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Van sommige bedrijven krijgen 
wij een percentage als je er via 
de link heen surft en iets koopt.  
Iedereen die iets kocht 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 verzend-
kosten 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 ver-
zendkosten van prijzen, kosten 
KvK, software en hosting van de 
website, maar ook voor de mer-
chandise, de organisatie van een 
fanclubdag en andere mogelijk-
heden om kortingen voor fans te 
creëren. Help ons en stort een 
bedrag naar keuze op rekening 
NL80 ABNA 0105 1552 68 t.n.v. 
stichting Stephen King Fanclub. 
Dank je wel! 

 

Kings Things 

D E C  2 0 2 1 - J A N  2 0 2 2        1 8 E  J A A R G A N G  N R :  1 0        S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Deze Kings Things is  
verzonden naar 2204 fans 

Er zijn 2798 
fans op  
 
Hartelijk welkom  allemaal! 

Deze mailinglist wordt mede mogelijk  
gemaakt door  

Het duurt niet zo lang meer, of we schrijven 2022. Wij hopen dat 2022 een jaar 

mag worden zonder de C-19 perikelen…  zodat we misschien weer eens een film-

dag of de uitgestelde fanclubdag van onze 19e verjaardag kunnen houden. Maar 

we hopen natuurlijk vooral dat iedereen gezond mag blijven en we een fijn jaar 

tegemoet mogen gaan. Met hopelijk ook weer wat nieuwe schrijfsels van onze 

favoriete auteur. Voorlopig zijn alleen wat herdrukken bekend (zie onze Wordt 

Verwacht pagina), maar nog geen nieuwe titels. We wachten het af dus…  

In deze Kings Things hebben we een voorwoord voor het nieuwe jaar van onze 

voorzitter, het allerlaatste nieuws, de prijsvraag, de collectible Dolan’s Cadillac, 

Schrijven à la King en boekrecensies. 

En deze maand hebben we maar liefst twee korte  

verhalen voor je in petto! Je leest het nooit eerder  

gedupliceerde verhaal van Jack Lance De Toiletcode 

(en we herhalen de kortingscode voor zijn laatste nieu-

we boek(en)), en zoals eerder beloofd het tweede  

verhaal van Leo Van Damme: De man die van Hemming-

way hield. 

Benieuwd naar welke Stephen King-referenties in de 

serie Midnight Mass voorkomen of waarom één van de 

favoriete verhalen van King niet verfilmd is?  

Ook dat lees je in deze Kings Things. 

Fijne feestdagen! 

Stephen King Fanclub Crew  
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SPONSORS 

DONATIES 

December 
2021 - 

Januari 
2022 

De Fanclubshop verkoopt merchandise zoals kettinghangers, 
winkelwagenmuntjes, en we hebben natuurlijk de laatste  

nieuwe boeken te koop! 

https://www.stephenking.nl/Winkel/
https://www.stephenking.nl/Winkel/
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.facebook.com/pages/Stephen-King-Fanclub-Nederland/273111891536?ref=mf
http://www.dunesoft.nl/
http://www.stephenking.nl/
http://stephenking.biedmeer.nl/
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Nieuwjaarsspeech voorzitter 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 
 

Er staat weer een nieuw jaar voor de deur 

 

Misschien ben je er nog niet zo mee bezig, maar op het moment dat ik dit schrijf zijn er 
nog 19 dagen te gaan tot de verjaardag van Sinterklaas (6 december), nog 38 dagen tot  
1e Kerstdag en dus ook nog maar 45 dagen tot het nieuwe jaar. 

Moeten we terugblikken op 2021 of zijn we er wel klaar mee? Ik denk dat het antwoord op 
deze vraag tweemaal ja is. Ja, we moeten terugblikken en ja we zijn wel klaar met 2021. 

 

Eerst de terugblik dan maar. Covid-19 teistert nog steeds de wereld en ik begin nu toch 
steeds meer in de voorspellende gave van Stephen King te geloven. De vergelijking met 
De Beproeving is natuurlijk vaak gemaakt en nu de Covid-19-situatie al meer dan twee 
jaar duurt, begin ik toch meer en meer de gelijkenis te zien. Het aantal doden (hoewel 
natuurlijk verschrikkelijk veel) is niet te vergelijken met het aantal doden dat Captain 
Trips eiste, maar verder… In het bijzonder de tweedeling in de samenleving die ontstaan 
is, doet mij denken aan De Beproeving. Ben jij voor of tegen vaccineren? Ben je voor of 
tegen het gebruik van de QR-code? Liggen jouw voorkeuren in Las Vegas of in Hemming-
ford Home, Nebraska? Ben jij fan van Flagg of van Moeder Abigail? 

Laten we hopen dat we dit als wereld snel oplossen en in 2021 achter ons kunnen laten.  

2021 was ook het jaar van het 19-jarig bestaan van de fanclub. We waren al ongeveer  
2 jaar aan het sparen, zodat we het 19-jarig bestaan groots met jullie konden vieren.  
Zoals jullie weten, gooide ook hier Covid-19 roet in het eten. Maar we hebben een mooi 
alternatief gevonden in de vorm van het uitgeven van twee niet eerder in het Nederlands 
vertaalde verhalen van Stephen King. We hebben 200 boekjes gemaakt (meer mocht niet 
volgens het contract met de agent van King) en voordat we met onze ogen konden knippe-
ren, waren die ook verkocht. Wat een succesvol verjaardagscadeau. 

Verder is er in 2021 niet zo heel veel gebeurd. We hebben op de boekenmarkt in Tilburg 
gestaan, maar de overige boekenmarkten (Deventer, Utrecht) konden helaas niet door-
gaan. We hebben veel online vergaderingen gehouden en we zijn natuurlijk wel gewoon 
onze KingsThings blijven maken en verspreiden. 

 

Dan wordt het nu zo langzamerhand tijd om in de glazen bol te gaan kijken. Wat gaat 
2022 ons brengen?  

Er is mij nog niet bekend dat er een nieuw King-boek uitkomt in 2022. Maar 2021 heeft 
ons twee nieuwe boeken gebracht, Later en Billy Summers, dus waarom zouden we in 
2022 niet minstens één nieuw boek van onze favoriete schrijver mogen verwelkomen? 

Wel staan er heel veel films op stapel voor 2022. Men is bezig met Firestarter, een Pet 
Sematary vervolg, Salem’s Lot, Mr. Harrigan’s Phone, The Boogeyman, Christine, The 
Talisman, Elevation, The Jaunt, The Running Man, The Ten O’Clock people, The girl who 
loved Tom Gordon, de lijst is eindeloos. Laten we hopen dat er minstens 1 of 2 ook wer-
kelijk de bioscopen in Nederland halen. 

 

De fanclub heeft voor 2022 niet echt spannende zaken in verschiet. We hopen dat we 
weer naar de grote boekenmarkten in Nederland kunnen en we gaan zeker ook proberen 
of we in 2022 weer een Dollar Baby Festival kunnen organiseren. 

Rest mij om jullie, namens de hele fanclubcrew, heel fijne feestdagen te wensen. Blijf 
gezond, hou het veilig en heel graag tot ziens in 2022! 

 

Peter van Veen 
voorzitter Stephen King Fanclub 

http://www.stephenking.nl/
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Nieuwsflits 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Fanclub nieuwe bankrekening! 
EIN-DE-LIJK is het gelukt... we hebben weer een eigen 
bankrekening als stichting Stephen King Fanclub!  

Wil je (weer) donateur worden? 
Stort dan een bedrag naar keuze op onze gloednieuwe 

rekening: NL80 ABNA 0105 1552 68  

Meer informatie vind je natuurlijk op onze website 
(https://www.stephenking.nl/skfnieuw/fanclub/
contact/) en het banknummer is overal aangepast. 

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/fanclub/contact/
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/fanclub/contact/


 

 Pagina 5 

 

 

D E C  2 0 2 1 - J A N  2 0 2 2        1 8 E  J A A R G A N G  N R :  1 0        S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Midnight Mass 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Elke Stephen King-referentie in Midnight Mass 
 
Midnight Mass (te zien op Netflix) bevat een hele reeks verwijzingen naar Stephen King, sommige zo voor de hand 
liggend als The Mist en The Shining en sommige zo obscuur als The Tommyknockers. 
 
Door Cathal Gunning (screenrant.com)  
Gepubliceerd op 28 september 2021  
Vertaald door Peter R. van Veen 

 
  

Zoals veel van het werk van regisseur Mike Flanagan, heeft Midnight Mass een creatieve schuld aan de iconische 
horrorauteur Stephen King, maar wat zijn de specifieke films, miniseries en romans waar de Netflix-hit naar ver-
wijst? Midnight Mass is de nieuwste serie van horrorlegende Mike Flanagan, en fans van het genre kunnen worden 
vergeven voor het aannemen dat de Netflix-hit een bewerking is van het werk van Stephen King. Terwijl Flanagan's 
eerdere series The Haunting of Hill House en The Haunting of Bly Manor beide (losjes) gebaseerd waren op klassie-
ke horrorromans, is Midnight Mass een oorspronkelijk verhaal van de regisseur. 
 
Maar omdat het zich afspeelt in een kleine stad, vanwege het karakterdrama, de religieuze hypocrisie, de thema's 
geloof en verslaving en de sluimerende bovennatuurlijke horror, zou de miniserie door kunnen gaan voor een aantal 
klassieke Stephen King-romans. Veel van de spraakmakende, griezelige speeltijd van Midnight Mass doet denken 
aan de vele televisieminiseries die tussen de jaren '80 en '00 zijn gemaakt van King's werk, en Flanagan is bewonde-
renswaardig open over zijn creatieve schuld aan de horrorlegende. Als zodanig zit Midnight Mass vol met een hele 
reeks verwijzingen naar het werk van King, zowel schaamteloos als subtiel. 
 
Ondanks dat Flanagan King’s Dr. Sleep verfilmde in 2019 zijn de verwijzingen naar het werk van King die verspreid 
zitten in Midnight Mass verre van louter schattige easter eggs tussen twee voormalige medewerkers. Midnight Mass, 
missschien wel Flanagan's meest volwassen en doordachte project tot nu toe, gebruikt veel zware thema's die her-
haaldelijk opduiken in het werk van King, en de schrijver / regisseur doet een bewonderenswaardige poging om 
voort te bouwen op ideeën die King heeft benoemd. 
 
Klassiekers zoals Carrie en The Mist worden genoemd in Midnight Mass als satire op religieuze ijver, terwijl Dr. 
Sleep en The Shining worden aangehaald wanneer Flanagan vragen over predestinatie en het lot aansnijdt. Onder-
tussen zijn een handvol meer obscure King-teksten geleend voor de plot van de serie - en een zeer beroemde mini-
serie geeft de serie zijn grootste draai. 
 

 
The Shining—Pruitt’s foto-onthulling 

  
Zoals je zou verwachten na Flanagan's werk aan Dr. Sleep, zit er een verborgen referentie naar The Shining in Mid-
night Mass. Wanneer de raadselachtige nieuwkomer Pater Paul Hill wordt onthuld als zijnde monseigneur Pruitt, 
terug uit het Heilige Land na een jaar of zestig jonger te zijn geworden dankzij een ontmoeting met een vampier, 
wordt dit onthuld via een oude foto. De foto laat zien dat "Paul Hill" geen nieuwkomer is en eigenlijk al tientallen 
jaren op het eiland is - net zoals het laatste shot van Kubricks verfilming van The Shining laat zien dat Jack Torran-
ce altijd deel heeft uitgemaakt van het Overlook Hotel. De held van de serie, Riley, is ook een herstellende alcoho-
list, net als Jack Torrance, een verwijzing die leidt naar een andere King-referentie. 
 
 

http://www.stephenking.nl/
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Midnight Mass 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

 

Dr. Sleep—Riley’s Alcoholisme 
  
Riley is ook een verwijzing naar voor Flanagan (die ook worstelde met alcoholisme), wat betekent dat de schrijver / 
regisseur leende van zijn eigen leven tijdens het schrijven van de serie, net zoals King vaak elementen van zichzelf 
in personages uit zijn verhalen stopt. Echter Dr. Sleep’s held Danny Torrance is ook een getroebleerde alcoholist, 
en in tegenstelling tot Jack Torrance wordt hij gezien bij het bijwonen van AA-vergaderingen in zowel de roman als 
Flanagan's bewerking. Riley's Midnight Mass AA-bijeenkomsten kunnen dus worden gezien als een knipoog naar Dr. 
Sleep, hoewel het personage waarmee ze vaak worden vergeleken, Paul Hill, ook leunt op een minder bekende King
-roman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revival—Pater Paul Hill’s ‘gave’ 

  
Revival, uitgebracht in 2014, is een King-roman die nog een verfilming moet krijgen, maar oorspronkelijk door 
Flanagan zou worden verfilmd voordat de stijgende budgetkosten ertoe leidden dat het project werd geannuleerd. 
In het verhaal van Revival beweert een predikant uit een kleine stad dat hij elke kwaal kan genezen door middel 
van een wonderbaarlijke methode, alleen wordt King’s horror bijna Lovecraftian wanneer de aard van de ‘gave’ van 
de prediker wordt geopenbaard. De ‘wonderen’ van monseigneur Pruitt, waaronder het genezen van verlamming en 
het omkeren van de effecten van dementie, blijken een vergelijkbare gruwelijke menselijke prijs en griezelige bron 
te hebben wanneer de plot van Midnight Mass wordt onthuld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.stephenking.nl/
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Midnight Mass 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Salem's Lot—de vampier invasie in een klein stadje 
  
Het uitgangspunt van Midnight Mass is ontleend aan Salem's Lot, een succesvolle King-roman die eind jaren '70 door 
regisseur Tobe Hooper werd bewerkt tot een iconische miniserie. In de roman en de miniserie keert een getroebleer-
de antiheld terug naar zijn geboortestad om daar een excentrieke inwoner aan te treffen die een groot deel van de 
bevolking heeft betoverd - alleen om te ontdekken dat vampirisme het geheim is van de boeiende charmes van het 
schijnbaar onschadelijke personage. Toegegeven, Salem's Lot onthult al veel eerder de aard van zijn paranormale 
dreiging, maar de confrontatie tussen Hill en Riley waarbij de stad die op het spel staat, doet toch denken aan de 
beroemde miniserie. 

 
 

Needful Things/The Tommyknockers—De Plot 
  
In Stephen King’s Needful Things, met een beroemde parodie door Rick & Morty, zien we een mysterieuze winkelei-
genaar aankomen in een klein stadje en een winkel opzetten die handelt in antiquiteiten, verzamelobjecten en 
schijnbaar precies wat elke klant nodig heeft - tegen een vreselijke prijs. De plot van Paul Hill die op het eiland aan-
komt en de zaden van gemeenschapswijde terreur zaait, is vergelijkbaar met het verhaal van dit King-uitje en The 
Tommyknockers, waarin een mysterieus object dat in het bos wordt gevonden de rol van griezelige priester / vreem-
de-winkel-die-een-stad-verleidt vervult. Er is echter een groot verschil in Midnight Mass, omdat Pater Hill (in eerste 
instantie althans) oprecht gelooft dat hij de gemeenschap ten goede nieuw leven inblaast, terwijl de schurk van The 
Tommyknockers geen mens is en de antagonist van Needful Things precies weet hoe slecht zijn plan is. 
 

Carrie/The Mist—Bev Keane’s Fanatisme 
  
The Mist is twee keer tot leven gebracht op het scherm, als een veelgeprezen film uit 2007 en een minder gewaar-
deerde miniserie in 2017. Het gruwelijke verhaal gaat over een groep stadsbewoners die vastzit in een supermarkt 
nadat een storm het weerfenomeen uit de titel over hun stad heeft doen neerdalen en interdimensionale monsters 
met zich meebrengt. Eén lid van de lokale bevolking is echter net zo'n bedreiging voor de helden als de monsters, 
omdat een lokale druktemaker, mevrouw Carmody, zichzelf aanwijst tot de morele scheidsrechter van de gemeen-
schap en besluit dat één iemand van de groep moet worden geofferd om God te sussen. Carmody is een transparant 
hypocriete christen en haar karakter wordt weerspiegeld in de wrede maar religieus vrome Bev Keane uit Midnight 
Mass. 
 
Dat is echter niet het enige beroemde King-verhaal waar Keane's personage aan is 
ontleend. Bev Keane heeft ook een gelijkenis met Carrie White's moeder uit 
King’s debuutroman Carrie, een andere religieuze fanaticus die haar eigen wan-
daden goed praat als zijnde noodzakelijk voor Gods plan, maar anderen veroor-
deelt voor wat zij als zelfs de geringste overtreding beschouwt. Helaas voor de 
personages van Midnight Mass heeft Bev de immorele ijver en overbemoeierige 
houding van Margaret White in combinatie met de populariteit en enthousiaste 
aanhang van de verwrongen Stephen King-schurk uit The Mist. 
 
 

http://www.stephenking.nl/
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Nieuwsflits 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 
 

Inventarisatie  

19-jaar- editie 
Tijdens de inventarisatieperiode hebben 
281 fans ons laten weten dat zij interes-
se hebben in een herdruk (en dus aange-
past ten opzichte van de hardcover 
feesteditie) van het boekje Laurie/De 
Muziekkamer. Je hebt nog maar tot en 
met 30 november de tijd om aan te ge-
ven of je interesse hebt via deze link. 

Zie ook eerdere berichten in Kings Things hierover. Wij 
gaan dit na de 30ste doorgeven aan de agent en hopen 
dat we toestemming krijgen voor een herdruk.  

King en Facebook 
Hij liep rond in Boston, en kwam een verslaggever tegen 
die hem vroeg wat hij van de naamsverandering van  
Facebook vindt. Hij zei daarop dat hij dat niet kon zeg-
gen omdat zij de verslaggeefster van het familiekanaal  
NECN is, maar hij heeft al meer dan een jaar geen Face-
book pagina meer en is daar erg gelukkig mee. Bekijk de 
clip hier. 

Boogeyman  

verfilmd 
Deadline liet begin november 
weten dat The Boogeyman ver-
filmd gaat worden. Hulu gaat 
er een 2 uur durende film van 
maken, en de productie gaat al 
deze winter beginnen in New 
Orleans. Rob Savage zal regise-
ren. Mark Heyman maakte het 
script, en Scott Beck,  Bryan 
Woods, en Akela Cooper maak-
ten het filmscript. 

Het verhaal werd voor het 
eerst uitgegeven in 1978 als 
verhaal in de Nightshift collec-
tion (in Nederland was dat in 
Satanskinderen, als de Boe-
man) dat in magazines ver-

scheen.  

Nadat The Shining een hit bleek, werden deze verhalen 
opnieuw opgepakt en veel ervan zijn verfilmd. Het is 
ook verfilmd als dollarbaby, en die mochten we je ook 
laten zien op ons filmfestival in 2011 en een andere ver-
sie  in 2013, maar verder is dit verhaal in Nederland 
nooit als film uitgebracht. 

De oorspronkelijke korte film was 
echt eng, en ging over het bezoek van 
een man aan een psychiater waar hij 
vertelde hoe zijn kinderen werden 
gedood door een sadistische aanwe-
zigheid, het titelpersonage. Hier is de 
logline voor de film: nog steeds her-
stellende van de tragische dood van 
hun moeder, worden een tienermeis-
je en haar kleine broertje geplaagd 
door een sadistische aanwezigheid in 
hun huis en worstelen ze om hun rou-
wende vader aandacht te laten 
schenken voordat het te laat is. 

 

 

Willy the 

Wierdo 
Willy de Weirdo is 
een nieuw verhaal 
van Stephen King in 
een magazine. Dit 
keer in het Franse 
magazine  
Bifrost. Er schijnt in 
2022 wel een Engels-
talige versie uit te 
komen.  
 

Of het verhaal ook in 
het Nederlands gaat 
verschijnen, is nog 
een groot vraagteken 
op het moment. 

 

Voorwoord van King 
King schreef het voorwoord voor een kof-
fietafelboek over muziekmaker Microwave 
Dave met de titel I’m a Road Runner. Kijk 
hier voor meer info.  

http://www.stephenking.nl/
http://nieuwsbrief.dunesoft.nl/Subscribe.aspx?ClCode=BF336803B445FE54&fbclidmr5Wm_0Y2S7pVieUgK-E0yDkl4AdMg8FNa3-hB_UAYwA
https://www.nbcboston.com/the-ten/stephen-king-talks-facebook-in-boston/2528107/
https://www.nbcboston.com/the-ten/stephen-king-talks-facebook-in-boston/2528107/
https://www.microwavedavemef.org/
https://www.microwavedavemef.org/
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Schrijven à la King 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Leer schrijven aan de hand van Stephen King zelf  

We weten dat er onder onze lezers ook veel schrijvers aanwezig zijn, en  
denken dat we hun een plezier doen om deze nieuwe rubriek voor hen in Kings Things 
te plaatsen. Want, schrijven a la King is echt niet gemakkelijk!  
Wat als je twijfelt aan je werk als schrijver? Wat als het heel veel moeite kost om de 
inspiratie te vinden of het boek/verhaal af te maken? Of wat als je juist helemaal 
vastloopt in al je ideeën en niet weet waar je moet beginnen? In dat geval kun je een 
adviserende schop onder je kont krijgen van de Meester zelf door onder andere het 
boek Over leven en schrijven (Engelse titel: On Writing) te lezen. 

We kennen schrijfcoach Sjoerd de Boer (van www.vanverhaaltotboek.nl) al jaren, en 
hij was ook aanwezig op een van onze eerste fanclubdagen. Hij zal diverse schrijftips 
en adviezen van King bespreken en toelichten.  

Leer schrijven aan de hand van Stephen King zelf (5) 

Dit is het vijfde deel waarbij auteursbegeleider Sjoerd de Boer 
(www.vanverhaaltotboek.nl)  aandacht zal schenken aan praktische opdrachten om te leren schrij-
ven aan de hand van King zelf. Eindelijk kun je zelf aan de slag, gesteund door King met adviezen 

en tips uit onder andere uit het boek Over leven en schrijven en gegeven interviews.  

 

 

 

 

Wie ben ik?  
Ik heb door de jaren heen een rugzak vol kennis 
en ervaringen opgedaan als onder andere au-
teursbegeleider, schrijver en projectredacteur. 
Nu is voor mij de tijd gekomen om mijn droom te 
volgen: via mijn online leeromgeving Van Verhaal 
Tot Boek wil ik andere schrijvers met workshops, 
modules en auteursbegeleiding helpen om inspi-
ratie, motivatie en verdieping te vinden en hun 
(schrijvers)dromen te realiseren. 
Meer weten? Bezoek dan mijn website 
www.vanverhaaltotboek.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHRIJFWEDSTRIJD 

Schrijf je eigen korte horrorverhaal van maximaal 1.500 woorden en maak kans op een prijs naar keuze van  
Van Verhaal Tot Boek. 

Het verhaal mag nieuw zijn, maar ook iets wat je al langer op de plank hebt liggen. Als je klaar bent met schrij-
ven, leg het dan langs de meetlat met Kings belangrijke punten voor schrijven, herschrijven, schrappen en publi-
ceren: 

• Zoek je eigen schrijfstijl (maak het persoonlijk en rauw). 

• Verhalen gaan over mensen en niet over gebeurtenissen; kruip daarom in het hoofd van je personages om hen 
het verhaal te laten vertellen. 

• Laat je niet afstoppen door twijfel, mislukkingen, worsteling of kritiek van andere mensen. Bij de keuze tus-
sen berusting of doorzettingsvermogen, kies altijd voor de laatste. 

 

5 

http://www.stephenking.nl/
http://www.vanverhaaltotboek.nl)
http://www.vanverhaaltotboek.nl)
http://www.vanverhaaltotboek.nl
http://www.vanverhaaltotboek.nl/
http://www.vanverhaaltotboek.nl/
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Schrijven à la King 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

• Sta open voor de verhalen uit je omgeving, open al je zintuigen en dan komen de ideeën vanzelf. 

• Werkt iets, geeft het je plezier? Prima. Werkt het niet? Gooi het weg. 

• Als je personages hun eigen leven gaan leiden, volg ze dan en schrijf op wat er gebeurt. 

• Je hebt geen omslachtige, pompeus opgebouwde zinnen of lange, moeilijke woorden nodig. 

• Je hoeft niet alles tot in detail te beschrijven. Denk er goed over na: staat het in dienst van de voortgang van 
het verhaal of het gevoel van de lezer? 

• Wees heel zuinig met bijwoorden. 

• Schrijf met de deur dicht. Herschrijf met de deur open. Pas als je woorden zo goed mogelijk op papier staan, 
dan kun je een of meerdere proeflezers vragen om met een frisse blik mee te lezen. 

• Als je een verhaal schrijft, vertel je jezelf het verhaal. Als je herschrijft, is het dus je belangrijkste taak om 
alle dingen eruit te halen die niet het verhaal zijn. 

• Herzie de lengte. Formule: 2e versie = 1e versie -10%. Laat het verhaal als het af is even liggen en kijk of je 
het met 10% kunt inkorten door onnodige woorden, beschrijvingen en bijwoorden weg te halen. 

 

Herschrijven (tips) 

• Kort lange zinnen in 

• Verwijder je eigen stopwoorden en -zinnen 

• Kijk kritisch naar details en achtergrondverhalen 

• Dood aan de bijwoorden en passieve zinnen 

 

VERHAAL INSTUREN 

Als je het aandurft: stuur het verhaal op naar sjoerd@vanverhaaltotboek.nl en dan lees ik kosteloos met je mee. Ik 
deel dan mijn tips en adviezen en kan indien 
gewenst ook via WhatsApp of Messenger 
contact opnemen.  

 

Meer weten over de workshops, module of 

auteursbegeleiding?  
Kijk gerust eens op: https://vanverhaaltotboek.nl/winkel/  

TE WINNEN PRIJZEN 

 

Strippenkaart Auteursbegeleiding (120 minuten) - Voor al je schrijf-
vragen (van brainstorm tot redactie) 

 

Module: Hoe creëer je gedenkwaardige personages? - Oefen met het 
maken van karakters aan de hand van observaties, psychologische mo-
dellen en persoonlijkheidstests. 

 

Workshop: Met andere ogen - Schrijf eens een kort verhaal vanuit een 
heel andere opbouw en perspectief. 

 

Workshop: Iedereen is een held - Leer de twaalf stappen kennen om 
een verhaal op te bouwen, o.a. spanningsbogen, structuur en karakter-
ontwikkeling. 

http://www.stephenking.nl/
mailto:sjoerd@vanverhaaltotboek.nl
https://vanverhaaltotboek.nl/winkel/
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 Oplossing prijsvraag vorige maand 

PRIJSVRAAG  

Wist jij op welke boeken deze Halloweenfiguren zijn geïnspireerd? 

 
Dat vonden jullie gelukkig niet zo  
moeilijk: uit HET (IT), The Shining 
en Children of the Corn 
(Satanskinderen). 

 

 

 
Dat wist ook Anna van der Schaaf uit Leeuwarden, die graag het boek  
Minnaar Leugenaar Moordenaar van William van Vooren wilde winnen. 

Dat komt dan ook zo snel mogelijk naar je toe, Anna! Gefeliciteerd! 
 
Niet gewonnen?  Hieronder weer een nieuwe prijsvraag, met nieuwe kansen voor iedereen!  

 Oplossing prijsvraag vorige maand 

Prijsvraag december/januari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De goedheiligmannen hebben een trucje, zodat ze altijd kunnen zien welk cadeautje aan wie gege-
ven moet worden… ze kijken een beetje door het mooie papier heen… 
Weet jij welke boeken er in de verpakking zitten? Mail ons de titels! 
 

Stuur je oplossingen vóór 20 januari 2022 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.  

 

1. De Weerling - Vrijheid van Christopher — C. Petersen (leesexemplaar) 

2. Gebroken — B.A. Paris  

3. Welkom, mijn Prooi — Tais Teng (leesexemplaar) 

http://www.stephenking.nl/
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=prijsvraag%20november
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1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Waarom geen speelfilm? 

Waarom één van de favoriete verhalen van Stephen King  
geen speelfilm is 

 
Ondanks het feit dat Survivor Type één van de favoriete verhalen van auteur Stephen King is, is er een goede re-
den waarom het niet verfilmd is. 
 
Door Cathal Gunning (screenrant.com)  
Gepubliceerd op 22 augustus 2021 
Vertaald door Peter R. van Veen 

  
  

Horroricoon Stephen King vertelde Stephen Colbert onlangs dat Survivor Type één van zijn persoonlijk favoriete 
verhalen van zijn eigen werk is, dus waarom heeft het korte verhaal geen speelfilm, in tegenstelling tot de rest 
van zijn andere als beste beoordeelde verhalen? King heeft een lange en roemruchte carrière (gehad) in de horror-
wereld. Veel romans van de bestsellerauteur zijn tot leven gebracht op zowel het grote als het kleine scherm, 
hoewel niet elke bewerking met lovende kritieken is begroet. 
Voor elke indrukwekkende King-verfilming zoals de versie uit 2017 van IT, is er een door critici verguisde misser, 
zoals Children of the Corn uit 1984. Desondanks blijft het werk van King een populaire inspiratiebron voor horror-
auteurs en filmmakers, wat het verrassend maakt om te horen dat één van de favoriete eigen verhalen van de 
schrijver nog nooit een film is geworden. Volgens een recent interview bij The Late Show With Stephen Colbert, 
zijn Kings favorieten Misery, Lisey’s Story, The Stand, Het Lijk (verfilmd als Stand By Me), Survivor Type en na-
tuurlijk zijn nieuwste roman. 
 
Als je door die lijst kijkt, zal één titel waarschijnlijk opvallen voor volgers van de auteur. Misery en Stand By Me, 
werden beiden veelgeprezen, door Rob Reiner geregisseerde bewerkingen in de jaren '80, terwijl Lisey's Story on-
langs een ondergewaardeerde AppleTV-miniserie werd. Met een goed ontvangen miniserie in de jaren ‘90 en een  
remake in 2020 die niet in goede aarde viel, heeft The Stand een minder indrukwekkende schermgeschiedenis, 
maar deze deurstopper heeft toch twee keer het scherm gehaald. Hoewel het korte verhaal onlangs werd bewerkt 
tot een korte animatie voor Shudder's Creepshow Halloween special, heeft Survivor Type nooit een verfilming ge-
kregen, in tegenstelling tot de rest van de lijst. Iedereen die bekend is met het onderwerp kan waarschijnlijk be-
grijpen waarom, maar voor degenen die het niet weten, is het de moeite waard om te kijken naar één van King's 
favoriete - en donkerste - verhalen. 
 
 

Survivor Type uitgelegd 
 
Ondanks het feit dat het geen conventioneel monster, seriemoordenaar of bovennatuurlijke 
elementen bevat, heeft Survivor Type het opmerkelijke onderscheid dat het één van King's 
verhalen is waarvan de auteur toegeeft dat het "te ver ging" voor zijn smaak. Survivor Type, 
uit de korte verhalen bundel Skeleton Crew, is een gruwelijk verhaal waarin een drugs smok-
kelende arts neerstort op een onbewoond eiland en langzaam verhongert terwijl hij vertelt 
hoe hij daar terecht is gekomen. Ondanks de hardheid van die premisse is het een zwart, 
grappig verhaal en is de opeenstapeling van karma van de dokter bij vlagen somber humoris-
tisch, maar het einde (waarin de wanhopige held zichzelf begint te kannibaliseren) deed 
zelfs King ineenkrimpen. Het uitgangspunt van het verhaal is dat de dokter zijn laatste ge-
dachten op schrift zet voor het geval hij ooit wordt ontdekt of gered, een vooruitzicht dat 

http://www.stephenking.nl/
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1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Why one of Stephen King 

uiterst onwaarschijnlijk lijkt wanneer de laatste pagina hem laat mompelen over zijn vingers die "lijken op lange 
vingers", dankzij zijn honger. 

 
Waarom er geen speelfilm van “Survivor Type” is 

 
Hoewel veel films zijn gemaakt op basis van Stephen King’s korte verhalen, zou het onderwerp van Survivor Type 
ongetwijfeld niet aansprekend zijn voor het reguliere publiek, omdat de hoofdrol zowel moreel troebel is als gelei-
delijk minder gemakkelijk te begrijpen naarmate het verhaal vordert. Zijn gruwelijke beproeving wordt in onver-
schrokken bewoordingen weergegeven en hij is een moeilijk personage om sympathie voor te hebben, waardoor 
elke filmversie moeilijk te verkopen is. Dit is dubbel waar aangezien zelfs King zelf het verhaal een tikkeltje te 
intens vond, omdat veel van de meer uitgesproken beschrijvingen van de schrijver (zoals IT's beruchte rioolscène) 
al uit bewerkingen van zijn werk moeten worden verwijderd om te voorkomen dat kijkers zich ervan vervreemden. 
 

De echte reden dat er geen Survivor Type-film is 
  
Buiten de voor de hand liggende intensiteit van het onderwerp, is er nog een andere, minder geciteerde reden 
waarom Survivor Type nooit bewerkt is tot bioscoopfilm. Uiteindelijk hebben King-verfilmingen zoals IT Deel 2 er 
niet voor teruggedeinsd om harde inhoud weer te geven, maar het zijn bewerkingen van visueel spectaculaire, 
dramatische verhalen. In de praktijk is Survivor Type één van King's minder filmische inspanningen, en leunt het 
veel meer op de interne monoloog van zijn verteller dan op indrukwekkende visuals. In Survivor Type is het enige 
personage op het scherm voor het grootste deel van de film de verteller, en het geleidelijke besef dat hij zijn toe-

http://www.stephenking.nl/
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1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Why one of Stephen King 
vlucht moet nemen tot zelfkannibalisatie is meeslepend in tekstvorm, maar zou op het scherm waarschijnlijk al 
snel vervelen omdat hij geen co-sterren heeft om uit te spelen (behalve een ongelukkige, kortstondig levende vo-
gel). Kijkers willen over het algemeen dat de schurken van zelfs de meest gore horrorverhalen tastbare bedreigin-
gen zijn in plaats van existentiële. Mike Flanagan (The Haunting of Bly Manor) zijn versie van Kings oppervlakkig 
vergelijkbare Gerald’s Game, bevat een misvormde seriemoordenaar die de heldin achtervolgt, zodat haar hache-
lijke situatie (vastgeketend aan een bed in the middle of nowhere nadat haar man sterft) niet helemaal van bin-
nenuit komt. Zonder een dergelijk subplot zou een film van Survivor Type gemakkelijk kunnen aanvoelen als The 
Shallows zonder de haai of erger, als Cast Away zonder de inspirerende elementen. 
 

Survivor Type’s officiële (en onofficiële) verfilmingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Creepshow Halloween-special deed een bewonderenswaardige poging om het verhaal tot leven te brengen, de 
gore details enigszins in te korten en te vertrouwen op animatie om het verhaal minder misselijkmakend te ma-
ken. De troef van de special was het casten van de ideale antiheld Kiefer Sutherland, die de hachelijke situatie 
van de verteller tot leven brengt met dezelfde norse intensiteit die hij Ace Merrill decennia eerder gaf. Daarvóór 
kreeg Survivor Type een onofficiële tekenfilm-verfilming in A Treehouse of Horror van The Simpsons, waarin Ho-
mer zichzelf begint te kannibaliseren nadat hij thuis is achtergelaten zonder etenswaren.  
Hoe bizar het ook lijkt, zowel de officiële als onofficiële verfilming van Survivor Type delen creatief DNA. Beide 
gebruiken het medium animatie om de grofste momenten van het verhaal verteerbaar te maken en beide ontgin-
nen donkere humor uit de hachelijke situatie van hun hoofdpersoon - hoewel de grappen weliswaar een stuk bre-
der zijn in het Simpsons-segment. Zodra Homer broccoli afwijst ten gunste van zichzelf, geeft de onnozelheid het 
een heel ander vooruitzicht dan het originele horrorverhaal, hoewel deze versie nog steeds de woede opwekte van 
sommige commentatoren die klaagden dat de inhoud ervan te gruwelijk was, zelfs in cartoonvorm. Het haalt wel-
licht niet de hoogten van eerdere Simpsons Treehouse of Horror-delen, maar het is niettemin een indrukwekkende 
prestatie dat de langlopende serie recht wist te doen aan zowel de humor als de grove elementen van één van 
King's favoriete verhalen. 

http://www.stephenking.nl/
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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, hard-
covers, 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 natuur-
lijk 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!  

 MERCHANDISE & SPONSORING 

D E C  2 0 2 1 - J A N  2 0 2 2        1 8 E  J A A R G A N G  N R :  1 0        S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

 
HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF! 

 

 

 

Hebbedingetjes 
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise: 
winkelwagenmuntjes, kettingen en poppetjes. En er 
zijn linnen tasjes met een langhengsel te be-
stellen (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 bestel-
len, 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, bij boekwinkeltje Stephen King Fans, of 
aankopen deed/doet tijdens de boekenmarkten in De-
venter, Utrecht en Tilburg! 

Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug, 
dan kunnen we dit blijven doen!  

En nog veel  meer!! 

http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.marktplaats.nl/verkopers/9000342.html
http://www.stephenking.nl/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/
http://www.stephenking.biedmeer.nl
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1 april! Kik-

ker in je bil!

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 gelimiteer-
de 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… Krankzin-
nig? 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 

Dolan’s Cadillac 

 

 

 

 

 

 

D
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In 1989 brengt Lord John Press (US) 3 verschillende uitgaves uit van deze 
titel. De Signed Limited Edition (1.000 exemplaren) kostte $100,00 en had 
geen dustjacket en slipcase. Het was wel gesigneerd door Stephen King. De 
illustrator was Robert Schneider. 

Signed Limited Edition 

http://www.stephenking.nl/


 

 

D E C  2 0 2 1 - J A N  2 0 2 2        1 8 E  J A A R G A N G  N R :  1 0        S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

 

 

1 april! Kik-

ker in je bil!

The Stephen King Collectibles 

Pagina 17 

 

 

 

 

 

 

D
o
o
r:

 P
it
o
u
 S

p
ru

it
 

http://www.stephenking.nl/
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 Tevens werden er 250 Presentation Copies voor de prijs van $250,00 uitgegeven. Deze hadden ook geen 

slipcase en dustjacket, maar waren wel gesigneerd door King. De illustrator was wederom Robert Schneider 
en de eerste uitgave hiervan was voor Tabitha King bestemd. 

Presentation Copy 

http://www.stephenking.nl/
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Hierboven de eerste uitgave voor de vrouw 
van King, rechts de rest van de 249 uitgaves 
voor het ‘normale gepeupel’…. 

http://www.stephenking.nl/
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De Lettered Edition (26) had 
wel een slipcase en kostte $2.000,00. 

http://www.stephenking.nl/
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De Signed Limited Edition is tegenwoordig $750,00 waard. De Presentation Copies leveren ongeveer $500,00 
op en voor een Lettered Edition moet je diep in de buidel tasten, namelijk $3.500,00. 

Signeerpagina Lettered Edition 

http://www.stephenking.nl/
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Terminologie:  
Slipcase:  Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming. 
Dustjacket: Een stofomslag om het boek. 
Signed Limited Edition: Een genummerd exemplaar, wereldwijd kleiner in oplage dan een Gift Edition, dat is 
gesigneerd door Stephen King en door de illustratoren. 
Lettered Edition: Een exemplaar met wereldwijd een zeer kleine oplage (26/52) aangeduid met een letter
(bijv. A of AA) dat gesigneerd is door Stephen King en door de illustratoren. 

Deze slipcase kon nog besteld worden voor de overige uitgaves. 

Helaas bezit ik (nog) geen exemplaar van deze titel 

http://www.stephenking.nl/
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door  
Chrissy  
 
Alle data 
onder  
voorbehoud  
van de 
uitgever 

 

 Datum: Soort: Details: 

 

 Blu ray / 
DVD 

Stand (The Stand) remake 2021 
8719372014448 BR 
8719372014431 DVD  
587 minuten 

 

verschenen paperback 
(POD) 

Lisey’s verhaal (filmeditie)  
9789021030098 Luitingh 
528 pagina’s voor 24,99 

 

? paperback Revival (Special Book & Service 2021) 
prijs en omslag nog  
onbekend ISBN 9789021027456  

 

? paperback Mr. Mercedes (Special Book &  
Service 2021) prijs en omslag nog 
onbekend ISBN 9789021027555 

 

januari 2022 premium  
pocket 

Christine ISBN 9789021028897 
voor 10 euro 

 

USA: mei 2022  Gwendy’s Final Task  
door King & Chizmar 

Wordt NIET in het Nederlands  
uitgegeven.  
Zie bericht nieuwsflits  
september 2021 

WORDT VERWACHT NEDERLAND 

 

door  
Chrissy  
 
Alle data 
onder  
voorbehoud  
van de 
uitgever 

http://www.stephenking.nl/
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de Stephen King Fanclub 
wenst je fijne feestdagen toe! 

 

http://www.stephenking.nl/
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door Chrissy  

   BOEKRECENSIE 

Zo’n mooi meisje van Carla Kovach 

 

 
Door Tinny 

Oorspronkelijke 

titel:   

Her Pretty Bones 

Auteur:  

Tais Teng 

Uitgever:  

Boekerij 

 

Jaar van uitgifte:  

2021 

Aantal pagina’s:   

352 

ISBN:  

9789022593530  

Link/urls:  

Uitgever 

9 
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Als groot fan van MJ Ar-
lidge doet de cover van dit 
boek meteen denken aan 
verhalen over Helen Grace. 
Zo’n mooi meisje is echter 
van de hand van Carla Ko-
vach en vormt het derde 
deel in haar Gina Harte 
reeks. Opnieuw een stoe-
re, vrouwelijke recher-
cheur die haar eigen rug-
zak met problemen mee-
sleept terwijl ze leeft voor 
haar werk.  

Met zoveel gelijkenissen 
nog voor het verhaal is 
gestart, zijn de verwach-
tingen niet hoog gespan-

nen. Meestal weten de navolgers van be-
kende auteurs niet hetzelfde niveau te 
behalen als hun voorganger. Kovach weet 
die twijfel echter onmiddellijk weg te ne-
men.  

Bij de eerste zin sleurt ze je het verhaal in 
om je pas los te laten op het einde. Dat 
doet ze op een uitstekende snelheid. De 
spanning is continu te voelen, 
zelfs wanneer er scènes tussen-
door komen die weinig of niets 
met de lopende mysteries te 
maken hebben. De absolute 
grote kracht van het verhaal is 
Kovach haar vermogen om haar 
personages leven in te blazen. 
Het zijn allemaal mensen met 
hun eigen plus- en minpunten 
die erg herkenbaar zijn. Dat 
maakt het geheel geloofwaar-
dig, wat de spanning ten goede 
komt. Het continue wisselen 
tussen de belevingen van de 
verschillende personages levert veel infor-
matie op, zonder het gevoel te geven dat 
het louter als bladvulling moest dienen. 
Iedereen die wordt opgevoerd, heeft een 
functie, wat extra knap is gezien veel be-
kendere auteurs vaak in de val trappen om 
dat niet te doen. Tot slot is het ook fijn om 
pas helemaal op het einde echt honderd 
procent zeker te zijn dat je de puzzelstuk-
jes goed in elkaar wist in te passen. Er zijn 
genoeg hints om je vermoedens te staven, 
maar je hebt het einde nodig om het hele-
maal te kunnen verifiëren. 

Alle fans van Arlidge zullen zich zeker kun-
nen amuseren met deze thriller. Ik ben in 
ieder geval fan en kijk er naar uit om ook 
de twee voorafgaande delen te lezen. Dat 
is echter niet nodig om dit verhaal te kun-
nen begrijpen. Wanneer wordt verwezen 
naar eerdere gebeurtenissen, gebeurt dat 
helder genoeg om de grote lijnen te begrij-
pen. 
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In het thrillergenre zijn er onnoemelijk veel titels te vinden, 
elk met hun eigen plus-en minpunten. Zelf ben ik niet kieskeu-
rig in wat ik voor de kiezen krijg. Zolang het thrillerelement 
deftig is uitgewerkt, ben ik al lang tevreden. Toch heb ik een 
speciale plaats in mijn lezershart voor historische thrillers. Niet 
alleen moet een auteur ervoor zorgen dat de spanning aanwe-
zig is, de achtergrond moet ook kloppen. Er valt net iets min-
der vrijheid te nemen met de realiteit dan met een hedendaag-
se thriller.  

Ik begon dan ook vreselijk benieuwd aan dit boek. Niet alleen 
omdat het zich afspeelt in Wenen in plaats van de vaak Angel-
saksische locaties, maar ook door de insteek. Vermoorde 
dienstmeisjes die zijn gespiesd, een toegepaste praktijk bij 
ondoden. Een leuke setting met een luguber tintje. 

Meteen van bij het begin grijpt Pötzsch je bij de kladden en 
laat je niet meer los. Zijn beschrijvingen van het 19de eeuwse 
Wenen is enorm sfeervol waardoor je je zonder moeite ter 
plaatste waant. Met inspecteur Leopold von Herzfieldt, telefo-
niste Julia Wolf en doodgraver Augustin Rothmayer zet hij 
boeiende, authentieke, levensechte personages neer die op 
een geloofwaardige manier doorheen het verhaal en hun leven 
laveren. De keuze om elk hoofdstuk te laten beginnen met een 
stuk uit het doodgraversboek is niet alleen interessant, maar 
ook uitermate passend. De sfeer zit dus in ieder geval uitste-
kend. 

Naast de sfeer is ook het thrillerelement mooi uitgewerkt. De 
gruwelijke staakmoorden vormen een goede uitdaging die teza-
men met nog enkele andere losse draden moeten worden ver-
bonden. De manier waarop het onderzoek verloopt leest realis-
tisch met de nodige tragere stukken afgewisseld door snellere 
interactie. Het zorgt in ieder geval voor een uitstekend tempo 
waarbij je als lezer steeds even veel puzzelstukken krijgt als 
de onderzoekers zelf, met een bevredigend einde als sluitstuk. 

Het is zoeken naar minpunten in deze geweldige thriller waar-
bij ik enkel kan aanhalen dat de korte scène die is geschreven 
vanuit het perspectief van een slachtoffer, overbodig is. Het 
wisselen tussen Leopold, Julia en Augustin volstaat ruimschoots 
om het verhaal te dragen en perspectieven te bieden. Ook is 
het uiteindelijke lot van een van de bijpersonages niet erg be-
vredigend te noemen, hoewel het perfect pas binnen de tijd-
geest. 

Dit is absoluut een aanrader voor elke fan van het historische 
thrillergenre! Een uitmuntend geschreven verhaal dat het begin 
vormt van Pötzsch zijn eerste thrillerserie. Ik kijk al uit naar de 
vervolgen! 

http://www.stephenking.nl/
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Een promo in de plaatselijke 
boekenwinkel liet me een 
flink aantal jaren geleden 
kennismaken met de be-
faamde MJ Arlidge. Ik herin-
ner me dat de cover van zijn 
boek me meteen aansprak. 
De combinatie van het kin-
derversje met de achter-
grond sprak tot de verbeel-
ding. Eens thuis werd mijn 
vermoeden bevestigd. Ik las 
het verhaal in één ruk uit en 
ging onmiddellijk op zoek 
naar de andere delen die 

gelukkig al waren uitgebracht. Sindsdien staat Arlidge op 
mijn nooit-een-miskoop-lijst.  

Daarom is er geen seconde twijfel wanneer ik de kans 
krijg om Twee kleine visjes te recenseren. Deze kleine 
paperback omvat twee novel-
les, Alles in de wind en Schuit-
je varen, waarbij de lezer het 
verleden van Helen Grace in 
kan duiken. Voor diegenen die 
nog geen verhaal van Arlidge 
lazen: Helen Grace is de getor-
menteerde inspecteur rond 
wie zijn bekendste reeks is 
opgebouwd. 

Arlidge begint met een inlei-
ding waarin hij de reden voor 
de novelles uitlegt. Daarna 
volgt Alles in de wind waarin 
Helen haar leven als vijftienja-
rige aan bod komt. In Schuitje 
varen volgen we haar in haar stage bij de verkeerspolitie 
nadat ze is afgestudeerd aan de politieacademie. Hoewel 
beide verhalen vermakelijk zijn, voelen ze toch ook een 
tikkeltje overbodig. Heel wat van de informatie die aan 
bod komt, is in de reeks reeds aangehaald. Je mag dan 
nu wel meer details krijgen, echt heel fris en nieuw leest 
het niet. Ook is maar de vraag in hoeverre het nodig is 
om de jongere versie van Helen te leren kennen.  

In Schuitje varen laat hij Helen’s bekende intuïtie aan 
het werk gaan, maar dan in een compacte versie. Net die 
beperking haalt de geloofwaardigheid die zijn reeks ken-
merkt onderuit. In plaats van een logische, langzame 
opbouw waar de nodige twijfels en hindernissen zijn op-
geworpen, zit hier de vaart immers heel snel in. Daardoor 
heeft het meer allures van een actieboek dan een thril-
ler. Het helpt niet dat Helen daarbij als een soort van 
magische Rambo doorheen het verhaal gaat. Dan heb ik 
het niet per se over haar acties, want ook als volwassene 
zijn die aan de impulsieve kant, maar wel over de licha-
melijke gevolgen van die acties. 

Kortom, Twee kleine visjes laat zich nog het best om-
schrijven als een Arlidge light. Een zeer uitgeklede versie 
van zijn kunnen die kan dienen als een soort van opstapje 
naar zijn ‘echte werk’. Toch blijft Arlidge een aanrader 
en zullen diehard fans dit kleine inkijkje in Helen’s leven 
ongetwijfeld weten te appreciëren. 

http://www.stephenking.nl/
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Overlevingsaantekeningen 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Eerder lieten we je in deze rubriek al het verhaal van Leo van Damme lezen met de titel 
Twee heren voor mijnheer Dexter. En toen beloofden we je al dat we nog een verhaal van 
hem wilden plaatsen. Dat is De man die van Hemmingway hield, en je treft het hieronder 
aan. En hopelijk heb je lekker de tijd in de kerstvakantie!  
 
Ook een verhaal insturen? Zie deze pagina voor de voorwaarden.  
 
Leo Van Damme uit België (1959) is niet bepaald een veelschrijver. Hij publiceerde met 
mondjesmaat artikels en verhalen in verscheidene periodieken waaronder Gazet van Antwer-
pen, Gierik/Nieuw Vlaams Tijdschrift, ’t Kofschip, Kruispunt, Deus ex Machina ...  
Hij schreef ook enkele toneelstukken en hoopt in de toekomst wat meer tijd te kunnen vrij-
maken om te schrijven.  
 
Heel veel plezier met:  
 
 

De man die van Hemmingway hield  
1. 

Zand. Zo ver hij kon zien was er zand, dat wil zeggen: tot aan de zwarte, driehoekige pieken van de Haaietandber-
gen.  
“Je moet er niet aan denken,” zei Peter. “Niemand komt hier weg en van degenen die het wel gelukt is, heeft men 
alleen de botten teruggevonden.” 
“Jij weet niet waar ik aan denk,” antwoordde Bob met zijn gezicht tegen de tralies. 
“Ik weet deksels goed waar je aan denkt,” zei Peter. “Maar het went wel. Je zult je er vroeg of laat bij neerleg
gen. Niemand komt hier levend vandaan. Niet in twintig jaar.” 

 

De staatsgevangenis no. 61 lag midden in de woestijn, als een gestrand schip in een zee van zand. Overdag was er 
de hitte en ‘s nachts de kou - overdag de zon en het geluid van de pikhouwelen op de harde steen en ‘s nachts de 
kille, metalen stilte. Er zaten alleen mannen, met middellange tot lange celstraffen. Hun verleden was uiteenlo-
pend, maar het lot had hen samengebracht. Ze moesten dwangarbeid verrichten. Ze werden in de morgen naar de 
kwarts- of grindgroeven gebracht en wanneer ze ‘s avonds terugkeerden, ontbrak er altijd wel iemand. 
 
Op de gang klonk geroep en daarna was er het geluid van verschuivende grendels. 
“Wat gebeurt er?” vroeg Bob. 
“Presentie,” antwoordde Peter. “Kijken of iedereen er nog is. Of iedereen nog leeft.” 
Hij maakte een gebaar met een vinger langs zijn keel. “‘s Morgens is er altijd wel iemand dood.” 
Ze gingen in de gang staan, in de houding. De bewakers liepen de rijen af, riepen namen en nummers. Toen ging 
iedereen zijn cel weer in. 
“Wanneer krijgen we te eten?” vroeg Bob. “We krijgen toch iets te eten voor we vertrekken, neem ik aan?” 
“Ja, varkensvoer,” antwoordde Peter. “De honden krijgen beter te schaften. Maar er zijn mensen op de wereld die 
helemaal niets te bikken krijgen, dus je hoort mij niet klagen.” 
“Vast wel,” zei Bob. Hij stond met zijn handen om de tralies alsof hij er de sterkte van uitprobeerde. 
“Je hoeft jezelf niet te kwellen,” zei Peter. “Het is volstrekt zinloos.” 
“Vast wel,” zei Bob weer. 
“Niemand komt hier vandaan.” 
Ze werden afgeleid door het geroep van de bewakers. 
“Etenstijd,” zei Peter. “Neem je eetketeltje en ga in de rij staan. En nog iets: als je je wilt verhangen, doe het 
dan niet in mijn bijzijn. Na de vorige keer kan ik het echt niet meer hebben. En het geeft zo’n vreselijke smeer-
boel bovendien.” 
“Maak je maar niet ongerust,” zei Bob. 
 
 
Het eten tartte elke verbeelding. Ze hadden exact vijf minuten voor een schotel smurrie die ze hier stoofpot 
noemden. 
“Komt me niet onbekend voor,” zei Bob met een blik in zijn eetketeltje. “Ik heb ooit in 
iets dergelijks getrapt.” 
“Eet nu maar,” zei Peter zonder opkijken. “Je zult je krachten nodig hebben.” 
Toen was de tijd om en ze liepen naar de wagens die hen naar de groeve zouden brengen. 
“Hoeveel heb je nog te gaan?” vroeg Peter terwijl ze de binnenplaats overstaken. “Tien, 
twintig, dertig jaar?” 
“Doet het er wat toe?” 
“Nee, eigenlijk niet. Niemand houdt het hier toch langer dan vijf jaar uit.” 
Ze werden de vrachtwagens ingedreven als waren ze dieren. De bewakers schreeuwden, 
maar het sorteerde niet veel effect. Ze schreeuwden altijd. Bob en Peter schoven aan op 
de harde houten banken. 
“Wat is dat daar?” vroeg Bob en hij wees naar een vrachtwagen zonder huif, de laatste in 
de rij. 
“Je bedoelt die grote zakken in de laadbak?” 

http://www.stephenking.nl/
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“Ja.” 
“Jute is goedkoper dan hout, weet je.” 
“Dan hout?” 
“Dan doodkisten,” zei Peter. 

De rit duurde bijna een uur, maar ze hadden niet meer dan zes of zeven mijl afgelegd. 
De bewakers maakten de kettingen los en de mannen stegen uit. Ze werden ingedeeld 
in groepjes. Bob en Peter kregen een pikhouweel in de handen. 
“We hebben geen geluk vandaag,” zei Peter. “Ik rijd liever met de kruiwagen. Maar het kan niet alle dagen feest 
zijn.” 
“Je meent het,” zei Bob en hij keek naar het houweel in zijn handen. Hij had nog nooit met zo’n ding gewerkt. 
“Je leert het snel genoeg,” zei Peter. 
Toen klonk er een fluitsignaal en ze verzamelden bij de centrale werkpost. 
“Taakverdeling,” verklaarde Peter. “We nemen de oostelijke flank van de berg, niet eens zo slecht in verband met 
de zon. Na het volgende fluitsignaal gaan we aan het werk en dan wordt niet verondersteld dat we nog praten. Om 
het halfuur krijgen we een slok water. Tegen de middag is die slok al flink lauw. Een goede raad: je houdt best alle 
water in je lichaam, ook met een volle blaas.” 
“Ik zal eraan denken,” zei Bob en hij keek naar de zon die van achter de bergen oprees. 
“Je zult ze nog leren haten,” zei Peter. “Je zult ze meer haten dan wat ook ter wereld. De zon bedoel ik.” 
 
Tegen de middag kwam de truck met het eten. Dat was een soort compote, grauwgroen, met de smaak van sinaas-
appelen. 
“Je weet nooit wat ze erin doen,” zei Peter onder het eten. “Maar er gaat ongelooflijk veel chemisch spul in. Pil-
len. Aspirine en zo. En antibiotica natuurlijk. Vadertje Staat heeft het goed met zijn kostgangers voor.”  
Hij begon te lachen. 
“Je houdt me voor de gek,” zei Bob. 
“Nee, helemaal. Ze doen er kamfer in tegen de speeldrift. En een stuk of wat andere dingen om ons rustig te hou-
den. Heb ik zelf gezien toen ik keukenkarwei had. Maar het helpt niet echt, het went na een poos, zie je. En ik 
denk dat het X ook niets kan schelen. Hij stuurt gewoon een paar mannetjes op je af en daarna ben je zo rustig als 
wat.” 
“Je had het over ‘X’.” 
“De directeur. Niemand heeft hem ooit gezien.” 
Toen klonk het signaal voor het werk en ze gingen weer aan de slag, zwijgend, in rijen, terwijl de zon boven hun 
hoofden op haar hoogste punt stond. Het water dat ze te drinken kregen, was nu bijna handwarm en het knarste 
tussen de tanden. Na verloop van tijd werden de schaduwen langer, maar de zon scheen nog altijd even ongenadig. 
Ze zagen twee keer hoe iemand werd weggebracht, afgevoerd naar de barak van de werfopzichter. 
“Zonnesteek?” vroeg Bob toen de bewaker even niet oplette. 
Maar Peter antwoordde niet. Hij hakte alleen nog harder op de steen in. 

 

2. 

 

“Je hebt nog niet op mijn vraag geantwoord,” zei Peter. 
Ze waren weer in hun cel en ze hadden het avondeten gehad. Bob had 
een brief zitten schrijven, maar na enige tijd begonnen de woorden 
moeilijk te komen en hij had zijn pen opzij gelegd. 
“Wel?” vroeg Peter. 
“Wat?” vroeg Bob. 
“Hoeveel heb je gehad?” 
“Tien jaar.” 
“Wat heb je gedaan?” 
“Niks.” 
“O, je bent er zo eentje. Meneer Onschuld … Nou goed, het gaat me ten-
slotte niets aan.” 
Hij draaide zich om op zijn brits, met zijn gezicht naar de bekraste 
muur. Het incident leek gesloten. 
“Vertel me eerst wat jij gedaan hebt,” zei Bob toen. 
Peter ging weer op zijn rug liggen. Hij zei: “Een vent vermoord. Maar ik had de beste advocaat van de stad en dus 
werd het doodslag. Ik kreeg vier jaar, elf maanden en eenendertig dagen.” 
Hij keek Bob opeens aan. “Je vindt me een zak, hè? Dat ik de hele dag loop te grijnzen en met alles de spot drijf.” 
“Helemaal niet,” antwoordde Bob. 
“Als je een andere celmaat wilt …” 
“Het is prima zo,” zei Bob. 
“Nee, echt.” 
“Het hoeft niet,” zei Bob nog eens. 
Peter ging weer liggen. Hij vroeg: “Wat deed je voor de kost, voor ze je naar de woestijn stuurden?” 
“Ik schreef boeken.” 
“Warempel.” Hij keek Bob aan met een mengeling van ongeloof en wantrouwen. Toen zei hij: “Wat maakt dat ze 
een schrijver tien jaar laten brommen?” 
“Ik heb een boek geschreven.” 
“Allicht.” 
“Het gaat niet om zomaar een boek, maar om wat erin staat.” 

http://www.stephenking.nl/


 

 Pagina 30 

 

 

D E C  2 0 2 1 - J A N  2 0 2 2        1 8 E  J A A R G A N G  N R :  1 0        S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

De man die van Hemmingway hield - Leo van Damme 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

“De Wet op de Afwijkende Meningen?” 
Bob knikte. 
“Tjee,” zei Peter en hij telde barsten in het plafond. “Dan kun je nog beter iemand om zeep helpen.” 

“De eerste jaren zijn de kwaadste,” zei Peter na een poos. “Hoe eerder jij je er overheen hebt gezet, hoe 
beter. Het heeft geen zin te zitten kankeren. En onthoud dit: zelfmoord is iets voor lafaards.” 
“Ik denk dat daar juist moed voor nodig is,” zei Bob. 
Hij stond weer voor het raam en keek over de woestijn uit naar de toppen van de bergen. 
“Hoe ver zou het zijn?” vroeg hij. 

“Je bent krankzinnig,” antwoordde Peter. “De honden halen je sowieso in en het is een ellendige manier om te  
sterven.” 
“Dat was mijn vraag niet,” zei Bob. 
Peter keek hem aan. 
“De bewakers hebben er een sport van gemaakt en ze sluiten weddenschappen af. Gun het hen niet, Bob.” 
 
En opeens was het voorbij - was het helemaal anders. Aan het eind van de week kwamen ze Bob halen. Hij kreeg 
niet eens de tijd om afscheid te nemen. Hij dacht alleen iets in Peters ogen te lezen, maar wist niet precies wat. 
Bob volgde de bewaker door de gangen en naarmate ze verder liepen, werd de steen in zijn maag groter en zwaar-
der. Hij had gehoord van de strafcellen waar ze mensen zonder reden in stopten, alleen omdat de bewakers niets 
anders te doen hadden. 
“Waar gaat de rit heen?” probeerde Bob, maar de bewaker gaf geen kik. 
“Mag je niets zeggen? Mag ik echt niet weten wat er aan de hand is?” vroeg Bob. 
“Zwijgen!” antwoordde de bewaker en toen: “Ik moet je bij de directeur brengen.” 
“Bij X? Waarom?” 
“Zelfs als ik dat wist, zou ik niets zeggen.” 
Ze staken de wandeling over. Er stonden twee mannen met koerkarwei en ze keken Bob aan met dezelfde blik als 
Peter daarnet. 
“We zijn er bijna,” zei de bewaker. 
Ze gingen een kleiner, fraaier gebouw binnen waar het aangenaam koel was en naar rozen geurde. Ze liepen een 
gang door en bleven staan voor een deur uit gepolitoerd mahonie. Op het koperen plaatje naast de belknop stond 
WARDEN. 
“Ga maar naar binnen,” zei de bewaker met zijn knokkels tegen de deur. “Vooruit, je hoeft niet bang te zijn.” 
 
Na een lichte aarzeling ging Bob het vertrek binnen. 
Dit was inderdaad het kantoor van de gevangenisdirecteur. Het was ruim, modern ingericht, met ladekasten uit 
tropisch hardhout, en een wand vol boeken en planken die doorbogen onder kunst of kitsch. De Picasso aan de 
muur zag er verdacht echt uit. 
In het midden van de kamer stond een groot bureau met een vrije leren stoel ervoor.  
De directeur zat aan het bureau. Hij was een man van een jaar of veertig, vrij gewoontjes gekleed, en hij leek 
helemaal niet op de onmens zoals hij werd voorgesteld.  
Hij was verdiept in het een of ander dossier en het duurde een hele tijd voor hij reageerde op de komst van de 
bezoeker. Uiteindelijk raapte hij de stukken van het dossier bijeen en borg ze in een mapje. Bob merkte dat het 
mapje zijn naam droeg. 
De directeur keek hem aan. 
“Je bent dus een schrijver,” zei hij. 
Het was geen vraag, maar een vaststelling. 
De directeur maakte een gebaar in de richting van de vrije leren stoel en Bob nam wat 
onwennig plaats. Daarna stak hij Bob een sigarenkistje onder de neus, vroeg: “Je rookt 
toch?” en pakte er intussen zelf een. 
Bob keek vol ongeloof naar het kistje. 
“Toe maar,” drong de directeur aan. 
Bob pakte voorzichtig een sigaar. 
“Davidoffs,” zei de directeur. “Ze kosten vijftig cent per centimeter.” En hij knipte een gouden aansteker aan. 
Bob dacht: zie me hier zitten met een dure sigaar in een leren fauteuil. Hij dacht aan Peter en de anderen die ste-
nen kapten in de brandende zon. Hij zoog aan zijn sigaar en vroeg zich af waarom hij geen stenen kapte. 
“Wat drink je?” vroeg de directeur terwijl hij zich boog over het barmeubel in de hoek van de kamer. “Is een 
daiquiri goed, Bob, of heb je liever een mojito?” 
“Een daiquiri is oké, meneer,” antwoordde Bob die zich begon af te vragen of hij hallucineerde. 
De directeur zei: “Ik doe er het sap van een halve grapefruit en zes drupjes marasquin in.” 
“Het is prima zo, meneer.” 
“Dat zou ik denken,” antwoordde de directeur, in de weer met glazen en flessen. En zonder op te kijken: “Je bent 
dus een schrijver.” 
“Eigenlijk ben ik journalist, meneer.” 
“Dat is hetzelfde.” De directeur deed rum en limoensap in de glazen. “Dat is precies hetzelfde … Kijk, ik doe er 
flink veel ijs in. Op een dag als deze mag het wat meer zijn.” 
Hij gaf Bob zijn daiquiri en ze klonken. 
De cocktail was verbluffend lekker. 
“En?” vroeg de directeur. 
“Heerlijk,” antwoordde Bob naar waarheid. 
“Dacht ik wel. Het is een beproefd recept namelijk. Maar goed, ter zake nu … Je vraagt je ongetwijfeld af waarom 
ik je geroepen heb. Wat denk je, Bob, zie je het zitten, tien jaar stenen bikken? Dat is toch niets voor jou. Je bent 
geen dief of oplichter of moordenaar. Je bent van een beter slag dan die barbaren. Je hebt gestudeerd en een 
graad behaald. Je hebt drie boeken geschreven.” 
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“Over het verkeerde onderwerp, met uw permissie.”  
“Daar spreek ik me niet over uit. Ik ben geen magistraat. Laat ik stellen dat ik een zekere sympathie voor je koes-
ter. Bewondering ook. Je moet maar het lef hebben. Daarom heb ik zo met je te doen, Bob. Wat een verspilling 
van talent! En daarom ook bied ik je de kans er iets van te maken, hier tussen deze muren.” 
De directeur zette zijn glas opzij. Hij vroeg: “Heb je wel eens van Ernest Hemingway gehoord?” 
“Natuurlijk,” antwoordde Bob. “Wie heeft er nog nooit van Ernest Hemingway gehoord?” 
 
“Juist,” knikte de directeur. “Ernest Hemingway. Amerikaans schrijver. Leefde van 1899 tot 1961. Journalist, 
avonturier, rokkenjager. Was de held uit zijn eigen boeken. Schreef onder andere A Farewell to Arms, For Whom 
the Bell tolls en The old Man and the Sea. Kreeg in 1954 de Nobelprijs …”  
Hij brak de opsomming af en ging verder op een andere toon. 
“Ik houd van Hemingway. Hij is de meest complete schrijver die er geweest is. Faulkner bijvoorbeeld is maar een 
armzalige duivel, een goochelaar met woordenboekwoorden. En Joyce of Scott Fitzgerald om nog een paar tijdge-
noten te noemen: het is allemaal goed bedoeld, maar welbeschouwd stellen ze niets voor. Hemingway daarente-
gen is de grootste schrijver uit de moderne geschiedenis!” 
Zijn blik werd wazig toen hij zei: “Ik heb hem gelezen. Zijn volledige werk. Vier, vijf keer. En nog kan ik er geen 
genoeg van krijgen. Noem me een afficionado …” 
De directeur merkte dat zijn glas leeg was en hij begon een stel nieuwe daiquiri’s te maken. 
“De daiquiri werd door een kelner in een bar in Havana uitgevonden,” zei hij met de shaker in zijn hand. “Dit is 
een Papa Doble, Hemingways eigen recept. Hemmingway dronk er eens twaalf op één avond en het record houdt 
nog altijd stand … 
Ach, Papa Hemingway! De arme drommel is veel te vroeg gestorven. Al die boeken die nooit geschreven zijn. Weet 
je dat er in een kluis meer dan twintig kilo manuscripten liggen, first en second draft? Stel je voor dat hij die had 
kunnen afwerken.” 
Hij ging voor het venster staan dat uitkeek op de gevangenistuin. 
“Het is allemaal de verdomde schuld van die rotpsychiaters! Zij ruïneerden zijn geest, en de geest van een schrij-
ver is zijn kapitaal. Zoals Papa zei toen hij uit de Mayokliniek werd ontslagen: Het was 
een prachtige kuur maar de patiënt is gestorven …” 
Hij draaide zich opeens om. 
“En nu ter zake.” 
 
Hij zei: “Je krijgt een kamer in de vleugel van het bewakingspersoneel. Je eet met 
hen mee. Je bent vrij van het werk in de groeve of van welke karweidienst ook. 
Daar staat wel iets tegenover.  
Dit kamp beschikt over een bibliotheek. De meeste van jouw lotgenoten negeren dit feit. Tot daar aan toe. Je kunt 
het analfabeten en cultuurbarbaren moeilijk kwalijk nemen dat hun interesse niet verder reikt dan Agatha Christie 
of Stephen King. Maar soit, naast die humbug hebben we ook een uitgebreide collectie werk van en over Heming-
way. Die werken ga je lezen. Je gaat je erin verdiepen. Elk boek, elke roman, verhaal of essay … zul je bestuderen 
en analyseren.  
En daarna ga je een verhaal schrijven. Niet zomaar een verhaal, maar een verhaal in de stijl van Hemingway. Het 
kan niet zo moeilijk zijn. Eenmaal je zo ver bent, zul je denken en voelen als Hemingway. En dan …”  
En met een glimlach van verrukking maakte hij de zin af: “En dan kan ik weer lezen!” 

 

3.  

 

De gevangenisbibliotheek was bijna zo groot als die van een middelbare school.  
Bob nam een exemplaar van Ernest Hemingway: a Life Story van Carlos Baker, de 
meest vooraanstaande Hemingwaybiograaf, uit het rek. Verder was er een stijlstudie, 
The Art of Ernest Hemingway van John Atkins, en het fotoboek Ernest Hemingway 
Rediscovered.  
Bob schatte dat hij er ongeveer twee, drie maanden zoet mee zou zijn en hij besloot 
het voorlopig hierbij te houden en de fictiewerken later op te halen, wanneer hij aan 
het verhaal begon. 
Het was nu echt helemaal anders.  
‘s Morgens hoorde hij de vrachtwagens naar de groeve vertrekken en dan begon hij te 
werken tot een uur of twee in de middag. Daarna nam hij een douche en ging aan 
tafel.  
De directeur kwam hem bijna dagelijks opzoeken en dan liepen ze mijmerend door de 
gevangenistuin terwijl ze naar de gordelhagedissen keken die over de gravel insecten 
najaagden. Ze namen Bobs aantekeningen door en de directeur, die hem intussen met 
‘mijn vriend’ aansprak, volgde de vorderingen met stijgend enthousiasme. 
“Ik ben ervan overtuigd,” zei de directeur op een keer toen ze met een daiquiri in de 
hand op de bank in de tuin zaten, “dat ik geen betere keuze kon hebben gemaakt met 
jou dat verhaal te laten schrijven. Je moet een uitstekend journalist geweest zijn.” 
“Ik wil niet opscheppen,” antwoordde Bob.  
“Heb je al eens gedacht aan strafvermindering, Bob?”  
Bob haalde de schouders op. “Misschien dat ik over een jaar of vijf, zes een kans maak,” antwoordde hij zonder de  
ander aan te kijken. 
De directeur glimlachte raadselachtig. 
“Wie weet, Bob, wie weet.” 
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Halfweg de zomer zat Bob door zijn eerste stapel boeken heen. Hij had drie aantekenschriften vol en werkte de 
synthese ervan af. Daarna stelde hij een verlanglijstje voor de bibliothecaris op. 
“Laten we het bij een verhaal houden,” zei de directeur die avond terwijl hij het verlanglijstje vluchtig bekeek. 
“En om een verhaal te schrijven, hoef je niet per se een studie te maken van turven zoals For Whom the Bell 
Tolls of The Sun Also Rises of Islands in the Stream.” 
Hij liet Bob een boek zien. 
“Dit is The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories. Het zou op de middelbare school verplichte lectuur 
moeten zijn.” 
Hij legde het boek op Bobs schrijftafel en ging verder: “Als je een verhaal à la Papa wilt schrijven, is dit jouw 
bijbel.” 
 
Bob nam het boek in zijn handen. Het was een Engelse uitgave uit 1939 en een stevige 590 bladzijden dik. 
“Wanneer denk je te kunnen starten met het verhaal, Bob?” 

“Over een maand of twee,” antwoordde Bob, bladerend in het boek. Maar hij wist niet of het hem echt zou luk-
ken. 
Het ergste dat een schrijver kon overkomen was een writer’s block.  
Je zat de hele dag aan de schrijftafel en alles wat je gepresteerd had, was een enkele regel of misschien iets 
meer. Je was die morgen met een zin begonnen en daarna kon je niets meer bedenken. Je zat vier uur op die ene 
frase te staren en je kraste ze uiteindelijk door en je begon met een andere zin en vervolgens stuitte je weer op 
de totale leegte. 
Hemingway had hier vaak onder geleden. Hij noemde het black ass, maar in feite had het meer te maken met zijn 
manisch-depressieve aard dan met een gebrek aan inspiratie. 
“Hij is eraan kapotgegaan,” wist Bob. “Toen hij tot het besef kwam dat hij niet meer kon schrijven, dat hij was 
uitgeblust en het oude vuur voorgoed was gedoofd, hoefde het voor hem niet meer … Tussen For Whom the Bell 
Tolls en Across the River and Into the Trees schreef hij niets, en dat was een periode van tien jaar. Maar dat deed 
er niet toe zolang hij maar absoluut zeker wist dat hij kon schrijven, dat hij zomaar een verhaal of een novelle of 
een roman uit zijn mouw had kunnen schudden … Maar in 1960, toen hij na de eerste serie elektroshockbehandelin-
gen de draad van A Moveable Feast weer opnam, begreep hij dat het voorbij was, dat hij nooit meer zou schrij-
ven.” 
De directeur keek Bob tevreden aan. 
“Ik merk dat je veel hebt bijgeleerd, Bob. Ik durf zelfs te wedden dat als 
ik lukraak een jaartal noem … je me zonder omwegen kunt vertellen wat 
er toen in het leven van Hemingway is gebeurd.” 
“Daar durf ik niet op te zweren,” antwoordde Bob. 
“Juli 1918 …” 
“Ernest Hemingway bevindt zich als oorlogsvrijwilliger aan het Italiaanse 
front. Op 8 juli wordt hij levensgevaarlijk gewond. Zijn oorlogservaringen 
worden tien jaar later op een beklijvende manier verwerkt in de roman A 
Farewell to Arms.” 
“December 1933.” 
“Ernest Hemingway arriveert in Kenia voor een safari van vier weken. De 
jacht op leeuwen en buffels levert stof voor twee schitterende novellen: 
The Short Happy Life of Francis Macomber en The Snows of Kilimanjaro.” 
“Oktober 1954!” 
“Ernest Hemingway krijgt de Nobelprijs voor Literatuur. Hij is op dat 
ogenblik al te ziek en te verward om zelf naar Zweden te gaan en hij stuurt in zijn plaats de ambassadeur van de 
Verenigde Staten.” 
De directeur begon te lachen. 
“Je zit op het goede spoor, mijn vriend, je zit op het goede spoor.” 
 
Bob had zich zorgen om niets gemaakt. Het verhaal kwam op de goede manier, dat wil zeggen vanzelf. De zinnen 
rolden eruit, volledig en precies zoals ze in zijn hoofd zaten. Hij schreef ze neer in een roes en achteraf hoefde hij 
maar hier en daar een woord te veranderen of een komma te plaatsen. Hij was verbluft door het resultaat. Alles 
paste perfect in elkaar. 
Hij maakte het verhaal in vier dagen af. Hij had er al de spanning in verwerkt die hij tijdens het schrijven had op-
gebouwd. Het was goed, onmogelijk goed, en hij wist dat de directeur het ook goed zou vinden. 
 
“Ik heb een verrassing voor je,” zei Bob die avond toen ze in de schemering onder de draadpalmen zaten. 
Hij gaf de directeur het verhaal dat hij die dag had afgewerkt. Het was keurig uitgetikt op de ouderwetse schrijf-
machine waar hij over beschikte en de directeur nam het werkstuk met trillende handen aan. 
“Ik heb het wel tweehonderd keer doorgelezen,” zei Bob. “Er staat geen woord te veel in. Het zijn precies de 
woorden zoals ze in mijn hoofd werden gevormd en ik zou het verhaal zo met mijn ogen dicht kunnen opdragen.” 
“Waarover gaat het?” vroeg de directeur, maar hij was al aan het lezen. “Een Nick Adamsverhaal! Verdorie Bob, 
dit is een rasecht Nick Adamsverhaal! Komt de dokter erin voor?” 
“En of,” antwoordde Bob. 
Het verhaal ging over de dokter, twee jongens, een stekelvarken en een gewonde hond. De jongens gingen op 
wraak belust het stekelvarken achterna en toen ze terugkwamen, kregen ze van de dokter geen compliment, maar 
een lezing over het nutteloos doden van weerloze dieren. Aangezien ze het stekelvarken geschoten hadden, werd 
van ze verwacht dat ze het als goede jagers ook zouden opeten. Ze lieten de bouten urenlang stoven en de smaak 
was iets tussen die van rubber en zoolleder in. 
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4. 

 
Bob zat op zijn kamer en hij keek over de tuin uit.  
Het was kort voor het avondeten en de vrachtwagens kwamen terug van de groeve en Bob vroeg zich af hoe het 
intussen zijn oude celmaat was vergaan. Hij kon natuurlijk altijd informeren bij de directeur en wie weet lukte het 
een goed woordje te doen zodat Peter bijvoorbeeld werd vrijgesteld van het zwaarste werk. Maar aan de andere 
kant was de kans groot dat de directeur hem naar zijn oude cel terugstuurde omdat het verhaal af was. 
Op dat ogenblik werd er geklopt. Het was een bewaker. 
“De directeur laat u roepen, meneer.” 
“Je bent geniaal!” was het eerste wat de directeur zei. Het verhaal over het stekelvarken lag voor hem op zijn  
bureau, beduimeld en verkreukt van het herhaalde lezen. 
“Ik moet me inhouden om het niet in te zenden naar Esquire,” ging hij verder. “Maar dat zou een smerige streek 
zijn. Ik heb daarom een beter idee.” 
Hij zei: “Als je nu eens een roman schreef? Het hoeft niet zo’n lijvig werk als the Bell te zijn. Iets tussen The Dan-
gerous Summer en The Garden of Eden in. En in een klap weerhoudt het me ervan je terug te sturen naar je oude 
cel in de zuidelijke vleugel.” 
Vervolgens pakte hij twee halfgevulde glazen uit het vriesvak van het barmeubel en hij gaf Bob er een van. Het 
glas voelde onverwacht ijskoud aan zodat Bob het bijna uit zijn handen liet glippen. 
De directeur zei: “Zo lustte Ernest zijn scotch het liefst: gewoon whisky met water en de combinatie een uurtje in 
het vriesvak laten staan.” 
Het water was bevroren, maar de whisky niet. Het wekte de illusie dat 
je uit een bergstroompje dronk waarvan het water plots in scotch whis-
ky was veranderd. 
Ze klonken en de directeur ging weer aan zijn bureau zitten. 
“Je kunt het kalmpjes aan doen,” zei hij. “Je hoeft geen vijfduizend 
woorden per dag te schrijven zoals Sinclair Lewis.” 
 

5. 

 

De mannen kwamen die avond terug van de groeve. Ze reden door de 
poort en toen zagen ze de lijkkist op schragen staan, onder een luifel. 
Het deksel was eraf en er lag iemand in. 
“Kijken jullie maar goed,” snerpte de stem van de hoofdbewaker. “Dat is wat er gebeurt met mannetjes die den-
ken ons te slim af te kunnen zijn.” 
De mannen schoven aan langs de kist. 
“Wat heeft ie eigenlijk gedaan?” vroeg iemand. 
“Weggelopen,” antwoordde de hoofdbewaker. “Of op z’n minst het geprobeerd.” En hij produceerde een gemeen 
lachje. 
“Je hoeft niet te spotten,” zei Peter geërgerd. “Zoiets hoort niet.” Hij schuifelde langs de kist. 
De bewaker haalde zijn schouders op. En hij bleef maar herhalen: “Weglopen heeft geen zin, jongens, het heeft 
echt geen zin … Komaan, doorlopen!” 
Iemand trok Peter aan zijn mouw. 
“Maar is dit niet dat celmaatje van je? Degene die ze vorig jaar zijn komen halen.” 
Peter keek in de kist. 
Het was Bob. Met een gat in zijn borst waar je net geen vingertop in kon steken. 
“Weggelopen?” riep Peter uit. “Ze hebben hem in de borst geschoten!” 
Hij kreeg een por van een gummiknuppel. 
“Niet treuzelen! Doorlopen! Komaan, doorschuiven!” 

Sindsdien had hij vaak aan Bob gedacht. Niemand wist waarom ze hem waren komen halen, maar er werd beweerd 
dat men hem eens samen met de directeur door de gevangenistuin had zien wandelen, met een glas in de hand als 
waren het oude vrienden. En nu, nu was Bob dood. Vluchtpoging…  
Peter lag op zijn brits en hij had verstrooiing gezocht in oude kranten waarvan ze er hier stapels hadden. Toen hij 
zijn exemplaar dichtvouwde, trok een artikel zijn aandacht. 
Een zekere Richardson, directeur van een niet nader genoemde penitentiaire inrichting, had in een verborgen lade 
van een antiek bureau een nooit eerder gepubliceerd manuscript van Ernest Hemingway ontdekt, keurig uitgetikt 
op een ouderwetse Corona schrijfmachine. Een team van onderzoekers was het er unaniem over eens dat het om 
een authentieke Hemingway ging. De National Library had er de gelukkige vinder een miljoen dollar 
voor betaald. 
Je moet maar geluk hebben, dacht Peter. Maar sommige mensen hadden nou eenmaal het geluk in hun 
hand. Hij legde de krant opzij en er was niemand die nog aandacht aan het bericht schonk. 

 

6. 

 
“Het zijn echte Davidoffs,” zei de gevangenisdirecteur. “Ze kosten een dollar per centimeter … Maar je 
bent dus een schrijver?” 
“Ja, meneer,” antwoordde de man aan de andere kant van het bureau. 
De directeur trok aan zijn sigaar. 
Hij vroeg: “Heb je wel eens van James Joyce gehoord?”   

einde 
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De Toiletcode van Jack Lance 

Jack Lance, jullie allen hopelijk welbekend van onze fanclubdagen en boeken, stelde dit korte 
verhaal beschikbaar voor Kings Things. Je kunt hem natuurlijk ook kennen van het verhaal 
Zombie in de Supermarkt, dat we dit jaar op Valentijnsdag al aan jullie mochten laten lezen, 
en vorige maand het verhaal Verhaaltje voor het slapengaan.  

 

Dit keer een verhaal dat nog helemaal nergens is gepubliceerd!  
Gewoon, omdat het kan! En met een vriendelijke groet van Jack :) 
 

Jack is wereldwijd bekend met publicaties in 13 talen en in 26 landen, en verkocht al meer 
dan 500.000 boeken. En, er is zoals je hiervoor al kon lezen alweer een nieuw boek met korte 
verhalen in aantocht.. Maar geniet eerst maar eens van dit geweldig spannende en erg grappi-
ge (op Jip en Janneke geïnspireerde) verhaal! 

De luchthaven was zeker niet groot en dat had zo zijn voordelen, vond Jozuas Jansen. De terminal was makkelijk 

bereikbaar, je kon je auto dichtbij parkeren en je hoefde nergens lang voor te wachten. Deze grauwe herfstdag 

reisde hij naar Polen. Hij zou in Warschau gaan deelnemen aan een internationaal schaaktoernooi.  

Omdat Jozuas minder in het buitenland kwam dan hij zelf graag zou willen, greep hij iedere gelegenheid die 

zich voordeed met beide handen aan. Het Poolse toernooi stelde niet veel voor, fide-categorie zeven slechts, maar 

hij voelde zich vereerd dat de organisatie aan hem had gedacht. Hij had eigenlijk geen idee waar hij dat aan te 

danken had, want het afgelopen jaar – nou ja, de laatste twee jaren al – waren zijn resultaten niet om over naar 

huis te schrijven. Daarbij sprak zijn speelstijl niet tot de verbeelding. Zijn spel was gedegen en strategisch. Niet 

spectaculair, gespeend van zinderende offers en verrassende tactische wendingen. En hij kende ook niemand van 

die organisatie in Warschau. Het verwonderde hem dat ze überhaupt van hem gehoord hadden. Hij was slechts een 

im (Internationaal Meester) en stond vrij anoniem ergens tussen plaats vier- en vijfduizend op de fide-wereld-

ranglijst. 

Het was kwart over acht, de ochtend miezerig, en hij was al voor dag en dauw van huis vertrokken. Zijn derde-

hands Polo had hem probleemloos naar de luchthaven gebracht. Zojuist was hij door de veiligheidscontrole ge-

gaan. Hij was blij dat de rij kort was geweest, want opeens had hij aandrang gevoeld. Nogal stérke aandrang zelfs. 

Van het ene moment op het andere had zijn sluitspier de grootste moeite een fanfare aan windjes binnen te hou-

den.  

Vanochtend thuis was het hem niet gelukt om zijn grote boodschap te doen. Het was te vroeg geweest en mis-

schien had het vooruitzicht van deze reis hem ook wel een beetje zenuwachtig gemaakt. Zijn stoelgang was door-

gaans regelmatig als een uurwerk. Meestal hoefde hij na het opstaan maar zijn eerste kop koffie te drinken (de 

eerste van dagelijks drie, hij was op alle gebieden een gewoontedier) om zijn lichaamsfuncties te wekken. Ver-

schillende biologische processen kwamen dan op gang, met altijd een vaste uitkomst.  

Behalve vanochtend vroeg dus.  

Vanochtend was er helemaal niets gebeurd in zijn darmstelsel.  

Terwijl hij met zijn handbagage voor de scanapparatuur van de controleren-

de beveiligingsbeambten had gestaan, was dat onverwacht en met nogal wat 

druk veranderd.  

Maar nu was hij voorbij de security en kon hij op zoek naar een toilet. Hij zag een bewegwijzeringsbordje dat 

bevrijding beloofde en hij haastte zich naar dat toilet. De oude stoffen draagtas in zijn rechterhand wipte mee, 

terwijl hij het op een hollen zette. Hij bezat geen koffertje met wieltjes en zo’n hendel die je omhoog kon trek-

ken. Zijn draagtas paste goed bij zijn ingecheckte ouderwetse koffer en bevatte zijn papieren, paspoort, enkele 

schaakboeken en een zakschaakspelletje. Je wist maar nooit of er onderweg ideeën opborrelden en dan was het 

wel handig om varianten meteen te kunnen analyseren.   

Jozuas trok de deur van de toiletruimte open en wilde vlug doorrennen naar het gemak. Maar hij werd teleur-

gesteld. Naast vier urinoirs was er in de ruimte maar één deur die – naar hij veronderstelde – toegang gaf tot een 

sanitair om de grote boodschap in te deponeren.  

En die deur zat op slot.  

Het was zo’n deur met een draaiknop. Als het watercloset bezet was, verscheen er een rood plaatje in. Precies 
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waar Jozuas’ blik, tot zijn afgrijzen, op viel. Erger nog was dat hij kennelijk niet de enige was met een dringend 

verlangen om van het privaat gebruik te maken. Voor de gesloten deur stond al een man te 

wachten. Hij was groot. Zijn kale hoofd leek op een stootkogel. Zijn shirt was groot als een 

tent maar zat toch strak om zijn buik gespannen. Zijn benen, die al dat gewicht moesten dra-

gen, waren breed als boomstammen. De man scheen het hele vertrek in zijn eentje te vullen.  

Jozuas mocht zulke fysiek intimiderende mensen niet. Telkens als hij iemand zag die 

(veel) groter was dan hij, dacht hij terug aan wat de grote jongens op school vroeger met 

hem gedaan hadden. Ze hadden zijn gezicht in modder geduwd, hadden hem van de fiets ge-

trokken, en hij herinnerde zich ook een keer dat na het gymmen al zijn kleding opeens spoorloos verdwenen was, 

en hij – in slechts zijn onderbroek – bij de meester had uitgehuild. 

Jozuas was mager. Je mocht het gerust graatmager noemen. Hij droeg een bril en zijn kapper had kennelijk 

nooit de inspiratie gevonden om meer te doen met zijn futloze haar, dan het steeds weer op dezelfde manier 

kaarsrecht bij te knippen. Het zorgde ervoor dat iedereen hem beschouwde als een nerd. De acne op zijn kraterige 

gezicht versterkte dat beeld nog meer: pukkels en puistjes hoorden bij hem als vissen in een vijver. 

De reusachtige kerel voor hem had zijn armen gekruist en wipte op zijn tenen. De vloer deinde. Er verstreek 

enige tijd, maar de deur van het closet ging niet open. Wel de deur achter hen, naar de terminal. Een slungelige 

jongeman kwam binnen en hij posteerde zich voor een urinoir. Hij trok zijn rits naar beneden en terwijl hij water-

de, produceerde hij een keelgeluid dat klonk alsof hij zowel genot als opluchting beleefde. Vervolgens trok de 

jongen zijn rits weer omhoog, liep naar de wasbakken en waste netjes zijn handen. Met strakke blik verliet hij de 

ruimte weer, zonder een woord gesproken te hebben.   

Daarna bleef de grote man tenenwippen en Jozuas scheen aandachtig zijn schoenen te bestuderen. Niet één 

klank verstoorde de serene stilte. 

En zo hoorde het ook. Mannen in een toilet praatten niet. Het was Jozuas al vaker opgevallen. Het leek wel 

een soort van code te zijn. Mannen in een toilet waren als schakers: zwijgend en in zichzelf gekeerd. 

Maar het verwonderde Jozuas wel dat de gebruiker van de latrine zoveel tijd nodig had. Hij schatte dat er mi-

nuten waren verstreken en de noodzaak die hij voelde om zijn anale kanaal te ledigen werd steeds overweldigen-

der. Jozuas hield met toenemende moeite zijn gezicht in plooi terwijl het van onderen rommelde, giste en vooral 

perste. Hij voelde zich als een hogedrukketel. 

Hij overwoog een ander toilet op te zoeken, maar dit was zo’n kleine luchthaven, dat hij zich zelfs afvroeg of 

er wel andere toiletten zouden zijn. Hij kon zich dat van zijn eerdere vluchten vanaf dit vliegveld, het waren er 

niet veel, eerlijk gezegd niet goed herinneren.  

Doorslaggevend, evenwel, was zijn vrees dat hij zijn onderbroek niet schoon zou houden als hij nu wegliep. Om 

nog maar te zwijgen van de ongewenste aandacht die hij zou trekken wanneer hij al trompetterend door de termi-

nal holde, op zoek naar een alternatief gemak.  

Het duurt niet lang meer, probeerde hij zichzelf moed in te spreken. Het kan niet meer lang duren. 

Alleen moest, ná wie momenteel nog steeds de retirade bezet hield, eerst de grote man voor hem naar binnen. 

Jozuas kreeg allerlei gedachten over de geuren die in het closet zouden hangen als die klaar was. Hij was geen 

held. Als iets stonk, dan werd hij misselijk. Zo simpel was het. Waarom had zijn lichaam ook niet gedaan wat het 

elke dag deed, voor hij van huis was vertrokken? Waarom die obstipatie? 

De zware man voor hem kuchte. In de toilettaal van mannen op een wc wilde dat zeggen dat zijn geduld begon 

op te raken. Jozuas had in principe geduld in overvloed. Ook weer zo’n eigenschap die je als schaakspeler goed 

van pas kwam. Een partij kon wel zes of zeven uur duren. Jozuas maakte dat geregeld mee, juist vanwege zijn 

behoudende speelstijl. Hij zette zijn openingen altijd rustig op, meed complicaties in het middenspel en mocht 

graag laveren en eindspelen op zijn gemak uitmelken. En ja, dan was je wel een uurtje of zeven verder voordat 

het potje gespeeld was. 

Engelengeduld had hij. Het probleem was alleen dat zijn rectum dat op dit moment geen zier kon schelen. Het 

rommelde steeds heviger in zijn buik en het voelde langzaamaan alsof met een stormram tegen zijn sluitspieren 

gebeukt werd. Hij moest werkelijk alle moeite doen om te voorkomen dat hij luidruchtig zou gaan toeteren.  

De deur naar de terminal ging weer open. Een zeventiger zocht schuifelend een van de urinoirs op en deed zijn 

http://www.stephenking.nl/


 

 Pagina 36 

 

 

D E C  2 0 2 1 - J A N  2 0 2 2        1 8 E  J A A R G A N G  N R :  1 0        S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

De Toiletcode van Jack Lance 

behoefte. De oude man wisselde een blik met de twee wachtenden, knikte begripvol, en verliet de ruimte weer.  

Nog een ongeschreven regel van de toiletcode, zo duidde Jozuas het knikje. Je sympathie laten blijken over 

een vervelende situatie mocht gerust, zolang je het maar zwijgend deed. 

Er waren minstens vijf minuten verstreken sinds Jozuas de toiletruimte was binnengekomen. Waarom blééf de 

deur van dat kabinet dicht? Het verwonderde de zware, grote man voor hem net zo en het ergerde hem nog veel 

meer. Hij kruiste steeds opnieuw zijn armen en de knokkels van zijn vuisten waren wit geworden door zijn stress. 

Het tenenwippen nam neurotische vormen aan. De lippen van de man bewogen. Jozuas had een beetje talent in 

liplezen en hij ontcijferde krachttermen, die de kerel echter niet hardop uitsprak.  

De toiletcode verbood dat nu eenmaal uitdrukkelijk.  

Jozuas, de analyticus die hij als schaker ook was, begon andere mogelijkheden te overdenken, buiten het 

meest voor de hand liggende – namelijk dat de privaatbezoeker om geheel natuurlijke redenen veel tijd nodig had. 

Hij kende genoeg mannen die gerust een kwartier deden over een stoelgang. Thuis, in hun eigen omgeving, was 

daar ook helemaal niets mis mee. Het werd wat anders wanneer je in een openbare ruimte was, zoals hier, op een 

vliegveld. Dan had je je toch aan te passen aan je medemens.  

Maar wat als die toiletbezoeker achter de gesloten deur nu eens niet louter een asociaal type was, die was 

vergeten dat hij niet thuis was?  

Wat als de man niet goed was geworden en hulp nodig had? Wat als hij een hartaanval had gehad? Wat… als hij 

momenteel dood op de toiletbril zat?  

Jozuas schrok van die overwegingen en overwoog de grote man voor hem erover te verwittigen. Maar hij deed 

het niet. De wet van de toiletcode was sterker. Mannen op een wc hielden nu eenmaal hun mond en zwegen, te 

allen tijde. Zo was het en niet anders. 

Jozuas kuchte. Dat kon nog net wel. Kuchen kon je met de beste wil van de wereld geen communicatie noe-

men. Uit de keel van de dikke man rolde een grom. Ook geen communicatie. Die grom werd echter gevolgd door 

een daadwerkelijk uitgesproken vloek, een getergd ‘Verdomme!’ en daarmee brak hij de toiletcode wel.  

De kerel draaide zich om en stampte woest de ruimte uit. 

Jozuas slaakte een zucht van opluchting.  

Nu de grote man het had opgegeven wachtte hem sneller bevrijding.  

Achter hem ging de deur naar de terminal alweer open. Dit keer kwam een jonge kerel binnen. Zijn blonde 

haar was veel te lang en samengebonden in een paardenstaart. Opgewekt en zonder dralen maakte hij gebruik van 

een urinoir en leegte fluitend zijn blaas. Dat fluiten was op het randje van de toiletcode, meende Jozuas. Eigenlijk 

kon het gewoon niet, maar het was ook weer niet overdreven storend. De jongen verliet de toiletruimte zonder 

zijn handen te wassen en dat was wel over het randje van betamelijk gedrag.  

Toen was Jozuas helemaal alleen en keek hij opnieuw naar de deur van het kleinste kamertje dat hem onuit-

sprekelijke verlossing beloofde, maar waarvan het rode plaatje in de draaiknop nog steeds aantoonde dat het be-

zet was.  

Plotseling schoof het plaatje naar groen.  

Godzijdank.  

Jozuas balde in triomf een vuist en stootte haast een vreugdekreet uit – een doodzonde 

in de toiletcode.  

De deur van het privaat ging open.  

En Jozuas stormde blindelings naar voren. 

Met trillende vingers stroopte hij zijn broek en onderbroek naar beneden. Hij liet zich 

op de bril van het gemak zakken. Meer hoefde hij niet te doen. Onmiddellijk liep hij leeg.  

‘Eindelijk! jaaaaaahhhh!’ brulde hij en hij sloeg meteen een hand tegen zijn mond, want dit druiste in tegen 

ongeveer alles waar de toiletcode voor stond. 
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Hij veegde af en spoelde door.  

Maar terwijl hij dat deed, voelde hij zich ineens koud worden.  

Want er klopte iets niet. 

Iets was er mis. Verschrikkelijk mis, zelfs. Wat het was bleef vastzitten in zijn hoofd, tot hij beneden zich wat 

hoorde. Een vreemd borrelend geluid, als van een verstopte waterafvoerpijp. Hij boog zich voorover en keek tus-

sen zijn benen.  

En, tot zijn verbijstering, zag hij iets in de pot.  

Wat het ook was, het had… tanden.  

Het had alleen maar tanden.  

En hij besefte wat er zo verschrikkelijk mis was. 

Waar was de man die op dit toilet gezeten had? 

De enorme kerel en hij hadden op iemand gewacht. Iemand die de deur van dit privaat op slot had gedaan, 

waardoor dat rode plaatje in de draaiknop te zien was geweest. 

Het rode plaatje was naar groen geschoven en de deur was opengegaan… 

… Maar er was niemand uit het kleinste kamertje gekomen! 

Jozuas had zo’n aandrang gevoeld dat hij, van alle goede geesten verlaten, naar binnen was gestoven en met-

een was gaan zitten, om eindelijk de poorten van zijn achterste open te zetten.  

Nu keek hij naar die tanden in de pot onder hem.  

Het was iets dat leefde.  

Dat groter werd.   

Het stuwde zich omhoog, alsof het ooit was doorgespoeld 

maar nu toch weer terugkwam.  

Die tanden, jezus, die tanden… 

En… op de een of andere manier… begreep Jozuas het. 

Hij had het uitgeschreeuwd terwijl hij eindelijk zijn be-

hoefte had kunnen doen, hij had zich niet kunnen bedwingen, 

het was hem teveel geworden. De extase, vreugde, opluch-

ting, het onuitsprekelijke genot.  

Dat had hij niet mogen doen.  

Dat ding beneden hem had hem gehoord. 

Het werd groter en groter en de tanden… 

Die tanden waren ineens overal. 

Jozuas slaakte een gil, als van een speenvarken dat ge-

keeld wordt. 

Het was de laatste keer dat hij de toiletcode schond. 
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LET OP: WAARDEBON GELDIG TOT 15 DECEMBER A.S.  

KORTINGSACTIE VOOR  

STEPHEN KING FANS! 
 

Black Friday 
10,00 euro p/st 

VUL DE CODE SKF1BF IN BIJ JE BESTELLING 
  

Black Friday &  

Verhaaltjes voor het Slapengaan 

samen17,50 euro 

VUL SKF1BF1VV IN BIJ JE BESTELLING 
EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN 3,95 DHL MET T&T  

 
ALLEEN VIA WWW.SUSPENSESHOP.COM  

 

 

http://www.stephenking.nl/
https://www.suspenseshop.com/wp-admin/post.php?post=6135&action=edit
https://www.suspenseshop.com/wp-admin/post.php?post=6135&action=edit
https://www.suspenseshop.com


 

 

De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 1999. De fan-
club in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op 21 september 2002 
kwam voor het eerst de website online. Het 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 vrijwil-
ligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans worden voorzien van 
al het nieuws omtrent Stephen King. Zo trekt de website maandelijks 
ongeveer 1500 bezoekers per dag en zijn we actief op Facebook.  
Kings Things Magazine is slechts één van de vele extra zaken die de 
fanclub te bieden heeft voor Stephen King-fans. We organiseren met 
regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film Festival, bezoeken 
een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen.  
Er is een forum en via Kings Things kunnen we alle fans gemakkelijk 
op de hoogte houden van het nieuws of speciale aanbiedingen van 
onze sponsors. En dat allemaal gratis!  
 
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we altijd gebrui-
ken. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen en soft-
ware, maar ook voor merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden 
om kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze eigen fanclub-
winkel (waar ook merchandise te koop is), en het boekwinkeltje van 
Stephen King Fans levert de fanclub een percentage op.  

Help ons en stort een bedrag naar keuze op NL80 ABNA 0105 1552 68  
t.n.v. stichting Stephen King Fanclub.  

 

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 
 
Eindredactie:  

Chrissy van der Haven en Jan Janssen  
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https://www.stephenking.nl/Winkel/
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=contact%20via%20Kings%20Things
http://www.stephenking.nl/winkelen/fanclubmerchandise.htm
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/index/indexli_kingsthings.htm
http://forum.stephenking.nl/
http://www.facebook.com/topic.php?topic=13735&uid=273111891536#/pages/Stephen-King-Fanclub-Nederland/273111891536?ref=mf
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