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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 
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. 
stichting Stephen King Fanclub te 
Utrecht. Dank je wel! 

 En ja hoor! Daar zijn we weer! We hopen dat jullie, net als wij, een paar gezellige 

feestdagen hebben gehad. Nieuw jaar, nieuwe kansen, met hopelijk begin maart 

de boekhandels weer open, en de nieuwste King die je natuurlijk of al bij ons 

hebt besteld (want wij krijgen een percentage van elke verkoop van de uitgever, 

die vanzelf weer ten goede komt aan de fans), of anders bij je plaatselijke boek-

handel (die het al niet makkelijk heeft, en in deze tijd zeker niet!)! 

In deze Kings Things hebben we heel wat nieuws te melden, en natuurlijk lazen 

wij in onze vakanties lekker door in de recensieboeken. Bovendien maken we be-

kend wie de boeken wint van Marina Theunissen en hebben we alweer een nieuwe 

boekenactie! Dit keer geven we het eerste boek uit de nieuwe serie Bron van Nico 

de Braeckeleer weg: Ziel. Je leest ook de recensie in deze Kings Things. 

Verder zijn er weer artikelen vertaald en kun je dit keer lezen ‘Waarom 2020 te 

donker was om een Stephen King-verhaal te zijn’ en is er een interview met  

Stephen King en Richard Chizmar. Ook lees je meer over de echte plaats waarop 

het Derry uit het boek HET is gebaseerd. 

In de collectables is dit keer het boek Bag of Bones aan bod, en we hebben weer  

een nieuwe prijsvraag. 

En we kondigen ‘m vast aan… tromgeroffel… 

Jack Lance schreef speciaal voor ons een  

spannend verhaal voor Valentijnsdag… dus op 

14 februari krijg je in elk geval een tof  

cadeautje in je mailbox! 

We wensen je vast veel leesplezier toe met 

deze Kings Things, en op Valentijnsdag! 

Stephen King Fanclub Crew  

Kings Things 
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Deze Kings Things is  
verzonden naar 2108 fans 

Er zijn 2689 
fans op  
 
Hartelijk welkom  allemaal! 

Deze mailinglist wordt mede mogelijk  
gemaakt door  

Februari 2021 

De Fanclubshop  
verkoopt merchandise 

zoals winkelwagenmuntjes, 
pennen, paraplu’s en we  
hebben ook de laatste  

nieuwe boeken te koop! 
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SPONSORS 

DONATIES 

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/
https://www.stephenking.nl/Winkel/
http://www.stephenking.nl/
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Nieuwsflits 

Owen King actief bij The Stand 
Owen hielp mee als schrijver en producent aan de re-
make van De Beproeving, een serie die al van start is 
gegaan bij CBS All Access. “Het is vreemd dat de serie 
online komt tijdens een pandemie,” vindt hij zelf. 
“Natuurlijk niet te vergelijken met Captain Trips, dat 
echt fiction is, maar het maakt het een beetje oncom-
fortabel.” Er spelen veel grote namen in de serie, zoals 
Whoopi Goldberg, James Marsden en Jovan Adepo. En 
natuurlijk vergeten we Alexander Skarsgård in de rol 
van Randall Flagg niet.  

Stephen King zelf schreef de seizoensfinale en gaf het 
verhaal een nieuw en nu nog onbekend einde. Het is 
niet de eerste keer dat Owen en Stephen samenwerk-
ten, eerder deden zij dat al voor Schone Slaapsters. 

Men heeft het boek niet letterlijk genomen (dus we zijn 
vast gewaarschuwd!).  

“Je kunt er niet aan beginnen en denken dat je hele-
maal niets gaat veranderen, want dat kan gewoon niet. 
Er is geen manier om het te doen zonder een klein beet-
je vrijheid in het verhaal te brengen en het ook naar de 
huidige tijd te brengen. Mijn vader zou daar zeker niet 
blij mee zijn!” aldus Owen. (bron) 

De serie is ook te zien in Nederland, via StarzPlay dat 
op Prime Video en AppleTV+ te streamen is. De serie 
onder regie van Josh Boone bestaat uit negen afleverin-
gen die wekelijks uitgezonden worden. 

Geen Flanagan’s Revival 
In een podcast (The Company of the Mad) heeft Mike 
Flanagan aangegeven dat zijn versie van de verfilming 
van Revival niet gaat gebeuren. Eerder deze zomer had 
de maker van Gerald’s Game en Doctor Sleep aangeven 
hieraan te schrijven.  

Joe Hill: Locke & Key krijgt sz 3! 
De andere zoon van King, Joe, timmert ook lekker aan 
de weg. Zijn bovennatuurlijke mystery-serie Locke & 
Key, waarvan het eerste seizoen al op Netflix te zien is 
geweest, krijgt in elk geval een derde seizoen. Maar dit 
jaar zal eerst het tweede seizoen op Netflix komen. 
Wanneer is nog een groot mysterie maar men is al klaar 
met de opnames. 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

http://www.stephenking.nl/
https://www.esquire.com/entertainment/tv/a34987976/owen-king-the-stand-cbs-tv-show-book-differences/?fbclid=IwAR3jk3zfBgWFPmQMotCm9ipaX85umqi8Le3v0EEEGwAiQqKmQLKzxwAR8u0
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Waarom 2020 te donker was 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Waarom 2020 te donker was om een Stephen King-verhaal te zijn 
 
 
Door Michael Kennedy  
Gepubliceerd op 3 oktober 2020  
Vertaald door Peter van Veen 
 
 
2020 is een moeilijk jaar geweest, met Coronavirus en ongebreidelde politieke onrust, maar de grapjes over dat 
het jaar geschreven zou zijn door Stephen King, zijn niet accuraat. Er is geen twijfel dat 2020 een onverwachte 
uithoudingstest is gebleken voor de meeste mensen, vooral in Amerika, maar zeker niet uitsluitend daar. Na een 
2019 dat een beetje een achtbaan bleek te zijn, hadden velen hoop op een beter 2020, en misschien zou dat zijn 
gebeurd, als er niet de virale boogieman die bekend staat als het Coronavirus, of COVID-19 zou zijn geweest. 
 
Het Coronavirus ontwikkelde zich van wat leek op een mogelijke zorg tot een wereldwijde pandemie, in wat leek 
op slechts enkele dagen, en het duurde niet lang voor een groot deel van de wereld op zijn knieën was gebracht. 
Terwijl veel landen zich sindsdien grotendeels hersteld hebben, zijn wereldwijd miljoenen levens verloren gegaan, 
en eindigde Amerika met de ergste uitbraak van allemaal. Logisch dat een dergelijke overheersende en gevaarlijke 
besmetting velen verleidde om het Coronavirus te vergelijken met Stephen Kings epische verhaal De Beproeving. 
 
Sindsdien hebben veel memes het licht gezien over hoe 2020 werd geschreven door Stephen King, niet alleen als 
gevolg van het Coronavirus, maar ook vanwege zoveel andere opkomende maatschappelijke kwalen. King zelf 
heeft grappen gemaakt over de suggestie, maar hoewel hij de meester van de horror is, zijn er duidelijke redenen 
waarom 2020 eigenlijk te donker is om een King-verhaal te zijn. 
 
Natuurlijk wordt Stephen King niet voor niets beschouwd als de meester van horror. Zijn boeken zijn vaak eng als 
de hel, en bevatten veel donker materiaal, soms erg schokkend. Maar King schreef dat 2020 memes de andere 
kant van de King-medaille missen. King is erg dol op sentimentaliteit, het vieren van de diverse nauwe banden die 
zich kunnen vormen tussen mensen, en verklaren dat de kracht van deze banden de mensheid in staat kan stellen 
om zelfs de grootste uitdagingen te overwinnen. Hij gelooft schijnbaar ook enorm in de kracht van het goede om 
de kracht van het kwaad te overwinnen, en hoe zelfs de kleinste hoeveelheid hoop brandstof kan zijn voor een 
eventuele triomf over zelfs bovennatuurlijke tegenspoed. 
 
Kortom, King kan donkere dingen schrijven, maar het heeft meestal een lichtje dat doorschijnt vanuit de kern. 
Daarentegen is 2020 net erger en erger geworden, met zeer weinig tekenen van hoop, vooral weer in Amerika.  
Het Coronavirus blijft zich ongebreideld verspreiden, het doodt honderden, zo niet duizenden per dag. De politie-
ke patstelling heeft miljoenen werklozen zonder financiële verlichting achtergelaten. De presidentsverkiezing is 
uitgemond in kinderachtig gekibbel, en de spanningen zijn zo hoog opgelopen dat een nieuwe burgeroorlog moge-
lijk lijkt. Hoewel het geweldig zou zijn om je voor te stellen dat de hand van God uiteindelijk naar beneden zou 
komen en dingen zou rechtzetten, zoals in De Beproeving, of dat de collectieve wil van de onderdrukten en angsti-
gen een dominante macht zoals in HET zouden overwinnen, is het een feit dat dit soort hoopvolle gelukkige eindes 
meestal alleen gebeuren in Stephen King-boeken. 

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 
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HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF! 

 

 

 

Hebbedingetjes 
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise: 
winkelwagenmuntjes, ijskrabbers, magneten en poppe-
tjes. En binnenkort zijn er ook weer linnen tasjes met 
een langhengsel te bestellen (5,00)! Stevige kwaliteit 
en bedrukt met scrabble-letters. Op de tas staan diver-
se boektitels. In de shop kun je ook de laatste nieuwe 
boeken bestellen, zolang de voorraad strekt!  

Dankie Sai! 

Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn 
(Dankie Sai!) en word (maandelijkse) sponsor! Dank 
ook aan iedereen die een of meer boeken bestelde in 
onze shop of aankopen deed/doet tijdens de boeken-
markten in Deventer en Utrecht! 

Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug, 
dan kunnen we dit blijven doen! Ondersteun ons werk 
en stort een bedrag(je) naar keuze op bankrekening 
NL08KNAB0725036737 t.n.v. stichting Stephen King Fan-
club te Utrecht. 

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! 
Kikker 

in je bil! 
Nieuwsflits 

WIN het nieuwste boek van Nico de Braeckeleer! 
Nico De Braeckeleer is auteur en scenarist uit België. Er staan al heel wat 
(jeugd)boeken op zijn naam en hij schrijft ook mee aan verschillende bekende 
reeksen op televisie. Denk bijvoorbeeld aan de serie Adem, die we ook al recen-
seerden en mochten weggeven.  

Nico heeft nu weer een nieuw boek uitgebracht: de serie heet BRON en dit is 
het eerste boek: ZIEL. De recensie staat in deze Kings Things, dus blader even 
verder zodat je ook het stukje flaptekst dat bij het boek hoort, kunt lezen, voor 
je naar ons gaat reageren dat je dit boek heel graag wilt winnen. 

Wat moet je doen om een van deze boeken te bemachtigen? 

Mail naar fanclub@stephenking.nl met je adresgegevens en het goede antwoord 
op de volgende vraag (waarvan je het antwoord gaat vinden op de website van 
de auteur: de link erheen staat bij de recensie). Dodenwereld is nog een young 
adults trilogie van Nico, die verscheen in 2016 en 2017. Op de websitepagina 
ervan, boven de covers van de drie boeken, staat een vet en schuingedrukt zin-
netje van 10 woorden. En dat willen wij graag horen! 

Speciaal voor Valentijnsdag 
We zijn er reuze trots op: Jack Lance schreef 
speciaal voor de Stephen King fans een fantas-
tisch verhaal voor Valentijnsdag: Zombie in de 
Supermarkt.  

 
Je kunt Jack kennen van onze fanclubdagen, 
of de kraam naast de onze op de Deventer 
Boekenmarkt. Het is een tijdje stil geweest 
rondom Jack, maar dit jaar komt er toch echt 
een gloednieuwe thriller van hem uit, en zelfs 
nog meer! Hou de aanloop daar naartoe in de 
gaten via zijn website of FB pagina! 

 
Over Zombie in de Supermarkt: niets is wat 
het lijkt in dit verhaal. Andreas (een zeer suc-
cesvolle horrorschrijver met een bloedeloos 
liefdesleven) gaat in op de uitnodiging van de 
jonge en aantrekkelijke Romy, die fan is van 
zijn boeken en een relatie wil met haar favo-
riete auteur… 

Je wordt heerlijk op het verkeerde been ge-
zet, het heeft een spannende en onverwachte 
twist, en ook het einde is zeker niet wat je 
verwacht. Dit moet je dus echt lezen!  
Geheel gratis te downloaden! Je krijgt als 
Kings Things lezer vanzelf een mailtje in je 
mailbox met de downloadlink.  

Of ga (op/na 14 februari) naar Zombie in de 
supermarkt en meer gratis Jack Lance verha-
len 

http://www.stephenking.nl/
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=Nico%20de%20Braeckeleer
http://www.jacklance.com
https://www.facebook.com/JL2015comm
https://www.suspenseshop.com/product/al-onze-downloads/
https://www.suspenseshop.com/product/al-onze-downloads/
https://www.suspenseshop.com/product/al-onze-downloads/
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1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Derry en Bangor 

HET: De echt bestaande plaats waarop Derry is geïnspireerd  
in het Stephen King-boek 
 
Stephen King werd geïnspireerd door een echte stad in Maine bij het creëren van Derry, Maine - de beruchte plaats 
uit zijn roman HET, evenals uit vele andere verhalen. 
 
 
DOOR ELIZABETH LERMAN 
2 OKTOBER 2020 
HTTPS://SCREENRANT.COM/IT-MOVIE-BOOK-DERRY-REAL-INSPIRATION-STEPHEN-KING/ 
VERTAALD DOOR PETER VAN VEEN  

 
Auteur Stephen King jaagt het publiek al vijf decennia lang angst aan en vindt hiervoor inspiratie op vele locaties 
en in levensechte verhalen, zoals de stad in Maine die hem inspireerde tot het ‘stichten’ van Derry, Maine in zijn 
roman HET. Door het plaatsen van zijn publiek in zijn literaire wereld, mengt King het macabere met het alledaag-
se, en creëert daarmee een surrealistische soort terreur die je doet twijfelen aan de veiligheid die je voelt in klei-
ne steden. 
 
Stephen King is zeer bedreven als het gaat om het creëren van fictieve werelden, waarvan vele maar al te echt 
voelen, en zijn literaire universum is complex en breidt zich voortdurend uit. King, die werd geboren in Portland, 
Maine, verhuisde regelmatig met zijn familie tot de leeftijd van elf, toen ze terugkeerden naar hun thuisstaat en 
zich vestigden in de stad Durham. De auteur heeft de staat Maine vaak gebruikt als een bron van inspiratie als het 
gaat om zijn verhalen, waarbij hij de setting voor horror in handen van zowel mensen als paranormale krachten 
tegelijk legt. Hoewel Maine heeft gediend als het decor voor een handvol werken van King, is zijn roman HET een 
speciaal eerbetoon aan zijn geboorteplaats en huidige woonplaats - hij en zijn vrouw Tabitha zijn nu eigenaar van 
een opmerkelijke Victoriaans huis in Bangor, Maine, precies die stad waar Derry op gebaseerd is. 
 
De stad die centraal staat in Kings HET voelt als meer dan alleen een setting omdat de rijke geschiedenis van hor-
ror voortkomt uit het feit dat ze het primaire jachtgebied voor de kwaadaardige entiteit uit de titel is. Pennywise 
achtervolgt zijn jonge slachtoffers door de smalle straten van het fictieve Derry, Maine en dompelt hun zorgeloze 
zomer in terreur en kwelling. King creëert een kronkelende wereld onder het straatoppervlak, die zich manifes-
teert op specifieke plekken in de stad, met name in de ‘Barrens’ en het uitgestrekte rioolsysteem waar HET zijn 
gevangen kinderen naartoe brengt; een beangstigend concept dat zich op de angst voor het onbekende baseert. 
Door zijn verhaal rond kinderen te centreren, verkent King de manieren waarop kinderen pijn en tragedie overwin-
nen en plaatst hij ze op het pad van zowel menselijke als bovennatuurlijke bedreigingen. Omdat veel van Kings 
verhalen ‘coming-of-age’ verhalen zijn en gaan over het verkennen van kindertijd-angsten, is zijn keuze om Derry 
te baseren op een echte plaats, niet alleen door middel van fysieke attributen die de twee steden delen, maar 
vanwege belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, er de reden van waarom zijn verhalen zo angst-
aanjagend zijn. Omdat ze wortels hebben in het echte leven en de geschiedenis, kunnen zijn lezers zich er meteen 
mee identificeren. 
 

 

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

in je bil! 
Derry en Bangor 

Hoe de stad Bangor, Maine de inspiratie voor Derry vormde 
  
King, die het grootste deel van zijn leven doorgebracht in Maine, heeft vaak verwezen naar de stad Derry die in de 
buurt van Bangor ligt, maar de setting is echter volledig afgeleid van de stad waar King en zijn vrouw Tabitha later 
een huis kochten. Hoewel de stad werd genoemd in een aantal korte King-verhalen voorafgaand aan zijn roman uit 
1986, maakte HET de stad onvergetelijk, waardoor Maine het centrum van Kings literaire kaart werd. King heeft 
verteld over hoe hij geïnspireerd werd door de riolen van Bangor, die naar verluidt slecht gebouwd en uiterst 
moeilijk in kaart te brengen zijn. Dit detail is iets wat King opgenomen heeft in zijn roman - het is een klein de-
tail, maar wel een effectief detail. Door gebruik te maken van het rioleringssysteem als de thuisbasis van HET ko-
men ook de Barrens - een wild, bosachtig gebied waar de ingang van de grote afvoerpijp te vinden is - in het spel. 
Omringd door groene grassen en ruisende rivieren, vormt de Barrens een prachtige omgeving voor een niet zo mooi 
verhaal. Zowel Derry als Bangor bevinden zich in een riviervallei langs de Penobscot waar een dergelijke afvoer-
pijp daadwerkelijk zichtbaar is vanaf bepaalde plekken. 
 
King werd ook aangetrokken tot Bangor als gevolg van de verhalen van geweld in de stad, waaronder de moord in 
1984 op Charlie Howard, die hij gebruikt als basis voor de dood van Adrian Mellon in HET. Howard, een 23-jarige 
homoseksuele man, werd aangevallen door drie tieners uit Bangor en vervolgens in een kanaal gegooid, waar hij 
verdronk. De brute haatmisdaad was algemeen bekend in de gemeenschap van Bagor, die hierdoor bijzonder ge-
schokt was. Dit leidde tot een herdenkingsmonument dat gebouwd werd in de buurt van de plek waar hij gedood 
werd, en de oprichting van de Charlie Howard Memorial Library in Portland, Maine. In Kings roman wordt Adrian 
aangevallen door een groep homofobe tieners en voor dood achtergelaten in het kanaal waar hij, in plaats van te 
verdrinken, Pennywise tegenkomt. Deze gebeurtenis leidt ertoe dat de nu volwassen Losers Club nogmaals de 
strijd met het wezen aan moet gaan en terugkeert naar hun geboortestad om het pact, dat ze allemaal gesloten 
hebben als kinderen, te eren. 
 

Derry in Stephen King-verhalen vóór HET 
  
Hoewel hij vaak op Derry heeft gezinspeeld als een hulde aan specifieke steden in Maine, verklaarde King in een 
gesprek uit 2002 met historicus en auteur Tony Magistrale dat "Derry Bangor is"; de fictieve stad dient als zijn lite-
raire evenbeeld van een zeer reële plaats, waarmee King een diepe band heeft. Na zijn afstuderen aan de Univer-
siteit van Maine, bleef King in de staat om les te geven aan Hampden Academy, en om zijn eerste roman, Carrie, 
te publiceren in 1973. Hoewel het meest bekend als de beruchte setting van HET, noemde King Derry, Maine in 
verschillende werken die vooraf gingen aan de opmerkelijke roman. De stad Derry verscheen voor het eerst in 
Kings korte verhaal uit 1981, The Bird and the Album, en is een vaste plaats van belang gebleven in zijn werken 
gedurende de afgelopen decennia. 
 
Referenties aan Derry zijn te vinden in een aantal van de vroege King-werken, waaronder zijn roman uit 1982, 
Vlucht naar de Top en Het Lijk, een novelle die diende als basis voor Rob Reiners film uit 1986, Stand By Me. Voor-
dat de stad algemeen bekend werd door HET, werd Derry ook genoemd in Dodenwake (1983) tijdens een beschrij-
ving van de vallei van de Penobscot waar "houthakkers ooit hun hout uit het noordoosten lieten drijven naar 
Bangor en Derry." De stad Derry verscheen ook in De vrachtauto van oom Otto en Mevrouw Todd gaat binnendoor, 
twee korte verhalen uit Kings collectie Duistere Krachten (1985). Stephen King strooit gepraat over Derry uit over 
de pagina's van zijn verhalen, vaak inclusief Easter eggs die zijn verschillende werken samen weven, waarmee hij 
zijn lezers eraan herinnert dat er een continuïteit in zijn wereld is - één die zeer nauw en doelbewust lijkt op de 
onze. 
 

http://www.stephenking.nl/
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Nieuwsflits 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Bestel ‘LATER’ nu 

alvast bij de  

fanclub! 
Vanaf nu kun je bij ons het 
boek Later van Stephen King 
in de voorverkoop bestellen. 
Je sponsort hiermee de fan-
club, omdat wij van elk ver-
kocht boek van uitgever De 
Boekerij een percentage 
krijgen om in onze fanclub-
kas te doen: zeker met de 
plannen voor ons 19-jarig 
bestaan dit jaar geen over-
bodige luxe! Dus bestel snel 
via onze Winkel! 

De verschijningsdatum van 
het boek is zoals altijd on-
der voorbehoud. De uitgever 
geeft aan dat zolang de 
boekhandels niet open mo-
gen zijn, zij geen grote ti-
tels laten verschijnen. 

 

Overigens verschijnen er 
bij Titan Books verschil-

lende uitgaven van Later. Gelimiteerde hardcover 
(40 pond), al dan niet genummerd en gesigneerd (120 
pond) of een Lettered editie (250 pond).  

 

Titan Books zal ook 
The Art and the ma-
king of The Stand, 
geschreven door Andy 
Burns publiceren. De 
bedoeling is om dat in 
mei 2021 te laten ver-
schijnen als hardback 
voor 45 dollar. Het 192 
pagina’s tellende boek 
heeft als ISBN 
9781789095944. 

Dollarbaby filmboek 
Anthony Northrup schreef een 
boek over de verfilmde dollarba-
by’s die zijn uitgekomen. Als King 
toestemming geeft, mag je voor 1 
dollar al een kort verhaal van hem 
verfilmen. Er komt van alles voor-
bij in het boek: van fun facts tot 
trivia en persoonlijke verhalen. 
Lees meer en bestel via deze link! 

 

 

 

 

 

 

 

Dollarbaby op 

YouTube 
King maakte een uitzonde-

ring en gaf toestemming om 
een Dollarbabyfilmpje op 

YouTube te zetten. One for 
the road, van J.B.Horning 

vind je onder deze link. Da’s 
mooi drie kwartier film die 

je anders toch nog even een 
tijdje had moeten missen! 

Win boeken van Marina Theunissen 

Verderop in deze Kings Things vind je de recensie van het boek Mathil-
de, van Marina Theunissen. Vorige maand deden we dat al van Digitale 
Engel en mochten we ook beide boeken cadeau doen aan een fan! 
Je moest er even voor naar deze YouTube pagina om het antwoord te 
vinden. In de booktrailer zie je op een gegeven moment dit beeld 
voorbij komen, en daar staat een zin van 6 woorden bij. Die zin moest 
je naar ons opsturen om kans te maken op een van Marina’s boeken.  
Het antwoord is natuurlijk ‘Het is troebel in haar hoofd’. 

Dat wist ook: Marita de Boer uit Leeuwarden. 

Zij krijgt beide exemplaren opgestuurd. 

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/Winkel/product/later/
https://www.stephenking.nl/Winkel/product/later/
https://bearmanor-digital.myshopify.com/products/stephen-king-dollar-baby-the-book-paperback?fbclid=IwAR1n8Z-Vru_CiKR2hDm7d5GdeOmc37p2S8MjsY7fJxze-N6JAMvqec3AAFM
https://www.youtube.com/watch?v=_Iii3-aniTY&fbclid=IwAR0Nmd0oX6gfvTkggyld3kNQ-_yHGeUI1JpM8mrQ2CD_MAKhKQT9_4oXZ_A
https://www.youtube.com/watch?v=jwMCVTwamdo&feature=emb_logo
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 Oplossing prijsvraag vorige maand 

PRIJSVRAAG  

1. De Stad — Dean Koontz (leesexemplaar) 

2. De Quantum Detectives — Theo Barkel & Johan Klein Haneveld 

3. Digitale Engel — Marina Theunissen (leesexemplaar) 

4. Hinderlaag — Taylor Adams (leesexemplaar) 

5. Opgejaagd — Gabriel Bergmoser (leesexemplaar) 

Prijsvraag februari 2021 
Letterbox 

 

Streep alle letters die meer dan  

1x voorkomen door. 

De overgebleven letters vormen een 

woord dat met Stephen King te maken 

heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur je oplossing vóór 20 februari 2021 naar fanclub@stephenking.nl.   

Vermeld in de omschrijving het woord PRIJSVRAAG, en vergeet je adresgegevens niet, zodat we je 

de prijs kunnen toesturen! Geef ook aan welk van de boeken uit onderstaande rijtje je zou willen 

winnen.  

Wij lieten je 8 OE’tjes zien, afkomstig van covers van Nederlandstalige King-
boeken en jij moest ons laten weten van welke boeken deze OEtjes komen. 
Had jij ze allemaal goed? 1. Vervloeking  2. De Gloed 3. Ontvoering 4. Stephen 
King goes to the movies 5. De Groene Mijl, 6 Vier Seizoenen 7. de Beproeving 
8. Als het Bloedt. 

Dat wist ook Anna van der Schaaf uit Leeuwarden en die wil 
graag De Quantum Detectives winnen, dus dat komt binnenkort 
naar je toe! 

http://www.stephenking.nl/
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=prijsvraag%20feb2021
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 Datum: Soort: Details: 

 
Al verschenen Paperback 

POD 
IT   
ISBN 9789021027432 voor 32,50 

 
Al verschenen 
 

Paperback 
POD 

Under the dome  
ISBN 9789021026152 voor 34,50 

 
Al verschenen Paperback 

POD 
Joyland  
ISBN 9789021027784  voor 20,99 

 
Al verschenen Paperback 

POD 
De Beproeving 
ISBN 9789021027791 

 
Al verschenen paperback Revival (ALDI-special) - ISBN 

9789021027449 prijs en omslag nog 
onbekend 

 

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

 
naar verwachting 
begin 2021 bij de 
Primera-winkels 

paperback Revival (Special Book & Service 
2020)  prijs en omslag nog onbe-
kend ISBN 9789021027456  

 

naar verwachting 
begin 2021 bij de 
Primera-winkels 

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

 

januari 2021 hardcover Sleeping Beauties (Engels) comic 
ISBN 9781684057603 bij Idea &  
Design Works  120 pagina’s voor 
22,99. Tekenaar Alison Sampson  

http://www.stephenking.nl/
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1 april! Kik-

ker in je bil!

The Stephen King Collectibles  

Pagina 12 

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 

Bag of Bones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Engelse uitgeverij Hodder & Stoughton brengt in 1998 Signed Limited Editions (2.000) uit van Bag of Bones 
(Vel over been). Deze collectible is sober, het boek heeft een dustjacket, maar geen slipcase en geen illustra-
ties. Daarentegen is hij wel gesigneerd door King en dat maakt hem dus een gewild object.  

De handtekening is gezet op een zogeheten ’bookplate’, een label dat in het boek is geplakt.  

De prijs was £16,99, de uitgave is nu zo’n $250,00 waard. 

D
o
o
r:

 P
it
o
u
 S

p
ru

it
 

Signed Limited Edition 

http://www.stephenking.nl/
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1 april! Kik-

ker in je bil!

The Stephen King Collectibles  

Pagina 13 

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 artiesten die de illustraties verzorgen. 

Een foto van de meester zelf siert de achterkant van de 
dustjacket.  

Bookplate met handtekening 

Helaas bezit ik (nog) geen exemplaar van deze titel 

http://www.stephenking.nl/
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Nieuwsflits 

Geen griezelkerst 
Schijnbaar doen we daar in Nederland nog niet 
zo aan, want we kregen geen foto’s van griezeli-
ge kerstbomen toegestuurd dit jaar.  En dus 
geven we ook geen prijsje weg hiervoor… 

 

Deel 3 Gwendy 
Het eerste deel  in de Gwendy trilogie (Gwendy’s knop-
penkist) werd geschreven door Richard Chizmar en Ste-
phen King samen. Deel twee had alleen een voorwoord 
van King, en naar het schijnt is het laatste deel weer 
door hen samen geschreven… Chizmar publiceerde ten-
minste dit op zijn twitteraccount.  

Misery remake 
Men geeft aan dat er een remake van de versie van Mi-
sery uit 1990 in de maak is. In december 2020 kwam dit 
nieuws naar buiten…. We zijn benieuwd! bron  

King en Tabitha 50 jaar getrouwd! 
Mijlpaaltje in het leven van onze favoriete schrijver en 
zijn vrouw. Ze waren begin januari maar liefst 50 jaar 
getrouwd!  

Blik vooruit 
2021 wordt volgens King een beter jaar dan 2020.  

The Stand serie (loopt tot 11 februari), Later zal begin 
maart verschijnen en we mogen nog een tweede boek 
verwachten. Hoe en wat weten we niet, maar het gaat 
over een huurmoordenaar en het zou in de herfst ver-
schijnen, maar dat is ook in de USA nog niet bevestigd.  

2021 zal ook de release zijn van een (zoveelste) deel 
van Children of the Corn.  

Ook nog niet bevestigd om het levenslicht te zien in 
2021 is de serie Chapelwaite (gebaseerd op Jerusalem’s 
Lot). Dat geldt ook voor de tv-serie van Lisey’s Story op 
Apple TV+, maar ze waren bijna klaar met de opnames 
toen de pandemie losbrak… dus we hebben hoop.  

Het derde deel in de Gwendy-serie lijkt zo goed als 
klaar, en we zouden verbaasd zijn als die niet dit jaar 
komt.  

Verder zijn er ook nog versies van Salem’s Lot, The Long 
Walk, The Tommyknockers, The girl who loved Tom Gor-
don, From a Buick 8, Firestarter en een tv-serie Over-
look Hotel in de maak. 

Maar we zullen het allemaal moeten afwachten. Door de 
situatie in de wereld is niets zeker… behalve dan dat wij 
hopen ons 19-jarig bestaan toch met een groot aantal 
mensen te kunnen vieren! 

 

Actie boekenlegger verlengd! 

1 april! Kikker in je bil!

http://www.stephenking.nl/
https://wegotthiscovered.com/movies/misery-remake-reportedly-development-modernized/?fbclid=IwAR2erxgJAym2WYaw6OPfBsh6vTN3Oyb4atk-7gSkjZi7RyUT_cNlk0tbBB8
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1 april! 
Kikker 

in je bil! 
Interview 

Interview met Stephen King en Richard Chizmar 
 
Auteur Bev Vincent 
Gepubliceerd op 1 maart 2017  
Vertaald door Peter van Veen 

  

Constante Lezers over de hele wereld zijn blij met het nieuws dat Stephen King terugkeert naar Castle Rock, het 
kleine stadje dat hij creëerde, vertroetelde en bijna vernietigde in werken zoals Dodelijk Dilemma, De Duistere 
Kant en De Noodzaak. Hij gaat vergezeld worden als co-auteur van de nieuwe novelle Gwendy’s Button Box door 
Cemetery Dance oprichter en uitgever Richard Chizmar, die net klaar is met zijn succesvolle korte-verhalencollectie 
A Long December. Onlangs beantwoordden de twee auteurs een paar vragen van onze Bev Vincent over hun langver-
wachte samenwerking. 
 
Bev Vincent: Steve, wat kun je ons vertellen over het ontstaan van Gwendy's Button Box? 
Stephen King: Ik had het idee voor het verhaal afgelopen juli, en dacht dat het een beetje zoals Richard Matheson's 
Button, Button was, maar het kon ook zijn eigen speciale ding zijn. Ik vond het leuk omdat het in feite het lot van 
de wereld in de handen van een kind (zoals Trump) geeft. 
 
BV: Op welk punt in het schrijfproces zocht je iemand om mee samen te werken? 
SK: Ik wist niet hoe ik het moest afmaken. Dus het lag daar maar tot afgelopen januari. Ik heb geen medeauteur 
gezocht; er viel er eigenlijk een in mijn schoot. Ik correspondeer al jaren via e-mail met Rich Chizmar. Ik stuurde 
hem "Gwendy", en zei eigenlijk: "Doe wat je ermee wilt of het zal onvoltooid blijven." 
 
BV: Dus, schets de scène eens voor ons, Rich. Je zit op een dag achter je computer en je krijgt een e-mail van Ste-
phen King met de vraag of je met hem aan een verhaal wilt werken? 
Richard Chizmar: Steve en ik e-mailen en sturen elkaar vrij regelmatig berichten over een breed scala van onder-
werpen. Op die dag begonnen we te praten over ‘round robins’ (multi-auteur-projecten) en samenwerkingen. Hij 
zei dat hij een kort verhaal had dat hij niet kon afmaken en ik vertelde hem dat ik het graag zou lezen als hij het 
ooit wilde sturen. De volgende avond, ik herinner me dat het een vrijdag was en ik was op weg naar de hockeywed-
strijd van mijn zoon, verscheen Gwendy's Button Box met de begeleidende tekst: "Doe ermee wat je wilt." 
 
BV: Toen je jezelf van de vloer opgeraapt had, hoe reageerde je toen? 
RC: Ik zat op de parkeerplaats en las het manuscript, en mailde Steve meteen terug. Mijn antwoord die vrijdag-
avond was "Absoluut! Ja! Ik zou het graag afmaken!" — maar ik was ook behoorlijk doodsbang. Ik liet het idee bezin-
ken in het weekend en toen ik op maandagochtend ging zitten om mijn opmerkingen bij het verhaal te schrijven, 
veranderde matige angst in volwaardige doodsangst voor ongeveer een uur of zo. Hoe zou ik in godsnaam met Ste-
phen King kunnen samenwerken? Hoe dan?! Gelukkig duurde het gevoel niet lang, en het verhaal nam het over en 
nam me mee. De zenuwen verdwenen, en voor ik het wist, bevond ik mezelf in Castle Rock. 
  
BV: Gezien het feit dat hij al je boeken en verhalen heeft herlezen voor zijn Stephen King Revisited project, lijkt 
Rich een voor de hand liggende keuze - hij zou bekend moeten zijn met Castle Rock en zijn geschiedenis en geogra-
fie. Hoe was het om met hem te werken? 
SK: Werken met Rich was heel eenvoudig. Ten eerste kent hij mijn werken, van voor naar achter en terug - waar-
schijnlijk beter dan ik. Ik gaf hem geen aanwijzingen (dat ik me herinner), liet hem lopen met de bal. Hij heeft de 
klus geweldig geklaard. Mijn vertrouwen in hem kwam van het lezen van zijn korte fictie. En hij is goed bekend met 
het gezinsleven in de voorsteden. Geweldig, eigenlijk; heel liefdevol, wat de enge dingen extra eng maakt. Hij 
schreef het midden en het einde. Ik heb wat werk gedaan op het einde, het uitgebreid en daar was het. Helemaal 
af. 
 
BV: Heb je verhaalmogelijkheden extern besproken of ben je gewoon gaan schrijven en zag je wel waar het verhaal 
je heen bracht? 
RC: Het onvoltooide verhaal dat Steve in eerste instantie stuurde, bevatte iets meer dan 7.000 woorden. Ik ging 
zitten en schreef een heleboel pagina's in de daaropvolgende drie of vier dagen en stuurde ze snel naar Steve voor-
dat ik had een kans om bang te worden. Hij ging er doorheen en stuurde het terug naar mij voor een volgende po-
ging. Vervolgens hebben we het hele ding helemaal opnieuw gedaan – ieder nog één ontwerp. We hebben een aan-
tal mogelijkheden besproken via e-mail, maar meestal gingen we er gewoon in mee. We pasten elk ding aan dat de 
ander had geschreven en gingen onze eigen richtingen op. Het hele proces was fascinerend en zo verdomd leuk. Dat 
is wat ik Steve bleef vertellen: dit is leuk! 
 
BV: Ik was onder de indruk van hoe naadloos het uiteindelijke verhaal was. Ik kon niet zeggen wie wat schreef. 
SK: Als het naadloos lijkt ... Dat is altijd het doel, hè? Je wilt niet dat de lezer wordt geteisterd door één stem die 
plaats maakt voor een andere. (Het kan geholpen hebben dat we mannen waren die schreven vanuit het gezichts-
punt van een meisje.) Het geheime ingrediënt is dat we allebei het verhaal hebben doorgenomen en het extra lagen 
hebben gegeven - je zult hetzelfde zien, denk ik, in Schone Slaapsters, de samenwerking met Owen. 

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

in je bil! 
Interview 

 
BV: Er moet een verleiding zijn om Steve te imiteren, maar niets in het verhaal voelde als imitatie. Hoe heb je dit 
aangepakt? 
RC: Ik heb er echt geen moment over nagedacht. Ik ging zitten en begon te schrijven en liet het verhaal me bren-
gen waar het me heen wilde brengen. Ik heb niet geprobeerd om stilistisch iets anders te doen dan ik zou hebben 
gedaan als het hele verhaal mijn eigen verhaal zou zijn. En op de een of andere manier werkte het. Toen we klaar 
waren en ik het voltooide verhaal las, was ik verbaasd om te merken dat er momenten waren waarop ik me niet 
meteen kon herinneren wie wat schreef. 
 
BV: Hoe was het om in iemand anders zijn ‘universum’ te werken? Hoe heb je ervoor gezorgd dat je ‘volgens de 
regels speelde’? Is dit iets wat je eerder hebt gedaan met een andere schrijver - werken in een door anderen geves-
tigde omgeving? 
RC: Ik heb al een paar keer samengewerkt, maar nooit in andermans specifieke universum. Gelukkig ken ik Steve's 
werk heel goed en ik heb ook een aantal goede vrienden rondlopen met een schat aan King-gerelateerde kennis in 
hun hoofd (Bev Vincent en Brian Freeman zijn er twee die me te binnen schieten), dus het spelen volgens de regels 
was helemaal geen probleem. Ik vond het werken binnen een gevestigd universum ook totaal niet beperkend of in-
perkend. Ik bleef eerlijk gezegd maar denken: "Ik ben in Castle Rock," en probeerde mijn best te doen om de grond 
waar ik op liep te eren. Ik voelde daar een echte verantwoordelijkheid voor. 
 
BV: Steve, waarom besloot je terug te keren naar Castle Rock? En heeft Gwendy banden met de nieuw aangekondig-
de Castle Rock-serie op Hulu? 
SK: Ik ging terug naar Castle Rock met dit verhaal voordat JJ Abrams de serie verkocht aan Hulu, dus dat speelde 
geen rol. Merendeels miste ik de plaats! 
 
BV: Bij het becommentariëren van je recente bundel, A Long December, zei Steve zei dat je je verhalen laat afspe-
len "in no-nonsense, middenklasse buurten waar ik mij thuis zou voelen." Hoe zie je Castle Rock voor je? Is het een 
slechte plek, een plek die slechte mensen trekt, of is het gewoon een gewone stad met een geschiedenis? 
RC: Ik denk dat Castle Rock een vrij gewone stad is met een kleurrijke geschiedenis, zoals veel kleine steden die 
weggestopt zijn in New England. Behalve, Derry... dat is een slechte plek die heel veel slechte mensen aantrekt. Ik 
denk dat Castle Rock volkomen logisch is voor het verhaal van Gwendys Knoppenkist. Het past. 
  
BV: Je hebt een lange en productieve schrijfcarrière gehad, om nog maar te zwijgen van een illustere uitgeverscar-
rière waar je veel geweldige auteurs blijft publiceren. Hoe scoort deze ervaring in termen van je carrière tot nu 
toe? Heb je toekomstige samenwerkingsplannen? 
RC: Het is de kers op de taart, geen twijfel. Ik ben altijd een grote dromer geweest, maar ik heb nooit zo'n grote 
droom gedroomd. Niet eens in de buurt. Wat betreft toekomstige samenwerkingsplannen, ik schrijf nu een verhaal 
met mijn 18-jarige zoon Billy. Het gaat over een spookachtige vuurtoren in Canada en zal deze zomer verschijnen in 
een anthologie genaamd Fearful Fathoms. We hebben het er geweldig mee naar onze zin. 
 
BV: Steve, ben je van plan om weer met Rich samen te werken, of met andere schrijvers in de toekomst? 
SK: Ik heb geen plannen om opnieuw samen te werken, maar ook geen plannen om het NIET te doen, als je begrijpt 
wat ik bedoel. 

http://www.stephenking.nl/
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Bron is een nieuwe trilogie van Nico de Braeckeleer, en 
het eerste deel heet ZIEL. Het boek heeft weer een har-
de kaft en ziet er als altijd weer fantastisch uit. Nico De 
Braeckeleer is auteur en scenarist. Er staan al heel wat 
(jeugd)boeken op zijn naam en hij schrijft ook mee aan 
verschillende bekende reeksen op televisie.  

De energieke Zoë heeft alles wat haar hartje begeert. Ze 
behaalt goede schoolresultaten, is een artistiek talent, 
leeft zich als dj uit op feestjes, en haar ouders steunen 
haar in alles wat ze doet. Bovendien heeft ze ook haar 
eerste vriendje: Justin. Na een auto-ongeluk krijgt ze 
plots vreemde herinneringen. Herinneringen aan een 
leven dat ze niet heeft geleefd. Zijn het enkel dromen, 
nachtmerries, of is er meer aan de hand? Stilaan haalt ze 
de waarheid boven water: een waarheid die heel haar 
wereld door elkaar schudt.  

Het is weer een Young-Adult boek, iets waar Nico  
ijzersterk in is (denk aan de serie Adem die we ook al 
recenseerden), maar dat ook bijzonder goed door  
volwassenen is te lezen. Het is niet kinderlijk of zo, zit 
ingenieus in elkaar en is bijzonder leuk om te lezen.  
De ruime opzet van het boek, maar natuurlijk ook de 
spanning en de schrijfstijl van Nico, helpen je om het zo 
in één ruk uit te lezen. 

Het boek gaat vooral over liefde en opgroeien, en op 
zoek gaan naar wie je eigenlijk bent en je plekje in de 
wereld. Dat is voor Zoë nog niet zo makkelijk. Na haar 
auto-ongeluk is ze erg veranderd, en dat valt haar 
vriendinnen en vrienden dan ook wel op. Ze heeft in 
coma gelegen, en ze denken dat ze doordat ze ‘de dood 
in ogen heeft gezien’ anders in het leven staat dan 
eerst. 

Maar niets is minder waar! Je leeft enorm met Zoë mee, 
en dat komt ook omdat het boek in ‘ik’-vorm is geschre-
ven. Haar twijfels, vriendschappen en haar knappe 
vriend Justin en hoe ze over hem denkt en wil omgaan 
komen voorbij. Ook de liefde en de uitingen daarvan 
komen aan bod. Het is een buitengewoon spannend 
boek: je hoeft geen moeite te doen om door te lezen, 
want het trekt je er zo doorheen als een vinger door de 
zachte boter. Je wilt weten hoe het verder gaat, zeker 
als Zoë vaker een black-out krijgt, en dingen ziet die ze 
naar haar weten nooit heeft meegemaakt. En al hele-
maal als ze dat gaat controleren, en de mensen die ze 
gezien heeft blijken te kloppen! Alles wordt verteld in 
een mooi tempo, opbouwend en met goede karakters en 
achtergronden. 

Nico doet er een mooie hoeveelheid SciFi bij, met  
moderne technieken, die voor je het weet zomaar echt 
kunnen zijn, en waar een wet voor in de maak is (in het 
boek). Er komen mooie plottwists voorbij, en net als je 
aan het einde denkt dat je alles wel hebt zien  
aankomen, is het echte einde toch net weer even  
anders. Ik wil natuurlijk niets verklappen, maar ik vond 
het weer geweldig gewoon! Ik kan me goed voorstellen 
dat de YA lezers het ook geweldig vinden om te lezen. Ik 
vond het tenminste weer een geweldig boek, en ik denk 
dat lezers vanaf een jaar of 12/13 ook dit schrijfsel ze-
ker kunnen waarderen. 

Het boek heeft een echt einde, en een volgend deel is in 
de maak voor later in 2021, maar is zelfstandig leesbaar 
aldus de vooraankondiging, en zal de titel Hart meekrij-
gen. Dat is er dus echt weer een om naar uit te kijken!  
Beetje doorschrijven dus Nico! 

We mogen maar liefst 
DRIE exemplaren van 

ZIEL weggeven, en dat 
doen we in deze  

Kings Things!  
 

Kijk voorin  
dit magazine! 

http://www.stephenking.nl/
http://www.baeckensbooks.com
https://www.nicodebraeckeleer.be
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"Elf magische verhalen geschreven met bloed en tranen en een flinke portie 
inktzwarte humor" is de ondertitel van Junior Monsterboek 8.  

Het concept van deze reeks boeken is leuk! Korte, griezelige verhalen voor de  
tien-jaar-plussers, door verschillende (griezel)auteurs geschreven. Aan deze 
boeken is telkens een wedstrijd verbonden waarbij schrijvers tussen tien en 
zeventien jaar een griezelverhaal mogen indienen. Het verhaal van de winnaar 
wordt gepubliceerd in het boek. De winnares van dit jaar is Cailin Ceyfs met 
Vluchten of volgen. Ook verhalen van eerdere winnaars krijgen vaak opnieuw 
een aandeel in het boek. 

Ik heb het Junior Monsterboek 6 gelezen en vond dit een tof concept en een tof 
boek. Ik verwacht er deze keer ook veel van en ik begin er met veel zin in te 
lezen.  

Nu ook weer zijn de elf verhalen telkens voorafgegaan door een stukje schuine 
tekst, een inleiding, een voorstelling van de auteur, een schrijftip, ... Dat is tof 
om te lezen. Nieuwe of voor mij onbekende auteurs ontdekken is altijd leuk. 

De kaft is leuk en elk verhaal heeft een leuke tekening, wederom getekend door 
Bart Mertens, die ook weer bijgedragen heeft aan de verhalen. Hier en daar zie 
je weer een grijze soort inktvlek op de pagina's, wat het, denk ik, voor de jeugd 
wel speels en aantrekkelijk maakt. 

Ik moet eerlijk bekennen dat het boek mij niet zo kan boeien als het zesde boek 
van deze reeks. Ik denk niet dat het aan het thema ligt: zwarte magie, heksen, 
geesten, … interesseren me zeker wel, maar in de meeste verhalen lukte het 
niet om in op te gaan. Als volwassene een jeugdboek lezen en in je inleven is 
een uitdaging en dat lukt ook vaak, maar met dit boek wat minder. 

Er zijn zeker pareltjes bij. Het eerste verhaal is een schot in de roos. Nico De 
Braeckeleer schrijft Zombiekat, een fijn, kinderlijk geschreven griezelverhaaltje 
met een knipoog naar een Stephen Kingboek. Hoewel het verhaal naar het einde 
toe harder wordt, zou ik deze laten lezen door mijn tienjarige zoon.  

Vlier, een doodgewone tuinkabouter van Marie Uiterwijk is er ook zo eentje. Dit 
verhaal begint mooi en schattig maar wordt al snel spannend en donker en ein-
digt origineel, mij met een zucht achterlatend.  

Triomf van Johan Deseyn is een heel spannend verhaal. Ik lees zijn werken 
graag, al was het nog spannender geweest als ik het gegeven nog niet was te-
gengekomen in een van zijn nieuwste boeken. 

Deze drie verhalen heb ik graag gelezen, de andere verhalen kunnen me maar 
weinig boeien. Ik kan me moeilijk inleven, soms lijkt iets aan de verhaallijn niet 
te kloppen of is het, voor mij, niet boeiend genoeg geschreven. Ik denk dat het 
dan ook voor jongeren niet evident is om geïnteresseerd te blijven. 

Ssssswarte magie van Bart Mertens gaat over jonge ontdekkende vampieren. Ik 
vind het eerder een chaotisch verhaal, had zin om het over te slaan. 

En De zwarte kraai vliegt uit van Rob Baetens geeft 
me een gevoel dat ik nog maar weinig eerder heb 
gehad tijdens het lezen. Het verhaal blijft een op-
somming geven van kruidenrecepten. Ook hier wilde 
ik stukjes overslaan. Het uiteindelijke verhaal lijkt 
zo verloren te gaan. 

Het idee van de meeste verhalen is leuk gevonden 
maar vaak losten ze mijn verwachtingen van een 
goed spannend kortverhaal niet in.  

Ik geef dit boek daarom een 6. 

De volgende lezer wordt een tienjarige jongen, mis-
schien voelt hij meer “de zwarte magie die alle 
deuren naar de hel opent” en wie weet wordt het 
tiende Junior Monsterboek weer beter.   

6,0 
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Marina Theunissen (1946) woont en werkt in Limburg. 
Voor ze zich voltijds met schrijven bezig hield was ze 
kleuterleidster en schreef ze ook kinderboeken. Vorige 
maand recenseerde we het boek Digitale Engel al van 
haar, en in deze Kings Things maken we bekend wie dat 
boek en het boek Mathilde winnen.   

Net als bij Digitale Engel is de schrijfstijl best heel  
Belgisch, maar ook nu zorgde dat in elk regelmatig voor 
een glimlach, en gaandeweg het boek werd het minder 
(of het ging mij minder opvallen). Hoe dan ook stoorde ik 
me er niet aan, want wat er verteld werd, was goed ge-
noeg om mijn aandacht vast te blijven houden. 

Mathilde was het eerste boek voor volwassenen dat  
Marina Theunissen schreef. Het is een psychologische 
thriller, en zeker voor een debuut mooi gedaan. Er zijn 
verschillende verhaallijnen die zich heel langzaam  
verder ontwikkelen. Want vooralsnog krijg je als lezer nog 
helemaal niets te weten over de titelnaam van het boek. 
Pas op pagina 78 wordt zij voor het eerst genoemd, en 
pas nog zo’n zelfde aantal pagina’s verder krijg je wat 
meer te weten.  

Maar we beginnen dus bij Masha, die twintig jaar geleden 
haar moeder en zusje is verloren, en haar vader is daarna 
zonder afscheid te nemen ook uit haar leven verdwenen. 
Ze kwam in verschillende pleeggezinnen terecht, en 
wenste al die tijd haar vader terug te vinden. Het was 
een zware jeugd, en ze is dan ook onder behandeling van 
een psychiater. Maar dan ontvangt ze opeens een brief 
waarin hij vraagt haar op te zoeken in Gent. Inmiddels is 
ze 28 jaar, en leert tijdens haar zoektocht inspecteur van 
politie Bertho Jeandarme kennen die haar wat verder 
helpt. Ook leert ze Paris kennen en helpt haar zich te 
verschuilen want die wordt achterna gezeten door Luigi 
en Marco. Om over de onwijs mysterieuze Dymfna maar 
niet te spreken… Het wordt een ware zoektocht naar wat 
er in Masha’s jeugd is gebeurd. 

In het begin is het verhaal warrig en snap je niet wat al 
die personen met Masha te maken hebben. De tijdlijnen 
lopen raar door elkaar, maar je moet geduld hebben. De 
uitvoerige achtergrond is belangrijk om je een straks een 
goed beeld te kunnen vormen van wat er nou precies is 
gebeurd. En net als je denkt, nu weet ik wel waar het 
heen gaat, komt er aan het eind nog een leuke plottwist 
om de hoek kijken die je niet aan ziet komen.  

Karakters en emoties zijn mooi beschreven, en het  
verhaal trekt je, hoewel voor mijn idee net een beetje te 
langzaam, mee naar het einde. Omdat ik het tweede boek 
van deze schrijfster al heb gelezen, kan ik toch wel zeg-
gen dat ik haar tweede boek echt beter vond als dit. Het 
ritme daarin was prettiger, en dat las ik zo in een keer 
door, terwijl ik bij dit boek toch tot de helft dacht dat ze 
wel eens op mocht gaan schieten om het spannender te 
gaan maken, en waar de hoofdpersoon Mathilde toch 
bleef.  

Maar ik kan je vertellen: het is echt de moeite waard om 
te volharden met lezen, want als het ritme eenmaal komt 
is het snel en spannend en absoluut de moeite waard. 
Maar dat is wel de reden dat dit boek een half puntje 
slechter scoort dan Digitale Engel, en krijgt het een 
mooie 7 als cijfer.  

Ik ben stikbenieuwd of er nog nieuwe boeken gaan  
volgen: ik hou me aanbevolen! 

http://www.stephenking.nl/
https://www.facebook.com/marina.theunissen.1/
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De jonge zakenman Lockhart reist af naar de 
Zwitserse Alpen om zijn baas op te halen uit een 
therapeutisch instituut. Daar aangekomen blijkt 
dat zijn baas niet direct beschikbaar is. Gedwon-
gen tot een langer verblijf komt Lockhart erach-
ter dat er iets kwaadaardigs gaande is en dat 
uitchecken makkelijk lijkt dan het in werkelijk-
heid is.……. 

 
Laat ik beginnen met dat ik het een heel goede 
film vond. Een spookachtige creepy sfeer, daar 
leent zo een afgelegen kasteel zich natuurlijk ook 
prima voor. Maar ook de filmbeelden van de adem-
benemende omgeving en het acteerwerk zijn van 
een hoog niveau (zeker Lockhart en Hannah zetten 
een sterke rol neer).  

De film leunt zwaar op de claustrofobische gevoe-
lens van de kijker, vooral de scène met de water-
tank-therapie is verschrikkelijk. Maar wat Lockhart 
ook probeert, het lukt hem niet te ontsnappen uit 
het kuuroord.  

Lockhart is nog een gezonde jonge vent in tegen-
stelling tot de overige bewoners van het kuuroord. 

Maar zelfs hem lukt het niet te ontkomen aan de verzorgers en het kasteel zelf.  

Langzaamaan wordt het verhaal rondom 
het duistere verleden van het kasteel 
duidelijker. Helaas blijkt aan het eind 
dat voor de kijker niet alles helemaal 
duidelijk is.  

Als alle puzzelstukjes voor Lockhart op 
zijn plek beginnen te vallen en hij vol-
doende bewijs verzameld denkt te heb-
ben, zit hij zo diep verwikkeld in het 
mysterie dat hij alleen maar kan probe-
ren om wat hij heeft ontdekt, de werk-
wijze van de artsen, aan het licht te 
brengen.  

In de film draait het om het genezende bronwater en de behandelingen die hiermee uitgevoerd 
worden door de medewerkers van het kuuroord. De opnames van deze bizarre behandelingen en 
wat er zich nog meer in het water bevindt zijn prachtig in beeld gebracht en ondanks dat het 

best een lange film is heb ik me geen 
moment verveeld.  

Soms zijn dingen die gebeuren wel wat 
voorspelbaar, maar met zoveel horror- 
films en series die de afgelopen jaren 
zijn uitgekomen is het natuurlijk ook 
erg lastig om 2 uur lang vernieuwend te 
zijn. Ook voor deze film geldt letter-
lijk: de geschiedenis herhaalt zich tel-
kens.………. 

 

http://www.stephenking.nl/


 

 

De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 1999. De fan-
club in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op 21 september 2002 
kwam de website online. Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprich-
ting voor gekozen om met donateurs te gaan werken in plaats van met 
betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil dus zeg-
gen 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 genereert de website maan-
delijks meer dan 2,5 miljoen hits en trekt deze ongeveer 1500 bezoe-
kers per dag. Kings Things is slechts één van de vele zaken die de fan-
club te bieden heeft voor Stephen King-fans.  
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film 
Festival, of bezoeken een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeen-
komst van anderen. Er is een forum en via de mailing kunnen we alle 
Stephen King-fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of 
speciale aanbiedingen van onze sponsors.  
En dat allemaal gratis!  
 
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren! 
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we altijd gebrui-
ken. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen en soft-
ware, maar ook voor de merchandise, een fanclubdag en mogelijkhe-
den om kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze  
eigen fanclubwinkel, en het boekwinkeltje van Stephen King Fans 
levert de fanclub een percentage op.  

Help ons en stort een bedrag naar keuze op  
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te 

Utrecht.  

Handig om te weten 
www.stephenking.nl 
 
Contact  

 
Fanclubmerchandise en verkoop 
 

Het StephenKingFans winkeltje  
 
Kings Things Archief 

 
Het Forum 
 

Facebook 
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