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Het is alweer tijd voor de laatste Kings Things van 2020, en
gelijk de eerste van 2021. Hopelijk heb je ondanks alles wat
gaande is in de wereld, toch nog een beetje kunnen genieten
van 2020. Maar we hopen natuurlijk dat 2021 snel een beter
jaar wordt… de wensen van onze voorzitter voor ons allemaal
lees je op de volgende pagina!
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Deze Kings Things is
verzonden naar 2108 fans
Er zijn 2689
fans op
Hartelijk welkom allemaal!

SPONSORS

In deze Kings Things vind je natuurlijk het laatste nieuws,
boek– en filmrecensies, een nieuwe prijsvraag, en dit keer
kun je boeken winnen van Marina Theunissen. Het nieuwe
jaar kan dus alvast heel goed beginnen voor twee mensen! Verder staat er weer
een collectible in de schijnwerpers. Dit keer zijn dat The Talisman en Black House. In een artikel lees je meer over het maken van de art voor het boek Revival,
en ook is er een interview waarin wordt uitgelegd waarom twee verhalen van Stephen King uit de verfilming van Creepshow seizoen 2 zijn gehaald…

We wensen je namens de crew
van de fanclub heel fijne en
gezellige dagen toe, en tot in
2021!
Stephen King Fanclub Crew
O ja, wij hebben de boom vast opgetuigd
voor deze feestdagen… (en speciaal voor
Elisa: Kobus mag er ook in hangen!!)
Heb jij ook een scary-boom gemaakt?
Deel dan gerust een foto op onze facebookpagina of stuur die voor 25 december naar
fanclub@stephenking.nl. Begin januari
trekken we een winnaar. We zeggen nog
niet wat (verrassingen zijn nou eenmaal
het leukst…) maar je kunt er iets leuks mee
winnen!

De Fanclubshop
verkoopt merchandise
zoals winkelwagenmuntjes,
pennen, paraplu’s en we
hebben ook de laatste
nieuwe boeken te koop!
Pagina 2

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht bij een
van onze sponsors, 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!

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
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1 april!
Kikker
in je bil!

Beste Constante Lezer,
Laten we niet te hard juichen, maar een bescheiden “hoera” mag toch
denk ik wel. Als je dit leest is het jaar 2020 bijna afgelopen.
Terugkijkend op 2020 denk ik eigenlijk maar aan één ding: golven!
Begin 2020 was er sprake van een eerste golf, recentelijk zijn we uit de
tweede golf gekomen en we moeten er nu alles aan doen om een derde
golf te voorkomen.
Ik wens ons allen veel succes daarmee!
Door de heel covid-19 uitbraak was 2020 voor de fanclub vooral een heel
rustig jaar. Geen boekenmarkten om aanwezig te zijn, geen andere bijeenkomsten om te organiseren, kortom ook op dat gebied een jaar om
snel te vergeten.
Zelfs King deed het voor zijn doen heel rustig aan in 2020. Er verscheen
maar één nieuw boek met de titel Als het bloedt, een bundel met vier
korte verhalen.
Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar gaan we ervan uit dat alles weer
een beetje normaler gaat worden. Er lijken vaccins voor covid-19 aan te
komen, dat zal hopelijk betekenen dat we in september 2021 ons 19jarig bestaan op de geplande grootse wijze kunnen gaan vieren. Wij zijn
al druk in voorbereiding voor deze speciale verjaardag, dus laten we met
z’n allen hopen dat we elkaar in september 2021 in Rijen kunnen ontmoeten.
King gaat ons in maart 2021 weer verblijden met een nieuw boek,
getiteld Later. Het is het derde boek dat King uitbrengt voor Hard Case
Crime. Hiervoor schreef hij eerder de misdaadboeken The Colorado Kid
en Joyland. Net als deze uitgaven zal Later meteen als paperback op de
markt komen. Hierna zal er ook een gelimiteerde hardcover-editie verschijnen met twee nieuwe covers. En, zoals je de pagina hierna kunt
zien, verschijnt de titel ook in Nederland!
Tot zover onze terug- en vooruitblik. Wij wensen jullie in ieder geval
heel fijne feestdagen en wij hopen dat jullie daar nog een beetje goede
invulling aan kunnen geven, ondanks alle beperkingen die er nu gelden
en wellicht nog opgelegd gaan worden.
Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig 2021!
Namens de Stephen King Fanclub Nederland
Peter van Veen
Voorzitter
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Later in 2021
Jawel!!! Het gaat dan tóch gebeuren: op 2 maart 2021 verschijnt
ook de Nederlandse vertaling van
Kings nieuwste boek Later bij uitgeverij De Boekerij.
De Nederlandse markt krijgt een
exclusief omslagontwerp, gemaakt
door de ontwerper van Als het
bloedt en Het instituut.
Het boek heeft 272 pagina's en
krijgt ISBN 9789022592809.

Er komt ook een ebook-variant,
met ISBN 9789402316490
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Koop je Sint- en Kerstcadeautjes
tot 15 december a.s. met 25% korting!

-25%
Shop nu op:
https://www.stephenking.nl/Winkel/
(denk aan de hoofdletter!)
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MERCHANDISE & SPONSORING
Hebbedingetjes
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise:
winkelwagenmuntjes, ijskrabbers, magneten en poppetjes. En binnenkort zijn er ook weer linnen tasjes met
een langhengsel te bestellen (5,00)! Stevige kwaliteit
en bedrukt met scrabble-letters. Op de tas staan diverse boektitels. 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
(Dankie Sai!) en word (maandelijkse) sponsor! Dank
ook aan iedereen die een of meer boeken bestelde in
onze shop of aankopen deed/doet tijdens de boekenmarkten in Deventer en Utrecht!
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
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! Alleen geldig op boeken en dvd’s.

5 halen, 4 betalen

(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz.
Verzenden gebeurt via PostNL, DHL en GLS (buitenland). 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!

En nog veel meer!!
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Castle Rock
Op 2 december 2020 verschijnt het tweede (en helaas
laatste) seizoen van de serie Castle Rock in Nederland
en België op DVD. Als je seizoen 1 nog niet in je verzameling hebt, kun je er ook voor kiezen om meteen een
bundel van seizoen 1 en 2 te kopen. Deze verschijnt ook
op 2 december. Zoek online op ‘Castle Rock’ met het
woord 'kopen' erbij, en je vindt meer en goedkopere
verkopers dan het blauwe mannetje.
De serie is overigens gestopt na het tweede seizoen. De
reden waarom is niet bekend gemaakt. (bron)

Shining 40 jaar - AD 29-10-2020
Overlook - spinoff van The Shining
In de televisieshow Overlook zal het Overlook Hotel uit
King's boek centraal staan, en de thrillerverhalen die
zich in de kamers hebben afgespeeld worden getoond.
De serie wordt gemaakt door J.J. Abrams, die eerder
moest stoppen met de serie Castle Rock, en geschreven
door de schrijvers van die serie:
Dustin Thomason en Scott Brown. Er
is een kans dat ze aan elkaar worden gelinkt. Er was ook een scène
in het eerste seizoen van Castle
Rock waarin het leek dat er een
seizoen zou komen dat is gebaseerd
op The Shining, maar wat niet meer
verder is uitgewerkt. Overlook zou
uit 10 afleveringen gaan bestaan…

In het AD van 29 oktober j.l. werd aandacht besteed
aan het feit dat The Shining (Kubrick-versie) 40 jaar
geleden het levenslicht zag. Leuk om zulke pagina’s te
bewaren en te verzamelen!

(bron)
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Lego Christine

Trailer The Stand

Heb jij lego in huis? Dan is het misschien leuk om
Christine eens te maken! Hier is een filmpje hoe je dat
moet doen, en eronder staat een linkje naar de onderdelenlijst.

We zijn aan het aftellen naar de remake van The Stand.
Hier vind je een nieuwe trailer. Voor het eerst op 17
december a.s. te zien op CBS All Access. Wanneer de
film in Nederland te zien zal zijn is nog onbekend. De
verfilming van De Beproeving heeft Whoopi Goldberg als
Mother Abagail in de hoofdrol, en Alexander Skarsgård
als Randall Flagg. Ook zie je James Marsden, Odessa
Young, Brad William Henke, Fiona Dourif, Greg Kinnear
en Jovan Adepo en nog vele anderen. Hier kun je vast
een filmpje bekijken waarin de originele cast uit 1994
naast die van 2020 wordt gehouden. Helaas geen rol
voor Marilyn Manson… het karakter waarvoor ze hem in
gedachten hadden, is uit de serie geschrapt...
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Interview
Interview: Francois Vaillancourt over het illustreren van Stephen King's REVIVAL

Auteur Cemetery Dance Online
Gepubliceerd op 24 mei 2019
(Interview door Blu Gilliand) Vertaald door: Peter van Veen

Tekening voor de LetterPress Publications editie van Stephen King's Revival door Francois Vaillancourt.
Als je een limited edition boek van Cemetery Dance hebt gekocht in de afgelopen tien jaar of zo, is de kans zeer
groot dat Brian James Freeman en Kate Freeman een hand hadden in het realiseren van dat boek. Onlangs kondigde Brian de vorming aan van een nieuwe kleine uitgever, LetterPress Publications, die hij en Kate zullen gebruiken
om hun eigen passieprojecten te blijven nastreven en creëren. (Vrees niet, Brian blijft een integraal onderdeel
van de Cemetery Dance-familie!) Ze zijn goed begonnen met hun debuutproject*, een speciale limited edition van
Stephen King's roman Revival uit 2014.
Naast een ongelooflijk ontwerp en talloze bonus-toevoegingen, zal de LetterPress Publications editie van Revival
16 full-color illustraties van Francois Vaillancourt bevatten.
Je kunt een aantal van zijn prachtige illustraties zien op de Cemetery Dance-pagina van het boek. Francois was zo
vriendelijk om een paar vragen voor ons te beantwoorden over zijn werk aan dit spannende nieuwe project.
CEMETERY DANCE: Wanneer en hoe ben je voor het eerst betrokken geraakt bij de speciale editie van Revival
door LetterPress Publications?
FRANCOIS VAILLANCOURT: Ik kreeg een paar maanden geleden een e-mail van Brian, waarin hij me vroeg of ik
geïnteresseerd zou zijn om mezelf te presenteren voor het project. Het zou moeilijk zijn geweest om nee te zeggen tegen die kans, dus stuurde ik Brian een deel van mijn werk, en dat werd gepresenteerd aan King's mensen.
Een paar illustratoren werd overwogen voor het project, en na een paar weken kwam het nieuws binnen dat ik de
uitverkorene was. Tot op de dag van vandaag geloof ik het nog steeds niet.
Je vermeldde op Twitter dat je Revival drie keer achter elkaar hebt gelezen voordat je aan de illustraties
begon. Wat zijn je gedachten over het boek en waar het staat tussen de andere romans van King?
Ik las Revival voor het eerst in 2015, en heb er echt van genoten. Ik hou van verhalen die vele jaren overspannen
en Revival doet precies dat. Het heeft een vrij somber einde, maar het was het juiste einde. Ik weet dat sommige
mensen daar sterk op reageerden, maar het was volkomen logisch voor mij. In mijn eigen waarderingssysteem
staat het vrij hoog op de lijst. Ik denk dat het niet de erkenning krijgt die het verdient en dat is logisch, want dat
verhaal is niet voor iedereen.
Hoe heb je de scènes uitgezocht om te illustreren?
Toen was besloten dat ik de illustraties zou doen, las ik het boek zoals elke lezer zou doen, gewoon meegaan met
het verhaal, mijn geheugen opfrissen en een goed gevoel voor de stemming van het boek krijgen. De tweede keer
was gewoon om momenten op te pikken die visueel zouden opvallen.
* Eigenlijk bestaat LetterPress Publicaties al een tijdje als imprint voor
projecten die zijn voortgebracht door Brian’s Patreon.
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Het was belangrijk om met illustraties te komen die niet alleen
het verhaal goed zouden dienen, maar die ook zelfstandig
gewaardeerd konden worden. De derde keer ging ik terug naar
de geselecteerde scènes om details glad te strijken. Ervoor zorgen dat ik zo dicht mogelijk bij King's visie bleef, was voor mij
van het grootste belang.
Grappig feitje, als ik ooit Trent Reznor ontmoet zal ik hem wat
geld moeten geven, want ik luisterde zo vaak naar "Hurt" tijdens
het tekenproces, hij zou daar iets aan moeten verdienen! Dat
lied was voor mij de perfecte aanvulling op het verhaal.

Beschrijf het proces van het werken met de
Freemans aan dit project eens. Heb je ze
schetsen of ideeën gestuurd over de scènes die
je wilde gebruiken of hebben ze gewoon je
losgelaten?
Brian en Kate gaven me volledige vrijheid. Ik
stuurde geen schetsen, maar ik vertelde hen, in
grote lijnen, enkele van de momenten die ik
wilde illustreren. De eerste tekening die ik deed
was de panoramische illustratie van de kerk, en
na het zien daarvan vertrouwde Brian me met de
rest. Het is geweldig om die vrijheid te hebben,
maar ook zenuwslopend aangezien je geen positie hebt om op terug te vallen. Je moet volledig
op jezelf vertrouwen.
Hoeveel schetsen en illustraties heb je geproduceerd in de loop van het werken aan dit
boek?
Ik heb 16 kleurenillustraties en drie tekeningen
gemaakt. Ik heb wat schetsen gemaakt, maar ze
waren gewoon om me te helpen elementen te
plaatsen en ervoor te zorgen dat ik de juiste
compositie had.
Waren er illustraties die drastisch anders werden dan je voor ogen had?
Niet echt. Zodra ik zie waar ik wil heen wil met
een tekening, is het eindresultaat meestal vrij
dicht bij wat ik in gedachten had. Wat kan veranderen is het kleurenpalet en een aantal details.

Tekening voor de LetterPress Publications editie van Stephen
King's Revival door Francois Vaillancourt.

Zijn er die uiteindelijk illustraties die niet gebruikt zullen worden in het boek?
Ik denk dat ze er allemaal in opgenomen zullen worden, maar dat is aan Brian en Kate om te beslissen. Er is één
illustratie die wat mij betreft gewoon okay was en ik vertelde Brian dat ik er niet verliefd op was en ik het
opnieuw zou proberen. De nieuwere versie is veel beter.
Wat zijn andere King boeken waar je aan zou willen werken?
Dat is een leuke vraag. De klassiekers hadden allemaal hun eigen speciale edities, dus ik denk niet dat ik ooit
De Shining of Bezeten Stad zal kunnen doen, maar er zijn nog veel verhalen te doen in dat soort limited edition.
Ik denk aan De Noodzaak, Duma Key of 22-11-63.
Waar werk je nu aan?
Ik ben net klaar met een project voor Richard Chizmar, die altijd al een fan is geweest van mijn werk en met een
paar andere covers waar ik nu niet echt op in kan gaan. Ik wil iedereen bedanken bij LetterPress
Publications dat ze mij deze geweldige kans hebben gegeven.
Veel liefs, jongens.
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Creepshow
Veel fans kennen de Nederlandse
uitgave van de strip Creepshow
wel. Die verhalen zijn ook verfilmd, en de DVD’s van Creepshow
1 en 2 staan bij velen van jullie in
de kast. De eerste verfilming vond
plaats in 1982 door George A.
Romero. Later deden King en Romero ook samen Creepshow 2, en
het derde vervolg heeft helemaal
niets meer met de verhalen van
King te maken.
Maar in 2019 dacht men, zoals bij zoveel films van King: laten we er eens nieuw lezen in blazen. En
dus moest er een tv-serie komen, waarvan elke episode twee korte verhalen laat zien, die meestal door verschillende regisseurs zijn gemaakt. Men besloot ook andere korte verhalen van andere schrijvers (zoals King’s zoon Joe Hill)
erin op te nemen. De eerste aflevering liet Adrienne Barbeau zien, uit de eerste filmcast (zij was Billie in The Crate)
en speelt nu een rol in Gray Matter.
De verhalen uit het eerste seizoen zijn:

•

Gray Matter (King) / The House of the Head

•

Bad Wolf Down / The Finger

•

All Hallow’s Eve / The Man in the Suitcase

•

The Companion / Lydia Layne's Better Half

•

Night of the Paw / Times Is Tough in Musky Holler

•

Skincrawlers / By the Silver Water of Lake Champlain.

Meer over Creepshow lees je in een artikel in deze
Kings Things, met daarin vermeld de reden waarom
twee van Kings verhalen zelfs werden verwijderd...
En, de makers kregen nog een tweede seizoen toegewezen. Hierin krijgt Marilyn Manson dan wel een rol
(zie eerder nieuws over The Stand), dus dat is zeker
wel wat om te gaan zien. (bron)
Vooralsnog wordt de serie alleen uitgezonden op de
zender Shudder, het is onbekend of de nieuwe serie
ook voor Nederland op de markt komt. De serie
(Engelstalig) is al wel verschenen Blu-ray (met Engelse
ondertitels).
Stephen King in 1982 in Creepshow
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PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag vorige maand
Als je alle vragen uit de vorige Kings Things goed wist te beantwoorden, verscheen er in de kolom een titel van een van
zijn boeken. Als je het goed hebt ingevuld, kreeg je als oplossing: Verlichting.
Dat wist ook Albert Sprokkereef uit Amersfoort. Hij wil graag het boek Zwarte Zomer
winnen, dus dat gaat binnenkort naar je
onderweg!

De mOElijke prijsvraag van december/januari
Hieronder zie je 8x de letters OE. Al deze OE’s zijn afkomstig van covers van Nederlandstalige King
-boeken. Kun jij zien van welke boeken deze OE’s afkomstig zijn?

Stuur je oplossing vóór 20 januari 2021 naar fanclub@stephenking.nl.
Vermeld in de omschrijving het woord PRIJSVRAAG, en vergeet je adresgegevens niet, zodat we je
de prijs kunnen toesturen! Geef ook aan welk van de boeken uit onderstaande rijtje je zou willen
winnen.
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De Quantum Detectives — Theo Barkel en Johan Klein Haneveld (leesexemplaar)

2.

Digitale Engel—Marina Theunissen (leesexemplaar)

3.

Hinderlaag — Taylor Adams (leesexemplaar)

4.

Opgejaagd — Gabriel Bergmoser (leesexemplaar)
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Win boeken van Marina Theunissen
Verderop in deze Kings Things vind je de recensie van het boek Digitale Engel, van Marina Theunissen. De schrijfster (1946) woont en werkt
in Limburg. Voor ze zich voltijds met schrijven bezig hield, was ze
kleuterleidster. Het boek Mathilde verscheen vóór Digitale Engel, en
die recensie komt in de volgende Kings Things. Van beide titels kregen
we er een om weg te geven, dus jouw nieuwe jaar kan alvast goed
beginnen als je meedoet en kans wilt maken.
Dit keer moet je even naar deze You Tube pagina om het antwoord te
vinden. In de booktrailer zie je op een gegeven moment dit beeld voorbij komen, en daar
staat een zin van 6 woorden bij. Die zin moet
je naar ons opsturen om kans te maken op
een van Marina’s boeken.

Mail voor 20 januari a.s. je antwoord en
adresgegevens (en eventuele voorkeur voor
een titel) naar fanclub@stephenking.nl
Heel veel succes!

Chapelwait
(Jerusalem’s Lot)
Het lijkt erop dat het filmen van Chapelwait (gebaseerd op Jerusalem’s Lot)
binnenkort zal beginnen. Er zijn namelijk foto’s opgedoken van de cast in
kostuum en de set is te zien geweest.
Mijn Frans is niet goed genoeg, maar als
je dat kunt lezen, staat hier meer informatie.

The Outsider gestopt door HBO
Na één seizoen is The Outsider gestopt door maker HBO.
Men is nu aan het rondkijken of een tweede seizoen via
een ander netwerk uitgezonden kan worden. Dit was wel
een verrassing, want de show scoorde goede cijfers. Zo
werd de laatste aflevering van het eerste seizoen door
2,2 miljoen mensen bekeken… Hopelijk lukt het de show
ergens anders onder te brengen.
Pagina 12

Children of the Corn
Eind oktober kwam er een nieuwe versie van Children of
the Corn in de bioscopen in de USA. Het filmscript is
geschreven en de film werd geregisseerd door Kurt Wimmer (Equilibrium). Het is geen remake van de eerdere
films, maar een nieuwe kijk op het materiaal, gecentreerd op een aanval tegen de volwassenen door de kinderen van een klein stadje in Nebraska. Een psychopathisch 12-jarig meisje weet andere kinderen te rekruteren en iedereen die haar dwars zit, moet het ontgelden.
De enige kans voor het stadje om te overleven is een
slimme middelbare-schooljongen die niet wil meewerken met haar plan.
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Datum:

Soort:

Details:

Al verschenen

Paperback
POD

IT
ISBN 9789021027432 voor 32,50

25-11-20

Paperback
POD

Under the dome
ISBN 9789021026152 voor 34,50

27-11-20

Paperback
POD

Joyland
ISBN 9789021027784 voor 20,99

30-11-20

Paperback
POD

De Beproeving
ISBN 9789021027791

naar verwachting
begin 2021 bij de
ALDI-winkels

paperback

Revival (ALDI-special) - ISBN
9789021027449 prijs en omslag nog
onbekend

naar verwachting
begin 2021 bij de
ALDI-winkels

paperback

Mr. Mercedes (ALDI-special) - ISBN
9789021027548 prijs en omslag nog
onbekend

naar verwachting
begin 2021 bij de
Primera-winkels

paperback

Revival (Special Book & Service
2020) prijs en omslag nog onbekend ISBN 9789021027456

naar verwachting
begin 2021 bij de
Primera-winkels

paperback

Mr. Mercedes (Special Book &
Service 2020) prijs en omslag nog
onbekend ISBN 9789021027555

januari 2021

hardcover

Sleeping Beauties (Engels) comic
ISBN 9781684057603 bij Idea &
Design Works 120 pagina’s voor
22,99. Tekenaar Alison Sampson

In september plaatsten we de laatste bijdrage die we toegestuurd kregen voor Luckey Quarters.
Deed je nog niet eerder mee en wil je graag nog een bijdrage leveren? Dat kan!
Kijk hier voor de vragen, regels en waar je jouw reactie heen mag sturen.
Stuurt er niemand meer in, dan stoppen we definitief met de rubriek Lucky Quarters.
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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 gelimiteerde Nederlandse hardcoverboeken 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, is deze in 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 Talisman / Black House
De samenwerking tussen Stephen King en Peter Straub over de avonturen
van de 12-jarige Jack Sawyer in De talisman (The Talisman), wordt in
1984 door Donald M.Grant (US) in twee verschillende edities uitgebracht.

Er worden 1.200 Deluxe Trade Editions voor $65,00 aangeboden.
Deze collectible bestaat uit 2 delen zonder dustjacket in een linnen
slipcase. De edtie komt in eerste instantie sober over, maar als je de
uitvoering goed bekijkt, is het een klassieke collectible. De details op de
boeken zijn sierlijk en de illustraties zijn prachtig weergegeven door
verschillende artiesten in hun eigen stijl, namelijk Thomas Canty,
Richard Berry, Ned Dameron, Stephen Gervais, Phil Hale, Jeffrey Jones,
Don Maitz, Rowena Morrill, R.J. Krupowicz en Bernie Wrightson.

Deluxe Trade Edition
Pagina 14
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The Stephen King Collectibles

De Signed Limited Edition (1.200 exemplaren) was lichter van kleur, had een illustratie op de linnen slipcase en werd ook in twee delen zonder dustjacket uitgebracht. Deze editie kostte $120,00 en was gesigneerd
door Stephen King en Peter Straub. Er zijn tevens 70 genummerde en geletterde Presentations Copies uitgegeven die gesigneerd zijn door alle artiesten, maar niet te koop waren voor het publiek. En tenslotte
werden er 30 edities gereserveerd voor de pers (Author’s Copy).

Signeerpagina Signed Limited Edition

Signed Limited Edition
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Signeerpagina van de Presentation Copy ->
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Door: Pitou Spruit

The Stephen King Collectibles

De Deluxe Trade Edition is nu zo’n $200,00 waard. De Signed Limited Edition kost ongeveer $1.000,00.
Genummerde en geletterde Presentation Copies verschijnen zo hier en daar ook op de markt, hiervoor moet je
dieper in de buidel tasten, namelijk rond $1.600,00.
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The Stephen King Collectibles
In 2002 brengt Donald M. Grant een luxe Gift Edition (3.500 exemplaren) in een slipcase uit, die bestond uit
twee boeken, The Talisman (De talisman) en het vervolg hierop Black House (Zwart huis). De prijs was
$150,00 en de illustraties werden verzorgd door Rick Berry. The Talisman is gesigneerd door Peter Straub en
Rick Berry. Beide boeken hebben een dustjacket.

Gift Edition
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Signeerpagina Gift Edition

Verzamelaars konden ook nog een remarque van Rick Berry in hun boek laten zetten.

De Gift Edition is qua prijs stabiel gebleven. Er worden edities voor $150,00 aangeboden.
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The Stephen King Collectibles
Vervolgens besloot Donald M. Grant in 2012 een Signed Limited Edition (1.500 exemplaren) van Black House uit te
brengen. Deze editie kostte $225,00 en zat in een traycase. Het boek had geen dustjacket, maar was wel gesigneerd
door Stephen King, Peter Straub en Rick Berry. Het boek bevatte dezelfde illustraties als de Gift Edition. De waarde
ligt nu op ongeveer $350,00.
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The Stephen King Collectibles

Ten slotte brengt Scribner (US) in datzelfde jaar ook een set van deze titels uit. Geen echte collectible,
maar wel de moeite waard om te vermelden. Van The Talisman worden 2.250 exemplaren uitgebracht en
Black House telt 2.660 exemplaren. Beide boeken hadden een dustjacket en kostten $40,00 per stuk.

De boeken werden zonder slipcase geleverd, maar Cemetery Dance (US) bood een case t.w.v. $29,95 aan waar
beide boeken in geplaatst konden worden.
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The Stephen King Collectibles

Mijn exemplaren, links Deluxe Trade Edition en rechts de Signed Limited Edition van Donald M.
Grant (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 in een 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.
Remarque: De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek getekend.
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Creepshow
Waarom Creepshow 2 twee geplande Stephen King verhalen verwijderde
Stephen King schreef het originele Creepshow en een aantal van zijn verhalen werd verfilmd voor
Creepshow 2, maar twee geplande verhalen werden uiteindelijk niet opgenomen.
Door Michael Kennedy
1 oktober 2020
Vertaald door Peter van
Veen
bron

De eerste Creepshow, geregisseerd door genre-legende George Romero, is misschien wel de beste horrorfilm-anthologie ooit gemaakt, of zo niet, komt althans in de buurt van de top van de klasse. Alle
verschillende elementen van de film werken, zelfs de vreemde beslissing om King een boerenpummel
te laten spelen die de fout maakt om een meteoor aan te raken en verandert in een plantwezen.
Creepshow was een succes in de bioscopen, dus natuurlijk werd er opdracht gegeven voor Creepshow
2. Deze keer overhandigde Romero de regisseursstoel aan de ervaren cinematograaf Michael Gornick en
schreef hij het script zelf, gebaseerd op verhalen en treatments die geschreven zijn door King. Het is
niet verwonderlijk dat Creepshow 2 niet zo goed was zonder de twee meesters in hun eerdere rollen,
maar jarenlang had het vervolg een onterechte reputatie als ronduit verschrikkelijk. Dat Creepshow 2
er niet in slaagde om de financiële opbrengst van het origineel te evenaren, hielp hierbij niet.
In meer recente tijden heeft Creepshow 2 echter een cultusstatus verworven, en een erkenning dat,
hoewel het niet in dezelfde klasse speelt als het origineel, het vervolg nog steeds vooral leuk is, met
één opvallend verhaal in Het Vlot. Het oorspronkelijke plan was dat Creepshow 2 vijf verhalen zou bevatten, hetzelfde aantal als Creepshow. Lees hier waarom dat veranderde en waar de andere twee
verhalen over gingen.
Waarom Creepshow 2 twee geplande Stephen King verhalen verwijderde
De reden dat Creepshow 2 twee verhalen moest schrappen en het er dus maar drie werden, is helaas
het oudste Hollywood
motief: geld.
Men dacht oorspronkelijk dat het vervolg
een budget zou krijgen dat vergelijkbaar
was met de eerste
film, die $8 miljoen
had gekost.
Tijdens de preproductie echter verlaagde productiebedrijf Laurel Entertainment het Creepshow
2 budget tot minder
dan de helft daarvan.
Pagina 24

1 april!
Kikker
in je bil!

DEC

2020

-

JAN

2021

17E

JAARGANG

NR:

10

STEPHEN

KI NG

FANCLUB

Interview

1 april!
Kikker
in je bil!

Dit tekort aan begroting is duidelijk te zien bij het kijken naar het vervolg, want het ziet er in het algemeen merkbaar goedkoper uit.
Het eerste ontbrekende verhaal, Pinfall was bedoeld
als het tweede deel, volgend op Old Chief Wood'nhead. Het gaat om twee rivaliserende bowlingteams genaamd de Regi-Men en The Bad News Boors - die
erachter komen dat de onlangs overleden eigenaar van
hun gebruikelijke bowlingbaan $5 miljoen heeft gereserveerd voor het team met de hoogste score in hun
komende wedstrijd. De Regi-Men besluiten om ervoor
te zorgen dat zij de prijs kunnen claimen door het
plannen van een auto-ongeluk dat de Boors doodt,
maar helaas voor hen keren zij terug als wraakzuchtige zombies. Gruwelijke sterfgevallen met een bowling
-thema zijn het gevolg.

Het tweede ontbrekende verhaal, Cat from Hell, gebaseerd op een kort Stephen King-verhaal dat voor
het eerst werd gepubliceerd in 1977, vertelt over een huurmoordenaar die wordt ingehuurd door een
rijke farmaceutische magnaat om een ongebruikelijk doelwit te vermoorden: een kat.
De huurmoordenaar bespot de kat in eerste instantie, maar het blijkt dat de kat inderdaad een waardige vijand is, en dat hij misschien wel overtroffen wordt. Cat from Hell werd later verfilmd als onderdeel van Tales from the Darkside: The Movie, met behulp van het script dat Romero schreef voor
Creepshow 2. Vaste Romero-medewerker Tom Savini zei eens dat Tales from the Darkside: The Movie
in wezen door de makers werd beschouwd als Creepshow 3...
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door Chrissy
Oorspronkelijke
titel:
Digitale Engel
Auteur:
Marina Theunissen
Uitgever:
devries-brouwers
Jaar van uitgifte:
2020
Aantal pagina’s:
271
ISBN:
9789059273931
Link/urls:
Auteur Facebook
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Digitale Engel - Marina Theunissen
In onze mailbox vonden we een mail van de schrijfster,
dat haar tweede thriller eind oktober zou gaan verschijnen. De boektrailer was aardig spannend, en dus
mochten we het boek ook lezen.
Het gaat over Abigail, die eigenlijk niet zo heet, maar
ze is nadat ze in elkaar is geslagen haar geheugen volledig kwijt. Halfnaakt is ze wanneer ze aan de kant van
de weg gevonden wordt. Geradbraakt en eindeloos
alleen. Het frêle meisje van om en nabij de twintig
weet zich niets meer te herinneren, ze kan niemand
vertellen hoe ze heet, of wie haar in elkaar geslagen
heeft. Ze is de lieveling van iedereen in het ziekenhuis.
Fluisterend wordt ze 'engel' genoemd. Zelfs de professor die haar opereerde, is dol op haar, en ze trouwt
zelfs met hem: Scott Scoffer. Maar liefde is niet alles
wat erachter zit…
De schrijfster (1946) woont en werkt in Limburg. Voor
ze zich voltijds met schrijven bezig hield was ze kleuterleidster. Hiervoor schreef ze het boek Mathilda, dat
ook al mooie recensies kreeg.
De paperback (het boek staat als hardcover online,
maar dat is het dus niet) heeft een spannend omslag.
De flaptekst had wel sterker gekund, en doet het boek
maar half recht.
Het was even wennen aan de schrijfstijl: het komt heel
Belgisch over met woorden als autobus, plavei, ambulanciers en de daders die ontsnapt zijn ‘zijn ervanonder gemuisd’. Het zorgde in elk regelmatig voor een
glimlach, en gaandeweg het boek werd het minder (of
het ging mij minder opvallen). Hoe dan ook stoorde ik
me er niet aan, want wat er verteld werd, was goed
genoeg om mijn aandacht vast te blijven houden.
Qua spanning wordt het boek mooi opgebouwd, en de
belangrijkste karakters worden goed uitgediept en krijgen meer diepte. Je krijgt langzaam voorgeschoteld
hoe Scott verandert nadat ze zijn getrouwd en in zijn
villa wonen. Hij is een gemene kerel die eigenlijk niets
om haar geeft en haar constant vernedert en haar opsluit. Als ze eens afwijkt van wat ze van hem mag,
weet hij waar ze is geweest of wat ze heeft gedaan.
Die opbouw is mooi gedaan. Je leeft echt wel mee met
Abigail, maar hebt ook in de gaten waar die smeerlap
van haar man mee bezig is… en dat maakt dat je verder wilt lezen.

De taal in het boek is niet moeilijk of ingewikkeld gemaakt, en ik denk dat het zelfs voor jong-volwassenen
goed te lezen is; ondanks de onderwerpen mishandling
en ontvoering blijft het allemaal keurig.
Toen de omstandigheden in het boek veranderden, en
de ontknoping dichterbij kwam, waren er voor mij
geen verrassingen meer. De plot vond ik erg voorspelbaar als je eenmaal weet naar welk congres Scott is
geweest, ondanks dat het niet superduidelijk vermeld
staat, haal je dat er toch wel gelijk uit. Dat vond ik
wel jammer, want voor die tijd vroeg je je toch wel af
hoe hij dat deed. Het einde dat zich vervolgens en ook
met grote snelheid ontvouwde, zag ik toch wel helemaal aankomen, dus ook daar geen verrassingen meer.
Toen ik het boek uithad, vond ik dat toch jammer, en
was ik blij dat ik het heb mogen lezen.

Lekker leesvoer met een dikke 7,5 als cijfer, en dat ik
je kan aanraden.
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De Sluipschutter van Kuo-Li Chang
Kuo-Li Chang (1995) is een prijswinnende journalist
en schrijver. Hij publiceerde meer dan dertig
boeken in eigen land, waarvan vele zijn bewerkt
tot films en tv-series. De sluipschutter is het eerste deel van een nieuwe serie en werd aan veel
landen verkocht.
De flaptekst meldt: Stel dat Jason Bourne een
oudere, norsere John McClane ontmoette, beiden
onbedoeld pionnen in een uiterst geheime, internationale wapendeal van miljarden dollars. Voeg
daar zwarte humor, Chinese cuisine en geheime
genootschappen aan toe en je krijgt De sluipschutter: een frisse kijk op de internationale thriller,
Taiwan-stijl.
Nou, die stijl leek mij wel wat… en dus was ik best
benieuwd naar het boek waarin het rustige bestaan
van roerbakchef én sluipschutter Alex ruw
onderbroken wordt wanneer hij een Taiwanese
hoogwaardigheidsbekleder moet omleggen in Rome.
De aanslag is succesvol, maar hij is nog maar net
terug in thuisbasis Manarola of hij wordt onder vuur
genomen door een voormalig legermaatje.
Aan de andere kant van de wereld is rechercheur
Wu begonnen aan de laatste twaalf dagen tot zijn
pensioen. Nog één opdracht en hij is klaar: de dood
van een marinier als zelfmoord aanmerken. Maar Wu
ziet meteen dat dit om moord gaat. En dan bereikt
hem ook nog het nieuws uit Rome. De twee zaken
lijken met elkaar verbonden... maar hoe?
Het boek leest wat vreemd door al de Taiwanese
namen, (die voor mij wel veel op elkaar leken en
die je daardoor moeilijk uit elkaar houdt) en die
worden afgewisseld met bijnamen als ‘de Bolle’, en
‘Kaalkop’. Het komt maar niet op gang, en ik kwam
maar niet in het verhaal zelf. De sluipschutter en
agent reizen wat af, dan hebben we nog wat flashbacks en daarmee is de verwarring wel compleet.
Het wordt maar niet spannend, en de beloofde
zwartgallige humor vond ik ook wel meevallen. Pas
over ruim de helft van het boek wordt het een klein
beetje duidelijker, maar eigenlijk interesseerde me
het toen al niet meer zoveel. Er wordt veel verwezen naar eten (nog net geen recepten), maar dat
was maar af en toe irritant. Het leukst om te lezen
was hoe de zoon van rechercheur Wu betrokken
wordt bij de zaak, en de informatie die hij vindt,
wordt (uiteraard) heel belangrijk. De ontknoping
was redelijk verrassend, maar alles bij elkaar wil ik
dit boek geen aanrader noemen. Het heeft geen
echte spanning die intrigeert, veel personages hebben maar een heel magere achtergrond waardoor je
niet zo goed begrijpt waarom ze doen wat ze doen.
Dit boek was een eerste vertaling in het Nederlands
van deze auteur, en het haalde bij mij geen
voldoende. Ik had er, gezien de tekst op de kaft,
zeker meer van verwacht. Het heeft absoluut niet
de spanning van Bourne, dus dat is een foute vergelijking van de uitgever, en daarnaast bevat het nog
wat storende foutjes (Axel in plaats van Alex, en het
was al zo verwarrend). Het boek is en blijft te
oppervlakkig waardoor je het makkelijk weglegt, en
je het daar dan eigenlijk wel wilt laten liggen…

Jammer!
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The Turning (Amazon prime-video)

door Jeroen

Op een mysterieus landgoed krijgt Kate (Mackenzie
Davis) een baan aangeboden als nanny. Ze krijgt de
taak om voor de twee eigenzinnige weeskinderen
Flora (Brooklynn Prince) en Miles (Finn Wolfhard)
te zorgen, maar al snel ontdekt ze dat zowel de
kinderen als het huis duistere geheimen hebben en
dat dingen misschien niet zijn zoals ze lijken. Kate
moet zichzelf beschermen, maar moet er eerst
achter zien te komen met wie of wat ze eigenlijk
te maken heeft…...

Regie:
Floria Sigismondi
Genre:
Horror/Drama
Cast:
Finn Wolfhard, Mackenzie Davis, Brooklynn Prince en anderen

The Turning is net als de Netflix-serie The Haunting
of Bly Manor gebaseerd op het boek The turn of the
Screw van Henry James. Het script voor deze film is
geschreven door de producers van IT en IT deel 2.
Ook Finn Wolfhard, die Miles speelt, kennen we
natuurlijk als de jonge Richie Tozier uit IT en hij
speelt Mike Wheeler in Stranger Things.

Film gebaseerd op:
Boek The turn of the
Screw van Henry James uit 1898
Jaar van uitgifte:
2020

Zowel deze film als de serie op Netflix volgen in grote lijnen hetzelfde verhaal. Een jonge vrouw (Kate)
neemt een baan aan als nanny op een oud Engels
landhuis. De twee weeskinderen Flora en Miles
wonen daar met een huishoudster. In de serie zitten
ook nog een kok en dame die de tuin onderhoudt.

Speelduur:
94 minuten

Al snel merkt Kate dat er meer aan de
hand is met zowel het landgoed als de
kinderen.
Zoals het een goed horrorverhaal betaamt, is het een heel oud huis dat ver
van de bewoonde wereld af ligt. Deze
film moet het niet hebben van schrikmomenten maar veel meer van de beklemmende sfeer. In de film werd het
verhaal me niet helemaal duidelijk, de
serie neemt wat meer tijd om alles wat
beter uit te leggen. Ik denk zelfs dat
als je de serie niet gezien hebt, het
einde van de film een beetje vreemd
overkomt. Het eindigt wel heel abrupt.
De beelden van het prachtige maar
ook spookachtige landhuis zijn geweldig. Het acteerwerk is van een prima
niveau, Flora is een schattig meisje en
Miles een verschrikkelijke eigenwijze
puber die Kate het werken erg lastig
maakt. De titel van het boek The turn
of the Screw verwijst naar een middeleeuws martelwerktuig, de duimschroef. Net als bij een duimschroef
wordt de druk op Kate steeds meer
opgevoerd. Kate dreigt te bezwijken
onder de druk van de geesten, of ziet
ze deze geesten alleen vanwege haar
eigen psychische problemen…?
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Colofon
Handig om te weten
www.stephenking.nl
Contact
Fanclubmerchandise en verkoop
Het StephenKingFans winkeltje
Kings Things Archief
Het Forum

Facebook
Kings Things
Redactie:
Chrissy van der Haven, Peter R. van Veen,
Danny Paap, Jeroen de Vries, Vicky Smets
Mirjam Lichtendonk, Marco Althuiszes,
Tinny Laenens en Cindy den Besten
Illustraties:
Eindredactie:
Chrissy van der Haven en Jan Janssen

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 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.

DE STEPHEN KING FANCLUB
WENST JE ALVAST EEN HELE GEZELLIGE,

EN EEN SUPER
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