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Fanclubspin gesignaleerd
op boekenmarkt
Deventer
3 dikke pillen zoeken
nieuwe lezer!

15 feiten over
‘Christine’
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Op de cover prijkt (net als vorig jaar) ons Deventermodel Elisa. De foto werd genomen met onze fanclubspin
samen, want ook die mocht wel eens in the picture als
trouwe fan die meekomt naar alles wat we ondernemen. Elisa en onze spin zijn vriendjes en zij vindt hem
helemaal niet eng (waar bezoekers nog eens willen
schrikken als de spin in het zicht zwaait, aait zij hem
over zijn rug). Vindt-ie-lekker! Maar zoiets vinden wij
niet gek met ouders die zwaar King-fan zijn…
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2448 fans
2168 fans
op
Hartelijk welkom allemaal!
Fanclub Sponsors

September is altijd de maand dat we wat te vieren
hebben. Op de 21ste vieren we weer onze eigen verjaardag: dit keer is het alweer 16 jaar geleden dat
www.stephenking.nl online kwam. En ook King mag
kaarsjes uitblazen… 71 dit keer. Driewerf Hoera! Op pagina 7 snijden we de taart
voor je aan!
Maar over tot de orde van de dag !
De komkommertijd is duidelijk weer over! Genoeg te melden: helaas wat minder
goed nieuws voor ons Nederlanders over Elevation, maar weer goed nieuws over
Gwendy’s Button box!
In deze nieuwe Kings Things vind je een kort verslag van de dag in Deventer.
Verder zoeken een paar heel dikke boeken naar een nieuwe eigenaar, is er een
nieuwe prijsvraag, en kun je feiten lezen over Stephen King’s Christine. Behalve
lekker veel nieuwtjes, is er natuurlijk ook weer een nieuwe Collectible en Luckey
Quarter. Achter de mooie illustratie van Martine vind je weer wat film- en
boekrecensies en een nieuwe Movie Mistakes.
Maar voor nu: eerst deze Kings Things maar eens doorbladeren, zodat je weer
helemaal op de hoogte bent!
Veel leesplezier!
Stephen King Fanclub Crew

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
Pagina 2

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

DONATIES
Van de uitgevers van Stephen
King boeken, krijgen wij een percentage als je het boek via onze
shop koopt. Je helpt daarmee
dus de fanclub!
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.
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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Deventer Boekenmarkt 2018
Zondag 5 augustus was het zo ver… Deventer!
Het was een lange dag voor de fanclubcrew, want om 6:15
uur moest iedereen in IJsselstein staan om de boekenkratten en dozen een etage lager te krijgen en in de bus te
zetten.
Om 6:45 uur vertrokken we met de bus en twee auto’s naar
de boekenmarkt, en een uurtje later konden we uitladen en
uitpakken.
Dit was inmiddels de tweede keer op Het Grote Kerkhof, een
groot plein waar heel veel kraampjes staan, maar
uiteraard maar 1 dubbele kraam met Stephen King-boeken.
En we werden verrast door onze buurmannen, hiernaast op
de foto: Jack Lance aka Ron Puyn gaf een heel grote stapel
van zijn boekje ‘Als je me niet kunt horen’ om weg te
geven aan alle fans die iets bij ons kochten (dat waren er
dus heel veel!) En van Brad Winning aka Alex de Jong
kregen we vier heel dikke pillen om weg te geven — zie
verderop in deze Kings Things.
Het was warm, maar gelukkig waaide het een beetje en het
was erg gezellig. De zon stond ons in de rug, dus iedereen
had aan het einde van de dag een verbrande nek en kuiten,
ondank de zonnebrand.
We zijn altijd weer zo blij met al die fans die bij onze kraam
langskwamen voor een praatje, om de boekenlegger mee te
nemen en natuurlijk een kijkje te nemen tussen al die boeken, DVD’s en poppetjes die we bij ons hadden.
Ook de Tibetaans zilveren boekenleggers deden het goed dit
jaar en we mochten weer wat nieuwe fans inschrijven voor
Kings Things. Altijd leuk! Er werd ook dankbaar gebruik
gemaakt van de pinautomaat.
Al met al waren alle verkopen goed voor bijna 200 euro die
door boekwinkeltje Stephen King Fans naar de fanclubkas
gestort is!
Zoals je aan de foto’s kunt zien was het lekker druk en had
iedereen er plezier in. Voor herhaling vatbaar vinden wij, en
jullie hopelijk ook, dan doen we het volgend jaar gewoon
weer!

Pagina 3

FANCLUB
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1 april! Kikker in je bil!
bil
Deze heel zware boeken
(moordwapens!) kregen wij
op de Deventer Boekenmarkt
cadeau van een van onze
schrijvende
buurmannen
(bedankt Alex!) om weg te
geven aan Stephen King fans.
Dat doen we dan ook graag!
Het betreft de boeken Rune
(twee-in-een) en de Trilogie
van de Duivel van Adrian
Stone, en een ORCS omnibus
van Stan Nicholls. En je krijgt
er een exemplaar van Als je
me niet kunt horen van Jack
Lance bij!
Dat
is
de
moeite waard!

HET IS NIET MOEILIJK…! ZO DOE JE DAT!
Mail naar fanclub@stephenking.nl en geef antwoord op een van de volgende twee vragen:
- voor een boek van Adrian Stone: Adrian is een pseudoniem. Wat is de echte (Nederlandse) naam
van de auteur?
- voor het boek van Stan Nicholls: In welke beroemde filmserie komen ORCS ook voor?
Als je voorkeur hebt voor een boek: zet het dan gerust in de mail erbij! Vergeet ook je naam en adresgegevens
niet, zodat we het kunnen toesturen.
NB: door mee te doen ga je akkoord met het terugstorten van de verzendkosten (5,75) naar de fanclub.
De benodigde informatie hiervoor zit straks bij het boek.

Ellies 100ste boek
Dit is Ellie Anbeek, een fan van King (en ook de fanclub mag ik wel zeggen) van de eerste dag. Toen ze 99
boeken had liet ze ons weten dat de 100ste er binnenkort aan zou komen, en we vroegen haar ons dat vooral te laten weten. Daarom schreef ze een kort stukje
en stuurde ook deze foto mee.
“Dit is mijn verzameling Stephen King-boeken. Deze
week heb ik het 100ste boek van hem binnengekregen.
Er zitten twee boeken bij die hij samen heeft geschreven met Peter Straub (Zwart huis en de Talisman) en
een boek met een verhaal van hem erin: Macabere
liefde. Dan denken jullie misschien wel, dan heb je er
ook geen 100 van hem, maar ik heb ook het boek 4 X
Stephen King, en in principe zijn dit 4 boeken, in één
samengebonden, dus dat compenseert weer de drie
boeken die hij niet alleen geschreven heeft.
Verder heb ik in mijn verzameling ook boeken die hij
heeft geschreven onder zijn pseudoniem Richard
Bachman en een die hij samen met zijn zoon, Owen
King (Schone slaapsters) geschreven heeft.
En, nee, ik heb ze niet allemaal gelezen. Want 23 jaar
geleden heb ik een ernstig motorongeluk gehad, en het
is nu bijna onmogelijk voor me om dingen te onthouden. Dus als ik begin te lezen, weet ik straks niet meer
wat ik allemaal gelezen heb. Maar voor die tijd las ik
ze wel altijd, en had ik wat hij tot die tijd geschreven
heeft allemaal al. Iedere keer als er weer een nieuw
boek van hem uitkwam, heb ik dat gewoon aangeschaft, want ik vond het zo'n leuke verzameling dat ik
die ook gewoon bij wilde houden. En nu heb ik er 100.”
En wij vinden dat zo bijzonder Ellie, dat we je vol
trots een plekje geven in onze Kings Things!
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PRIJSVRAAG
Oplossing
prijsvraag
vorige
maand
Oplossing
prijsvraag
vorige
maand
Je moest ons de naam noemen van de zender in Maine waarvan
Stephen King en zijn vrouw Tabitha eigenaar zijn. De zender, die
ook wel ‘Stephen King Rock Station’ wordt genoemd, is natuurlijk WKIT 100.3
EN we zijn streng deze keer… alleen WKIT of WKIT FM was
niet voldoende...
Het juiste antwoord kwam o.a. van Peggy Smeets uit
Brunssum. Zij wilde graag het boek Poppenhuis winnen, dus
dat komt naar je toe Peggy!
Gefeliciteerd!

Prijsvraag september
Hieronder zie je 26 (Nederlandse) titels van verhalen. De meeste daarvan zijn door Stephen King
geschreven. Er staan er echter een paar tussen die hij niet schreef!
Kun jij de verhalen ertussenuit halen die King NIET schreef? Als je de betreffende letters in de
juiste volgorde zet, vormen deze letters de titel van een King-boek.
Deze titel is de oplossing van de prijsvraag van deze maand.
A.

De helse wedstrijd

N.

De opstand der handen

B.

Strandleven

O.

Tunnel van de dood

C.

De Ademhalingsmethode

P.

Het Hardloopmeisje

D.

Prins van de duisternis

Q.

De Man Met Het Litteken

E.

Sectiekamer Vier

R.

Herinnering

F.

Klappertanden

S.

Gelukvogel

G.

Crouch End

T.

Moraal

H.

De Zaak Van De Doctor

U.

Parkeerterrein

I.

De Dood Van Jack Hamilton

V.

De Openbaring Van Becka Paulson

J.

Vlees en bloed

W.

Sneakers

K.

Weg Met Die Rotzooi

X.

Laat De Kinderkens Tot Mij Komen

L.

De Laatste Truc

Y.

Domein van de angst

M.

De Verlenging

Z.

Het Volk Van Tien Uur 's Ochtends

Stuur het gevonden antwoord vóór 20 september 2018 naar fanclub@stephenking.nl.
Zet in de omschrijvingsregel ‘prijsvraag september’ en vergeet ook je adresgegevens niet, zodat
we je de prijs kunnen toesturen!

Geef aan welk van deze boeken je zou willen winnen:
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1.

Grim en Schaduw — Jon Skovron (leesexemplaar)

2.
3.

De grap — Gert Erauw (leesexemplaar)
Quarantine—Erik Betten

4.

Het groene kristal (terra 7—boek 1) - Esther Wagenaar
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Nieuwsflits
Elevation in NL UITGESTELD!
Teleurstelling voor iedereen die net een beetje
gewend is dat we met de vertalingen gelijklopen met
Amerika… Na een tip hebben we het nagevraagd bij
The House of Books uitgevers, en het blijkt dat de
Nederlandse vertaling van Elevation (dat in Amerika in
november uitkomt) is uitgesteld (naar juni? volgend
jaar)! In de USA komt het boek gewoon in november,
en King spreekt zelf het audioboek in.
Wij krijgen in november hoogstwaarschijnlijk de
vertaling van Gwendy's Button Box, het boek dat King
samen schreef met Richard Chizmar. Wat de reden
hiervan is, hoe de Nederlandse titels zullen worden,
welke kaften er gebruikt gaan worden is ons helaas
(nog) niet bekend. Uiteraard houden we je op de
hoogte!
Natuurlijk zijn we wel heel blij dat het vorig jaar al
uitgegeven Gwendy’s Button Box toch nog aan de
beurt komt in Nederland.

Pennywise
ontbijt?!?!

Cain rose up Dollarbaby trailer
Er is een trailer te bekijken voor de nieuwe verfilming
van Cain rose up, door A.J. Gribble.

Kijk eens wat we hier
hebben?
Ben tipte ons op deze
ontbijtgranen van
Pennywise…
Ik zou geen hap meer
door mijn keel krijgen
denk ik...jij?
Zin in een geinig
filmpje hierover?
Of lees er hier meer
over.

Halloween outfit nodig?
Het kost wat, maar dan heb je wel een echte Pennybaby… Klik hier.
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Creepshow wordt serie
Volgens De Nachtvlinders wordt Creepshow opnieuw verfilmd door Greg Nicotero (producent en special effects
artist van The Walking Dead). In 1982 waren het vijf
korte verhalen, uitgewerkt door George A. Romero, met
een rol voor King erin (zie de foto hieronder). Shrudder is
een Amerikaanse zender, en die geeft nu opdracht voor
de verfilming. De tv-serie Creepshow zal daar in 2019
verschijnen. Elke aflevering zal een los verhaal vertellen
en door een andere regisseur gemaakt worden. Greg
Nicotero bijt zelf de spits af met de eerste aflevering.
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Datum:

Soort:

Details:

juli 2018

paperback

Stephen King Biografie door Lisa
Rogak. 22,50 voor 352 blz.
9789024581528 LS
Koop dit bijzonder goed leesbare
en interessante boek in onze
fanclubshop!

4 oktober

midprice

Schone Slaapsters midprice
editie voor 15 euro, HOB
ISBN 9789044355307

november

paperback

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

november

?

Vertaling van Gwendy’s Buttonbox (in plaats van Elevation)
Meer informatie volgt als we het
krijgen van HOB.

juni 2019?

Vertaling van Elevation
Zie de nieuwtjes in deze Kings
Things

King 71 & Fanclub 16 jaar!
Op 21 september mogen
we er weer een jaartje
bij vieren!
Dan zijn we alweer 16
jaar lang met elkaar bezig om alle fans te voorzien van nieuwtjes en
leukigheidjes
omtrent Stephen King!
En dat niet alleen….
Ook the big man
himself is op deze dag
jarig! Hij mag 71 kaarsjes uitblazen dit jaar.
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Castle Rock
Terwijl deze (nog) niet op de Nederlandse kijkbuizen te
zien is, is men in Amerika gestart met het uitzenden van
Castle Rock. Nederlanders die er (niet geheel legaal
misschien) al afleveringen van bekeken hebben, zijn het
niet met elkaar eens. De een vind het traag en saai,
terwijl een ander heel veel kleine referenties naar
Stephen King-boeken ziet. We hopen dat een Nederlandse zender zich het lot van de vele Stephen King fans
in Nederland en België aantrekt en de serie gaat uitzenden, zodat we allemaal zelf kunnen oordelen… Overigens is al bekend gemaakt dat er een tweede seizoen
komt.

1 april! Kikker in je bil!

Stephen King docu in
de maak
Elephant House Studios in Londen
geeft aan dat zij bezig zijn met een
documentaire over Stephen King.
Het heeft de werktitel The shocking
life and work of Stephen King. Deze
week interviewden zij Glenn Cadbourne, en ze zullen nog meer acteurs interviewen die rollen hadden
in een verfilming van een Kingverhaal, zoals Nancy Allen, die de rol van Chris Hargensen speelde in de
Carrie-verfilming van 1976. Het is de bedoeling dat de
docu rond Halloween te zien zal zijn op Channel 5 in het
Verenigd Koninkrijk, en daarna wereldwijd op DVD verkocht zal worden. We houden het voor je in de gaten!

Dr. Sleep zal boekgetrouw zijn
Ewan McGregor bevestigde dat de verfilming van het
boek Dr. Sleep (het vervolg van The Shining) boekgetrouw zal zijn. Hij zei ook dat het filmen in september
zal starten. Kijk hier.

In the tall grass verfilmd
Je hebt vast wel meegekregen dat het verhaal Het Hoge
Gras van Stephen King en Joe Hill verfilmd gaat worden.
Het kleine pocketboekje, dat als enige boekje het verhaal in het Nederlands bevat, is uiteraard al maanden
helemaal nergens meer of bijzonder moeilijk (en erg
duur) te krijgen. We hopen dat de uitgever besluit om
er nog een tweede druk (samen met In de Hoogste Versnelling, ook van Joe en King) aan te besteden, nu er
ook verfilmd gaat worden. Acteurs Patrick Wilson, Laysla De Oliveira en Harrison Gilbertson zijn volgens
‘Deadline’ toegevoegd aan de cast. Netflix verfilmt het
in Toronto. Of het ook in Nederland te zien zal zijn?
Hopelijk wel! - meer Tall Grass filmnieuws verderop!

Mr Mercedes
Brendan Gleeson, hij speelt Bill Hodges in de Mr. Mercedes-serie, praat hier over het tweede seizoen van de
verfilming (worstel je even door de verplichte reclames
heen om het filmpje te kunnen zien).
Wist je trouwens dat die voornamelijk over het derde
deel, Wisseling van de wacht, zal gaan?
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Variety vermeldde dat Zahn McClarnon
een kandidaat zou zijn voor de rol van
Crow Daddy, de rechterhand van Rose
the Hat in het boek Dr. Sleep. Hij is er
over in gesprek met Warner Bros zegt
men.
Ewan McGregor zal
de volwassen
Danny Torrance spelen, terwijl
Rebecca Furguson (foto->) de rol
van Rose the Hat speelt. (bron)
Dick Holloran wordt gespeeld door
Carl Lumbly, en Alex Essoe heeft
de rol van Wendy Torrance.
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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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Nieuwsflits
15
feiten over John Carpenter’s Christine

door Sean Hutchinson
2 juli 2018
Start uw motoren voor de engste Stephen King-verfilming, met dank aan de meester van de horror, John Carpenter.
Hoewel Christine niet de meest in het oog springende film is in Kings of Carpenters carrière, blijft de film over een
bezeten 1958 Plymouth Fury een geliefde cult-klassieker die nog tot op de dag van vandaag de wielen van horrorfans
laat draaien. Hier zijn wat feiten over Christine, die dit jaar 35 wordt.
1. STEPHEN KING VROEG ZELF OF DE FILM GEMAAKT KON WORDEN.
Producent Richard Kobritz hielp in 1979 om van Stephen Kings roman Salem's Lot een miniserie te maken en de
auteur vroeg Kobritz of hij in de markt zou zijn voor het produceren van meer van zijn werken. King zond de
producent aanvankelijk het manuscript voor Cujo, waar Kobritz niets aan vond (het boek zou uiteindelijk worden
gepubliceerd in 1981 met ook een verfilming in 1983). Toen hij dit aanbod afsloeg, stuurde King hem het
manuscript voor Christine, waar Kobritz een optie op nam omdat hij zich kon identificeren met hoe het de
"Amerikaanse obsessie met auto’s" omdraaide.
2. JOHN CARPENTER DEED MEE, GEWOON OMDAT HIJ WERK NODIG HAD.
Kobritz benaderde John Carpenter na de, zowel in de kritieken als financiële, mislukking van zijn verfilming uit 1982
van The Thing, de film die wordt nu beschouwd als één van de beste van deze filmmaker. De twee werkten eerder
samen aan Carpenters televisiefilm uit 1978 Someone’s Watching Me! en Carpenter kwam overeen om het project op
zich te nemen, omdat hij aan een andere film wilde beginnen na zijn eerste spraakmakende flop.
3. CARPENTER EN DE SCENARIST WAREN STEPHEN KING VETERANEN.
Christine was niet Carpenters eerste poging in het aanpassen van een boek van de verwrongen geest van Stephen
King. Hij werd oorspronkelijk verondersteld om de regisseur te zijn van de verfilming van Firestarter, maar werd
ontslagen van het project vanwege de slechte prestaties van The Thing. (Firestarter werd uiteindelijk
uitgebracht in 1984 en geregisseerd door Mark L. Lester). Carpenters scenarioschrijver voor zijn versie van
Firestarter was Bill Phillips, die van boord sprong toen Carpenter werd ontslagen en trad toe als de scenarist bij
Christine zodra Carpenter werd ingehuurd door Kobritz.
4. HORROR HITS VAN DIE TIJD DWONGEN TOT SCRIPT-VERANDERINGEN.
In Kings boek wordt Christine schijnbaar bezeten door de geest van haar voormalige eigenaar, Roland D. LeBay, die
aan de zachtaardige nerd Arnie op de achterbank van de auto verschijnt als een rottend lijk, om de nieuwe eigenaar
van de auto te treiteren.
Phillips, op zoek om zijn script te onderscheiden van het boek en preventief kosten te besparen voor wat onvermijdelijk een duur ‘lijk-effect’ zou worden, koos ervoor om Roland uit de film weg te laten en in plaats daarvan LeBays
jongere broer George Christine te laten verkopen aan Arnie.
Phillips maakte deze beslissing ook omdat een pratend lijk dat de hoofdpersoon van een film treitert ook in John
Landis’ klassieke horror-komedie An American Werewolf in London uit 1981 gebruikt werd wanneer Griffin Dunne
zijn beste vriend achtervolgd (het door David Naughton gespeelde karakter), en hij wilde niet in herhaling treden.
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15
feiten over John Carpenter’s Christine
5.
OOK HIT-LIEDJES SPEELDEN EEN ROL IN DE VERANDERING VAN HET FILMSCRIPT.
Elk van de hoofdstukken in Kings boek begint met de tekst van een overeenkomstig jaren 50 Rock-’n-Roll liedje dat
Phillips inspireerde om rockmuziek-momenten rechtstreeks in scènes van zijn script op te nemen. Maar hij wilde ook
een eigentijdsere song om de toon voor de film te zetten. Hij vond dat toen hij de muziekvideo voor "Bad to the
Bone" door George Thorogood en the Destroyers zag op MTV (Christine was de eerste film waar dit liedje in gebruikt
werd en sindsdien is het in tal van films en tv-shows gebruikt). Carpenter hield zo veel van het liedje dat hij Thorogood uitnodigde om een cameo te doen in de film als één van de medewerkers van het autokerkhof aan het einde
van de film. Hij koos ervoor om de scène niet te gebruiken omdat het acteren van Thorogood niet zoals zijn normale
benadering was. Carpenter schreef ook de elektronische partituur met medewerker Alan Howarth, die ze volledig
improviseerden voor de uiteindelijke versie van de film. De partituur deelt soortgelijke thema's met het beruchte
Michael Myers-loze vervolg, Halloween III: Season of the Witch, uit 1982 dat Carpenter produceerde en waarvoor hij
ook de muziek schreef met Howarth.
6. DE STUDIO WILDE EEN ZEKERE –R-RATING.
Columbia Pictures wilde profiteren van het beoordelingssysteem en Kings reputatie om van Christine een zekere -Rrated film te maken. Maar Carpenter kwam specifiek bij het project om te ontsnappen aan het bloed, de ingewanden en gespetter die zijn vorige film, The Thing, definieerden. Plus, de meeste van de auto-gerelateerde bloedbadscènes in Christine gaan niet gepaard met smerige beelden. Dus om de rating van de MPAA die de studio wilde ook
te krijgen, zorgde Carpenter er gewoon voor dat Phillips voortborduurde op Kings kleurrijke vloekwoorden die hij in
het boek gebruikt om op die manier de acteurs van middelbare schoolleeftijd voortdurend te laten vloeken.
7. CARPENTER WILDE GEEN GROTE STERREN ALS ACTEURS
Verantwoordelijken bij Columbia zochten een weergaloze cast om hun King-verfilming voor elkaar te krijgen, en
stelden voor dat Brooke Shields — net bekend van de hitfilm The Blue Lagoon — Leigh zou spelen en dat Scott Baio
als Arnie te zien zou zijn. Maar Carpenter wilde geen herkenbare gezichten in de film, om te benadrukken dat de
auto uit de titel de echte ster van de film was.
8. KEVIN BACON ZOU OORSPRONKELIJK ARNIE SPELEN.
Carpenter hield audities in Californië en New York, op zoek naar de juiste verse gezichten voor de tienerkarakters in
de film, en hij vond de perfecte nieuwkomer voor Arnie: Kevin Bacon.
Het belangrijkste werk van de inmiddels beroemde acteur in die tijd waren kleine rollen in Animal House en Friday
the 13th, en Kobritz en Carpenter dachten dat de transformatie van Arnie van dweeby-held naar suave schurk een
perfecte pasvorm was voor Bacon. Maar nadat hij de rol gekregen had, hield Bacon het voor gezien, toen hij een
hoofdrol kreeg aangeboden in Footloose.
Carpenter ging terug naar de tekentafel om Arnie te vinden, en vond uiteindelijk acteur Keith Gordon in een toneelstuk in New York City. Carpenter nam aanvankelijk Gordon aan als Arnie vanwege de eerdere verschijning van de
acteur in Brian De Palma's thriller Dressed to Kill.
9. CARPENTER HAD EEN VERKEERSONGELUKJE OP Z’N EERSTE DAG.
De opening van de film met de assemblagelijn was de eerste scène die geschoten werd voor Christine, maar de directeur redde het bijna niet om op de set te komen. Op weg naar de enorme loods in de San Fernando Valley waar
ze de scène opnamen, die was uitgerust om het er uit te laten zien als een naoorlogse fabriek in Detroit, werd Carpenter aangehouden door de Highway politie omdat ze dachten dat hij dronken was of te snel reed. Carpenter redde
het uiteindelijk en was in staat om de opnamen voor de dag te maken.
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10. DE PRODUCTIE HERGEBRUIKTE EEN ESSENTIËLE SET
Darnells garage werd gefilmd in een gigantische magazijnruimte, voorheen gebruikt als een draadfabriek tijdens de
Tweede Wereldoorlog en gevestigd in Raleigh, Californië, en het was meer dan alleen een set. Productie-ontwerpers
gebruikten de helft van de ruimte als de werkelijke garage en het autokerkhof, maar de andere helft werd gebruikt
als een carrosserieafdeling om de talloze versies van Christine die in de eigenlijke film gebruikt werden in elkaar te
zetten en te repareren.
11.
CARPENTER’S STIJL VAN FILMEN WAS GEÏNSPIREERD DOOR ZIJN ZWERVENDE FILMMONSTER.
In zijn genre-definiërende klassieker Halloween, was Carpenter één van de eerste filmmakers die het Panaglide
camerasysteem gebruikte, een voorloper van het alom tegenwoordige Steadycam systeem dat vandaag de dag
gebruikt wordt, waarmee handheld shots naadloos overgaan naar waar de cameraman dat wil.
Carpenter greep uitgebreid terug op die techniek in Christine, daarbij vertrouwend op de Panaglide en de lange
dolly-scènes voor de visuele esthetiek van de film, met de beweging van de camera die de meedogenloze en rollende aard van Christine voorstelt.
12. VOOR ALLES WAS ER EEN AUTO.
Aangezien er geen grote dure filmsterren in de film zaten, wees Carpenter een groot deel van het budget toe aan 17
verschillende versies van Christine die gemaakt werden voor de film. Deze 17 complete auto's werden weer samengesteld uit 24 verschillende modellen van de 1958 Plymouth Fury die de productie opspoorde en renoveerde vanuit
het hele land tijdens de pre-productie. Verschillende Christines werden gebruikt, afhankelijk van wat er gebeurde in
de afzonderlijke scènes. Het team voor de speciale effecten, geleid door toezichthouder Roy Arbogast — bekend van
zijn werk aan Close Encounters of the Third Kind —, stelde versterkte Christines samen voor stunts; Christines met
opgevoerde motoren; vlekkeloze, camera-klare Christines en meer. De 17 voor de film gemaakte Christines werden
vernietigd op twee na.
13. CHRISTINE’S WEDEROPSTANDING GEBEURDE TOEN DE PRODUCTIE AL KLAAR WAS.
Carpenter liet de oorspronkelijk scène waarin Christine zichzelf weer doet herleven, met Arnie erbij, buiten beeld
gebeuren, maar door een gebrek aan speciale effecten in een eerste versie van de film bedacht Carpenter dat er
wat special effects moest worden toegevoegd. Hij vroeg Arbogast de pre-CGI effecten te creëren van Christine, die
van volledig verwoest naar nieuw moest transformeren, nadat de productie al compleet was.
Het effect werd bereikt door zorgvuldig geplaatst hydraulische klemmen te plaatsen in één van de Christines, het
ondersteboven te filmen zodat de zwaartekracht het oog zou misleiden om het zo reëler te laten kijken en de
filmbeelden achterstevoren af te spelen.
14.
KEITH GORDON SPEELDE EEN CRUCIALE ROL BIJ HET KIEZEN VAN ZIJN GARDEROBE.
Gordon kreeg in eerste instantie hedendaagse kleding om te dragen als Arnie, maar na het lezen van het script hielp
hij mee met het ontwikkelen van de verandering in mode van zijn personage als hij meer en meer wordt bezeten
door Christine. Gordon stelde voor dat, naarmate Arnie slechter en slechter wordt, zijn garderobe meer en meer
over-de-top zou moeten worden, gelijke tred houdend met zijn krankzinnige mentale toestand. Conform Gordons
suggestie wordt aan Arnies kleding, naarmate de film vordert, meer dieprood toegevoegd aan het kleurenschema
(net als Christine), en wordt de kleding een mix tussen jaren ‘50 monteur en een slechte kerel in een western.
15.
VOOR DE FILM WERD EEN BEZINESTATION GEBOUWD, GEWOON OM HET TE KUNNEN VERNIETIGEN.
Stuntcoördinator Terry Leonard, misschien het meest bekend door het vervangen van Harrison Ford tijdens stunts in
de Indiana Jones-films, heeft het merendeel van de stunts in de rijdende Christine gedaan. Meest opvallend was dat
Leonard controle had over en de coureur was bij de benzinestation-scènes waarin het hele gebouw ontploft en een
door vlammen bedekte Christine verschijnt uit het vernietigde gebouw om de schooltreiteraar Buddy Repperton achterna te jagen (gespeeld door acteur William Ostrander, die nu de democratische kandidaat is voor het 35 e district
voor het parlement van California).
Gedurende het filmen van deze scènes droeg Leonard een brandvrij pak, uitgerust met een beperkte voorraad zuurstof als veiligheid voor de duur van de stunt. Vanwege de zwart gemaakte voorruit en zijruiten van de ‘kwade’
Christine, moest Leonard de stunt uitvoeren zonder iets te kunnen zien.
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Losers Club
Dit is een foto uit
IT: Chapter 2,
met alle 7 leden
van de Losers
Club.

Stratford filmset?
Op Ifpress.com is een foto van en
kerk te zien die hoogstwaarschijnlijk een rol gaat spelen in
de filmset van In the Tall Grass.
Deze verlaten kerk, althans, zo
lijkt het want het is een nieuw
gebouw, wordt hiervoor in elkaar
gezet.
Een memo naar publieke werken
van het plaatsje heeft verklapt
dat het voor de verfilming is bedoeld. Het lijkt heel wat, maar
het is geen echt gebouw... (bron)

Derde seizoen Mr. Mercedes?
Jack Bender heeft al aangegeven dat er wat hem
betreft toch nog een derde seizoen gaat komen. Qua
verhaal is de deur nog wijd open, zo zegt hij op twitter.

DVD Mr Mercedes 1e seizoen
De 3 discs van het eerste seizoen op DVD van Mr. Mercedes staan vanaf 7 november a.s. voor je klaar in de winkels. Het EAN is 8712609636857.
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The Stephen King Collectibles
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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 Insomnia
Insomnia (Insomnia) uit 1994 wordt in datzelfde jaar door uitgeverij Mark V. Ziesing Books (US) in 2 edities
uitgebracht. Een Gift Edition (3750) ter waarde van $75 en een Signed Limited Edition (1250) die $175 moest kosten. De illustraties zijn van Phil Hale.
Persoonlijk vind ik dit één van de mooiste limiteds. De illustraties zijn apart, het boek is vrij breed en de Dustjackets en cases zijn prachtig! Vooral het materiaal en de kleuren die hiervoor gebruikt zijn.

Gift Edition
De Signed Limited Edition is gesigneerd door Stephen King, Phil Hale en Arnie Fenner (designer).
Niet alleen de illustraties zijn apart, ook de traycase voor de Signed Limited Edition mag er wezen.
Het is, in de eerste instantie, een slipcase waar je het boek inschuift met een ‘klep’ die het geheel vervolgens afsluit.
I

Signed Limited Edition
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Voor $80 was je de trotse eigenaar van een portfolio (400) dat gesigneerd was door Stephen King en Phil Hale.

Portfolio

De Gift Edition is tegenwoordig te koop voor ongeveer $80.
De Signed Limited Edition kost zo’n $400.
In hetzelfde jaar (1994) brengt Hodder & Stoughton (UK) tevens 2 edities uit. Een Gift Edition (2000) t.w.v. £35 en
een Signed Limited Edition (200). De prijs hiervan is mij niet bekend. Het is de eerste officiële gesigneerde editie
uit Engeland. Beide limiteds hebben een slipcase maar geen Dustjacket en geen illustraties. De Gift Edition heeft
een facsimile (replica) handtekening van Stephen, de Signed Limited Edition uiteraard een echte. De waarde van
deze edities liggen op £150 en £400.

Gift Edition
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The Stephen King Collectibles

Signeerpagina’s, zoek de verschillen...
Links de echte, rechts de replica handtekening

Eigen collectie
Links Gift Edition, midden Signed Limited Edition beiden van
Mark V. Ziesing Books (US) en rechts Gift Edition van
Hodder & Stoughton (UK)

Terminologie:
Slipcase; Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming.
Traycase; Box waar je het boek inlegt, ter bescherming.
Dustjacket; Stofomslag om het boek.
Gift Edition; Een ‘opstap’ exemplaar, niet genummerd en niet gesigneerd in een (meestal) grote oplage.
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.
Portfolio; Verzameling illustraties van artiesten die los verzameld zijn en in een exclusieve map te koop worden
aangeboden.
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Firestarter remake
En als we het toch over films hebben… ook de remake
van Firestarter is in de maak, en krijgt Fatih Akin als
regisseur. Wie de versie met de jonge Drew Barrymore
nog niet kent: dat is een tekort aan je opvoeding! De
Duitse regisseur gaat aan de slag met Akiva Goldsman
(producer) Martha de Larentiis (executive producer)—
die ook al associate producer was van de verfilming uit
1984.

Boogeyman / Boeman verfilmd
Ook het verhaal The Boogeyman lijkt opnieuw te gaan
worden verfilmd. 20th Century Fox is bezig met een
deal die zowel Stephen King, Scott Beck en Bryan
Woods samenbrengt voor de verfilming ervan. Het korte
verhaal is eerst gepubliceerd in 1973 in de USA. In
Nederland was dat in 1976 in de pocket Trucks en later
is het ook als één van de verhalen in Ik weet wat je wilt
en Satanskinderen (Nightshift) opgenomen. Het volgt
een man die al zijn kinderen heeft verloren aan iets dat
in de kast zit. Het is al eerder als Dollarbaby verwerkt
als film, maar nu zullen The Fox en 21 Laps Deal de
eerste zijn die een feature film van het verhaal maken.
King vind het werk van Beck en Woods bijzonder goed,
zo twitterde hij al eerder over het tweetal dat schrijft
aan de serie ’A Quiet Place’. (bron)

From a Buick 8 verfilmd
En nog een nieuwe aankondiging... Het geheim van de
Buick dit keer. Ashok Amritraj’s Hyde Park Entertainment heeft er een oogje op laten vallen.

The Shining in Ready Player One
Entertainment Weekly laat zien hoe The Shining in de
film Ready Player One een plaatsje kreeg. Echt een
verrassing als je dat niet weet, en het komt opeens
voorbij op het scherm. Hier zie je hoe het werd gemaakt.

Tommyknockers remake?

Josh Boone—The Stand
Het lijkt erop dat Josh Boone klaar is voor de start aan
zijn versie van The Stand. Op Twitter liet hij weten dat
Owen King betrokken is bij deze remake.
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Jeremy Slater is getipt om
The Tommyknockers (de
Gloed) opnieuw te verfilmen
voor Universal Pictures.
James Wan en Michael Clear
produceren. Eerder schreef
Slater voor The Exorcist,
Fantastic Four en The Lazarus Effect. De eerste serie is
uit 1993.
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LUCKEY QUARTER
Dit keer de antwoorden
van:

Hoe lang ben je al King-fan, Mart en hoe komt dat zo?
Ik ben al bijna 40 jaar fan van Stephen King. Na het zien van de Shining was ik meteen verkocht
en ben zijn boeken gaan lezen. Hierna ben ik hem gaan volgen en zijn boeken gelezen en films
gaan bekijken.

Werk: Ik heb een technische mbo-opleiding gevolgd en ben nu werkzaam als operationeel directeur bij een groothandel.
Leeftijd: 58 in september

Mart
Zwaan
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!
Mart krijgt wat fanclubmerchandise thuisgestuurd, samen met een
boek van een andere
schrijver die we hem
graag aanraden om te
lezen!
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Wat is je favoriete boek en waarom?
Ik denk dat ik dan niet kan kiezen tussen De Beproeving en Talisman. De Talisman is denk ik één
van de minst gewaardeerde boeken, misschien omdat King het samen met Straub geschreven
heeft, geen idee. Maar de reis in de parallelle werelden van Jack Sawyer is door beiden zo mooi
en goed omschreven dat het je meesleurt in het avontuur. Men is nog steeds van plan om het te
verfilmen, maar voor mij zou dat niet eens nodig zijn. Het boek lezen is als kijken naar een film
en ik kan het boek dan ook iedereen aanraden. The Stand (De beproeving) is eigenlijk precies
hetzelfde, de omschrijving van de karakters is gewoon zo goed weergegeven in het boek. De verfilming was wel ok maar haalt het helaas niet bij het boek, zoals helaas zo vaak. Misschien komt
dat ook wel omdat ik bij het lezen van een King boek de film voor mezelf ook al heb zien afspelen :-)
Wat is je favoriete film en waarom?
Mijn favoriete film is Gerald's Game: de spanning en het idee is fantastisch. Ik had na het lezen
van het boek geen idee hoe ze dit moesten verfilmen. Dat is naar mijn mening erg goed gelukt.
Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?
Ik heb denk ik alle boeken wel, van de films mis ik The Dark Tower nog, gewoon nog niet aan
toegekomen de dvd te kopen. Van de Dollarbaby’s heb ik er inmiddels ook al vele gezien.
Welke andere schrijvers lees je wel eens?
Clive Barker, Peter Straub en Arlidge
Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen?
Ik ben in contact gekomen met de fanclub via internet, kon ik mooi checken wat ik nog miste.
Wat zou je aan Stephen King willen vragen?
Geen specifieke vraag , ik hoop dat hij nog lang onder ons blijft. Wellicht een boek over een
schrijver die het eeuwige leven heeft.
Heb je nog tips of suggesties?
Ga door op de nu goede weg en voor Stephen zou ik graag zien gebeuren dat hij het eeuwige
leven heeft.
Zijn we je iets vergeten te vragen?
Nope...
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Martine liet zich dit keer inspireren door de gevangenis uit Schone Slaapsters
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Door Mim

Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: Huh...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 cameracrew staan.
Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in King-films. Misschien heb je ze zelf gezien? Misschien
ga je nu juist de film nog eens kijken om te zien 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…

Rose Red
Korte inhoud van de film:
Een groep paranormaal begaafde wetenschappers is naar een beroemd huis (Rose Red) gegaan
om te kijken of er geesten zijn en het geheim te ontrafelen. Een heel team mensen,
waaronder het 15-jarige autistische meisje Annie Wheaton, neemt zijn intrek in het huis om de oude geesten weer op te
wekken. Het team zal met het onderzoek niet alleen oude geheimen losmaken, maar ook geesten uit het verleden
terughalen.

•

In het begin van de film, waar Joyce aan het discussiëren is met Professor Miller, moet je eens op haar schouder
letten. Want als de camera van hem naar haar gaat en weer terug, zie je dat het riempje van haar schoudertas
niet elke keer aanwezig is.

•

Geschiedenisfoutje: Aan het begin van de film staat dat we ons bevinden in ‘Seattle 1991’. Maar vervolgens zien
we de veerboot Wenatchee. Deze was in dit jaar nog niet gebouwd, hij werd pas in gebruik genomen in 1998.

•

Onze Professor Reardon is een beetje in de war of kan niet rekenen. Ze vertelt namelijk als ze in de gang staan
die ontworpen is door Sukeena, dat Ellen Rimbauer verdwenen is op 15 januari 1950 toen ze 70 was. Maar eerder
in de film heeft Joyce verteld dat Ellen Rimbauer trouwde toen ze 20 was in 1906.
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•

Nadat Annie is gevallen en haar hoofd heeft bezeerd, krijgt ze een verband om haar hoofd. Dit is wit in de ene
scène en in de andere scène zit er een bloedvlek op. Dit is elke keer wisselend als we haar weer zien met het
verband.

•

Op het moment dat Cathy haar automatische schrijver laat zien, zie je dat ze op het tweede papier aan het
‘schrijven’ is. Maar als je een andere scène ziet, is ze weer op het eerste papier aan het ‘schrijven’.

•

Wanneer Professor Reardon aangeeft dat de les is afgelopen, zie je Professor Miller het kamertje boven
verlaten. Maar zodra je Bollinger naar Joyce ziet lopen om met haar te praten, staat Professor Miller opeens
weer in het kamertje boven alsof hij niet weggeweest is.

•

In de bieb word de camera van de verslaggever gevonden op de vloer. Later, als we de verslaggever zien hangen, hangt de camera om zijn nek.

•

Wanneer Joyce met Professor Miller praat en haar bloed over zijn gezicht veegt, krijgt de man bloed op de linkerkant van zijn shirt. Op het moment dat hij begint te schreeuwen tegen Joyce is het bloed verdwenen van
zijn shirt.

•

De roos in het glas-in-lood raam bovenin de toren verandert tijdens de film van kleur. De ene keer helder, de
andere keer rood.

•

Het hele huis is rondom beveiligd met een hek dat te openen is met een afstandsbediening, maar hoe kan het
dan dat onze Stephen King de pizzabezorger geen probleem heeft om aan te bellen bij de voordeur met de
pizza's ?

•

Aan het einde van de film leggen de overlevenden rozen voor het huis neer. De stengels kruisen elkaar in het
midden. Een scène later, als je de rozen weer ziet, liggen ze heel anders over elkaar heen.

•

In het stukje waarin je ziet dat de moeder van Emery op de grond ligt vastgebonden, nadat ze de twee figuren
ondersteboven ziet, zie je dat haar hoofd rust op een opgevouwen handdoek. Een klein beetje later zie je de
twee figuren dezelfde handdoek pakken van de tafel om deze onder het hoofd te leggen.

Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.
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door Chrissy

Erik Betten — Quarantaine
Eindelijk weer eens een spannend boek van een Nederlandse auteur. Uit Friesland nog wel… en het is zijn romandebuut bij Luitingh-Sijthoff. Erik Betten
(1976) is historicus en journalist, en schreef al boeken over geschiedenis,
landschap, kunst en cultuur. Dat doet hij zowel in Nederlands als in het Fries.
Op de voorkant staat te lezen dat het voor de lezers van Hex, van Thomas Olde
Heuvelt is. Dat belooft dus wat, want daar had zelfs Stephen King
complimenten voor over. Vol verwachtingen dus aan dit boek begonnen.
Helaas maakt het de vergelijking met Thomas niet waar. Waar Thomas rustig
aan en vol humor begint (en je letterlijk hardop zit te lachen) en de spanning
steeds verder oploopt en toeneemt tot je denkt dat je knapt, is dit meer een
boek met een gelijkmatige spanning, en humor zit er eigenlijk helemaal niet in.
Waarom (behalve voor de verkoopcijfers) uitgevers altijd zo nodig een vergelijkbare schrijver erbij willen zetten snap ik niet goed, in dit geval dus een
miskleun.
Maar Quarantaine is helemaal geen slecht boek hoor! Begrijp me niet
verkeerd! Het is spannend, je wilt weten waar het naar toe gaat en of de hoofdpersoon zijn vrouw inderdaad nog gaat vinden. Het is wel een gelijkmatige
spanning, alleen aan het einde loopt die wat hoger op. Maar, waar gaat het
over….
In Groningen is tijdens de gaswinning een oeroude bacterie naar boven
gekomen, en na een paar dagen zwermen de halfdode, besmette slachtoffers
wezenloos uit over Noord-Nederland. Bang voor verdere verspreiding besluit de
overheid de provincies af te sluiten. Het Gronings-Friese Kamerlid Homme
Olivier, die zich jarenlang heeft ingezet voor de lokale bevolking en haar
problemen met de gaswinning, wordt naar voren geschoven als woordvoerder.
Aan hem de taak om de kalmte te bewaren terwijl er naar een oplossing wordt
gezocht. Maar als de overheid vervolgens het leger inzet om de vluchtelingen uit
het gebied tegen te houden, lijkt Homme juist als zondebok te worden gebruikt.
Als hij kort daarna een berichtje ontvangt dat zijn vrouw in het gebied blijft om
te helpen, besluit Homme zijn taken in Den Haag achter te laten om haar te
gaan zoeken. Met gevaar voor eigen leven trotseert hij het door de bacterie
geteisterde noorden, op zoek naar iets wat misschien niet meer te redden valt…
Een leuk gegeven, zeker in deze tijd met alle trammelant rondom de gaswinning. Vooral de politieke situatie en de media hebben de invalshoeken van dit
boek, dat daarmee heel origineel overkomt. Ook zijn er zinnetjes Friese taal in
gezet, die, als je het hardop uitspreekt, nog prima te begrijpen zijn ook. Het
zorgt er wel voor dat het verhaal even stokt, maar is verder niet storend.
Het verhaal zelf blijft op afstand door de verleden tijd waarin het is geschreven,
en je wordt er niet ingetrokken (zoals bij Thomas) en je blijft daarom ook op
afstand van de hoofrolspelers in het verhaal. Dat is jammer. Zeker van de hoofdpersonen hadden de karakters nog wat meer uitgediept mogen worden, want het
interesseerde me nu niet zo veel als hen wat overkwam, en dat zegt toch wat
over de afstand die je tot hen hebt. Het boek gaat echt meer over de keuzes die
je kunt maken in de politiek en de media. De zombies komen ook niet echt tot
leven.. Ik ben geen minuutje bang geweest, maar ja… wij zijn natuurlijk wel
King gewend en daarmee denk ik ook gelijk voor alle anderen verpest.
Maar als je er eenmaal in zit, blijft het je wel trekken om verder te lezen.
Waardoor dat komt kan ik eigenlijk niet uitleggen. Het is niet echt voorspelbaar
wat er gaat gebeuren en hoe Homme het voor elkaar gaat krijgen om door het
cordon heen toch in Friesland te komen om zijn vrouw te zoeken. Het is knap
hoe de auteur de politiek en de media heeft weten vorm te geven, en je bent
wel benieuwd of ze het voor elkaar krijgen om met de moderne technieken in
het afgesloten stuk Nederland te komen om te laten zien wat daar gebeurt.
Het is wel leuk dat dit zich eens dichtbij huis afspeelt, met zombies. De schrijver schuwt het ook niet om slachtoffers te maken, dat is zeker een compliment
waard. Homme krijgt een tijdje een reisgenoot en ze maken veel mee, maar die
legt halverwege keurig het loodje. Toch is het wel beklemmend zoals het
beschreven is, ondanks dat je niet meeleeft met de karakters.
Het einde komt (een beetje te) snel en opeens is het uit. Natuurlijk is er een
remedie gevonden en komt alles weer goed, maar het is zeker geen
Walt-Disney einde. Leuk om te lezen, maar geen superthriller en niet vergelijkbaar met Thomas.
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Patty van Delft — Drägan Duma - Boek 4
Als je van een spannend en fantasierijk boek houdt en actie is ook
voor je weggelegd, is Drägan Duma
- Een Onbreekbare Band zeker wat
voor jou!
Dit boek gaat over Feniksa Drakena, een meisje van hoge
afkomst uit Slot Silverfang. Zij
leeft hier met haar ouders en
broertjes. Al vanaf haar geboorte
wordt ze opgeleid om te heersen
over Slot Silverfang en de landerijen.
Een ongewenst huwelijk laat haar
vechten om de vrijheid waar ze
naar hunkert. Zodra ze een kans
krijgt om Drägannymarai te
worden, ridder van de draak Danaleth, accepteert ze gelijk. Haar
hele leven zal vanaf dat moment
veranderen. Plotseling moet ze
allerlei taken zelf uitvoeren waar
ze normalerwijs bediendes voor
had. Ze moet harder werken, veel
lessen volgen en meer. Dit is
natuurlijk moeilijk, maar al snel
kan ze zich herpakken en doet ze
alles om de plek een goede plek te
maken.
Met veel nieuwe vriendschappen, liefde, wraak en verdriet
heeft dit boek mij geen moment laten vervelen. Van de ene
gebeurtenis naar de ander kon mijn mond af en toe openvallen van verbazing. Dit had zowel zijn voor- en nadelen.
Soms had ik het idee dat er plotseling een gebeurtenis
kwam, die ook net zo snel weer weg was. Dit gaf zowel
spanning als verrassing, maar ik hoopte wel dat de gebeurtenissen iets langer zouden duren en iets meer opbouw
zouden hebben.
Feniksa Drakena, de protagonist van het verhaal, was een
erg speciaal persoon. Wat me erg aantrok is dat zij geen
‘oppermachtig’ karakter had zoals sommige boeken laten
blijken. Ze was niet perfect. In gevechten kon het vaak fout
gaan en in haar privéleven ging ook niet alles zoals
gevraagd. Dit gaf me een erg realistische indruk die ik erg
fijn vond. Voor mijn gevoel kreeg ik wel minder hoogte van
andere personen die in het boek beschreven waren. Soms
vroeg ik me af waarom iets gebeurde, of waarom het
plotseling opgelost was. Dit was echter geen reden voor mij
om het boek weg te leggen.
Wat mij ook erg aantrok aan dit boek was dat er in
bepaalde hoofdstukken vanuit het perspectief van de draak
Dasragh geschreven werd. Deze hoofdstukken speelden zich
acht jaar eerder af en beschreven de reden waarom alles
was zoals het was. Dit gaf je op een leuke en creatieve
manier wat extra informatie over de geschiedenis van het
boek.
Al met al vond ik het erg leuk om het boek te lezen. Ik
legde het met moeite weg als ik iets moest doen en de tijd
vloog voorbij. Het boek had een fijn en goed einde. Ik zou
zeker weten de andere delen van Drägan Duma willen
lezen!

Pagina 23

FANCLUB

door Chrissy

SEPTEMBER

2018

5,5
door Jeroen
Regie:
Hector Hernandez
Vicens
Genre:
Horror
Cast:
Sophie Skeleton
Jeff Gum
Johnathon Schaech
en anderen
Film gebaseerd op:
Day of the Dead
(1985)
Jaar van uitgifte:
2018
Speelduur:
90 minuten

16E

JAARGANG

FILMRECENSIE

NR:

7

STEPHEN

K I N G door
F AChrissy
NCLUB

Day of the Dead — Bloodline
Het verhaal speelt zich af in een post-apocalyptische wereld,
waar zombies terreur zaaien. Een voormalige student medicijnen Zoë Parker leeft in een ondergrondse bunker, samen met
een handjevol overlevenden. Als een klein meisje in de
gemeenschap ziek wordt, weet Zoë dat ze specifieke
medicijnen nodig heeft. Met een aantal soldaten reist Zoë
naar het ziekenhuis waar ze destijds werkte. Maar daar wacht
een oude bekende op haar.....
Netflix heeft weer een bekende titel opgenomen in hun
filmreeks. Day of the Dead—Bloodline is een hernieuwde poging
om het origineel van 1985 weer tot leven te wekken. Ook deze
film gaat uiteraard over zombies. Nou zijn er de laatste jaren
heel veel zombiefilms en -series uitgekomen. Hiertussen zaten
toch wel een paar juweeltjes. Helaas hoort Day of the Dead—
Bloodline daar niet bij kan ik je alvast verklappen.
Het verhaal op zich heeft zeker potentie en ook het acteerwerk
is niet slecht. Het is natuurlijk geen origineel verhaal, een
zombievirus dat uitbreekt en de laatste mensen moeten zich
verschuilen en zorgen dat ze niet gebeten worden. The Walking
Dead heeft hier met succes al 8 seizoenen mee gevuld.
De film begint wel aardig wanneer ze even de tijd nemen om het
dagelijkse leven van de twee voornaamste hoofdpersonen Zoë en Max te laten zien net voor en
tijdens de uitbraak. Zoë is een arts in opleiding en moet in het ziekenhuis het bloed afnemen van
Max. Deze Max is ziekelijk verliefd op Zoë en wil er
alles aan doen om haar te krijgen. De uitbraak
zorgt ervoor dat Max niet meer helemaal zichzelf is
en Zoë verhuist naar een militair onderzoekscomplex waar ze zich stort op het onderzoeken van het
zombievirus. In de loop van de tijd blijkt alle
contact met het hoofdkwartier verbroken en staat
de groep waar Zoë bij hoort er alleen voor.
Waar gaat het dan toch mis? Het is net alsof Netflix
de intelligentie van de kijker onderschat. Het
begint al snel te irriteren dat er zulke domme
fouten worden gemaakt met bijvoorbeeld de beveiliging van het complex waardoor bijna
iedereen besmet raakt. Alleen omdat Zoë een beetje bloed nodig heeft van een normale Zombie
om dat te vergelijken met het bloed van Max. De manier waarop Max het complex binnen weet te
komen is erg knullig. Ook dat Zoë precies op het juiste moment een medicijn gevonden heeft is
erg ongeloofwaardig. Voor de make-up van Max is trouwens goed naar de Joker (Heath Ledger)
gekeken. Het verhaal rammelt behoorlijk, maar als tijdvermaak redelijk te doen, gewoon niet
teveel bij nadenken…..
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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.

