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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! 

 Wat gaat de tijd vlug hè? De winter 

is alweer voorbij (als je een week-

je sneeuw en glijpartijen zo mag 

noemen tenminste), en het  

voorjaar komt eraan. Heb jij (al 

dan niet met een stoel erbij) nog 

op het ijs rondgeschaatst, of ben 

je lekker met een boek en een 

beker warme drank bij de kachel 

gekropen?  Of heb je gewoon een 

weekje gewacht en ben je lekker 

buiten gaan zitten met je boek in het zonnetje? 

Hoe dan ook… het is nu weer tijd voor een nieuwe Kings Things!  

Deze keer maken we de winnaars bekend van het boek Bron/Ziel van Nico de 

Braeckeleer, en is er natuurlijk ook weer een nieuwe prijsvraag. Ook de recensies 

van boeken en films die we keken zijn weer van de partij, en we hebben weer 

eens een recensie van een Dollarbaby voor je! We vertaalden een interview met 

Donkere Toren scenarioschrijver Akiva Goldsman voor je, en in The Collectibles 

staat het Donkere Toren boek The Waste Lands centraal. Ook kun je lezen wat 

‘Signed & Dated’ van schrijver Bev Vincent inhoudt. Uiteraard lees je ook weer 

het laatste nieuws. 

We wensen je heel veel leesplezier!  

De Stephen King Fanclub Crew 

 

Oh ja… niet vergeten: het nieuwe boek van King staat op 

de agenda voor begin maart (mits de boekwinkels weer 

open zijn) bij de Boekerij. Kijk jij er ook zo naar uit?  

 

Sponsor ons door je boek bij de fanclub te kopen, of spon-

sor je LOKALE boekhandel door het daar te bestellen. We 

hebben jullie steun allemaal hard nodig in deze tijd!  Hier 

lees je vast een stukje (Nederlands). 

Kings Things 
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Deze Kings Things is  
verzonden naar 2105 fans 

Er zijn 2726 
fans op  
 
Hartelijk welkom  allemaal! 

Deze mailinglist wordt mede mogelijk  
gemaakt door  

Maart 2021 

De Fanclubshop  
verkoopt merchandise 

zoals winkelwagenmuntjes, 
kettingen, 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
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000017631890
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000017631890
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 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Gratis verhaal van Jack Lance 
Iedereen die is ingeschreven voor Kings Things kreeg de 
mail toegestuurd met het speciale Valentijnsdagverhaal 
van Jack Lance. Hij schreef Zombie in de Supermarkt  
speciaal voor de Stephen King-fans! Heb je het op een 
of andere manier toch gemist, dan kun je het verhaal 
helemaal GRATIS downloaden op twee plaatsen: 

• als .pdf via de Stephen King fanclub 

• als E-pub via Suspenseshop waar overigens nog 
meer gratis downloadverhalen voor je klaar 
staan! 

 
Lees je toch liever van papier, dan kan dat ook: er is 
een zeer gelimiteerd aantal pockets uitgegeven.  
Inclusief verzenden voor 7,50 hier te koop.  

 

Winnaars Nico de Braeckeleer 
Als je het nieuwste 
boek van Nico de 
Braeckeleer wilde  
winnen, moest je even 
naar de website van de 
auteur surfen en het 
zinnetje van tien  
woorden dat boven de 
trilogie Dodenwereld 
stond doorgeven.  

Dat zinnetje is: De 
zombies komen eraan. 
Ren! En kijk nooit 
meer om! 

 

Aangezien we drie boe-
ken hebben om weg te 
geven, zijn hier de 
winnaars die ons het 
goede antwoord door-
stuurden! Gefelici-
teerd! Het boek komt 

zo snel mogelijk naar jullie toe! 

1. Sander de Boer uit Leeuwarden 

2. Stefan Klasen uit Veldhoven  

3. Ellie Strik uit Cuijk 

Bestel Later Nu! 
Je kunt nog steeds bij ons het boek 
Later van Stephen King in de voor-
verkoop bestellen. Je sponsort met 
je aanschaf de fanclub, omdat wij 
van elk verkocht boek van uit-
gever De Boekerij een  
percentage krijgen om in onze 
fanclubkas te doen: zeker met 
de plannen voor ons 19-jarig 
bestaan dit jaar geen overbo-
dige luxe! 
Dus bestel jouw boek snel op 
https://www.stephenking.nl/

Winkel/product/later/ De datum van het boek (2 
maart) is zoals altijd onder voorbehoud. De uitge-
ver geeft aan dat zolang de boekhandels niet open 
mogen zijn, zij geen grote titels laten verschijnen. 
Hier lees je vast een stukje (Nederlands)

Christopher Plummer overleden 

Begin februari overleed op 91-
jarige leeftijd Christopher Plum-
mer. Hij speelde detective John 
Mackey in Dolores Claiborne, 
maar de Canadese acteur was 
voornamelijk bekend van zijn rol 
in The Sound of Music. 

 
 

Aankondiging Billy Summers 

Ná Later wacht ons weer 
een nieuw King-verhaal: 
Op 3 augustus verschijnt 
namelijk Kings nieuwe 
boek Billy Summers.  Het 
boek zou 528 pagina’s dik 
zijn (bron: Scribner), dus 
bijna net zo dik als Het 
Instituut. 

Bij het Amerikaanse blad  
Entertainment Weekly kun 
je alvast de (Engelse) 
sneak preview lezen. 

Over een Nederlandse ver-
taling is helaas (nog) niets 
bekend. 

 

Firestarter remake 

Zoals je wel weet zijn ze bezig met 
een remake van Firestarter. Wie 
kent de versie met de kleine Drew  
Barrymore niet zou je bijna zeg-
gen…. 

De productie voor Universal Pictures, 
Blumhouse Productions and Weed 
Road Pictures gaat in elk geval door 
en ze hebben Michael Greyeyes ge-
cast voor de rol van Rainbird.   

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/kings-things/zombie-in-de-supermarkt-van-jack-lance/?fbclid=IwAR1bjizwhCEQjk2vPUJJucAe0VMi4S_YPB3B-kwsWMPa7wuUlmoKtPrpBH8
https://www.suspenseshop.com/product/al-onze-downloads/
https://www.suspenseshop.com/product/zombie-in-de-supermarkt/
https://www.stephenking.nl/Winkel/product/later/?fbclid=IwAR3LrB9UZDwVFQe0tKynAh9GQtQZdZ5m_dNhekYon3DFSBIST5IYnffs4o8
https://www.stephenking.nl/Winkel/product/later/?fbclid=IwAR3LrB9UZDwVFQe0tKynAh9GQtQZdZ5m_dNhekYon3DFSBIST5IYnffs4o8
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000017631890
https://ew.com/books/stephen-king-billy-summers-excerpt/
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Interview 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Een interview met 'Donkere Toren'  
scenarioschrijver Akiva Goldsman 

 
Auteur Bev Vincent 
Gepost op 1 augustus 2017  
Vertaald door Peter van Veen 
  

 
 
 
In maart 2012, toen ik The Dark Tower Companion aan het schrijven was, sprak ik met Akiva Goldsman over zijn 
plannen om de Donkere Toren-serie te verfilmen met Ron Howard. Het is duidelijk dat de dingen aanzienlijk zijn 
veranderd in de afgelopen vijf jaar, maar zijn gedachten op het moment laten zien waar hij vandaan kwam en 
geven wellicht aan welke kant de verfilmingen op zouden kunnen gaan. Geniet van dit fragment uit dat interview, 
terwijl we uitkijken naar de release van De Donkere Toren deze week. 
 
 

BEV VINCENT: Wat is jouw geschiedenis met de Donkere Toren-serie? 
 
AKIVA GOLDSMAN: Ik was in Boston toen De Scherpschutter uitkwam. Er was een gespecialiseerde boekhandel 
waar ik die eerste editie kreeg. Ik werd gewoon verliefd, zoals iedereen die een fan van de serie is. Daarna las ik 
ze zodra ze uitkwamen. 
 
De Donkere Toren... is uniek in het feit dat het trans-genre is, dat is buitengewoon en opmerkelijk. Voor mij is het 
gewoon extreem uitnodigend en dat is het altijd geweest. Stephen lijkt een vermogen te hebben om datgene wat 
ik zie als de verbeelding van het kind in ons allemaal, na te 
maken of er toegang toe te krijgen. Er is een intuïtieve 
correctheid aan de werelden die hij beschrijft. 
 
Toen Damon Lindelof en J.J. besloten dat een verfilming 
niet iets was wat ze uiteindelijk zouden ondernemen, 
greep ik het idee en belde Ron Howard. Ik had Ron al warm 
gemaakt voor De Donkere Toren in verschillende vormen 
sinds we samen A Beautiful Mind maakten. Ik denk dat hij 
ook heeft bekend dat hij jaloers was toen J.J. en Damon 
en Stephen hadden ingestemd om het te doen. Dus toen 
het vrij kwam, begonnen Ron en ik samen te zweren om uit 
te zoeken hoe het van ons kon worden. 
 
Ik begon de boeken opnieuw te lezen en realiseerde me 
dat het lastig is. De ingangen zijn moeilijker als je niet 
bekend bent met de mythologie. Tegelijkertijd is de toon 
van De Scherpschutter niet per se de toon van de rest van 
de boeken. Wolven van de Calla is een actie-avontuur wes-
tern, Tovenaarsglas is bijna Romeo en Julia, maar De 
Scherpschutter is surrealistisch. Het is literair mijmeren en 
is waarschijnlijk het minst sterke boek als het gaat om de 
plot, die meestal nodig is voor een verfilming. Ik worstelde 
met de volgorde van het materiaal, en ik dacht: als je nou 
eens begint met het derde boek? Op dat moment keek Ron 
me aan en zei: "Waarom mengen we het niet? Waarom be-
ginnen we niet met het derde boek, en dan kunnen we 
achteruit gaan, maar laten we dat op tv doen." En zo be-
gon deze constructie van film-tv-film-tv enz. en dat is onze 
fantasie. Of het gaat slagen, wie weet? Het werd geboren 
uit het proberen om een startpunt te vinden voor de niet-
ingewijden, terwijl het ook inclusief al het materiaal zal 
zijn dat de ingewijden willen en waar ze van houden. 
 
 

http://www.stephenking.nl/
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Interview 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

 

Heb je alles al in kaart gebracht? 
 
We hebben het geheel in kaart gebracht in de grofst mo-
gelijke zin en ik heb een script voor de eerste film, dat ik 
momenteel herzie en een script voor de pilot van wat een 
interstitiële component zou zijn, wat eigenlijk materiaal 
is dat in literaire continuïteit aan het derde boek vooraf 
zou gaan. Het is echt materiaal uit de eerste twee boe-
ken. 
 
 

Ga je helemaal terug naar Mejis? 
 
We gaan helemaal terug en we gaan helemaal vooruit. 
Zonder te veel te verraden: onze Roland begint deze draai 
van het wiel met de Hoorn van Eld. Het is de volgende 
iteratie van de cyclische reis, die ons de mogelijkheid 
biedt om trouw te blijven aan wat Stephen heeft gedaan 
en ook aan waarover Stephen heeft gesproken in zijn ei-
gen introducties van de meer recente edities, dat is een 
beetje ‘retcon’ werk - wat retro-actieve continuïteit om 
dat te verklaren wat later kwam. Eén ding dat we pro-
beerden te doen was te spelen met het idee hoe het zou 
zijn om Jake te zijn en om in leven te zijn - net zoals Ste-
phen te maken had met een hedendaags New York toen 
hij aan het schrijven was, verhuisden we dat naar het he-
den. Dat zorgt voor veel plezier. Terwijl de boeken verder 
zijn gegaan, hebben we - via Callahan of andere persona-
ges - zeer interessante dingen over New York ontdekt, die 
we nu terug kunnen laten komen in het begin van het ver-
haal. 
 
 

 
Gebruiken jullie ook materiaal uit de Marvel comics? 
 
Het oorspronkelijke plan was om de eerste film te maken, dan het interstitiële materiaal gebruiken, zes of zeven 
afleveringen die flashbacks zouden zijn naar het materiaal van de eerste twee boeken. Dan twee afleveringen met 
flashbacks naar Roland en zijn jonge bende, dat zouden voorlopers worden van Tovenaarsglas. Dan Wolven van de 
Calla als een standalone film. Vervolgens Tovenaarsglas als een seizoen. Daarna - laten we het gewoon De Donkere 
Toren noemen. Die sluit de serie af als een zelfstandige film. Daan gaan we terug en gaan verder op post-
Tovenaarsglas in het Marvel-materiaal. 
 
Wat interessant is aan De Donkere Toren is dat het materiaal georganiseerd kan worden – en zich min of meer van 
nature organiseert – op een manier die schaal-specifiek is. Er zijn dingen die filmachtig aanvoelen. Dan zijn er 
dingen - denk aan Eddie en zijn broer, dat spul voelt bijna alsof het donkere televisie wil worden. Het spreekt tot 
beide platforms op een manier die we uniek vonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Lees The Dark Tower Companion om de rest van het interview te lezen, of mijn interviews met Stephen King en 
Ron Howard over het Dark Tower project; beschikbaar in paperback en eBook, bij alle boekverkopers. Ook mijn 
eerste boek, The Road to the Dark Tower, is nog beschikbaar. 
 
 

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

in je bil! 
Nieuwsflits 

Willie The Weirdo in Mc Sweeney 
Het duurt nog even (september), maar er komt in Ameri-
ka weer een nieuw Kingverhaal in Mc Sweeney te staan. 
Issue 65 kun je hier alvast bestellen. 

Nieuws na online evenement 
King was eind januari te zien in A Winter Evening with 
Stephen King. Hij werd geïnterviewd door Moira Yip. Er 
kwamen een paar interessante dingen uit die we je niet 
willen onthouden. 

De laatste twee maanden was hij hard aan het werk aan 
een nieuw boek (niet Billy Summers), en waarschijnlijk 
duurt het niet lang voor het uitgegeven wordt.  

Ondanks dat de Donkere Toren altijd in King’s hoofd 
speelt, is hij niet van plan om een nieuw verhaal in die 
reeks te schrijven. Hij zegt nooit nooit, maar hij ziet het 
niet gebeuren. 

King op Twitter 

Over Later en Billy Summers 
Misschien had je het al in de gaten, maar de aangekon-
digde boeken van King zijn niet in het horrorgenre. On-
danks dat de meeste van zijn boeken horror zijn, heeft 
hij al eerder laten zien ook andere genres machtig te 
zijn, zoals fantasy in De Donkere Toren, of detectives als 
Joyland en Colorado Kid. Beide nieuwe boeken staan als 
thriller op de lijst, maar waarschijnlijk zit er toch wel 
wat horror of een bovennatuurlijk element in waarmee 
het weer een echte King wordt. 

Mr Mercedes seizoen 3 
Op Peacock TV in Amerika is vanaf begin maart het derde 
seizoen van Mr. Mercedes te zien. Dit is het stuk waarbij 
John Rothstein is overvallen en doodgeschoten, en waar 
Lou Linklatter (die Brady heeft vermoord) voor de rech-
ter moet komen. En Brady houdt de gemoederen nog 
steeds bezig, want zelfs in coma wist hij nog mensen 
‘over te nemen’. Lou (b)lijkt niet helemaal zichzelf te 
zijn, en er worden nieuwe karakters geïntroduceerd. 

Helaas is hier seizoen twee nog niet eens op DVD uitge-
geven, en alleen het eerste seizoen verkrijgbaar. Hope-
lijk komt daar met de release van het derde seizoen op 
TV snel verandering in… 

 

 

http://www.stephenking.nl/
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1952119227/liljslibrthew-20
https://ew.com/books/stephen-king-billy-summers-excerpt/
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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! 

The Comic Side of The Dark Tower 

Robin Furth en de stripboek kant van De Donkere Toren 
 
Auteur Cemetery Dance Online 
Gepost op 2 augustus 2017 
Vertaling door Peter van Veen 
  

Robin Furth woont niet in Midden-Wereld, maar je zou kunnen stellen dat ze het daar beter kent dan de persona-
ges zelf. Na te hebben gewerkt als Stephen Kings onderzoeksassistente, publiceerde Furth Stephen King’s The Dark 
Tower Concordance, heeft ze de teksten geschreven voor de stripboeken van De Donkere Toren-serie voor Marvel 
Comics en is ze een consultant voor de nieuwe film The Dark Tower en de tv-serie die zal volgen. Als fervent fol-
klorist, fan van strips en Kings eigen ‘ga-naar’-expert over alles van Roland Deschain, is Furth de perfecte persoon 
voor al deze banen. Ze sprak met Cemetery Dance Online over haar boeken, grafische fictie als medium, en wat ze 
denkt over de aankomende film en Idris Elba als hoofdrolspeler. 
 
 
(Interview door Danica Davidson) 
  
CEMETERY DANCE ONLINE: Hoe ben je voor het eerst begonnen met het lezen van strips? 
 
ROBIN FURTH: Ik begon toen ik een kind was. Ik hield van de Archie strips, en Spider-Man, en Peanuts. Toen kwam 
er een moment op school dat ons werd verteld dat strips niet meetellen, en dat als we die lezen in plaats van ech-
te boeken, we nooit naar de universiteit zouden gaan. Voor een tijdje liet ik de dingen waar ik echt hield achter 
me — horror, science fiction, fantasy, allerlei strips. 
 
Toen ik heel jong was, wilde ik schrijven, maar ik wilde ook tekenen. Toen begon ik me te schamen voor mijn te-
keningen en duwde ik die natuurlijke combinatie van verbaal/visueel opzij. Ik heb uiteindelijk mijn liefde voor 
strips begin van mijn twintiger-jaren herontdekt, samen met mijn man. We liepen stripboekwinkels in om te zien 
wat er werd gepubliceerd. Ik was vooral geïnteresseerd in horrorstrips. 
 
Toen ik erachter kwam dat De Donkere Toren ook grafische fictie zou worden, begon ik strips met meer focus te 
lezen. Ik denk dat dat het moment was waarop ontdekte ik hoe ongelooflijk strips zijn. Ik las alles wat ik te pak-
ken kon krijgen. Ik had veel poëzie gepubliceerd voordat ik proza ging schrijven, en één van de fascinerende din-
gen over strips is dat je echt de taal moet aanscherpen. Er is een limiet aan hoeveel woorden er passen in elk vak-
je en op elke pagina, dus je proza moet echt strak en puntig zijn. Het verhaal wordt al verteld door de plaatjes, 
en dus moeten de woorden iets nieuws toevoegen- een twist, of een 
nieuw perspectief. Het is altijd een uitdaging, maar het is een leuke 
uitdaging. 
 
 
Als promovendus werd je Stephen Kings onderzoeksassis-
tent. Wat hield dat in? 
 
Toen ik veertien was, las ik mijn eerste Stephen King-boek (dat was 
Bezeten Stad) en ik werd verliefd op zijn werk. Ik dacht: ik zou deze 
man graag ontmoeten en met hem werken. Gek genoeg maakte ik de 
fout om mijn familie te vertellen over mijn toekomstplan. Zoals je je 
kunt voorstellen, lachten ze. Het leek zo onmogelijk. 
 
Toen ik in 1999 afstudeerde aan de Universiteit van Maine, werd Ste-
phen King geraakt door een Dodge minivan in Lovell. Dat was een 
echte schok voor zowel de faculteit en de studenten, omdat Steve 
een ongelooflijk gulle weldoener van de school was (en nog steeds 
is). Hij is ook UMO's beroemdste alumnus. 
 
Ongeveer zes maanden later, toen Steve aan de herstellende hand 
was, nam hij contact op met zijn oude professor en vriend Burt Hat-
len. Hij vertelde Burt dat hij een paar weken aan freelance werk 
beschikbaar had en dat hij een afgestudeerde student wilde helpen 
die behoefte had aan extra geld. 
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Toevallig was Burt één van mijn begeleiders. Burt wist dat ik een gepu-
bliceerde schrijver was en dat ik van Stephen King en fantasy en horror 
hield. Dus op een dag, toen ik mijn mail aan het nakijken was in het kan-
toor van de faculteit Engels, tikte hij me op de schouder en zei: "Robin, 
ik denk dat ik een baan voor je heb." Eerst dacht ik dat Burt me plaagde, 
maar toen ik erachter kwam dat hij serieus was, vertelde ik hem dat ik 
zeker de baan wilde. 
  
De volgende dag nam ik contact op met Steves assistente, Marsha DeFi-
lippo, om uit te zoeken wat het werk inhield. Marsha vertelde me dat 
Steve dozen en dozen vol manuscripten had ontvangen als reactie op de 
verhalenwedstrijd uit zijn boek Over Schrijven, en hij had iemand nodig 
om ze door te nemen. 
De klus zou ongeveer zes weken duren en liep net voor de winterzonne-
wende van 2000 af. Ik herinner me de datum goed, want het sneeuwde 
en de wegen waren zo slecht dat ik bijna niet naar kantoor was gegaan. 
Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben dat ik die reis wel heb onderno-
men. 
 
Toen ik op kantoor aankwam met de laatste doos manuscripten, was 
Stephen King er. Ik was zowel verbaasd en sprakeloos, vooral omdat ik al 
een week zonder elektriciteit had gezeten en echt een douche nodig 
had. Maar Steve was een echte gentleman. Hij vroeg me of ik meer werk 
wilde en ik zei: "ZEKER!" Hij vertelde me dat hij terugkeerde naar de 
Donkere Toren-serie en dat hij iemand nodig had om lijsten van persona-
ges en plaatsen te maken, zodat hij de continuïteit van de gebeurtenis-
sen kon controleren. (Dat was niet verwonderlijk, want hij schreef al 
ongeveer dertig jaar aan deze serie.) 

 
Ook al had ik veel van Steves boeken gelezen, de Donkere Toren-serie had ik helaas nog niet gelezen. Dat deed er 
niet toe voor Steve, wat een grote opluchting was. Hij nam me mee naar de opslagruimte aan de achterkant van 
het kantoor en pakte alle boeken van de serie. Ik nam ze mee naar huis en begon te lezen. De man in het zwart 
vluchtte door de woestijn, en de scherpschutter volgde.... 
 
Ik verslond ze - de vier bestaande romans en een novelle - en ik vond dat ze geweldig waren. Dus in plaats van 
voor Steve lijsten met de belangrijkste personages en plaatsen te maken, maakte ik voor hem een encyclopedie 
(compleet met paginareferenties) van alle personages. Ik deed hetzelfde voor alle plaatsen, hoewel ik ze verdeel-
de in Midden-Wereld, Onze Wereld, en Einde-Wereld. Ik had een aparte sectie voor Hoge Taal, en nam ook spelle-
tjes op, ziekten, feestdagen, cycli van de maan, en alles wat te maken had met Midden-Wereld dat ik kon beden-
ken. 
 
Ik bond het boek in een zwart omslag, en op de eerste pagina tekende ik een magische deur met het opschrift "De 
Schrijver" zodat Steve zijn wereld opnieuw kon betreden. Toen vond ik een sleutel in de studeerkamer van mijn 
grootvader (want zoals elke Donkere Toren-junkie weet, speelt het vinden van sleutels een belangrijke rol in de 
eerste boeken) en ik plakte die op de voorkant van het boek. Toen ik het op kantoor afgaf dacht ik bij mezelf:òf 
hij zal wel denken dat ik gek ben, òf hij zal denken dat mijn enthousiasme wel grappig is. 
 
Gelukkig voor mij vond Steve het werk goed. Hij vond het in feite leuk genoeg om me in te huren om mijn Concor-
dantie te blijven bouwen. In de volgende twee jaar gaf Steve me zijn manuscripten in wekelijkse brokken, en ik 
bleef zaken toevoegen aan mijn grote encyclopedie. Elke keer als ik terugkeerde naar kantoor om de printjes op 
te halen, leverde ik een bijgewerkte versie van mijn eigen manuscript in. Het was een ongelooflijke ervaring. 
Mijn andere liefde (naast schrijven) is folklore, dus (in mijn gedachten althans) fungeerde ik als folklorist van Mid-
den-Wereld. 
 
Zoals Steve in zijn inleiding vermeldt, werd mijn Concordantie oorspronkelijk gecreëerd als hulpmiddel voor een 
schrijver; het was niet geschreven met publicatie in het achterhoofd. Echter, eind 2002 of begin 2003 nam Ste-
phen Kings buitenlandse agent, Ralph Vicinanza, contact met hem op en zei dat het geweldig zou zijn om een Don-
kere Toren-gids te maken. Steve antwoordde dat er al één werd geschreven! Ralph nam contact met me op, ik 
stuurde hem mijn manuscript, en hij vond het leuk. Zo verscheen mijn Donkere Toren Concordantie. De wereld is 
een hele vreemde plek! 
 
Hoe passen je grafische romans in het Donkere Toren universum? 
  
Donkere Toren-fans bespreken deze vraag vaak. Zoals ik het zie, zijn de enige echt canonieke Donkere Toren wer-
ken degene die geschreven zijn door Stephen King zelf. Al het andere bestaat op een iets ander niveau van de To-
ren. 
De reden hiervoor heeft te maken met de oorsprong van de grafische romans en met hoe ze werden geschreven. 
Het is een lang verhaal, dus ik begin bij het begin. . . ! 
Ergens in 2005 vroeg iemand Joe Quesada bij Marvel of er een populaire schrijver was waar hij echt mee zou wil-
len werken. Joe antwoordde: "Stephen King." Het bericht kwam terug naar Steve. Steve was geïnteresseerd en dus 
liet hij zijn agent, Chuck Verrill, contact opnemen met Marvel. 

http://www.stephenking.nl/
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Toen de gesprekken begonnen en Marvel vroeg welk boek of boeken hij zou willen zien in stripboekvorm, zei Steve 
dat hij zou willen dat ze aan de slag gingen met het Donkere Toren-universum. Zodra dit was besloten, hielden 
Steve King, zijn agent, en een aantal Marvel-redacteuren een vergadering in de Marvel kantoren in New York City. 
Ik was al gecontracteerd om een consultant te zijn, omdat ik de wereld zo goed kende, en dus woonde ik die ver-
gadering bij via een telefoonverbinding (ik woonde op dat moment in het Verenigd Koninkrijk.) 
 
Hoe dan ook, terwijl ze bespraken wie de tekeningen zou kunnen doen en wie het schrijven zou kunnen doen, zei 
Steve dat hij wilde dat ik één van de co-schrijvers zou zijn. Hij had me niet van tevoren gewaarschuwd, dus het 
was alsof er een bom in mijn hoofd afging. Ik was zo geschokt dat ik mezelf bijna uit de baan kletste, maar uitein-
delijk deed ik het. En ik ben nog altijd zo blij dat ik dat deed. 
 
Er werd besloten dat het team - Jae Lee en Richard Isanove die de tekeningen zouden creëren en Peter David en ik 
als co-schrijvers - zou beginnen met Tovenaarsglas. Dat was volkomen logisch, want hoewel het niet de eerste 
Donkere Toren-roman is, is het de vroegste in termen van Rolands chronologie. Het is het boek waarin je leert 
over Roland Deschain's coming-of-age strijd tegen zijn leraar, Cort, zodat hij zijn wapens kan winnen. Het be-
schrijft ook Rolands eerste ervaring van verraad, en zijn eerste confrontatie met de vijanden van de scherpschut-
ters en de Rebellie. In Tovenaarsglas zien we het begin van Rolands transformatie van idealist naar geharde moor-
denaar. We ontmoeten Roland als de jongen, maar we beginnen ook het personage te zien dat we zullen ontmoe-
ten in De Scherpschutter, een man die zowel een held als een antiheld is. 
 
Na Tovenaarsglas in strips te hebben veranderd, wilde Steve dat we Rolands reis volgden naar de Slag bij Jericho 
Hill, waar de Scherpschutters worden afgeslacht door Farson's troepen en Roland de enige overlevende is. Dus, 
zoals je ziet, als de persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van de plot, was ik verantwoordelijk voor het 
in chronologische volgorde zetten van een periode van tien tot vijftien jaar, die alleen schetsmatig wordt gedefini-
eerd in de romans. 
 
Gelukkig kende ik de boeken zo goed dat ik in staat was om genoeg informatie te verzamelen uit de originele ro-
mans om het tapijt te weven, door het creëren van vijf verhaallijnen, of grafische romans. In de eerste van deze 
grafische romans – De jonge jaren van de Scherpschutter - vertelden we het verhaal van Rolands coming-of-age en 
zijn avonturen en beproevingen in de stad Hambry. (Deze grafische roman, en het veel latere De kleine zusters 
van Eluria, waren de enige directe vertalingen van Steve Kings boeken.) 
  
De volgende grafische roman was De lange weg naar huis, die het verhaal vertelde van Roland en zijn ka-vrienden 
die terugkeren naar Gilead. De derde grafische romans heet Verraad. Conform de titel vertelde dit over het gehei-
me verraad dat plaats vond in de rechtbank van Gilead. Het vierde deel heet De val van Gilead, en het vertelt 
over de nederlaag en de bezetting van Rolands thuisstad, die toevallig ook de 'zetel van de macht’ van de Scherp-
schutters is. De vijfde en laatste grafische roman in onze eerste serie was De Slag bij Jericho Hill, en die vertelde 
het verschrikkelijke verhaal van de laatste nederlaag van de Scherpschutters, de ineenstorting van de Rebellie, en 
de triomfantelijke opkomst van John Farson, Walter O'Dim, en de Scharlaken Koning. 
 
Voor elk van die verhaallijnen schreef ik de plot, die vervolgens aan Jae Lee werd gegeven, die het verhaal verder 
onderverdeelde in panelen en pagina's. Richard Isanove creëerde de kleur en Peter David schreef de bijschriften 
en dialoog die je op elke pagina ziet. 
 
Nadat de eerste serie verhalen klaar was, kregen we toestemming om nog vijf grafische romans te schrijven. Dat 
waren: The Journey Begins, The Little Sisters of Eluria, The Battle of 
Tull, The Way Station en The Man in Black (deze strips zijn helaas niet 
in het Nederlands verschenen). 
 
Hoewel deze boeken voor een groot deel gebaseerd waren op De Scherp-
schutter en de novelle De kleine zusters van Eluria, was ik in veel van 
deze strips bezig met het invullen van het achtergrondverhaal, om op 
die manier zo dicht bij de originele romans te komen als ik kon, en vroeg 
ik Steve King om aanwijzingen wanneer ik zo verdwaald was, dat ik niet 
dacht dat ik mijn weg terug naar het pad van de straal nog kon terugvin-
den.  
  
We hebben onlangs nog eens vijf grafische romans voltooid: The Priso-
ner, House of Cards, The Lady of Shadows, Bitter Medicine en The Sailor 
(ook deze strips zijn helaas niet in het Nederlands verschenen). 
 
Deze strips zijn gebaseerd op de tweede roman van de Donkere Toren-
serie, Het Teken van Drie, maar opnieuw vulde ik een deel van Eddie en 
Susannah’s achtergrondverhaal in, hoewel ik zo veel mogelijk gebaseerd 
heb op flashbacks in de boeken als ik kon. 
 
Het is een geweldige reis geweest, en ik heb een enorme veel over het 
transformeren van fictie in grafische fictie geleerd. Ik heb ook het ge-
noegen gehad om met een enorm getalenteerd team te werken. 
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De jonge jaren van de Scherpschutter deed het uitzonderlijk goed: we werden genomineerd voor verschillende 
Eisner Awards, een Harvey Award, en zowel De jonge jaren van de Scherpschutter als De lange weg naar huis ont-
vingen YALSA Awards. 
 
We stappen even af van de grafische romans voor een tijdje, omdat Steve zijn energie wil richten op de komende 
Donkere Toren film. 
 
Komen er grafische romans over de film? 
 
Om je de waarheid te zeggen, ik weet het niet zeker. Er zijn echter plannen voor een tv-serie als de film een suc-
ces is, dus hopelijk zullen de fans veel meer van Midden-Wereld te zien krijgen! 
 
Wat hield je werk als consultant voor de nieuwe Donkere Toren-film in? 
 
Mijn taak was het om informatie te verstrekken wanneer het nodig was: details die kunnen worden gebruikt in 
verschillende scènes, of voor sets. Ik sprak met mensen die kostuums en landschappen maken, en ik had veel fasci-
nerende e-mailgesprekken met (De Donkere Toren regisseur) Nik Arcel. Helaas kan ik niet veel meer zeggen, be-
halve dat ik echt uitkijk naar het zien van de film op het grote scherm. 
 
Is er nog iets wat je ons kunt vertellen over de aankomende film? 
  
Ik denk dat het geweldig gaat worden! Het is geen regelrechte verfilming van een boek maar het brengt echt De 
Scherpschutter samen met delen van Het verloren Rijk en zelfs De Donkere Toren. Je gaat er wat oude vrienden in 
terugzien. Eén van de grote verschillen is dat in de film Roland de Hoorn van Deschain in zijn bezit zal hebben (in 
de boeken werd deze hoorn verloren bij de Slag bij Jericho Hill). Aangezien Roland zijn hoorn heeft, zullen oudere 
Donkere Toren-fans weten dat de film een nieuwe iteratie van Rolands reis vertelt. 
 
Sommige fans hebben hun bezorgdheid geuit dat Idris Elba (de acteur die gecast is als Roland) er niet uit ziet als 
Roland in de romans, omdat in het boek Roland een zwartharige, blauwogige, lange, slungelige Kaukasische man 
is. Maar ik ben het eens met Stephen King: de kleur van Rolands huid maakt niet uit. Waar het om gaat is hoe snel 
hij zijn revolver trekt, en hoe hij omgaat met zijn ka-tet! 
 
Voor mij heeft Idris Elba het krachtige karakter en de vorstelijke, maar harde uitstraling die nodig is om Roland 
Deschain prachtig te spelen. Hij gaat het geweldig doen. 
 
Weet je iets van of heb je iets te maken met de tv-serie die uitkomt? 
 
Ik ben gevraagd als consultant voor de tv-serie, dat is echt spannend! 
 
Wat zijn je andere grafische romans en werken? 
  
Ik heb twee grafische bewerkingen gedaan van Sherrilyn Kenyon's Lords of Avalon-romans. We zijn begonnen aan 
De Talisman, het Stephen King / Peter Straub-boek, maar dat hebben we niet kunnen voltooien, dat is echt heel 
jammer. Ik heb ook nogal wat eenmalige strips geschreven voor Marvel, Vertigo, en andere stripboekbedrijven. 

Mijn belangrijkste creatieve energie op dit moment wordt doorgesluisd 
naar fictie. Er is net een verhaal van me geaccepteerd door Fantasy and 
Science Fiction, dat maakt me erg trots. Niet alleen is het één van de 
beste tijdschriften in het veld, maar het was ook het eerste tijdschrift 
waarin de vroegste afleveringen van De Scherpschutter werden gepubli-
ceerd. Mijn verhaal heet The Bride in Sea-Green Velvet en het komt in 
juli uit. Daarnaast probeer ik een roman af te maken, die al jaren op een 
laag pitje staat! 
 
Waar kunnen mensen je werk vinden? 
 
Ik zit op Twitter en Facebook. Tegen de zomer zou mijn website ook in 
de lucht moeten zijn. Het adres is robinfurth.com. Ik hoop jullie daar 
zien! 
 
 
 
 
 
Danica Davidson is de auteur van how-to-draw book Manga Art for Begin-
ners  en de Overworld Adventure serie for kids, bestaande uit Escape 
from the Overworld, Attack on the Overworld, The Rise of Herobrine, 
Down into the Nether,The Armies of Herobrine en Battle with the 
Wither. 
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NIEUW: Horror-anthologieserie 
Stephen King heeft het bevestigd: J.J. Abrams en hijzelf 
ontwikkelen een nieuwe horror-anthologieserie!  

"Ik heb met J.J. Abrams veel gesproken over een moge-
lijke serie vol kleine 'horrors'", zei King tijdens een pa-
nel over Lisey's Story. "We gingen er echt voor zitten, 
spraken over dingen die echt, echt heel eng zijn."  

(bron) Zodra er meer bekend is, laten we het natuurlijk 
horen! 

Remake The Running Man 
Veel mensen verwarren de titel The Running Man met  
het boek The Marathon, maar het is het verhaal Vlucht 
naar de Top. Je kent de versie met Arnold Schwar-
zenegger vast wel. Als een ter dood veroordeelde ge-
vangene krijgt hij de ultieme kans op gratie aangebo-
den. Hij moet het tv-spel ‘The Running Man’ overleven. 
Hierin strijden gevangenen op leven en dood tegen mo-
derne gladiatoren. 

Volgens The Hollywood Reporter werkt Paramount aan 
een nieuwe verfilming, en wel door regisseur Edgar 
Wright (Shaun of the Dead, Baby Driver), dus dat zou 
nog wel eens interessant kunnen worden. De versie met 
de coole one-liners van oom Arnold en de gitzwarte 
humor en zelfs voor deze tijd nog redelijke actiescènes 
hebben we al… eens kijken of ze het beter kunnen... 

Lisey’s Story verfilmd 
Heel veel is nog niet bekend gemaakt over de miniserie 
van Lisey’s verhaal. Behalve dat J.J. Abrams (Bad  
Robot) produceert, en Pablo Larrain regisseert, weten 
we alleen dat de rollen zijn  verdeeld: Julianne Moore 
speelt Lisey Landon, Clive Owen is Scott Landon, Joan 
Allen speelt Amanda Debuher, Dane DeHaan als Jim 
Dooley, Sung Kang is Officer Dan Boeckman en Jennifer 
Jason Leigh speelt een nog onbekende rol.  

Maar… de eerste blik op deze Apple TV productie mag 
er dan toch eindelijk zijn, in het promofilmpje voor de 
zomer. De serie duurt in totaal acht uur. King schrijft 
de serie en is ook uitvoerend producent. 

Het is een roman over schrijverschap en effecten van 
het opgroeien in een wel zeer disfunctionele familie, 
over relaties en over wat het inhoudt om getrouwd te 
zijn met een schrijver.  

Het boek is dan ook opgedra-
gen aan Tabitha, Stephen 
Kings vrouw. Meeslepend, 
emotioneel, angstaanjagend 
en betekenisvol. 

Als je het boek nog niet hebt 
gelezen, is het zeker tijd om 
dit te gaan doen, om later 
van de serie te genieten! 

 

 

http://www.stephenking.nl/
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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. Minnaar Leugenaar Moordenaar — William van Vooren (leesexemplaar) 

5. Opgejaagd — Gabriel Bergmoser (leesexemplaar) 

Prijsvraag maart 2021 
Hieronder staat een aantal bekende Hollywood-acteurs die allemaal een rol 

in een Stephen King-verfilming hebben gepeeld.  

Kun jij de juiste acteur koppelen aan de betreffende King-film? 

 

A. Arnold Schwarzenegger   1. The Shawshank Redemption 

B. Tom Hanks    2. Salem’s Lot 

C. James Franco    3. Bag of Bones 

D. Pierce Brosnan    4. Carrie 

E. Donald Sutherland   5. The Green Mile 

F. Tim Robbins    6. 22.11.63 

G. John Travolta    7. The Running Man 

 

 

 

Stuur je oplossing vóór 20 maart 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 boek uit onderstaande rijtje je zou willen winnen.  

In de letterbox moest je alle letters die meer dan een keer voorkwa-
men doorstrepen. De overgebleven letters vormden het woord: MOBIEL. 
Dat wisten heel veel mensen, maar we trekken maar 1 winnaar uit de 
hoge hoed met goede antwoorden. 

 
En dat is deze keer geworden Edwin Biemolt uit Meppel. 

Zijn gekozen boek is Hinderlaag, van Talyor Adams, en dat komt zo snel 
mogelijk naar je toe. Gefeliciteerd! 

Niet gewonnen? Hieronder weer een nieuwe prijsvraag, met nieuwe 
kansen voor iedereen! 

 

http://www.stephenking.nl/
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=prijsvraag%20maart
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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 

The Waste Lands 
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The Waste Lands (Het verloren rijk) is het derde 
deel van de Dark Tower (De Donkere Toren) reeks. 
In 1991 brengt Donald M.Grant (US) 1.250 Signed 
Limted Editions uit. Het boek had een dustjacket en 
werd geleverd met een slipcase. De prijs was 
$120,00. 

Signed Limited Edition 

http://www.stephenking.nl/
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De edities waren gesigneerd door Stephen King en de illustrator Ned Dameron. Van de 1.250 exemplaren 
werden er 1.200 te koop aangeboden. De overige 50 werden verdeeld, 40 voor de auteur en 10 voor de 
illustrator. 

Signeerpagina Signed Limited Edition 

http://www.stephenking.nl/
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Er zijn tevens 26 Lettered Editions uitgebracht waarvan de prijs onbekend is. De waarde van de Signed 
Limited Edition ligt ongeveer op $800,00.  
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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 artiesten die de illustraties verzorgen. 
Lettered Edition: Een exemplaar met wereldwijd een zeer kleine oplage (26/52) aangeduid met een letter
(bijv. A of AA) dat gesigneerd is door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen. 
Remarque: De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek gete-
kend. 

Ned Dameron verzorgde 21 verschillende remarques voor een ieder die dat als extra toevoeging in zijn boek 
wilde.  

Helaas bezit ik (nog) geen exemplaar van 
deze titel 

http://www.stephenking.nl/
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 Datum: Soort: Details: 

 

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

 
13 februari  paperback Dodelijk Dilemma 9789021027869

(licentie-uitgave via Lidl) 

 
13 februari paperback De Eerlijke Vinder 9789021028033 

(licentie-uitgave via Lidl) 

 

Begin maart (als 
lockdown over is) 

paperback Later 9789022592809 Boekerij 272 
pagina’s voor 20,99 
Bestel bij de fanclub! 

Hier lees je vast een stukje 

 

naar verwachting 
begin 2021 bij de 
Primera-winkels 

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

 
naar verwachting 
begin 2021 bij de 
Primera-winkels 

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

 

Begin augustus?  Billy Summers. NL informatie nog 
onbekend. Klik op het omslag om 
een stukje te lezen (Engelstalig). 

 

   

door  
Chrissy  
 
Alle data 
onder  
voorbehoud  
van de 
uitgever 

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/Winkel/product/later/
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000017631890
https://ew.com/books/stephen-king-billy-summers-excerpt/
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1 april! 
Kikker 

in je bil! 
Signed & Dated 

Wie en wat is Signed & Dated:  
signedanddated.info 700 Stephen King-boeken met handtekening 
Door: Mirjam 
 
In 2017 besloot ik (Vincent) om me toe te leggen op het vinden van de ‘proofs’ of ‘ARC’s’ van IT. Ik kwam daardoor 
in online groepen van King-verzamelaars terecht. Een hele wereld ging toen voor me open: naast proofs zag ik foto-
kopieën van manuscripten, ‘limited editions’ en ook heel veel gesigneerde boeken.  
 
King moet in zijn carrière al honderdduizenden boeken gesigneerd hebben, dat kan niet anders. Zijn handtekening 
is prachtig — toch zeker voor zijn ongeluk in 1999 — en zijn inscripties zijn altijd lief, grappig of interessant. Ik zag 
honderden fotos van die inscripties, onder andere in facebook groepen, op thedarktower.org en op eBay. Vooral 
gedateerde inscripties intrigeerden me; ik zag sommige data regelmatig terugkomen. Na een tijd begon ik die foto's 
op mijn computer op te slaan. Het leek me handiger om die te rangschikken per datum, en niet per titel.  
 
Het idee was er al vlug om met die beelden een website te maken, en toen ik er ongeveer 300 had, heb ik de websi-
te ineen geknutseld, en signedanddated.info genoemd. Ondertussen bevat die meer dan 700 inscripties van tussen 
1973 en 1999. Je kunt er gemakkelijk jaar voor jaar doorheen scrollen. Je kunt klikken of tikken op een afbeelding 
om een ontcijfering van de tekst te lezen, en door deze transcripties kun je ook met de zoekfunctie van je browser 
vlug specifieke inscripties vinden. Zoek bijvoorbeeld op Firestarter (96 hits momenteel, het meest gesigneerde 
boek uit zijn oeuvre), of op ‘Steve’ (76 hits) om alle inscripties te zien die King aan zijn vrienden schreef, want die 
tekende hij met "Steve" in plaats van "Stephen". Je kunt op je eigen naam zoeken om te zien of King ooit een boek 
voor een naamgenoot signeerde. 
 
Ik heb ook geprobeerd om signeersessies te identificeren. Zijn allereerste boekvoorstelling bijvoorbeeld, van Carrie 
op 16 april 1974 in de boekwinkel van zijn universiteit; daarvan heb ik momenteel drie inscripties samengebracht. 
Of van zijn jaarlijkse bezoeken aan de "World Fantasy Convention" tussen 1978 en 1982. Na 1982 besloot King om 
niet meer naar die conventies te gaan omdat hij te vaak om een handtekening werd gevraagd door fans en hij er 
zelf nog maar weinig plezier aan beleefde. Mijn site wijst dit ook uit, je ziet de aantallen jaar na jaar stijgen (zoek 
op "World Fantasy Convention"). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussen de 700 zitten ook veel heel bijzondere inscripties. Boeken opgestuurd naar en gesigneerd aan oa. Robert 
Bloch, John D. MacDonald, Stephen Jay Gould, Bill Thompson (zijn redacteur bij Doubleday), Kirby McCauley (zijn 
agent) en David Morrell (de auteur van Rambo). Mijn persoonlijke favoriet ziet er niet zo speciaal uit. Het is een 
NAL paperback van Rage, een roman die King in het grootste geheim in 1977 heeft uitgebracht onder het pseudo-
niem Richard Bachman. De inscriptie is simpelweg "Bill — All the best. Steve, August 29, 1977". De Bill in kwestie is 
Bill Thompson, de redacteur bij Doubleday die King heeft geholpen bij het publicatie-klaar krijgen van Carrie, 
'Salem's Lot, the Shining en The Stand. Maar voor al deze romans was er Getting It On (later veranderd in Rage), het 
eerste boek dat King ooit opstuurde naar Doubleday in 1971. Dat was de eerste samenwerking tussen King en 
Thompson, en die jammer genoeg niet tot publicatie heeft geleid want de bazen van Doubleday wezen het boek 
uiteindelijk op het laatste moment nog af. In 1977 verscheen het dan toch; King droeg het op aan Thompson 
("WGT") en signeerde dankbaar een exemplaar voor hem. Ik vind dit echt ontroerend om te zien. 
 

1. Een advertentie voor King's eerste boekvoor-
stelling: Carrie in de boekenwinkel van zijn 
universiteit, University of Maine te Orono 

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

in je bil! 
Interview 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik hoop dat King-fans plezier zullen beleven aan mijn site, en dat het voor verzamelaars een nuttige tool kan zijn 
om zich vertrouwd te maken met King's handschrift en zijn handtekening, want jammer genoeg worden er elke dag 
vervalsingen te koop aangeboden op eBay en dergelijke. Om ervoor te zorgen dat er op mijn site geen vervalsingen 
terecht komen, heb ik een tiental specialisten samengebracht in een facebookgroep en telkens wanneer ik een up-
date maak, leg ik de nieuwe inscripties aan hen voor. Alleen als we het er met z'n allen over eens zijn dat elke in-
scriptie van King's eigen hand afkomstig is, komt die op de site. 
 
 

 

2. Rage van Bachman, gesigneerd voor King's 
redacteur Bill Thompson 

3. King signeert Danse 
Macabre op 28 maart 
1981 in de "B. Dalton 
Bookstore" in het win-
kelcentrum van Bangor, 
zijn thuisstad op dat 
moment. 

http://www.stephenking.nl/
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Artiest onbekend 

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

   BOEKRECENSIE 

Uit de duisternis van J. Sharpe 

 

 
door Chrissy 

Oorspronkelijke 

titel:  n.v.t. 

Auteur:  

J. Sharpe 

Uitgever:  

Zilverspoor 

 

Jaar van uitgifte:  

2021 

Aantal pagina’s:   

347 

ISBN:  

9789463083782 

Link/urls:  

Auteur 

Trailer en hoofdstuk 

lezen 
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Onze Joris aka J. Sharpe heeft weer een nieuw boek  
geschreven, en gelukkig kregen we een recensie-exemplaar 
van Uit de Duisternis. Het is een mooie hardback geworden, 
waarop de ‘loktekst’ staat: Wat als de dood niet het einde 
is…? Dus dat intrigeert alvast. 

In de bossen van Geulhem staat opeens een waterput. Ieder-
een die erin kijkt ziet water. Behalve Fleur. Zij ziet daar 
beneden iets bewegen, hóórt daar iets. Een stem. Hij smeekt 
haar en kent haar naam. En ondanks dat diegene dood is, laat 
hij haar niet met rust. Hij teistert haar en doet er alles aan 
om ervoor te zorgen dat zij naar hem luistert. Niemand  
gelooft haar. Om haar gelijk te halen, maakt Fleur een film-
pje op haar mobiel. Als dat vervolgens op een blog wordt 
geplaatst en viral gaat, wordt Geulhem bestormd met sensa-
tiezoekers. En dan zijn de gevolgen niet te overzien…  

Het is een thriller/suspense-verhaal, dus met zo’n bovenna-
tuurlijk tintje erin, waar ik van houd. De strijd tussen goed 
en kwaad gaat los in dit boek, dat al gelijk spannend begint. 
De put bevat een oud kwaad dat opnieuw aan de macht wil 
komen. De spanning is goed opgebouwd en neemt met elke 
pagina een beetje toe. Het blog van Britt (dat overigens  
online ook te lezen is!) en de reacties op WhatsApp en  
andere sociale media lezen ook als zodanig: een leuk detail 
in het boek. Ook is niet alles steeds koek en ei tussen de 
hoofdpersonen Fleur en Britt. Britt gelooft Fleur niet gelijk, 
en moet overtuigd worden met een experiment. Dat lukt uit-
eindelijk, maar gelijk word je zelf ook gelover van wat Fleur 
ziet en overkomt. Samen willen ze er alles aan doen om te 
voorkomen dat het kwaad de overhand krijgt, maar Fleur is 
de enige die dit kan. Je blijft nieuwsgierig naar hoe het  
verder gaat, want steeds word je weer een beetje ‘gevoerd’ 
met nieuwe ontwikkelingen. Daardoor vlieg je door het boek 
voor je gevoel. Ook de ruime opzet op de pagina’s helpt 
daaraan mee. De opbouw van het verhaal is top: in het begin 
in een rustig tempo dat wel steeds sneller en spannender 
wordt, maar waardoor je nog niet alles weet, en achter din-
gen komt die belangrijk zijn. Daarvoor wordt er af en toe 
teruggekeken naar het verleden, waardoor e.e.a. nog weer 
meer duidelijk wordt en het verhaal zich  prachtig ontvouwt.  

Het boek is opgebouwd in delen, en vanuit verschillende  
perspectieven geschreven, en dat is heel knap gedaan. Het 
klopt gewoon. Daardoor krijg je ook meer gevoel bij de 
meeste personages, die overigens bijna allemaal een prima 
diepgang hebben meegekregen. 
Alleen van de overleden broer van 
Fleur krijg je niet zo heel veel mee.  

Het boek komt mooi op gang, 
maakt stoom en dendert zo door 
naar het geweldige einde — dat ik 
zeker niet helemaal zag aankomen. 

En, complimenten voor de uitge-
ver/redactie zijn weer op zijn plek. 
Op een rare afkorting en een gemis-
te ‘s’ ergens na, was het boek fout-
loos. De schrijver zelf is nog steeds 
gek op de uitdrukking ‘brok in de 
keel’ en die kwam ik dan ook nog 
een stuk of 7 keer tegen. 

Kortom, een heerlijk boek dat je 
leest met een beklemmende 
nieuwsgierigheid die je niet loslaat 
tot je weet hoe het is afgelopen. 
Dit boek krijgt een hele dikke 9! 

 

http://www.stephenking.nl/
https://jsharpebooks.com/
https://jsharpefiction.com/uit-de-duisternis/
https://jsharpefiction.com/uit-de-duisternis/


 

 Pagina 23 

door Chrissy  

   BOEKRECENSIE 

Minnaar Leugenaar Moordenaar van William van Vooren  

 

 
door Chrissy 

Oorspronkelijke 

titel:  n.v.t. 

Auteur:  

William van Vooren 

Uitgever:  

devries-brouwers 

 

Jaar van uitgifte:  

2021 

Aantal pagina’s:   

309 

ISBN:  

9789059274198 

Link/urls:  

Uitgever 
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William van Vooren (1953) is voor mij een nieuwe 
schrijver, waarvan ik nog niet eerder iets las. Maar 
dat is niet zo gek, want dit is zijn debuutboek. Hij 
wilde een boek schrijven dat ook echt gebeurd kon 
zijn, en dat is hem zeker gelukt.  

De Vlaamse zakenman Marc Verbeeck is een gokver-
slaafde fraudeur en een karakterloze kerel. Hij ziet 
zijn beleggingsfirma failliet gaan. Hij kan niet an-
ders dan vluchten. Achtervolgd door een tragedie 
uit het verleden komt hij in Sicilië terecht. Een 
relaas van verrassende en onverwachte gebeurte-
nissen volgt, en zijn zwakheid en zijn hebzucht 
jagen hem in de armen van de maffia, maar hij 
vindt er ook zijn grote liefde. In een spiraal van 
misdaad verliest hij alles, ook haar. Hij grijpt een 
onverwachte kans om zich te wreken, maar over-
leeft hij dat? 

Marc verdient geld als water, tot de bankencrisis in 
2008: het geld op de beurs is weg en hij kan zijn 
klanten, die hij grote winsten beloofd had, niet 
betalen. Hij gaat failliet, en als hij niet de bak in 
wil draaien zit er voor hem niets anders op dan te 
vluchten. De vrouw van Marc, Gerda, heeft op Sici-
lië een ongeluk gekregen, waardoor zij nooit meer 
terug wil naar dit eiland. Er gaat trouwens ook niet 
veel liefde verloren tussen die twee, en een schei-
ding valt ook niet te ontlopen. Dat is de reden dat 
Marc daar onderduikt, als zijn geldzwendel met de 
oplichtster Alice aan het licht is gekomen. Hij heeft 
3 miljoen mee kunnen nemen in kleine coupures 
(past dat in een grote rugtas?), en kan zich aardig 
vermaken op een pleintje, een eindje bij zijn hotel 
vandaan. Daar geniet hij steeds van een drankje en 
een babbeltje met de oude mannen, maar dat is 
ook waar hij naar een winkeltje kan kijken waar 
een alleraardigst meisje werkt. Hij voelt zich steeds 
meer tot haar aangetrokken, maar heeft daarmee 
ook de aandacht naar zich toegetrokken van enkele 
mensen die dingen doen die het daglicht niet kun-
nen verdragen.  

Je merkt dat de auteur schrijft over dingen die hij 
kent (het bankwezen was zijn loopbaan), of waar 
hij zich goed in heeft verdiept. Je merkt dat Sicilië 
bekend terrein is: het wordt goed omschreven, en 
je ziet de omgeving zo voor je. Het is spannend 
geschreven, met een goed verhaal erin. Er zijn veel 
mooie details en de personages zijn goed uitge-
werkt. Je begrijpt wat Marcs gedrag doet met zijn 
nieuwe liefde, en waarom de baas van de familie 
doet wat hij doet met Marc. Ik ben nog nooit op 
Sicilië geweest, maar het lijkt me prachtig om daar 
nog eens heen te gaan na wat ik erover heb gelezen 
in dit boek. 

En ja, het is een boek uit België, dus er zijn prach-
tige taalkundige zinnen en afkortingen die je soms 
even niet kunt plaatsen, maar die zeker niet storen. 
Na een paar hoofdstukken viel het mij al niet meer 
zo op. Er zijn een paar erg verrassende wendingen 
in het verhaal, grillig en grimmig en Marc zelf is 
gewoon een sukkel… of toch niet? Ik verklap niks! 

Aanrader om te lezen: lekker spannend, mooi ge-
schreven en het sleept je in een prettig tempo mee 
naar alle gebeurtenissen. Dikke 8 verdiend! 

http://www.stephenking.nl/
https://devries-brouwers.be
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The Hunt (Amazon Prime) 
6,5 FILMRECENSIE 

door Jeroen  

Regie:  
Graig Zobel 
 
Genre:  
Horror/Actie 

Cast:  
Betty Gilpin 
Wayne Duvall 
Hilary Swank  
en anderen 

Film gebaseerd op: 
o.a. Surviving the 
Game 

Jaar van uitgifte:  
2020 

Speelduur:  
90 minuten 

 
 
 

Een groep ontvoerde mensen 
vanuit heel de Verenigde Sta-
ten vindt zichzelf op onver-
klaarbare wijze gekneveld te-
rug in een bos. Al snel ontstaat 
het vermoeden dat ze onge-
vraagd deelnemer zijn in een 
dodelijk jachtspel, maar hoe 
kunnen ze onderscheid maken 
tussen jager en prooi? Wie is 
überhaupt te vertrouwen? En 
wat zijn de regels?.……. 

 
 

 

The Hunt is een actie/horrorfilm die vooral het klasseverschil tussen arbeiders en de elite be-
licht, maar ook het gevaar van social media benadrukt.  

Moraal van dit verhaal is wel een 
beetje dat als je op de social media 
maar vaak genoeg iemand verdenkt 
en zwart maakt, deze zich uiteinde-
lijk ook zo zal gaan gedragen.  

De scènes waarin de directieleden 
elkaar keer op keer verbeteren om 
politiek correct over te komen is wel 
erg grappig. Verder is de humor in 
deze film vooral flauw. Ook lijkt 
iemand tijdens de montage een 
beetje doorgeschoten te zijn met 
zijn editing tool.  

Op sommige momenten zit er geen 
vaart in de film en vervolgens volgt alles elkaar zo snel op dat het lijkt alsof bepaalde scènes 
afgeraffeld moesten worden omdat de film anders te langdradig zou worden.  

De bloederige actie is erg sterk, maar slaat op een ander moment compleet door. Zo valt een 
meisje tot twee keer aan toe in een kuil met metalen spiesen. Eén van de slachtoffers, Crystal, 
komt een beetje wereldvreemd over. Dat werkt even maar begint na een tijdje te vervelen. Haar 

versie van het verhaal over de haas en een 
schildpad die een hardloop wedstrijd gaan hou-
den is origineel, maar het wordt niet echt dui-
delijk wie in haar vergelijking nu de haas en 
wie de schildpad is. Ze is ook totaal niet geïn-
teresseerd in wat de reden is waarom ze zijn 
ontvoerd, ook niet als blijkt dat er een aantal 
dingen fout zijn gegaan.  

Het verhaal is al vaker gedaan en veel beter. 
Surviving the Game bijvoorbeeld uit 1994 met 
Ice-T en Rutger Hauer zat veel beter in elkaar.  

Het blijkt maar weer dat, net als met veel nieuwe versies van King-verfilmingen, het gebruik van 
nieuwe technieken niet altijd automatisch betekent dat het een betere film is………. 

 

http://www.stephenking.nl/
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Woman in the Room (Ferguson) 
7 DOLLARBABY RECENSIE 

Pagina 25 

 Over de film: 

De moeder van Johnny is verlamd en ligt in een verpleeghuis. Volgens haar behandelend artsen is 
er geen kans op herstel. Volgens hen zal ze haar leven lang in bed moeten doorbrengen en zal ze 
moeten leren leven met de pijn en de jeuk. Johnny vindt het echter verschrikkelijk om zijn moe-
der zo te zien lijden, en dat doet hem besluiten om zelf een ingrijpende beslissing te nemen. 

 

Mijn mening: 

King schreef dit verhaal in 1978, maar het onderwerp is vandaag de dag nog even actueel als ruim 
40 jaar geleden. Deze verfilming is gemaakt door regisseur Dustin Ferguson, een filmmaker die 
momenteel flink naam maakt met zijn low budget-horrorfilms. Het is geen gemakkelijke opgave 
om dit verhaal naar het witte doek te brengen; wie de geschiedenis van de Dollar Baby’s een 
beetje kent, weet dat regisseur Frank Darabont (die later onder andere de legendarische films 
The Green Mile en The Shawshank Redemption maakte) zijn carrière in 1984 is begonnen met de 
verfilming van dit verhaal. Je bent al snel geneigd om Ferguson’s versie te vergelijken met die 
van Darabont, maar de twee filmmakers hebben ieder (gelukkig) een geheel eigen stijl. Ferguson 
maakt veel gebruik van close-ups, harde kleurcontrasten en bewegende camerashots. Dat werkt 
in zijn horrorproducties prima, maar bij dit verhaal lijkt het niet zo goed te passen. 

Het acteerwerk van Sally Kirkland is overigens fantastisch. Zij weet de zieke fragiele vrouw van 
kamer 312 zeer overtuigend neer te zetten. Erik Anthony Russo speelt zijn rol als Johnny ook pri-
ma, al voelt zijn verdriet soms iets té gespeeld. Door het acteerniveau van zijn tegenspeelster 
raakt hij hierdoor wel enigszins ondergesneeuwd. De wisselwerking en interactie tussen moeder 
en zoon had – voor mijn gevoel – ook iets beter uitgewerkt kunnen worden. 

De muziek van de film is gemaakt door Rocky Gray, die je misschien kent als de voormalige drum-
mer van de metalband Evanescence. Wie in deze verfilming snoeihard gitaarwerk verwacht, komt 
echter bedrogen uit. Gray’s muzikale bijdrage aan de film bestaat vooral uit sfeervolle klanken 
en zachte achtergrondmuziek. Dit springt er nergens echt uit, maar past wel goed bij deze pro-
ductie. 

Uiteindelijk moet ik concluderen dat de film weliswaar zijn tekortkomingen heeft, maar dat ik 
me toch goed heb vermaakt. Ferguson heeft een gewaagd uitstapje gemaakt van zijn ‘gewone’ 
manier van films maken, maar je ziet dat hij Kings bronmateriaal op gepaste wijze heeft ge-
bruikt. Al met al een redelijk geslaagde verfilming! 

 

door Danny 

Regie:  
Dustin Ferguson 

Genre:  
Drama 

Cast:  
Mother…  
Sally Kirkland |  
 
Johnny…  
Erik Anthony Russo |  
 
Dr. Challis…  
Robert Lankford|  
 
Johnny’s Sister…  
Vida Ghaffari 

Jaar van uitgifte: 
2021 

Speelduur:  
18 min 01 sec 

Film gebaseerd op: 
De patiënte van ka-
mer 312 (uit: De Sa-
tanskinderen) 

Trailer 
 

 
 
 

 

http://www.stephenking.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=WqOKNzM9dUY


 

 

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 
 

Kings Things  
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