portfolio: Verzameling illustraties van artiesten die los verzameld zijn en in een exclusieve map te koop
worden aangeboden.
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Mistakes
Door: Mim

Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: hier gaat iets mis...
Nou, dat gebeurt vaker dan wij weten of denken.
Een voorbeeld: de acteur staat voor de spiegel, en in de spiegel zie je de hele camera crew staan.

Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in verfilmingen van Stephen King verhalen. Misschien
heb je ze zelf al ontdekt? Of misschien ga je nu juist de film nog eens kijken om te kijken of jij hetzelfde foutje
ziet. Er is veel te ontdekken, kom ga met ons mee en duik de film in zoals je
misschien nog nooit hebt gedaan...

Shawshank
Redemption
Korte inhoud van de film:
De film gaat over Andy Dufresne, een jonge succesvolle bankier wiens leven drastisch
verandert als hij veroordeeld wordt tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn
vrouw en haar 'lover'. Het speelt zich af in de 40-er jaren, en laat zien hoe Andy, met de
hulp van zijn vriend Red, alles behalve een standaard gevangene is...

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Feit-foutje: bijna aan het eind van de film, wanneer Andy ontsnapt, breekt hij de
rioolpijp open en spuit er allemaal vuil uit. Dit is onmogelijk dat het er zo uitspuit,
want dat zou betekenen dat er druk op de buis zou staan, wat niet klopt aangezien
Andy eruit kruipt aan het eind in de open lucht.
Op het moment dat Andy het boek omwisselt, let dan op de map die op de tafel ligt. Deze map heeft een hoek
die omhoog is gebogen.
Wanneer Andy de bijbel en de map achter zijn rug weghaalt en op de tafel legt, heeft de map die op tafel ligt
opeens dat omhoog gebogen hoekje, terwijl de map die op de tafel ligt perfect glad is.
Wanneer directeur Norton zijn pistool laadt, liggen de kogels verspreid over de tafel. Wanneer hij het pistool
richt liggen de kogels netjes bij elkaar, maar nadat hij geschoten heeft liggen ze weer over de tafel.
De muur van Andy’s cel is onrealistisch dik, Andy zie je plat door de tunnel heen gaan, zodat het lijkt dat de
muur dikker is dan Andy lang is, zo ongeveer een meter of 2. Gevangenismuren zijn erg dik, maar niet zo dik.
Wanneer Red bij de boom aankomt bij dat ene muurtje waarover Andy hem vertelde, zie je dat het zweet
verdwijnt van zijn witte shirt.
Bijna aan het eind van de film als de directeur binnenkomt in Andy's cel dekt de poster het gat af en zit deze op
alle vier de hoeken vast. Dit is onmogelijk vanuit de tunnel die Andy gemaakt heeft. Mocht je ook de dvd hebben en de film kijken met het commentaar van de regisseur, dan vertelt hij ook dat dit een geheimpje is wat
niet klopt.
In de scène waar Red in de winkel werkt na zijn vrijlating in 1967, zie je op de achtergrond sigaretten van More
en Newport op de plank rechts. Helaas klopt dit niet want de
More sigaretten zijn pas uitgekomen in 1975.
Wanneer directeur Norton zich klaar maakt voor zijn
zelfmoord, zie je op het bureau een foto en een klein stukje
verder een lamp. Nadat hij zichzelf heeft geschoten leunt de
foto tegen de lamp aan. Dit kan niet door het schot komen
omdat de foto te ver af stond om daardoor omgevallen te
zijn. Er ligt ook nog wat papierwerk op het bureau wat ook
van plek veranderd na het schot.
De A die Andy
in de muur
kerft, is een
heel andere A
dan aan het
eind van de
film waar je
hem ziet ontsnappen.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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In de scène waarin de bewaker alle cellen langs gaat en aankomt in de cel bij Andy zie je dat alle schaakstukken omgevallen zijn, en een schaakstuk in de hand van de bewaker. Even later zie je dat een van de stukken
weer rechtop staat zonder dat iemand eraan gezeten heeft.
Aan het eind van de film waar je de politieauto's ziet rijden naar de gevangenis om de bewaker in te rekenen
hoor je elektronische sirenes. Alleen zijn deze sirenes pas in gebruik gekomen in de late zeventiger jaren.
Wanneer Red de metalen box vindt in het land, pakt hij daar een envelop uit in een plastic zak, gevouwen aan
de rechterzijde. Wanneer hij deze opent zit opeens het omgevouwen stuk aan de linkerkant, zonder dat hij het
omgedraaid heeft.
Wanneer Andy de muziek van Mozart laat spelen over het systeem van de gevangenis, breekt Hadley de deur
open nadat de muziek al een heel stuk heeft gespeeld. Alleen is de naald nog steeds in de eerste groef van de
plaat.
Wanneer Andy gemist wordt, loopt de directeur naar Andy's cel, en zegt tegen de bewaker dat hij met ‘hem’
moet praten, doelend op Red. Hij wijst dan met zijn linkerhand, maar zodra de camera draait wijst hij met zijn
rechterhand.
Wanneer Andy in de bank is, zie je op de achtergrond een man met een hoed en een wit shirt vooraan bij de
balie staan te praten. Zodra Andy vertrekt, zie je deze man weer, alleen staat hij nu achteraan in de rij.
In de scène waar Brooks zich verhangt, zie je hem eerst "Brooks was here" in het houten paneel tegen het
plafond kerven. De tafel waar hij op staat plaatst zijn gezicht tegenover de verticale houten balken onder het
ingekerfde. Wanneer hij dan de tafel laat kantelen om zichzelf op te hangen valt hij hooguit een paar
centimeter. Maar zodra je de volgende scène ziet, lijkt het wel alsof hij minstens een halve meter is gevallen.
Wanneer Red aan het strand loopt voordat hij Andy ontmoet, waait zijn hoed af en komt bijna in het water
terecht. Zodra hierna een andere scène volgt, zie je dat de hoed een aantal meters op het land ligt in de
richting van de wind.
In het stukje buiten waar Andy voor de eerste keer met Red praat, speelt Red een soort vangbal met wat
jongens. Maar tegen het eind van hun praatje vangt Red twee keer de bal zonder deze de eerste keer weer
weggegooid te hebben.
Ook in deze zelfde scène is er wat met de zon. De ene keer tijdens hun gesprek heeft Red de zon in zijn gezicht, de andere keer heeft Andy de zon in zijn gezicht en dat terwijl ze niet heel snel bewegen.
Wanneer de directeur Tommy een Marlboro-sigaret aanbiedt, staat er Marlboro Miles aan de zijkant. Maar in het
jaar dat de film zicht afspeelt stond dit niet op de pakjes.
Wie de dvd regie-versie heeft bekeken, weet al dat de regisseur heeft gezegd dat Andy's auto aan het eind van
de film een auto is die nog niet eens bestond. Deze rode Pontiac GTO is van 1969, maar de film speelt in het
jaar 1966.
Wanneer de operamuziek klinkt, stopt de hele gevangenis met wat ze aan het doen zijn. Op een gegeven
moment zie je een man uit bed stappen en door het raam kijken. Vervolgens gaat de camera de tuin in en nu
staat deze zelfde man opeens in de tuin.
Bij de mannen op het dak met een biertje in de hand, zie je Red een slok nemen. De camera draait naar Heyward die Andy een biertje aanbiedt, vervolgens gaan we terug naar Red die nog een slok neemt, alleen is zijn
flesje nu een stuk voller.
De directeur krijgt op een gegeven moment een taart aangeboden
als steekpenning. Deze taart zit in een aluminium weggooi
taartblik. Maar zodra Andy en Red ervan eten is het opeens een
metalen taartvorm.
Wanneer Hadley Andy naar beneden wil gooien van het dak zie je
een microfoonstokreflectie in zijn hoed. Het kan niet de
teerdweil zijn waarmee Andy aan het werk was want deze was al
eerder door Andy neergelegd.
Op het moment dat een van de ‘sisters’ in elkaar wordt geslagen
door Hadley probeert hij de cel uit te komen en houdt hij met
zijn hand een van de spijlen vast. Als de camera van de zijkant
filmt, heeft hij een diagonale spijl vast, maar als de camera door
de spijlen kijkt heeft hij een verticale spijl vast.
Schaak wordt gespeeld met een wit vierkant aan de rechterkant
van de eerste rij. Je ziet het bord in Andy's cel met de stenen
erop, elke keer is er een zwart vierkant aan de rechterkant.
In de twee verschillende scènes van Andy dat hij zich klaarmaakt
om het boek en de map in de kluis te leggen voor de laatste keer,
pakt hij het boek en de map op verschillende manieren op. De
eerste keer pakt hij het boek naar de map toe, en de tweede keer
de map naar het boek.
Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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Wanneer Tommy zijn examen verfrommelt, gooit hij dit in de metalen prullenbak. Deze beweegt daardoor wat
er aan doet denken dat het iets zwaars is wat hij erin gooit, onder andere door het geluid dat dit maakt.

•

Deze fout kun je alleen zien als je de goede versie kijkt, of juist de slechte. Deze fout is namelijk in het
10-jarig jubileum van de film veranderd. De directeur schiet zichzelf en plaatst het pistool hiervoor in het
midden van zijn hals, maar zodra we hem zien liggen zit het kogelgat aan de linkerkant.

•

Wanneer Norton zichzelf van het leven berooft zie je het glas achter hem wat vrij groot is; hiervan wordt
ongeveer de helft kapot geschoten. En hierbij zie je dat er wat bloedspetters op het glas zitten. Maar in een
andere scène even later zie je dat zodra de camera achteruit gaat en Norton laat zien, in het raam maar een
klein gat zit wat heel anders van vorm is, en een bloedvlek boven het gat.
Het moment dat Brooks het mes tegen Heywoods hals zet zie je in de ene scène dat er bloed zichtbaar is en
opeens in de volgende scène is het bloed verdwenen.

•

De hand verandert van positie

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.

Pagina 23

DEC

2018/JAN

2019

16EJAARGANG

Movie

10

STEPHEN

KI NG

FANCLUB

Mistakes

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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Rebound 2 - Error van Willem Asman
In 2006 was Willem Asman te gast op onze
Fanclubdag, naar aanleiding van zijn thriller De
Cassandra Paradox (zijn debuut over Amerika na
9/11). Dat is toen gerecenseerd in Kings Things omdat we je de
schrijver graag wilden aanraden, en zo kwam hij terecht op deze
fanclubdag, toen gehouden in de gymzaal van een school in Utrecht.
In de tussentijd heeft hij nog veel meer boeken geschreven, waarmee
hij zelfs een Gouden Strop won dit jaar en ook genomineerd werd
voor de Diamanten Kogel. En omdat dat bericht in het nieuws kwam,
bedachten we ons geen moment en maakten opnieuw contact, wat
het opsturen van de nieuwe trilogie tot gevolg had en die we met heel
veel genoegen recenseren. Heel binnenkort kun je dus ook de
recensies lezen van Rebound 3: Exit.
Rebound is de naam van de trilogie, en Error is het vervolg op Enter.
Het gaat over de geheime organisatie REBOUND, een speciaal
getuigenbeschermingsprogramma. In het eerste deel maakten we al
kennis met Tyler en haar dochter Charlie, en dat deel kreeg van ons
een dikke 10 omdat het bijzonder spannend is en je steeds op het verkeerde
been werd gezet. Deel twee sluit naadloos aan en gaat na een heel korte
samenvatting van het eerste deel verder waar we gebleven waren.
In Error komen alle oude bekende weer voor, maar leren we ook Alain Toussaint
kennen, een voormalig maffiamoordenaar. Ook hij heeft via Rebound een nieuwe
identiteit gekregen en leeft een onopvallend bestaan in een klein bergdorpje.
Totdat een groep padvinders verdwaalt in een nabijgelegen oude kopermijn, en
Alain niet aarzelt en de kinderen redt, waardoor zijn foto op de voorpagina van
de krant belandt… Tyler moet ondertussen besluiten of ze de erfenis van Gar
accepteert en mee gaat werken aan Rebound. En wie zegt eigenlijk dat Oz dood is
terwijl hij probeert zijn verdwenen gezin
op te sporen?

Plot: geweldig!
Spannend maar wel
blijven opletten!

Tyler en Charlie proberen hun leven weer
op te pakken na de ontvoering van Charlie,
in opdracht van haar vader Danny.
Ondertussen moet Tyler beslissen of ze de
erfenis van Gar, een lijn beheren van
Rebound, accepteert en wat de gevolgen daarvan ook mogen zijn. Als ze de ring
die ze daarvoor zal gaan dragen accepteert, zal ze nieuwe kandidaten moeten
beoordelen om te bepalen of ze wel in aanmerking komen voor de hulp van
Rebound naar een nieuw en onopvallend leven. Maar daar zitten dus ook de
grootste moordenaars tussen… hebben die wel recht op een tweede kans? Daarnaast blijkt dat iemand Rebound probeert te kopen. Haar andere drie collega’s
zijn geneigd het bod te accepteren, maar Gar was hier sterk tegen en dat geeft
Tyler een enorm dilemma. Het verhaal springt tussen de belevenissen van Tyler
en Alain. Diens vijanden zijn hem nog niet vergeten, dat is wel duidelijk nadat
hij op de voorpagina van de krant stond omdat hij een aantal padvinders redde.
Waar het eerste boek al snel onder je huid zat, bloedde dat bij het tweede deel
toch een beetje weg. Het was spannend, maar er waren veel nieuwe personages
en verhaallijnen om te volgen en het leek niet relevant wat je aan het lezen
bent. Ik denk dat dit een opzetje is voor het laatste deel, maar je moest erg je
aandacht erbij houden om het te kunnen blijven volgen. We leren de organisatie
Rebound en ook de andere ringdragers beter kennen. En Oz, die Tyler hielp,
heeft dit keer een groter aandeel, omdat zijn gezin verdwenen blijkt te zijn en
hij alles op alles zet om ze terug te vinden.

Het plot is weer geweldig en actie, spanning en sensatie
komen weer volledig terug waardoor ik ook gelijk verderging
in het derde deel. De korte hoofdstukken in Error lezen
prettig en de personages kregen weer meer diepte.
Ik kan me overigens nog steeds volledig vinden in de quote
van Charles den Tex die voorop op het boek staat: ‘Achter elk
geheim zit nog een geheim. Daarachter zit een leugen. En
daarachter zit een waarheid die je niet wilt kennen.’
Toch, omdat je moest blijven opletten bij het lezen, haalt
het boek net geen 10 deze keer, maar met een dikke 9 is het
zeker toch een boek dat je moet lezen, en liefst gelijk achter
het eerste deel aan! Op de volgende pagina deel 3!
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Rebound 3 - Exit van Willem Asman
Deze trilogie van Willem Asman is eigenlijk 1 spannende
superthriller. Oké, het staat in drie boeken maar je kunt de
boeken niet afzonderlijk van elkaar lezen en moet echt vooraan
beginnen om het verhaal te begrijpen. En dat is helemaal niet
erg, ik heb er juist enorm van genoten! Het eerste deel was er
een vol spanning waarbij je echt van de ene in de andere
verrassing viel. In het tweede deel, Error, nam die spanning wat
af, maar dat bleek gelukkig maar een aanloopje naar dit derde
deel van de trilogie te zijn.
Ook hier val je van de ene verbazing in de andere, is niets wat het
lijkt en komt naar voren dat het een geheim achter een geheim
is, en dat daar, zoals ook heel goed omschreven door Charles den
Tex —te lezen op alle exemplaren op de flaptekst— dan weer een
leugen in verweven zit. En daarachter blijkt een waarheid te
zitten die je liever niet wilt weten. Het is echt een bijzonder
treffende quote, want de boeken zijn echt zo!
Anyway, ik raad je aan de recensie van deel 1 uit de vorige Kings
Things er even bij te pakken, dan die van deel 2 te lezen en dan
weer hier terug te komen. Want in dit laatste deel staat het
voortbestaan van REBOUND op het spel, een groep die ervoor
zorgt dat mensen die het kunnen betalen van de wereldbol kunnen verdwijnen en elders een rustig onbekend en onbezorgd leventje kunnen leiden met een andere identiteit.
Tyler is erfgename van een van de vier ringdragers, en zij heeft
geaccepteerd om ‘de lijn’ van een van de ringdragers te gaan
verzorgen. In het vorige deel kon je lezen dat er ringdragers
waren die REBOUND wel wilden verkopen aan de hoogste bieder.
In dit deel lees je hoe dat afloopt. Dit keer is er weer een andere
hoofdpersoon, Dominique Strauss-Kahn, die na zijn akkefietje met
de serveerster in een hotel wel wil onderduiken.
Asman heeft een fantastisch vloeiend einde aan de trilogie
geschreven. Diverse karakters worden nog verder uitgediept, je
krijgt steeds meer over hen te weten (waardoor je nog meer gaat
twijfelen) en er blijkt ook een hele zwarte boekhouding te zijn
van de organisatie. Het leuke is dat er ‘echte’ mensen in zijn
verwerkt waarvan je gehoord kunt hebben in het nieuws doordat
ze iets strafbaars hebben gedaan, of zijn vermoord. En dan zijn
Strauss-Kahn en Stanley Hillis nog niet eens de ergsten!
Ik vond het fijn dat alle karakters (soms onder andere namen, en
dat maakt het soms wel even lastig om te blijven volgen) uit de
eerdere boeken weer aan
bod kwamen, dat maakt het
echt wel af.
Er wordt veel uitgelegd door
karakters
die
onderling
praten, en zo kom je weer
achter een ander complot.
REBOUND is eigenlijk een en
al list en bedrog!

Als een olifant op
een gletsjer naar
het eind: zoef!

Ik las dat Willem het hele
verhaal in een jaar heeft geschreven: dat betekende vast
dat hij lekker in de flow zat, en dat is als lezer goed te
merken. De vaart zit er weer lekker in, in dit laatste deel
en we glijden als een olifant op een gletsjer naar het
einde toe. ZOEF!
Ik kan dan ook niet anders dan je deze trilogie aanraden
om te lezen. Echt een geweldige ervaring!
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Bangkok Blues van Chris Bossers
In de beknopte auteursomschrijving over Chris Bossers staat te
lezen dat hij zich eerst focuste op schrijfwerk voor film en
televisie en daarna de overstap maakte naar misdaadverhalen.
Daarnaast werkt hij als partner op een advocatenbureau. Die
informatie stemt me dus erg hoopvol wanneer ik aan dit boek
begin. Schrijfervaring en een achtergrond met de wet, dat zijn
toch al een paar goede startpunten om een leuk verhaal neer te
pennen. Bovendien trekt de kaft van MaryDes Designs ook aan.
De afgebeelde dame ziet eruit alsof ze veel te vertellen heeft…
Bangkok Blues blijkt het vierde deel te zijn van een serie
opgezet rond het corrupte hoofdpersonage commissaris Willy
Vercammen. Dat weet ik alleen maar omdat het op de kaft
vermeld wordt. In het boek zelf merk je daar namelijk zo goed
als niets van. Het is dus perfect te lezen als een losstaand deel.
Het verhaal is best aardig omdat de corruptheid van Vercammen
hem inhaalt en het dus geen gewone politieroman wordt. De zoektocht
naar de vermiste douanier is interessant opgebouwd met een leuke, licht
voorspelbare twist op het einde.
Er zijn echter behoorlijk wat minpunten.
Al van bij de start van het verhaal onthult Bossers over zichzelf dat hij het
auteurstype rechttoe rechtaan schijnt te zijn. De intro maakt onmiddellijk
duidelijk dat je een misdaadthriller te pakken hebt die bol zal staan van de
dialogen, die bovendien hoofdzakelijk zijn opgesteld in spreektaal. Hoewel
dat laatste af en toe de authenticiteit een handje helpt, leest het veel
vaker lastig. Het is overduidelijk een Vlaams geschreven boek waarbij
misschien niet elk woord duidelijk zal zijn voor de niet-Vlaamse lezer.
Daarnaast blijven alle personages
doorheen heel het verhaal enorm
vlak. Op zijn best kunnen ze
omschreven worden
als
een
stereotype, op zijn slechtst als
karikatuur. Hierdoor verrassen ze
niet, wat een deel van de spanning
weghaalt. Bovendien begint het
alom aanwezige machogedoe al
snel te vervelen. Het doet denken
aan een hersenloze actiefilm
waarbij Bossers tijdens het kijken
snel moest noteren wat hij zag,
zonder tijd voor wat diepgang. Ook
dialooglabels
leken
daarbij
overbodig waardoor het geregeld
moeite kost om een gesprek te
blijven volgen. Dit alles in
combinatie
met
verschillende
vormfouten doorheen het boek (op
de eerste pagina zijn al twee
woorden aan elkaar geschreven)
staat toch wel erg slordig. Helaas
maakt het van Bangkok Blues een
gemakkelijk te vergeten tussendoortje.
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Westhaven van Johan Deseyn
Ik heb al een paar goede boeken van Johan Deseyn
gelezen en telkens ben ik verheugd als ik zijn
volgende kan lezen. Telkens vraag ik me ook vooraf af
of het boek weer even leuk lezen is. Met
Westhaven is het hem toch ook weer gelukt om me
veel spannende leesuren te bezorgen.
Westhaven is de eerste keer uitgegeven in 2002. Dit
jaar verscheen een tweede druk. Een reden dus om dit
boek te lezen en onder de aandacht te brengen.
Het verhaal speelt zich af in een dorpje, Westhaven,
genoemd, in het begin van een boek zie je er een plattegrond ervan.
Altijd fijn om mee te kunnen volgen waar alle gebeurtenissen zich afspelen zodat je je goed in het dorpje kan oriënteren. Is het perse nodig? Dat
niet, maar het geeft een soort extra betrokkenheid.
Het hoofdpersonage, een jongen uit het dorp, is in het begin en tussen
bepaalde hoofdstukken aan het woord. Hij blikt terug op alle
gebeurtenissen die zich in Westhaven hebben afgespeeld. Je wordt als
lezer nog in het ongewisse gelaten hoe het nu met hem gaat maar je
krijgt al wel mee dat er iets ergs gebeurd is, toen …
In het verhaal maak je snel kennis met heel veel personages in het dorp.
Het voelt aan als heel veel, ik ben niet zo goed in namen onthouden ook,
en ik moest vaak terugkijken of teruglezen. Maar al snel merk je dat al
deze personages nodig zijn om de puzzel in het verhaal volledig te maken, je krijgt vaak een ’aha-gevoel’ wat wel leuk om te lezen is.
Tegelijk voel je een dreigende sfeer van in het begin, er staat deze
personages iets ergs te gebeuren.
Hier mag de sterkte van Johan Deseyn nog maar eens benoemd worden.
Een personage wordt geïntroduceerd met een of een paar zinnen die
maken dat je als lezer betrokken raakt. Het raakt je dan ook als er iets
(ergs) mee gebeurt. Dat lukt mij niet bij elke auteur.
Westhaven is opgedeeld in een aantal hoofdstukken, een soort tijdlijn,
met datum en tijdstip. Het hele verhaal speelt zich in ongeveer een
maand af. Dit maakt voor mij het verloop van het verhaal duidelijk en
gestructureerd om te lezen.
Tussen sommige hoofdstukken is de jongen dan even aan het woord.
Vaak wordt een hoofdstuk afgesloten met een cliffhanger, een
aankondiging van welke gruwel er staat te gebeuren. Dat maakt dat je
graag wil verder lezen en in constante spanning gehouden wordt.
Heel het boek voelt een beetje als een plot dat snel komende is. Er
gebeurt veel en ook onverwachts, je zit op het puntje van je stoel de
hele tijd.
Ik verwachtte dan ook een goede plot. En hier moet ik toegeven dat ik
een klein beetje teleurgesteld ben. De aanloop naar het einde wordt al
van in het begin heel spannend genomen maar het einde zelf wordt
volgens mijn gevoel snel of te eenvoudig verteld.
Dat maakt de spannende beleving van het boek zeker niet minder. De
weg naar het einde zat in een constante dreigende sfeer en dat is voor
mij een belangrijk stuk, zo niet het belangrijkste. Ik heb genoten van dit
donkere boek!

Pagina 29

DEC

2018/JAN

8,5
door Chrissy
Oorspronkelijke
titel: Tsunami
Auteur:
Nico de Braeckeleer
Uitgever:
Bakermat
Jaar van uitgifte:
2018
Aantal pagina’s:
302
ISBN:
9789059245723
Link/urls:
Uitgever

2019

16EJAARGANG

NR:

10

BOEKRECENSIE

STEPHEN

KI NG

FANCLUB

door Chrissy

ADEM 1 - Tsunami van Nico de Braeckeleer
Nico De Braeckeleer (1974) schreef al tal van succesvolle
griezelboeken voor de jeugd. Zijn vampiertrilogie 10+
Vampier-virus, Vampierwolf en Vampier
Eiland
is
nagelbijtend spannend. Ook de twee bovennatuurlijke romans
Nachtblauw en Het enigma van 8 zijn van zijn hand. Hij werkt
bij Studio 100, waar hij boekjes schrijft en scenario’s bedenkt
voor bijv. K3, Jabaloe, Ros, Plop etc. Hij schrijft ook altijd
mee aan de Junior Monsterboeken (zie ook in deze Kings
Things) en nu heeft hij (na de Necropolis-serie) weer een
nieuwe apocalyptische serie bedacht.
Het jaartal is 2165. Skye leeft in een wereld die hard is
getroffen door de klimaatverandering. Toen ze acht was, is
Skye haar ouders verloren aan de natuurkrachten, maar ze
heeft het hoofd nooit laten hangen. Nu ze vijftien is, moet ze
vluchten uit de vestiging waar ze een nieuw leven heeft
opgebouwd. Onderweg ontmoet ze leeftijdgenoten, en samen
gaan ze op zoek naar Civitas, een gebied dat volgens
geruchten uit de greep van de klimaatverandering is gebleven. Maar onderweg komen ze gevaarlijke figuren tegen en
worden zelfs in een kamp gestopt waar dingen gebeuren die
het daglicht niet kunnen verdragen. Na een spectaculaire ontsnapping met een groepje uit het kamp, worden ze tijdens de
achtervolging overvallen door een zeebeving, die ook een
tsunami veroorzaakt, en lijkt er vroegtijdig een einde te
komen aan hun expeditie… Het speelt zich af in België, iets
wat best opmerkelijk is denk ik.
Door de schrijfstijl toe te passen voor jongeren, en ook de
indeling van het boek zo te maken met voldoende witruimte
en ruime letters, leest het voor een volwassene (en natuurlijk
ook voor de Young Adult) als een trein. De taal is niet
moeilijk, af en toe een leuke Belgische uitdrukking waar je
even over na moet denken als kaaskop, maar prima leesbaar
dus.

Lezen met
ingehouden adem

Na een mooie start waarin je in een aantal
hoofdstukken de hoofdpersonen leert kennen
en ook de situatie in 2165 leert begrijpen,
wordt het steeds spannender en dat blijft in
een mooi en rustig tempo opgevoerd worden.
Halverwege is het even wat minder, maar
naar het einde toe wordt het in dubbel tempo
opgevoerd.

Ik betrapte me erop dat ik soms met ingehouden adem verder
las, en ik moest en zou ook weten hoe dit verder zou gaan.
Het is een boek dat op de pijnlijke gevolgen van de klimaatverandering wijst, en eigenlijk de jeugd nu al oproept om bij
te dragen aan het verbeteren ervan, nu het nog kan. Zeker
niet belerend, maar gewoon als een mooie boodschap!
De karakters zijn voldoende uitgediept, vrij realistisch
beschreven en spreken je ook zeer zeker aan. Mijn sympathie
ging naar Skye en Jazz, maar vooral naar River die een tamme
hyena heeft. Je leeft met hen mee en voelt hun angsten.
Het boek zelf is een prachtige harde kaft, met ook kleur in
het binnenwerk. De foto van het water is als schutblad
gebruikt, en achterin wordt de omslag voor het volgende boek
in de serie, IJS ook al getoond. Zeer verzorgd uiterlijk.
Een perfect boek voor jongeren vanaf 12 jaar die niet erg
fijngevoelig moeten zijn, want net als in de Necropolis serie,
komen er weer volwassen thema’s aan bod: verraad, verlies,
misbruik, mishandeling en er vallen ook nogal wat doden.
Kortom: een aanrader, ook vol volwassenen! Ik kijk met
spanning uit naar deel 2: IJS.
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FILMRECENSIE
Halloween

Veertig jaar geleden was Laurie Strode nipt ontsnapt
aan de moordpartij tijdens Halloween door Michael
Myers. De gemaskerde figuur die haar toen
achtervolgde en geprobeerd heeft haar te vermoorden
is weer teruggekeerd. Laurie maakt zich op voor een
laatste confrontatie met hem......
Om tijdens Halloween de voorpremière van de nieuwe
Halloween film te gaan kijken geeft toch wel een extra
dimensie. Vooraf kregen we ook nog de trailer van Pet
Sematary te zien, deze lijkt ook zeker de moeite waard.
Maar goed, Halloween dus. De film uit 1978 heeft Jamie
Lee Curtis de bijnaam ‘scream Queen’ bezorgd. In deze
film schreeuwt ze niet meer zoveel, maar is ze vooral een
stoere oma die klaar is voor de confrontatie met het
monster uit haar verleden. De regisseur had bedacht om
alle voorgaande Halloween-films maar eens te vergeten,
op het origineel na dan. Michael Myers leeft nog steeds en
zit sinds 1978 opgesloten in een inrichting. Hij heeft sinds
dat hij opgepakt is geen woord gezegd. Twee
onderzoekers willen daar graag verandering in brengen en
confronteren Michael met zijn masker. Dit heeft niet het
gewenste effect. Daarom besluiten ze Lauri Strode (Jamie
Lee Curtis) op te gaan zoeken voor hun verslag. Het
toeval wil dat Michael overgeplaatst gaat worden precies
op, je raad het al, Halloween. Al dit soort slasher-films
hangt samen van toevalligheden en foutieve keuzes van de slachtoffers. Dat hoort er nu eenmaal
bij en daar is in deze film dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. De filmmakers hebben niet
eens de moeite genomen te laten zien waarom en hoe het
gevangenentransport is verongelukt. De kijker weet toch
dat het gaat gebeuren. Lauri is na de gebeurtenissen in
1978 opgegroeid en heeft een dochter gekregen die ze
heeft opgevoed ik een wereld van angst voor Michael.
Daarom is haar relatie met haar dochter en ook haar
kleindochter verstoord. Dat deel van het verhaal zit
redelijk goed in elkaar. Maar de manier waarop dingen
samen komen, hangt veel te veel af van allerlei toevalligheden. Dat leidt wel een beetje af. Neemt niet weg dat ze zich niet precies aan de ongeschreven
wetten van de slasher-films hebben gehouden, sterker nog, ze hebben er één doorbroken. Er zit
zeker humor in de film, voor mij in de juiste verhouding en de manier waarop Michael zich
uitleeft voordat hij eindelijk achter Laurie en haar familie aan gaat is vermakelijk. Ik heb me
met deze film geen moment verveeld. Verwacht geen sterk verhaal en een hoop spanning, maar
juist het betere hak- en steekwerk…....
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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 worden voorzien van
al het nieuws omtrent Stephen King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2,5 miljoen hits en trekt deze ongeveer 1500 bezoekers per dag. Kings Things is slechts één van de vele zaken die de fanclub te bieden heeft voor Stephen King-fans.
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film
Festival, of bezoeken een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen. 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 dat 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 op
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te
Utrecht.

Fijne SinterKerst
en tot in 2019!

Pagina 32

