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Oktober 2021
Het is je vast niet ontgaan (zeker ook door de
voorkant van Kings Things): Stephen King werd op
21 september 74 jaar en de fanclub bestond
precies 19 jaar. En, omdat we een persoonlijke
viering nog niet aandurfden, lieten we je al eerder dit jaar weten dat we toch iets heel bijzonders bekend gingen maken op onze verjaardag.
Inmiddels weet je ook wat dat is, en ze vlogen de
deur uit! Aangezien we maar 200 gelimiteerde
exemplaren mochten laten drukken, waren de
boekjes helaas binnen enkele uren uitverkocht!
Kijk op de volgende pagina voor meer informatie!

Deze Kings Things is
verzonden naar 2137 fans
Er zijn 2787
fans op
Hartelijk welkom allemaal!

SPONSORS

Verder in deze Kings Things natuurlijk het laatste
nieuws, het derde deel van Schrijven à la King,
een nieuwe prijsvraag en diverse boek– en filmrecensies. De Collectible van deze
maand is Wizard and Glass.
En, ook weer eens leuk, een superspannend kort
verhaal in de rubriek ‘Overlevings-aantekeningen’!
Het verhaal Twee heren voor mijnheer Dexter
werd geschreven door Leo van Damme en laten
we met veel plezier aan je lezen!
Over niet al te lange tijd plaatsen we nog een
verhaal van hem in Kings Things!
Daarnaast zijn er twee vertaalde artikelen over waarom bepaalde boeken van
Stephen King zijn favoriet zijn, kun je in de reeks ‘de doos van…’ nog 4 boekenpakketten (bijna) winnen en lees je meer over “Strawberry Fields Podcast”.

We wensen je heel veel leesplezier!
Stephen King Fanclub Crew

DONATIES
Van sommige bedrijven krijgen
wij een percentage als je er via
de link heen surft en iets koopt.
Iedereen die iets kocht bij een
van onze sponsors, in onze eigen
fanclubwinkel of via Stephen King
Fans: hartelijk dank voor jullie
ondersteuning!
We hopen dat iedereen die een
prijs mag ontvangen, de verzendkosten weer terug naar ons wil
overmaken, want de fanclub kan
alleen blijven doorgaan dankzij
donaties.
Voor elk bedrag, groot of klein,
zijn we dan ook erg dankbaar.
We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen, kosten
KvK, software en hosting van de
website, maar ook voor de merchandise, de organisatie van een
fanclubdag en andere mogelijkheden om kortingen voor fans te
creëren.

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

Deze mailinglist wordt mede mogelijk
gemaakt door
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Beste Trouwe Lezer,
We hopen dat jullie ons verjaardagscadeau ter ere van
onze negentiende verjaardag leuk vinden. We hebben
hier ruim een jaar aan gewerkt en we zijn heel trots op
het resultaat.
We hadden helaas maar toestemming om er 200 van
laten maken, maar hadden ook nooit verwacht dat het
binnen enkele uren al uitverkocht zou zijn.
We hebben tijdens het inpakken van de boekjes op de
zondag voor onze verjaardag serieuze discussies gehad
binnen het bestuur over de verkoopprijs, over wanneer
we de rest op boekenmarkten gingen verkopen en tegen
welke prijs dan. Of we nòg ergens een online verkoopaccount moesten openen zodat we ook via die weg de
boekjes konden verkopen en er zijn nog wel wat meer
ideeën de revue gepasseerd over wat we moesten doen
met de boekjes die we nog over zou houden.
Hoe anders heeft dat uitgepakt...

We hebben al bij de agent geïnformeerd of en zo ja,
wat verdere mogelijkheden zijn voor een 2e druk of
voor bijvoorbeeld een paperback uitgave...
Duim mee voor toestemming!
Via Facebook is er door ons gecommuniceerd dat er
wellicht nog wat boekjes in de vrije verkoop zouden
kunnen komen. Wij hebben echter als bestuur besloten
dat de boekjes die we nog hebben (en dat zijn er nog
8), alleen gekocht kunnen worden door de fans die de in
het boekje gebruikte fanfoto met hun favoriete boek
ingestuurd hebben en die het boekje nog niet hebben.
Achteraf gezien hadden we voor deze fans op voorhand
al een boekje moeten reserveren, maar ja… achteraf
weet je alles altijd beter.
De Trouwe Lezers die een foto in het boekje hebben
staan, hebben inmiddels van ons een mail ontvangen en
uit de fans die reageren op deze mail zullen acht
mensen door middel van loting alsnog de mogelijkheid
krijgen het boekje te bemachtigen.
Deze genummerde hardcoverversie zal dus helaas niet
meer door ons op de vrije markt te koop worden aangeboden.
Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben.
Peter R. van Veen
Voorzitter Stephen King Fanclub
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Op 29 augustus stonden we met
een kraampje op de boekenmarkt
in Tilburg. Helaas werd die door
het weer geen groot succes, maar
we troffen toch weer aardig wat
mensen die nog niet wisten van
ons bestaan.
Onze Mirjam had de kraam goed
gevuld met Stephen King!

Red Screen: nieuw kort verhaal
Helaas kwamen we er wat te laat achter, maar een
nieuw kort verhaal met de titel Red Screen was een
weekje gratis te downloaden, met opbrengst voor een
goed doel dat Stephen King zelf uitkoos. In dit verontrustende korte verhaal ondervraagt een stadsdetective
een gestoorde loodgieter die net zijn vrouw heeft vermoord, om vervolgens nog iets veel verraderlijkers te
ontdekken. We hebben nog geen idee of het verhaal ook
vertaald gaat worden en in Nederland zal verschijnen.

Wij trokken op 21 september gezellig een
wijntje open om de 74-ste verjaardag van
Stephen King te vieren…

En we waren een paar dagen ervoor heel
hard aan de slag met elkaar om de verrassing van onze 19e verjaardag in te pakken.
Doosjes vouwen, nummeren, inpakken,
dichtplakken...
In onze mailbox bevonden zich al de nodige mailtjes met bedankjes voor onze inzet
voor de fanclub, en ludiek overgemaakte
donaties van 19,19 euro :)
Dank daarvoor!
Op onze beurt bedanken wij iedereen die
de fanclub een warm hart toedraagt.
Of dat nu is door Kings Things te lezen of
met een bijdrage te helpen maken, boeken te doneren, boekenmarkten waar wij
zijn te bezoeken en/of achter de kraam te
helpen, een boek bij ons te bestellen of
donaties te doen… iedereen die Stephen
King-fan is, en dit leest: dank je wel!
Want zonder fans geen fanclub…!
Pagina 4
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PRIJSVRAAG
Oplossing prijsvraag vorige maand
Je moest ons laten weten welke bijzondere exemplaren je aan de hand van de bedrukte boekblokken
kon herkennen, en die drie titels naar ons opsturen. Dat zijn natuurlijk (van boven naar beneden) De
eerlijke vinder, Wisseling van de wacht en Schone Slaapsters.
Dat wist ook Bert Schepers uit Emmen. Hij wilde graag het
boek Scherven vol Ogen winnen, van Johan Klein Haneveld.
Het komt zo snel mogelijk naar je toe Bert!
Niet gewonnen?
Hieronder weer een nieuwe prijsvraag, met nieuwe kansen
voor iedereen!

Prijsvraag oktober 2021
Ik zie dubbel…?
Hieronder zie je de titels van een aantal boeken van Stephen King.
Een aantal van deze boeken is meerdere keren verfilmd, dus daar zijn verschillende filmversies van
verschenen. Welke van de onderstaande boeken zijn méér dan één keer verfilmd?

Let op: vervolgdelen (zoals Children of the Corn 2) tellen we niet mee; het gaat dus echt om een
verfilming van het oorspronkelijke verhaal.
1. Het

6. De beproeving

2. De groene mijl

7. Carrie

3. Dodenwake

8. De gloed

4. Vel over been

9. Christine

5. Bezeten stad

10. Cujo

Stuur je oplossingen vóór 20 oktober 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 onderstaand rijtje je zou willen
winnen.
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Minnaar Leugenaar Moordenaar — William van Vooren (leesexemplaar)
Mimic — Daniel Cole (leesexemplaar)

3.

De Weerling-Vrijheid — Christopher C. Petersen (leesexemplaar)
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Ieder Stephen King boek
Ieder Stephen King-boek en verhaal dat zijn favoriet is geweest (en waarom)
Stephen King lijkt niet te kunnen beslissen welk van zijn verhalen zijn favoriet is, nadat hij desgevraagd alles van
De Beproeving tot HET heeft geciteerd.
Door Cathal Gunning (screenrant.com)
Gepubliceerd op 10 september 2021
Vertaald door Peter van Veen

Stephen King heeft veel van zijn verhalen en boeken in de loop der jaren zijn favoriet genoemd, maar waarom is
deze lijst onlangs uitgebreid met HET en Lisey’s Verhaal, en welke andere titels haalden de lijst? Voor een auteur
die zo productief is als King, kan het niet gemakkelijk zijn om een favoriet verhaal uit zijn enorme oeuvre te kiezen. Sinds zijn debuut met Carrie in 1974 heeft de auteur tientallen romans en korte verhalenbundels uitgebracht,
sommige enorme hits en andere afgewezen door recensenten.
Gedurende die tijd heeft King beweerd dat hij een favoriet heeft onder zijn fictie-werken, maar de specifieke
titels die hij verkiest, zijn in de loop van de decennia aan verandering onderhevig geweest. Volgens interviews
met King in de jaren '00, lag Lisey's verhaal, één van King’s meest persoonlijke en autobiografische boeken, hem
het naast aan het hart. In 2015 omvatte dat antwoord echter ook 11/22/63 en HET, terwijl King er in een interview in 2021 met Stephen Colbert nog een paar aan de shortlist toevoegde.
Wat voor sommige lezers en fans van de schrijver misschien opvalt, zijn de titels die niet zijn opgenomen in het
overzicht van de auteur. King heeft, op verschillende punten in zijn carrière, gezegd dat de favoriet van zijn eigen
werken de romans Lisey's Story, IT, 11/22/63, Misery, De Beproeving, en Billy Summers zijn, met daarnaast de
korte verhalen Het Lijk en Overleven. Opvallende afwezigen in deze lijst zijn Carrie en The Shining of afgeleiden
daarvan, misschien wel zijn meest geprezen werk tot nu toe. Dus wat maakte deze verhalen zo opvallend voor de
auteur?
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Ieder Stephen King boek
Lisey's Verhaal

Lisey's Verhaal, onlangs verfilm voor televisie door AppleTV, is het verhaal van de vrouw van een beroemde auteur
die haar man verliest aan een mysterieuze ziekte en op een zoektocht wordt gestuurd om zijn duistere verleden te
ontdekken terwijl zij wordt gestalkt door een fan. Als dat allemaal een beetje dicht bij huis klinkt voor King, is dat
waarschijnlijk omdat het veel elementen bevat die zijn geleend van King's leven en huwelijk met collega-auteur
Tabitha King. Het is dan ook geen verrassing dat dit boek, geschreven na King's bijna-doodervaring in 1999, de
schrijver na aan het hart ligt, en het is logisch dat King zelf Lisey’s verhaal bewerkte voor televisie.

HET

Het was een beruchte ambitieuze roman en was één van de twee boeken die King in 2015 zijn favorieten noemde.
De naam zal zelfs de meest oppervlakkige horrorfan bekend voorkomen, omdat HET niet één, maar twee iconische
verfilmingen heeft gekregen in de vorm van een door Tim Curry gedragen miniserie uit de jaren '90 en een tweedelige blockbuster-verfilming eind jaren ‘10. De roman vertelt het verhaal van een groep vrienden die opgroeiden in
een kleine stad Amerika in de jaren '50 en die worden geconfronteerd met pesten, onverdraagzaamheid en een
monsterlijke, van vorm veranderende entiteit genaamd Pennywise de Dansende Clown. De tweede helft pakt het
verhaal zevenentwintig jaar later op en ziet de nu volwassen kinderen terugkeren naar hun geboortestad om dit
oude kwaad te verslaan, en de pure ambitie van deze inspanning maakt dat zijn status als één van King's favorieten geen verrassing is. Ook is Pennywise King’s meest iconische monster en velen beschouwen het wezen als een
horroricoon, waardoor HET niet in dit rijtje mag ontbreken.
Pagina 7
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Ieder Stephen King boek
22/11/63

Als verrassende nieuwkomer is 22/11/63 één van de weinige niet-horrorwerken die King's lijst halen. De auteur
heeft gedurende zijn hele carrière wel wat in het sci-fi genre gerommeld, maar deze enorme (meer dan 800 pagina's tellende) roman over een tijdreiziger die de moord op Kennedy in 1963 probeerde te verijdelen, is de enige
die tot zijn favoriete prestaties behoort. 22/11/63 werd verfilmd voor televisie in 2016, en werd goed ontvangen
bij publicatie, maar de liefde van de schrijver voor deze alternatieve geschiedenis kan ook net zo goed te maken
hebben met de ongekende hoeveelheid onderzoek die het van hem vereiste als met het uiteindelijke resultaat.

Overleven

Het korte verhaal Overleven, met afstand de ‘smerigste’ van King's favorieten, werd in stripvorm bewerkt voor
Shudder’s Creepshow (en was, bizar genoeg, ook een aflevering waard van De Simpsons), maar het heeft nooit een
verfilming gekregen. Dat komt omdat dit het verhaal is waarvan zelfs King vond dat het "te ver" ging. Het gruwelijke verhaal van een drugs smokkelende arts die op een onbewoond eiland strandt met alleen zichzelf als gezelschap - en levensonderhoud - is een somber, zwart komisch verhaal over zelfkannibalisatie dat één van de meest
smerige verhalen van de auteur is. Zelfs zonder iets van een conventionele antagonist, is dit verhaal een grimmige
beproeving en zou het één van King's favorieten kunnen zijn dankzij de anatomische impact.
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Ieder Stephen King boek
Misery

Misery werd in 1990 bewerkt tot een veelgeprezen film, met in de hoofdrol een carrière-beste Kathy Bates als
losgeslagen verpleegster Annie Wilkes. Als verhaal over een superfan die haar favoriete auteur ontvoert en martelt, verbindt Misery zich met King omdat het de auteur in staat stelde om, net als The Shining en Dr. Sleep deden, verslaving te verkennen in fictieve vorm. Annie is een meeslepende antagonist die zowel de egoboosts als de
verpletterende pijn van een verslavingscyclus vertegenwoordigt, en de roman slaagt erin om tegelijkertijd zowel
een ontroerend als een voortstuwend, eng verhaal te zijn.

Het Lijk (verfilmd als Stand By Me)

Het Lijk werd Stand By Me in 1986, eveneens verfilmd door regisseur Rob Reiner. Het is gemakkelijk te zien waarom zowel de originele novelle als de film zo persoonlijk zijn voor King, nl. omdat ze een vervlogen tijdperk van
Americana illustreren waarin de auteur volwassen werd. Het Lijk is een verre van rooskleurige kijk op het verleden, maar het legt toch een tijd vast die al lang voorbij is en vormend was voor Stephen King, waardoor het geen
verrassing is dat het wordt vermeld tussen zijn persoonlijke favorieten.
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Ieder Stephen King boek
De Beproeving

De Beproeving, bewerkt voor televisie in 2020 en 1994, is een andere enorm ambitieuze prestatie. De Beproeving
is het uitgebreide verhaal van een post-apocalyptische strijd tussen twee groepen overlevenden, achtergelaten
door een moordende pandemie, en bevat tientallen personages en een paar compacte plotlijnen die elkaar slechts
af en toe kruisen in de eerste helft. De Beproeving is moeilijk te bekritiseren voor ambitie en de pure meeslepende schaal van het verhaal maakt zijn status als één van King's favorieten bijna onvermijdelijk, hoewel het interessant is om op te merken dat de nog ambitieuzere Donkere Toren-serie niet op de shortlist van de auteur kwam.

Billy Summers

Volgens het interview dat Stephen Colbert met King had, behoort zijn meest recente roman ook tot zijn persoonlijke favorieten. Billy Summers vertelt het verhaal van een voormalige sluipschutter die huurmoordenaar werd en
terugblikt op zijn leven vóórdat hij nog een laatste klus doet, en sinds de publicatie ervan heeft het boek grotendeels solide recensies genoten. Stephen King, die onlangs de finale schreef van de tv-miniserie van De Beproeving
zal waarschijnlijk blij zijn om terug te keren in de gunst van de critici, maar alleen de tijd zal leren of hij Billy
Summers in de komende jaren als één van zijn favoriete romans noemt of dat de zwarte thriller zich slechts tijdelijk bij HET en Misery voegt als een concessie aan zijn publicist.
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Win de

e doos van…!

Eind augustus mochten we weer giga-veel boeken weggeven bij een Facebook
actie. Dit keer ging het om wel 18 dozen met boeken van Herman, Chrissy en
Marc. Maar… van Danny kregen we daarna ook nog een stapel boeken, en we
hadden nog al een stapeltje overgehouden voor fans die niet op Facebook zitten… Dus doen we de actie nog eens dunnetjes over. In elke doos zit een aantal
gelezen King-boeken: pockets, paperbacks met hier en daar een kaal plekje,
zonverkleuring, vouw of kleine schade. In elke doos zitten 7 boeken, en als je
een doos wint, kost je dit INCL verzendkosten binnen Nederland 12,50
Als je die laatste, die we dan maar even ter ere van onze verjaardag de 19e
doos zullen noemen (maar we hebben nog 4 boekpakketten), wilt hebben
moet je het volgende doen:

Stuur voor 10 oktober een mail met je adresgegevens naar ons op via fanclub@stephenking.nl met in de
omschrijving ‘19e doos’. Na 10 oktober mailen we de winnaars, dat er is gewonnen en de verdere afhandeling.
Volgende maand maken we ook in Kings Things bekend wie de winnaars zijn geworden.

Korting bij
Moesie books!
Moesie Books ken je al even
als het goed is, en als je bij
je bestelling van je tweedehands boeken vermeldt dat
je via de Stephen King Fanclub komt, krijg je nog
steeds 10% korting op je
aanschaf!

Salem’s Lot verfilming
De verfilming heeft een releasedatum gekregen: namelijk 9 september 2022. Deadline rapporteerde dit online. Alfre Woodard, Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Bill
Camp, Spencer Treat Clark en William Sadler zullen een
rol spelen in deze film over een kleine vampierstad,
geregisseerd door Gary Dauberman. In Nederland wordt
hij uitgegeven als Bezeten Stad. Alfre Woodard is aangenomen voor de rol van Dr. Cody in de film (in het
boek een man, nu dus een vrouw).

Je vindt Herman (ja ja, DE
Herman van ‘de doos’)
op Marktplaats. En ook via Moesie Books krijg je zo’n
mooie boekenlegger van de fanclub erbij cadeau!

The Stand op DVD
Er komt weer een nieuwe DVDen BLURAY-release aan:
Op 15 oktober 2021 verschijnt de
nieuwe miniserie The Stand op
DVD en Blu-ray. De DVD-versie
gaat € 22,99 kosten, terwijl je
voor € 26,99 de Blu-ray editie in
huis haalt.
In The Stand schetst Stephen King
een post-apocalyptische wereld,
lamgelegd door ziekte en verwikkeld in een strijd tussen goed en
kwaad. Het lot van de mensheid
ligt in de broze handen van de
108-jarige Moeder Abagail en een
klein groepje overlevenden. Hun
ergste nachtmerries worden belichaamd door een man met een
venijnige lach en onvoorstelbare
krachten: Randall Flagg, de duis-

tere man.
De hoofdrollen worden vertolkt door James Marsden,
Whoopi Goldberg en Alexander Skarsgård.
De trailer vind je hier.

Pagina 11

Tadzu Lempke overleden
Begin september overleed de acteur die de
zigeuner Tadzu Lempke speelde in Thinner (de Vervloeking), Michael Constantine. Hij werd 94.

Mr. Harrigans Phone op Netflix
De telefoon van mijnheer Harrigan is een van de korte
verhalen uit Als het Bloedt. Netflix gaat het verfilmen.
Het zal worden geschreven en geregisseerd door John
Lee Hancock.
Het verhaal: Craig is een eenzame tiener. Zijn enige
vriend is meneer Harrigan, een oude man die hem een
luisterend oor biedt. Als meneer Harrigan onverwachts
overlijdt, raakt Craig in een diep dal. Op zoek naar
troost blijft hij zijn vriend bellen en zijn voicemail inspreken. Op een dag vertelt Craig dat hij op school
wordt gepest. Maar als hij de volgende dag op school
komt, is de pestkop spoorloos verdwenen…

OKTOBER

2021

18E

JAARGANG

NR:

8

STEPHEN

KIN G

FANCLUB

Schrijven à la King
Leer schrijven aan de hand van Stephen King zelf (3)
We weten dat er onder onze lezers ook veel schrijvers aanwezig zijn, en
denken dat we hun een plezier doen om deze nieuwe rubriek voor hen in Kings
Things te plaatsen. Want, schrijven a la King is echt niet gemakkelijk!
Wat als je twijfelt aan je werk als schrijver? Wat als het heel veel moeite kost om
de inspiratie te vinden of het boek/verhaal af te maken? Of wat als je juist helemaal
vastloopt in al je ideeën en niet weet waar je moet beginnen? In dat geval kun je
een adviserende schop onder je kont krijgen van de Meester zelf door onder andere
het boek Over leven en schrijven (Engelse titel: On Writing) te lezen.
We kennen schrijfcoach Sjoerd de Boer (van www.vanverhaaltotboek.nl) al jaren,
en hij was ook aanwezig op een van onze eerste fanclubdagen. Hij zal diverse
schrijftips en adviezen van King bespreken en toelichten.

3

Leer schrijven aan de hand van Stephen King zelf (3)
Dit is het derde deel waarbij ik aandacht zal schenken aan het proces
van herschrijven en schrappen.
Hiep hoi, de slingers kunnen opgehangen worden. De eerste versie van je verhaal of zelfs je
roman is afgerond. Maar eigenlijk begint het dan pas. Stephen King zei ooit: "Schrijven is
menselijk, redigeren is goddelijk." Het een kan niet zonder het andere. Hoeveel boeken en
verhalen heb jij al gelezen waarbij de kritische zeef niet goed was toegepast? Dodelijk voor
de potentie van het verhaal en het leesplezier van de lezer.
“Schrijf met de deur dicht. Herschrijf met de deur open.” Dit is een heel belangrijke. Beginnende schrijvers hebben vaak de neiging om al delen van het verhaal of halfbakken versies
aan vrienden te laten lezen. Of, even dodelijk, tegelijkertijd te schrijven en te redigeren,
waardoor ze de creativiteit om zeep brengen en de flow verstoren. Praten is makkelijk,
schrijven is hard werken. King vindt dat het verhaal van jou is, zolang je ermee bezig bent.
Pas als je woorden zo goed mogelijk op papier staan, dan is het verhaal van iedereen die
het wil lezen.

Waar gaat het verhaal over?
“Als je een boek schrijft, ben je dag in, dag uit bezig met het scannen en identificeren van de bomen. Als je klaar
bent, moet je een stap achteruit doen en naar het bos kijken. Het lijkt mij dat elk boek - in ieder geval degene
die het lezen waard zijn - ergens over gaat. Jouw taak tijdens of net na de eerste versie is: besluit waar het voor
jou over gaat en maak dat nog duidelijker voor de lezer, ook als dat grote herzieningen en veranderingen vraagt.
[...] Dit gaat bijna nooit mis.”
Wat is niet het verhaal?
Na de eerste versie kijkt King dus niet alleen naar het verhaal zelf, maar vooral ook naar de emotie/gebeurtenis/
aanleiding die hem dwong om het te schrijven. Hij werkt dus niet met een vastomlijnd plan, maar vanuit intuïtie
en gevoel. Hij verandert het perspectief, doet zijn oogkleppen af en kijkt heel goed welke delen het verhaal
voortstuwen of in de weg zitten. Wat je schrijft, moet betekenis toevoegen aan je schrijven en aansluiten bij je
verhaal. Als dit niet het geval is, knip het er dan uit. Je hoeft een punt niet overdreven te benadrukken, de lezer
snapt het de eerste keer ook al. Hij volgt daarin nog steeds het advies van John Gould, een eindredacteur waar hij
mee samenwerkte bij een lokale krant in Maine. “Als je een verhaal schrijft, vertel je jezelf het verhaal. Als je
herschrijft, is het dus je belangrijkste taak om alle dingen eruit te halen die niet het verhaal zijn."
Daarom is het veranderen van je perspectief dus ook belangrijk. Anders blijf je misschien hardnekkig vasthouden
aan woorden, zinnen, karakters, wendingen die eigenlijk alleen maar remmend werken. "Hoe korter het boek, hoe
minder onzin," geeft Stephen King daarom ook als advies aan schrijvers.
10 procent
Zelf leerde hij de les van herschrijven en schrappen op de harde manier, via een afwijzingsbrief. Daarin stond kort
maar bondig: “Herzie de lengte. Formule: 2e versie = 1e versie -10%”. Sindsdien heeft King deze bewerkingsstrategie standaard op zijn boeken en verhalen toegepast onder de noemer ‘10 procentregel’. Zijn aanpak: als je klaar
bent met het schrijven van je eerste versie, laat het dan een tijdje liggen. Maar wat is een tijdje? Dat hangt af
van de gekozen verhaalvorm en -lengte. Waar het voor een roman verstandig is om een paar dagen afstand te nemen, is voor een novelle, kort verhaal of column een paar uurtjes ook wel prima.
Kil en meedogenloos schrappen

Je moet ook even omschakelen en een nieuwe rol aannemen. Schrijverspet af, creativiteit even op een laag pitje.
En dan de Redacteurspet op, analytische blik en rode pen in de aanslag. Als je dan met een frisse blik je document
weer erbij pakt, neem je als uitgangspunt om 10% te schrappen. Let op: schrap wel slim. Kijk naar bijwoorden,
buitensporige details en overbodige delen of scènes. Of zoals King wel zegt: "Dood je lieverds, dood je lieverds,
zelfs als het je egocentrische kleine krabbelhart breekt, dood je lieverds." Neem zijn advies ter harte. Word
niet sentimenteel over je eerste versie, wees kil en meedogenloos.
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Schrijven à la King
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in je bil!

Een paar belangrijke adviezen op dat vlak:
Kort lange zinnen in
Kan het korter? Kan het bondiger? Kan het krachtiger geformuleerd worden? Doe dat dan!
Verwijder je eigen stopwoorden en -zinnen
Als je dit van jezelf weet, dan heb je een voorsprong. Zo niet, dan kun je altijd proeflezers vragen om hier extra
goed op te letten.
Kijk kritisch naar details en achtergrondverhalen
Het zijn niet altijd de woorden die de lezer vervelen of je stuk alle kanten op laten gaan, ook de details kunnen
het de lezer moeilijker maken om vol enthousiasme verder te lezen. Schrap dus drastisch in details en achtergrondverhalen die niets waardevols aan je verhalen toevoegen.
Dood aan de bijwoorden en passieve zinnen
Denk hierbij aan de woorden: maar, als, uiteindelijk, even, heel, terwijl, toen, dus, namelijk, toch, vaak, soms,
meestal, eigenlijk, gewoon, feitelijk en de hulpwerkwoorden zullen, kunnen, moeten, worden, mogen, willen en
gaan.
TIP: Zoek in je document een voor een op deze woorden (in WORD met Ctrl H) en bekijk kritisch welke functie ze
hebben. Haal ze weg als dat kan.
Stel een team proeflezers samen
Tot slot: we hebben niet allemaal de luxe van een uitgave via een traditionele uitgever waar een of meerdere
redacteuren en correctoren het boek doorpluizen en op elke slak zout leggen. Als je je eerste versie afgerond hebt
en daar 10% uit geschrapt hebt, creëer dan je eigen team van proeflezers. Voor korte verhalen of fragmenten uit
boeken kun je bijvoorbeeld terecht bij de zeer fanatieke Facebookgroep ‘Schrijvers die feedback willen’.
Maar je kunt ook aankloppen bij een redacteur die tegen betaling je werk onder handen kan nemen. Vraag dan
wel eerst aan andere schrijvers hoe hun ervaringen zijn. Het is wel belangrijk dat je een klik hebt met diegene die
je kindje onder handen gaat nemen.

Toch?
Volgende keer: minder theorie en meer praktijk. Voor de liefhebbers zal ik diverse schrijfoefeningen en opdrachten delen, gebaseerd op Over Leven en Schrijven.

Wie ben ik?
Ik heb door de jaren heen een rugzak vol kennis en ervaringen opgedaan als onder andere
auteursbegeleider, schrijver en projectredacteur. Nu is voor mij de tijd gekomen om mijn
droom te volgen: via mijn online leeromgeving
Van Verhaal Tot Boek wil ik andere schrijvers
met workshops, modules en schrijfadviezen
helpen om inspiratie, motivatie en verdieping
te vinden en hun (schrijvers)dromen te realiseren.
ACTIE: Een gratis workshop en ‘Over leven en
schrijven’ winnen?
Meer weten over de aankomende lancering
van Van Verhaal Tot Boek?
Mail sjoerd@vanverhaaltotboek.nl of reageer
via Facebook (/vanverhaaltotboek) en ontvang via e-mail de GRATIS tiendaagse miniworkshop: Hoe versla ik
het lege papier?
Onder de eerste 10 aanmelders verloot ik een
exemplaar van Over leven en schrijven.
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MERCHANDISE & SPONSORING
Hebbedingetjes
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise:
winkelwagenmuntjes, kettingen en poppetjes. En er

zijn linnen tasjes met een langhengsel te bestellen (5,00)! Stevige kwaliteit en bedrukt met
scrabble-letters. Op de tas staan diverse boektitels. In
de shop kun je ook de laatste nieuwe boeken bestellen, zolang de voorraad strekt!

Dankie Sai!
Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn
(Dankie Sai!) en word (maandelijkse) sponsor! Dank
ook aan iedereen die een of meer boeken bestelde in
onze shop, bij boekwinkeltje Stephen King Fans, of
aankopen deed/doet tijdens de boekenmarkten in Deventer, Utrecht en Tilburg!
Prijs gewonnen? Stort de verzendkosten naar ons terug,
dan kunnen we dit blijven doen!

HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF!
Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar ook nieuw en naast
een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen King-boeken. Pockets, paperbacks, hardcovers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken
nog goedkoper uit bent. De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!
Er zijn ook dvd’s, poppetjes, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes met bedels met
een Stephen King-thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je kunt aankopen vanuit beide winkels
met elkaar combineren! Alleen geldig op boeken en dvd’s.

5 halen, 4 betalen

(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz.
Verzenden gebeurt via PostNL, DHL en GLS (buitenland). Kosten die wij niet maken, rekenen we natuurlijk ook niet door — zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw portemonnee! Contact?
secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!

En nog veel meer!!
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Strawberry Spring Podcast
Na het veroveren van tv en film, verhuist Stephen King naar podcasts
met 'Strawberry Spring' (De Rozige Lente)
Bijdrage door Matthew Jackson (www.syfy.com)
Gepubliceerd op 20 juli 2021
Vertaald door Peter van Veen

Stephen King's fictie komt al tientallen jaren op het grote en kleine scherm, vaak met de auteur zelf die het werk
achter de schermen begeleidt. Nu, na jaren van succes in film en televisie, waagt King zich aan nog een ander
medium: Scripted podcasts.
The Wrap laat weten dat King's klassieke korte verhaal Strawberry Spring zijn allereerste grote bewerking krijgt
als een nieuwe podcast van Audio Up Media, iHeart Media en producer Lee Metzger (Legendary, The Voice). Metzger zal de serie ook schrijven en regisseren in zijn eerste scripted podcast-inspanning.
"Als levenslange fan van Stephen King kon ik niet enthousiaster zijn om samen te werken met Audio Up-oprichter
Jared Gustadt, Audio Up en iHeart Media om dit verhaal tot leven te brengen," zei Metzger. "Ik kon niet om een
beter project vragen voor mijn eerste scripted podcast."
Garrett Hedlund, Milo Ventimiglia, Herizen F. Guardiola, Sydney Sweeney, Ken Marino en Al Madrigal zullen de
stemcast voor de serie aanvoeren, die een bewerking is van een verhaal dat de meeste lezers oorspronkelijk tegenkwamen in King's eerste korte-verhalenbundel, Night Shift (in Nederland uitgebracht als De Satanskinderen) uit
1978.
Vernoemd naar een vriendelijke ‘valse lente’ die niet bij het seizoen horend weer naar New England brengt, vertelt Strawberry Spring het verhaal van een journalist die de uitdrukking "Springheel Jack" hoort en onmiddellijk
wordt herinnerd aan zijn collegejaren, toen de Strawberry Spring een griezelige mist met zich meebracht, waarin
een seriemoordenaar genaamd "Springheel Jack" de nacht onveilig maakt. Met de terugkeer van de Strawberry
Spring komt er weer een ronde van Springheel-moorden, en de journalist is vastbesloten om de moordenaar op te
sporen, hoe ver hij ook moet gaan.
Hoewel Night Shift in de loop der jaren tal van grote verfilmingen heeft voortgebracht, waaronder Children of the
Corn, Sometimes They Come Back, The Mangler, Graveyard Shift en Maximum Overdrive (een verfilming van het
verhaal Trucks), was Strawberry Spring tot nu toe grotendeels onaangetast door grote producenten in welke vorm
dan ook. Interessant is dat het nieuws van de podcastbewerking tegelijkertijd met een andere Night Shiftbewerking bekend wordt: de EPIX-serie Chapelwaite, gebaseerd op King's verhaal Jerusalem's Lot, zal op onze
schermen verschijnen. Misschien volgen er binnenkort meer podcasts die de Night Shift-hiaten opvullen.
Strawberry Spring heeft nog geen releasedatum.
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Door: Pitou Spruit

The Stephen King Collectibles

Een vaak gehoorde kreet binnen de Stephen King-gemeenschap: “Er is in ons land weinig animo voor gelimiteerde Nederlandse hardcoverboeken van Stephen King”… Dit is helaas waar. Hoe anders is het in Engeland (UK) en
in de Verenigde Staten (US). Zodra een uitgeverij een nieuwe titel aankondigt als zijnde Limited, is deze in no
time uitverkocht. En dan hebben wij het over boeken van honderden tot duizenden Ponden/Dollars… Krankzinnig? Het maakt niet uit hoe en wat je verzamelt, als je er maar plezier aan beleeft… daarom laat ik je graag eens
kennismaken met deze speciale uitgaves.

Deze maand de collectible

Wizard and Glass
In 1997 besluit de Amerikaanse uitgeverij Donald M.Grant om het vierde deel van de Donkere Toren (The
Dark Tower) als Signed Limited Editions uit te brengen. Wizard and Glass (Tovenaarsglas) komt in 2 delen
met dustjackets en in een slipcase. Er worden 1.250
exemplaren gemaakt, waarvan er 1.200 in de verkoop
gaan. De rest worden aangemerkt als Publisher
Copies. Ze zijn allemaal gesigneerd door Stephen
King en door de illustrator Dave McKean. De prijs
is $175,00. De waarde is nu $1.000,00.

Signed Limited Edition
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The Stephen King Collectibles

De 2 delen hadden, zoals je helemaal boven ziet, dezelfde voorkant. De achterkanten (daaronder)
verschilden wel van elkaar.
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The Stephen King Collectibles

Signeerpagina

Dave McKean zorgde nog voor een aantal remarques.
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The Stephen King Collectibles

Bij The Collector (https://www.stephenkingcollector.com/) kon je nog een andere slipcase aanschaffen.
In datzelfde jaar brengt Hodder & Stoughton (UK)
ook een Signed Limited Edition uit (500). Het boek
heeft geen dustjacket maar wel een slipcase. De
handtekening is gezet op een ‘bookplate’ (een label dat in het boek is geplakt) en de prijs was
£100,00.
De waarde is nu $500,00.

Signed Limited Edition
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The Stephen King Collectibles

Links een exemplaar gesigneerd door de artiest Herbert Brandmeier
Helaas bezit ik (nog) geen exemplaar van deze titel

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.
Remarque: De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek getekend.
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Datum:

Soort:

Details:

verschenen

paperback

Billy Summers 9789022593806
512 pagina’s voor 24,99

21/9/2021

Hardcover

Speciale fanclub 19-jarig bestaan
uitgave met 2 niet eerder in het
Nederlands verschenen verhalen:
Laurie en De Muziekkamer.
9789083175409 voor 19,00

FANCLUB

Gelimiteerde hardcover (200),
met 72 pagina’s, 4 fan-foto kleurenpagina’s en een handig verzameloverzicht.
Uitverkocht

?

paperback

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

?

paperback

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

USA: mei 2022

Gwendy’s Final Task door King &
Chizmar
Wordt NIET in Nederland uitgegeven. Zie bericht nieuwsflits september 2021.
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Billy Summers van Stephen King
Billy Summers is in zijn jonge jaren in het leger
als scherpschutter opgeleid. Na zijn legertijd is
hij diverse keren als huurmoordenaar actief
geweest, en heeft daarbij een uitstekende
reputatie opgebouwd. Een huurmoordenaar
met een moreel besef bovendien: hij vermoordt alleen écht slechte mensen. Maar ook
daar is hij nu bijna klaar mee. Hij wil nog één
laatste klus doen. Maar net als Billy denkt dat
die laatste klus geklaard is, wordt zijn pad
gekruist door de jonge studente Alice, en dat
zet alles op zijn kop. Zo ontstaat een van de
meest onwaarschijnlijke duo’s die King ooit in
het leven heeft geroepen.
Billy Summers is weer eens een mooie genrewissel in het oeuvre van King. Dit keer geen horror, suspense,
fantasy of science-fiction, er komt zelfs geen greintje bovennatuurlijks aan te pas (zoals dat bij recente werken als Later en
Het Instituut nog wel het geval was). Dit boek is ‘gewoon’ een
pure thriller, met een duidelijke kop en staart, zonder geniepige
twist aan het einde of wat dan ook. Maar wat een thriller!
Als er een opleiding voor huurmoordenaar zou bestaan, zou Billy
Summers waarschijnlijk op de lijst van studieboeken komen, kan
ik me zo voorstellen. Ik heb zelf uiteraard geen kaas gegeten
van dit beroep, maar het verhaal beschrijft akelig nauwkeurig in
detail waar je allemaal aan moet denken, van verschillende
identiteiten, vermommingen en bankrekeningen tot gecodeerde
telefoon- en YouTube-berichten en gedragsregels die je al dan
niet kunnen verraden. Hier is een dikke pluim op zijn plaats voor
de research die King en zijn team gedaan hebben.
In de Kings Things van september jl. kon je een artikel lezen
over waarom King zo vaak schrijvers opvoert in zijn werk, en
Billy Summers is de volgende titel in dit rijtje waarbij dit van
toepassing is. Om zijn laatste klus anoniem te klaren, meet Billy
zich nl. het alter-ego van een schrijver aan, maar gaandeweg
krijgt hij de smaak van het schrijven zo te pakken, dat hij besluit zijn eigen biografie te gaan schrijven. Deze biografie krijgen we ook in detail te lezen, waarmee het bijna een boek in
een boek wordt. Dit gegeven zorgt er tevens voor dat het karakter Billy een enorme diepgang krijgt en bijna letterlijk een
mens van vlees en bloed wordt; iets waar King toch al meester
in is. Ook het karakter van Alice is prachtig uitgewerkt. Een grotere tegenstelling dan tussen een kille huurmoordenaar en een
bescheiden jonge studente is nauwelijks denkbaar, maar King
weet er een ongelofelijk mooi koppel van te maken zonder dat
dit verhaal ook maar ergens onwaarschijnlijk klinkt.
Het verhaal leest als een trein, als je er eenmaal aan begonnen
bent, is het moeilijk het boek weg te leggen. Doordat elke gebeurtenis weer nieuwe acties noodzakelijk maakt, blijft de
spanning er tot het einde in. En King zou King niet zijn, als hij
niet een paar referenties in het verhaal zou verwerken die naar
andere werk van hem verwijzen. Eén nogal prominente verwijzing komt helaas niet uit de verf hier (als ik zeg Sidewinder,
weten de echte fans wel welk boek); je verwacht dat dit een rol
in het verhaal gaat spelen, maar uiteindelijk heeft het niets
anders te betekenen dan de verwijzing op zich. Maar dat is dan
ook het enige minpuntje dat ik verder over dit boek kan bedenken. Daarom een dikke 9!
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door Chrissy

De Weerling - Vrijheid van Christopher C. Petersen
Dit is het laatste deel van de Weerling-trilogie. In
november 2017 kwam het eerste deel Vlucht, en in
mei 2019 volgde Chaos. Omdat ik de andere boeken
ook heb mogen lezen, en ze spannend vond, wilde ik
Vrijheid daarom natuurlijk graag recenseren.
Christopher is volgens zijn eigen facebookpagina een
‘schrijver van young adult-boeken’, maar daarmee
doet hij zichzelf toch wel wat te kort. Als volwassene
kon ik prima uit de voeten met zijn boeken, die toch
zeker wel een niveautje hoger liggen dan dat.
Het eerste deel kreeg een 7,5, en kon ik vergelijken
met een kruising tussen Harry Potter en Divergent:
het wennen aan de nieuwe omgeving, leren omgaan
met je gave en dan blijkt er een schurk te zijn die
verslagen moet worden. Ook het tweede deel scoorde een 7,5, en was wat minder Potter en wat meer
Divergent, met meer grimmigheid, diepgang en spannende gevechten.
En, dit laatste derde deel, krijgt een mooie 8. Het is
de conclusie van het verhaal, en alles komt tot een
climax. De vijand Cortèz moet nu eenmaal verslagen
worden om weer met zijn allen in vrijheid te kunnen
leven.
Ik moet zeggen: ik vind het jammer dat het nu wel is
afgelopen en de avonturen van Levi, Tobias en Alice
zijn afgesloten. Ook dit deel las weer lekker door, er
gebeurt ontzettend veel en kernwoorden zijn wel
schuld, onschuld, verraad, hoogmoed en geheimzinnigheid.
De schrijver weet je mee te nemen in het verhaal,
waarin, zoals je hopelijk weet als je een van de
eerdere delen hebt gelezen (deed je dat nog niet,
dan weet je wat je te doen staat), men kan
flitsen naar een dier. Zo kan Levi veranderen in een
slechtvalk, de blinde Tobias in een vleermuis en hun
vriendin Alice is een cheeta. Ook leerden we dat hun
aardsvijand in meer dan één dier kan veranderen:
pelsjagen noemen ze dat. In dit derde deel gaat Alice undercover bij de vijand, en leert ook pelsjagen.
Dat is niet zonder gevolgen, uiteraard!
Het broertje van Levi, dat was overgelopen naar de
Elitisten-groep van Cortèz, komt ook weer langs in
dit deel, en Levi vindt zijn vader terug. Aan het eind
van het boek komt hij achter het geheim van zijn
vader: een schokkende ontdekking met grote gevolgen. Ze proberen het verzet op te bouwen, maar
stuiten zelfs bij hun bondgenoten op weerstand. Een
onbekend, gemaskerd figuur duikt op om hen te helpen, maar brengt nog veel meer nieuwe mysteries
met zich mee, die pas aan het eind van het boek
worden ontrafeld, en de spanning leuk verhogen!
Helaas vond ik ook in dit deel weer genoeg kleine
foutjes die er bij de eindredactie beter uitgehaald
hadden moeten zijn/worden. Maar, stoor je er niet
te veel aan, want Christopher weet zijn schrijfstijl
uit de vorige delen mee te nemen: heerlijk verhalend, spannend en je leeft absoluut met de personen
mee. De manier waarop mens en dier samengaan
vind ik nog steeds mooi gedaan, en de grimmige oorlog maakt dat je meeleeft met de verzetsstrijders.
Of Christopher nog nieuwe boeken (uit de weerlingwereld?) in het verschiet heeft, is mij niet bekend,
maar ik hoop van wel!
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Halverwege morgen van Chris McGeorge
Shirley Steadman is een 70-jarige vrouw, die als
vrijwilligster bij de omroep van een ziekenhuis
werkt. Op een dag ontdekt zij op een oude radio-ontvanger een geheimzinnige piratenzender, die het nieuwsbericht van de volgende dag
voorleest. Aanvankelijk denkt ze aan een vergissing, maar als ze dit beter gaat volgen, blijkt
dat de presentator inderdaad kan voorspellen
wat er volgende dag gebeurt. Dit lijkt aanvankelijk vrij onschuldig, totdat er op het nieuws
een moord aangekondigd wordt. Het lijkt erop
dat Shirley de enige is die de moord kan voorkomen …
Chris McGeorge is een jonge (29) Britse auteur.
Hij debuteerde in 2018 met TikTak (Guess who)
en bracht daarna nog de boeken Kiekeboe
(Now you see me) en Op Slot (Inside out) uit,
die alle goed ontvangen werden. Zijn boeken kenmerken zich doordat het locked-room mysteries zijn.
Het gegeven van een radio-station dat het nieuws van de volgende
dag presenteert, is natuurlijk zeer intrigerend, en was voor mij
reden om dit boek te lezen (de schrijver en de andere titels waren
voor mij tot nu toe onbekend). Het boek begint veelbelovend. We
leren Shirley kennen, die ondanks haar gevorderde leeftijd nog een
kwieke en levenslustige vrouw is en veel plezier beleeft aan haar
baantje bij de ziekenomroep. Een sympathiek karakter, met een
triest verleden (zoon die zelfmoord gepleegd heeft, gewelddadige
man die overleden is). De setting, in een doorsnee Engels dorpje, is
heel karakteristiek en herkenbaar. Tot het moment dat Shirley
ontdekt dat de voorspellingen van het geheimzinnige radiostation
kloppen, is het een prima verhaal, dat je echt intrigeert; je probeert voortdurend te bedenken wat er nou eigenlijk aan de hand
is, en wordt daarbij aanvankelijk ook echt op het verkeerde been
gezet. Maar dan vliegt het verhaal steeds meer uit de bocht. Voor
een 70-jarige vrouw is het natuurlijk niet vreemd dat ze allerlei
kwaaltjes heeft, maar als die voor de -tigste keer beschreven worden, gaat het vervelen. En als ze op een gegeven moment een
hartaanval krijgt, in het ziekenhuis belandt en daar de volgende
dag alweer ontslagen wordt, wordt het verhaal ook behoorlijk ongeloofwaardig. Datzelfde gebeurt met enkele andere verhaallijnen.
Als voorbeeld, maar zonder al teveel te verklappen: het is uiterst
ongeloofwaardig dat er iemand een jaar lang bij jou op zolder
woont zonder dat je zelf ook maar iets in de gaten hebt … Na een
aantal uitgekomen voorspellingen schakelt Shirley de politie in, en
komt zo in contact met inspecteur Fletchinder. Met name de dialogen tussen Shirley en de inspecteur hangen van knulligheid aan
elkaar, en ook hoe de inspecteur op de verhalen van Shirley reageert, komt niet erg geloofwaardig over.
Na ongeveer tweederde van het boek begon er bij mij een vermoeden te dagen hoe het verhaal in elkaar stak. Dat bleek vrij goed te
kloppen, hoewel er toch nog een mooie twist aan het einde komt.
De volledige ontrafeling van het plot speelt zich dan echter in enkele pagina’s af en had van mij wel wat minder abrupt gemogen.
Nadat het verhaal ‘klaar’ is, volgt er in het boek nog een epiloog.
Daar verwacht je dan in een thriller nog iets van een last-minute
cliffhanger of onverwachte wending, maar helaas is het een soort
anti-climax.
Al met al, een boek met een intrigerend verhaal dat mooi begint,
maar naarmate het verhaal vordert, (te) veel aan geloofwaardigheid en kracht verliest. Daarom blijft het voor mij steken op een
6,5.
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The Stand 2020/2021
Wanneer een dodelijk virus ontsnapt uit een legerbasis blijven
er maar een aantal mensen over. Langzamerhand vormen zich
twee fronten: die van Mother Abagail (Whoopi Goldberg) in
Nebraska, en die van de demonische Randall Flagg (Alexander
Skarsgård) in Las Vegas. Een ultieme confrontatie komt steeds
dichterbij.………
The Stand van Stephen King is één van zijn meest bekende werken. Het leger laat een dodelijk virus en een besmette militair
ontsnappen waarna het virus zich razendsnel verspreidt en het
grootste deel van de Amerikaanse bevolking overlijdt. Omdat het
in eerste instantie op een griepje lijkt, besteedt niemand er echt
aandacht aan, waardoor het zich nog verder kan verspreiden.
Ik mag aannemen dat elke King-fan het boek minimaal één keer
heeft gelezen en ook de miniserie uit 1994 toch wel heeft gezien.
Zoals meer werken van King moest ook The Stand eens opgefrist
worden volgens filmmakers. Nu is mijn ervaring dat dit niet altijd
een verbetering betekent. Ook hier kan ik niet zeggen dat het
een verbetering is. Ja, de serie ziet er veel moderner uit en het
tempo ligt ook een stuk hoger.
Toch zijn er twee dingen die mij aan de nieuwe serie storen. Het eerste is de manier
waarop het verhaal verteld wordt. Je kabbelt
niet rustig met het verhaal mee en wordt
vertrouwd met de personages. Er wordt veelvuldig heen en weer gesprongen in het verhaal. Volgens de makers omdat ze niet de
nadruk op de pandemie wilde leggen die
vooral in het begin van het verhaal nogal nadrukkelijk aanwezig is. Hierdoor merk je ook
dat er in een sneltreinvaart door het boek
heen gejaagd wordt, terwijl ze voor de laatste paar hoofdstukken juist weer drie afleveringen gebruiken. Het tweede waar ik me aan
stoorde was Randall Flagg. Alex is een prima
acteur, maar Randall is geen popster maar
juist een kwaadaardige demonische figuur die zijn onderdanen angst aanjaagt en ze hiermee
onder controle houdt. Hij heeft de angst zelfs nodig, dat
laten ze op het eind wel zien, maar tot die tijd zijn het
meer feestjes en bizarre uitspattingen die hoogtij vieren in
New Vegas.
Toch is deze serie wel de moeite waard om te bekijken. Het
verhaal blijft op bepaalde momenten echt dichter bij het
boek dan de miniserie uit 1994. De special effects zijn natuurlijk veel beter maar je mist toch de sfeer die het boek
en de miniserie wel hebben. Ik kreeg meer het gevoel dat ik
het allemaal bekeek in plaats van beleefde.
De meeste acteurs zijn erg goed gecast en zetten perfecte
karakters neer, kan alleen niet wennen aan de nieuwe Nick,
en ondanks dat Whoopi een geweldige actrice is, speelt ze
een rol, de oude Mother Abigale was echt een oude kwetsbare vrouw. Harold en Nadine vond ik
erg sterk spelen en hun karakters blijven misschien nog wel het dichtst bij
het originele verhaal uit het boek.
Wie de serie wil zien zal een abonnement bij AppleTV moeten nemen of
Amazon Starz. Het is helaas nog niet
bekend wanneer de serie in Nederland
op TV komt.
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Overlevingsaantekeningen
In onze mailbox (fanclub@stephenking.nl) troffen we een mail met de titel Overlevingsaantekeningen, een rubriek
in Kings Things waarin schrijvers een kort verhaal kunnen aanbieden. Zie ook op deze pagina voor de voorwaarden.
Deze keer stuurde Leo Van Damme uit België het verhaal Twee heren voor meneer Dexter,
waarover wij zeer te spreken waren, en daarom laten we je het graag lezen. We vonden het
zo goed dat we hem vroegen om nog een verhaal uit te kiezen, dat we later opnemen in
Kings Things.
Leo Van Damme (1959) is niet bepaald een veelschrijver. Hij publiceerde mondjesmaat artikelen en verhalen in verscheidene periodieken waaronder Gazet van Antwerpen, Gierik/
Nieuw Vlaams Tijdschrift, ’t Kofschip, Kruispunt, Deus ex Machina ...
Hij schreef ook enkele toneelstukken en hoopt in de toekomst wat meer tijd te kunnen vrijmaken om te schrijven.
Heel veel plezier met:

Twee heren voor meneer Dexter
1.
De klapdeur naar de keuken zwaaide open en miss Minnie kwam binnen in haar witte schortje en ze riep met dat
klaterende, zilveren stemmetje van haar: “Er zijn daar twee heren voor u, meneer Dexter.”
Alvin Dexter zat in de hoek bij de mahonie counter, met zijn brede rug tegen het rode leer van de bank. Hij had
zijn armen over de rugleuning gedrapeerd, als een gekruisigde, en hij genoot zichtbaar van de belangstelling.
Keppler en Klümpke van de Chicago Monthly zaten al ruim een halfuur met een rum cola op de bank tegenover
hem. Keppler stelde vragen en Klümpke noteerde de antwoorden in onleesbaar schrift.
“Voorzichtige prognoses spreken van één op acht, meneer Dexter,” zei Keppler en hij voegde als terloops eraan
toe: “Als u het mij vraagt, is Walter Dreifuss ook geen partij voor u.”
“Niemand is een partij voor mij,” antwoordde Dexter pedant en hij hoorde Lester Cromwell die zijn manager was
en naast hem op de bank zat, zeggen: “Meneer Dexter maakt maar een grapje, heren.”
Maar Alvin Dexter maakte nooit grapjes.
Klümpke noteerde ijverig en zijn collega wenkte een kelner en bestelde nog twee rum cola, een scotch met citroen voor Cromwell en een glas sodawater voor Dexter. Dexter dronk nooit alcohol in het openbaar.
Toen stelde Keppler nog een paar belachelijke vragen over sport en seks en seks en sport en daarna was het interview afgelopen.
De zwaarlijvige Lester Cromwell trok zich aan de leuning van de bank overeind, en Dexter veerde licht als een
veertje op en hij drukte Keppler en Klümpke de hand, krachtig genoeg om indruk te maken. Klümpke had klamme
handen.
Toen ze alleen waren zei Cromwell: “Dat had je niet mogen zeggen, dat Dreifuss geen partij voor je is, dat niemand een partij voor je is. Ze zullen je dat ten kwade duiden.”
Dexter haalde de schouders op. Hij had geen zin om te discussiëren.
Zwijgend liepen ze over het hoogpolig tapijt van de lobby naar de gang met de liften.
Het was een echt ouderwets hotel met een overdaad aan glimmend koper en overal tapijt dat je het gevoel gaf
dat je er tot de enkels in ging wegzakken. Maar het was een navenant duur hotel.
Cromwell had het uitgezocht. Hij kende waarschijnlijk de manager. En hij wilde vooral de schijn ophouden.
Toen ze om de hoek draaiden, dook miss Minnie voor hen op. Cromwell had haar al een keer afgewimpeld, tijdens
het interview.
“Er zijn daar twee heren voor meneer Dexter,” zei miss Minnie en ze stopte haar handen in de buidel van haar
schortje alsof ze daar iets kostbaars verborgen hield.
“Later,” zei Cromwell geïrriteerd en zonder erbij na te denken. “Meneer Dexter moet rusten.”
***
Ze hadden kamers op de vijfentwintigste.
“Vijfentwintig!” blaatte Cromwell alsof de liftboy dat niet wist.
Het metalen hek ratelde dicht. De lift bracht een brommend geluid voort en even leek het erop dat de mannen de
lucht in zouden worden gekatapulteerd.
Het gebrom veranderde in een gezoem en de kooi telde langzaam de nummers af – met een ouderwetse ting op
elke verdieping.
Het hek ratelde nog een keer en de liftboy nam met gespeelde vriendelijkheid de fooi in ontvangst.
“Rusten,” zei Cromwell terwijl hij de sleutel in het slot stak. “De wedstrijd is veel te belangrijk.”
“Eén tegen acht,” mompelde Dexter.
“Niet overmoedig worden,” gromde Cromwell, en hij ging zijn kamer binnen, naast die van Dexter.
“Dreifuss is een prul,” zei Alvin Dexter.
***

Een halfuurtje later …
Alvin Dexter lag op de voor zijn rug veel te zachte matras in zijn kamer op de vijfentwintigste van het Continental.
Hij had de morgen- en middagedities van de voornaamste kranten doorgenomen. Dat wil zeggen, de sportberichten.
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De N.Y.Globe schoof Walt Dreifuss als de grote kanshebber naar voren, maar de andere bladen kozen voor een
genuanceerder en vooral realistischer stelling. Walter Dreifuss had nog niet veel bereikt namelijk, en Alvin Dexter
stond één op acht.
Een minuut of tien geleden, toen alles in de kamer naast die van hem rustig was, had Dexter voorzichtig naar beneden getelefoneerd, naar miss Minnie, en om een borrel gevraagd.
“Maar meneer Cromwell heeft gezegd …”
“Meneer Cromwell zegt zo veel. En je krijgt een fooi van me. Of een kus. Nee, beide.”
Hij hoorde miss Minnie schateren. Hij mocht haar wel. En de borrel arriveerde in recordtempo.
Daarna ging hij weer op bed liggen, tussen de uitgestalde kranten met zijn glas op zijn borst.
Er plakte een vlieg tegen het plafond. Hij blies ernaar, maar ze bleef natuurlijk zitten. Hij nam een slok van de
whisky en klapte met zijn tong. Als Lester eens wist …
Hij voelde zich opeens heel erg in zijn schik omdat hij die bemoeizieke Lester Cromwell een hak had gezet. Dexter
was de betuttelingen meer dan zat.
Toen er werd geklopt, sprong hij op als door een bij gestoken. Zijn glas kiepte om en de whisky gulpte over de
uitgestalde kranten. Hij frommelde alles tot een reusachtige prop, het glas incluis, en stopte het hele zootje in de
papierkorf. Daarna zette hij de korf in de badkamer.
Hij ging op bed liggen, nam een nonchalante houding aan en riep Binnen! En realiseerde zich te laat dat Cromwell
zijn whiskyadem zou ruiken.
Maar het was Lester niet.
De bezoekers waren twee heren. Lange jassen, deukhoed, onberispelijk getrimde snor. Plaatjes.
Dexter kende hun soort. Ze waren niet van de Monthly of Weekly of Daily of hoe die kranten ook heetten.
“Het is ons een waar genoegen,” zei lange jas één.
“Een eer en genoegen,” zei lange jas twee.
Lange jas één krabde aan een puistje op zijn wang en zei: “George Alvin Dexter, eenendertig jaar
en een van onze beste weltergewichten, leverde vijfendertig profkampen, behaalde zestien
overwinningen en is de gedoodverfde winnaar voor de kamp overmorgen in de Vélodrome tegen
Walter Dreifuss, vierentwintig jaar, acht profkampen, twee overwinningen.”
Lange jas twee pulkte in zijn neus en zei: “Jammer genoeg zal onze voormalige kampioen, de
man die één op acht staat, niet winnen. Hij gaat in de zevende ronde KO en Dreifuss is een stapje
dichter bij het gevecht om de titel.”
De bokser op het bed met de te zachte matras had het opeens koud gekregen. Hij stelde geen
vragen. Hij kende hun soort.
Zij waren agenten van Donald O’Reilly, onderwereldfiguur, begonnen als ginstoker en nu actief in
de gokbusiness. Kerels zoals O’Reilly manipuleerden wedrennen en wielerwedstrijden en bokskampen en verpestten het voor iedereen.
***
“Wat doe je eraan?” zei Lester Cromwell met een schouderophalen toen ze weer in de lounge van het hotel zaten,
op de bank onder de koningspalm. De kwestie leek hem niet te raken.
“Ik doe het niet,” antwoordde Dexter kort.
Lester barstte in een smakelijke lach uit.
“Dit is niet het moment om grapjes te maken, Al.”
“Ik maak geen grapjes.”
“Ken je Marti Penzotti?”
“Nooit van gehoord.”
“Dacht ik al.”
Lester nipte van zijn scotch.
“Beschouw het als een investering, Al. Je krijgt er een hoop geld voor terug. Elke bokser die op zijn retour is, zou
de hemel danken voor zo’n buitenkans.”
“Ik ben niet op mijn retour.”
“Denk jij werkelijk dat je ooit nog voor een titel zult vechten, Al? Je hebt het gehad en het is mooi geweest, maar
je hebt het gehad. Strijk het geld op en geniet van een zorgeloze oude dag.”
“Je praat alsof O’Reilly je beste vriend is.”
Lester keek in zijn glas en zette het toen neer.
“Ik probeer je iets duidelijk te maken, Al.”
“Hoeveel krijg je van hem?”
Lester keek verveeld.
“Nou?”
“Ik moet ook leven, Al.”
De woorden waren nog niet koud of Dexter had Lester bij zijn das beet, vlak onder de knoop, en hij trok hem uit
de kuip van de clubzetel tot hij zijn stinkende adem kon ruiken.
“Jij rat!”
“Ratten moeten ook leven,” murmelde Lester terwijl de tranen hem in de ogen schoten.
Dexter liet los en de ander plofte terug in de stoel, met paars aangelopen gezicht en happend naar adem.
“Dat is een smerige streek die je me daar levert, Mister Cromwell. Je was ervan op de hoogte nog voor die kerels
bij me aanklopten.”
Lester Cromwell maakte zijn das losser. Zijn gezicht kreeg de gewone ongezond gelige kleur weer.
Hij zei, hees en met horten en stoten: “Wat kon ik doen, Al? Het gebeurt elke dag. Overal. En een keer verliezen
is toch het einde van de wereld niet? Er staan genoeg ongetalenteerde jonge boksers in de rij om het de volgende
keer tegen je op te nemen. Ik weet wel, het is het grote geld niet, maar vele kleintjes maken ook een groot.”
“Goed,” zei Dexter. “Maar ik blijf erbij dat het een rotstreek is.”
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Lester probeerde schuldig te kijken, maar je zag zo dat hij het niet meende. In werkelijkheid
feliciteerde hij zichzelf dat hij er zo gemakkelijk vanaf was gekomen en dat zijn bokser vlot had
toegegeven. Hij had meer weerwerk verwacht. Maar Dexter was ook niet dom, natuurlijk.
“Dan zitten we op dezelfde lijn,” zei Lester. Hij had zijn stem weer.
Dexter antwoordde niet, maar keek naar het plafond.
“Je bent een verstandige jongen,” knikte Lester.
***
Een halfuurtje later was hij weer de gedoodverfde kampioen. De verslaggever van The Globe
klapte zijn blocnote open en schroefde het dopje van zijn vulpen.
“Allereerst … Meneer Dexter, wat is uw prognose voor de komende kamp Louis versus Schmeling?”
“De mof maakt geen enkele kans,” antwoordde Dexter. Het was een voorspelling die niet zou uitkomen.
“En wat is uw pronostiek voor de kamp Dexter-Dreifuss?” vroeg de man van The Globe met een schalkse glimlach.
“U staat intussen één tegen tien, elf. Dat wordt niet echt knokken.”
“Ik zal u uitleggen hoe ik het zal doen,” antwoordde Dexter zo nonchalant mogelijk. “Eerst ga ik wat in de touwen
hangen, en zoals ik mijn tegenstander ken, zal hij zich de ziel uit het lijf mokeren. Links, rechts, links … tot hij
geen pap meer kan zeggen. Maar zijn stoten zullen me niet raken, want ik blokkeer ze van meet af aan. En als hij
uiteindelijk moe gemokerd is, kom ik in actie, zo tegen het eind van de vierde ronde, met een links-rechts-links
combinatie, en dan raak ik hem op de kin met de hardste stoot die ik in huis heb.”
“Op de kin?” De verslaggever keek alsof hij nog nooit zoiets stoms had gehoord. “Dan kunt u toch net zo goed tegen een muur beuken. Walt Dreifuss wordt niet voor niets Houten Kop Dreifuss genoemd.”
“Dat zullen we dan wel zien.”
***
Toen Dexter zijn kamer binnenkwam, schopte hij tegen een krant die iemand onder de deur had geschoven. Een
artikel in het sportkatern was omlijnd met rode viltstift.
Marti Penzotti neergestoken. Marti Penzotti was geen bokser, maar een jockey. Marti Penzotti had goede raad in
de wind geslagen.
Dexter ging op bed liggen. Cromwell had gezegd dat hij nooit meer voor een titel zou boksen, dus waar maakte hij
zich nog druk om? Nu kwam het erop aan de poen te pakken zolang het nog mogelijk was.
Cromwell had gelijk: het was het einde van de wereld niet.

2.
Hij liep over het gangpad naar de ring. Lester Cromwell liep naast hem en dan kwamen Lee en de jongen met de
spons en de emmer water.
“Weet je dat je één op veertien staat, Al?” schreeuwde Cromwell boven het hoerageroep van de menigte uit.
Dexter antwoordde niet. Sommige mensen zouden een hoop geld verdienen vandaag, en te horen aan Lesters enthousiasme was hij er zeker bij.
Ze klommen tussen de touwen. Aan de overkant stond Walt Dreifuss. Hij was vierentwintig, maar zag eruit als een
schooljongen. En van die knul moet ik verliezen? vroeg Dexter zich af.
Lee reikte hem de gebitsbeschermer aan.
“Sla niet te hard, Al,” zei Lester Cromwell. “Dreifuss mag dan al een houten kop hebben, maar zijn benen zijn van
rubber.”
De ringrechter pakte de boksers bij de pols. Alvin Dexter bijgenaamd De Tijger, zoveel pond, zoveel kampen gewonnen, zoveel verloren. Walt Houten Kop Dreifuss, blabla.
Dreifuss sloeg een kruis. Ze tikten de handschoenen tegen elkaar en de gong ging.
De boksers kwamen gelijk op. Ze tastten de tegenpartij af, probeerden een stoot hier en daar. Dexter vond al
meteen een gat in Dreifuss’ verdediging, maar ving er niets mee aan. Hij week achteruit en Dreifuss volgde.
Het publiek joelde. Ze hadden betaald om profs aan het werk te zien - geen amateurs.
Klotepubliek, dacht Dexter. Ze komen hier alleen maar om het bloed en de dollars, en beseffen niet eens dat de
kamp gemanipuleerd is en dat zij naar een vertoning zitten te gapen.
Hij voelde zich vernederd en verraden. Vernederd omdat hij in een kermiskamp was beland, en verraden door zijn
manager die hem wel erg laag ophad om hem tegen dat joch te laten boksen.
Op dat ogenblik voelde hij de rechtse stoot vlak boven zijn linker wenkbrauw.
Nacht, sterrenhemel … Zijn achterhoofd kwam ergens mee in aanraking en hij besefte dat het het canvas van de
mat was.
Het publiek ging tekeer.
Hij krabbelde versuft overeind. De ringrechter had tot drie geteld.
Vijf seconden later ging de gong.
“Overdrijf je niet een beetje?” knorde Lester toen Dexter in zijn hoek zat bij te komen. “We moeten binnen de
perken van de redelijkheid blijven, Al. De afspraak is de zevende ronde.”
Dexter greep naar de spons. Het koele water gaf een goed gevoel.
“Heus,” bekende hij, “het was niet gespeeld.”
Lester pakte de gebitsbeschermer en schoof hem tussen Dexters tanden.
“Maak het niet te bont, Al. Of denk je op die manier revanche te kunnen nemen door ons allemaal en jezelf op
kop belachelijk te maken?”
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De gong ging en de boksers kwamen uit hun hoek en schuifelden naar het midden
van de ring. Dreifuss leek gesterkt door het incident. Hij bokste verwoed en Dexter ging kwansuis in de touwen hangen en de ander bleef maar komen alsof zijn
leven ervan afhing en een gedachte schoot Dexter door het hoofd: hij weet het
niet eens, de oetlul. Hij weet niet eens dat hij moét winnen, dat de kamp is uitgekocht en de managers het met elkaar op een akkoordje hebben gegooid.
Vlak voor de gong ging, raakte hij Dreifuss in de lever. Dreifuss vouwde dubbel en
voor het eerst klonk hoerageroep op.
Ik ben afgeklokt één op veertien, dacht Dexter bij zichzelf. En dat is duidelijk te
horen aan het publiek. Eén op veertien!
Een tikje triest keerde hij naar zijn hoek terug. Er zouden nogal wat mensen een hoop geld verdienen vanavond.
Er zouden er nog meer een hoop verliezen.
“Houd je gedeisd,” knorde Lester. “Straks zitten we tot over onze oren in de puree.”
“Ja, ik weet het,” snoof Dexter, “de zevende ronde.”
“Heb je gezien hoe hij dubbel vouwde?” mekkerde de jongen met de spons.
“Hou je mond, Jake!” beet Lester.
“Ik kan hem afmaken als ik wil,” zei Dexter terwijl hij de handdoek pakte.
“Als je niet oppast, dan maken zij jou af. En mij erbij!”
“Marti Penzotti. Is het dat wat je bedoelt?”
Lester keek hem aan. Zijn donkere ogen glinsterden.
“Ja, verdomme, dat bedoel ik,” siste hij.
“Hij weet het niet eens,” grinnikte Dexter terwijl hij overeind kwam van zijn kruk. “Dreifuss weet het niet eens.”
Lester keek hem vragend aan.
“Dat hij godverdomme gaat winnen!”
De derde ronde werd meteen de laatste.
Dreifuss jakkerde zich af als bezeten en een mens die van de kwestie wist, kon zich alleen maar afvragen waarom
iemand die toch ging winnen zich op die manier afmatte. Dreifuss bleef maar komen en Dexter wist niet waar de
knaap de energie vandaan haalde.
Maar het tempo was intussen fors gezakt en Dexter had verscheidene kansen opzettelijk onbenut gelaten. Hij voelde zich zo ongeveer als iemand die zichzelf verkrachtte.
Zo slecht ben ik nog nooit geweest, dacht hij bitter, maar als ik dan toch moet verliezen, laat het in stijl zijn.
Hij ging weer een keer in de touwen hangen, als een volmaakt amateur, en het publiek steigerde bij zo veel onkunde. Zijn tegenstander week buiten adem achteruit. Dexter kwam uit de touwen. Een tel later hingen ze in elkaars armen.
“Niet klampen,” siste de ringrechter. “Niet klampen of ik diskwalificeer jullie.”
Ringrechters zijn vreemde jongens. Ze dreigen altijd met diskwalificatie, maar ze diskwalificeren nooit.
De ringrechter dreef de boksers uit elkaar en het gevecht werd voortgezet.

3.
“Je bent gek!” schreeuwde Lester Cromwell later die dag. Hij zag bleek om de neus en was razend. Hij had een
smak geld ingezet.
“Maar ik heb hem niet aangeraakt. Ik zweer het je …”
De uitgeputte Walt Dreifuss had na een onverhoedse beweging van Dexter een pas achteruit gemaakt en was ten
val gekomen. Maar het was niemand opgevallen dat hij eigenlijk over zijn eigen veters was gestruikeld.
Hij mocht dan wel een houten kop hebben, maar zijn nek was dat allerminst, en toen zijn achterhoofd de mat
raakte, werd het zwart voor zijn ogen. Dreifuss werd uitgeteld en kwam pas een halve minuut later bij. Hij herinnerde zich niets meer.

***
Toen Alvin Dexter het hotel binnenkwam langs de ingang die door artiesten en beroemdheden werd gebruikt, wilde hij alleen maar slapen of zijn koffers pakken. Krankzinnige toestand. Hij had zijn best gedaan om Lester Cromwell ervan te overtuigen dat het zijn eigen schuld was. Lester had tenslotte de kamp geregeld en had moeten weten dat Dreifuss met zijn glazen nek werkelijk geen partij was. Lester was nu op zijn beurt anderen ervan aan het
overtuigen, dat alles op een toeval berustte.
Klote toestand! En een ding was zeker: ze hadden er een hoop vijanden bij. Geduchte, gevaarlijke vijanden zoals
O’Reilly met zijn lange jassen.
De schare bewonderaars had hij vlak voor het hotel afgeschud, en nu repte hij zich door een zijgang naar de liften.
Hij had een vaag maar onaangenaam gevoel in zijn maag. Alsof hij een te vetrijke maaltijd had gegeten, besproeid
met te veel alcohol en sterke koffie achteraf. Hij dacht aldoor aan Marti Penzotti en hoopte maar dat Lester dat
schorem kon bepraten.
Nog voor het hek ratelend openschoof, hoorde hij achter zich het zilveren stemmetje van miss Minnie.
“Woehoe, meneer Dexter!”
Ze had haar witte schortje aan, en ze stopte haar handen in het builtje alsof ze daar haar kostbaarste bezit verborgen hield.
“Ja?” vroeg Dexter met een vinger op de knop van de lift.
En miss Minnie, alsof er niets aan de hand was: “Er zijn hier twee heren voor u, meneer Dexter.”
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De Stephen King Fanclub is oorspronkelijk opgericht in 1999. De fanclub in de huidige vorm bestaat sinds 2002. Op 21 september 2002
kwam de website online. Het nieuwe bestuur heeft er bij de oprichting voor gekozen om met donateurs te gaan werken in plaats van met
betalende leden, zoals dat vóór 2002 het geval was. Dit wil dus zeggen dat iedereen bij alle informatie kan komen, en ook gratis gebruik
kan maken van het forum.
De fanclub heeft een aantal vaste crewmembers en meerdere vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat de fans worden voorzien van
al het nieuws omtrent Stephen King. Zo genereert de website maandelijks meer dan 2,5 miljoen hits en trekt deze ongeveer 1500 bezoekers per dag. Kings Things is slechts één van de vele zaken die de fanclub te bieden heeft voor Stephen King-fans.
We organiseren met regelmaat een fanclubdag of een Dollarbaby Film
Festival, of bezoeken een boekenmarkt of zijn te gast bij een bijeenkomst van anderen. Er is een forum en via de mailing kunnen we alle
Stephen King-fans gemakkelijk op de hoogte houden van het nieuws of
speciale aanbiedingen van onze sponsors.
En dat allemaal gratis!
Er is ook fanclubmerchandise te koop om ons te sponsoren!
Wil je ons werk ondersteunen: een donatie kunnen we altijd gebruiken. We gebruiken het voor de verzendkosten van prijzen en software, maar ook voor de merchandise, een fanclubdag en mogelijkheden om kortingen te creëren. Maar ook je bestelling in onze
eigen fanclubwinkel, en het boekwinkeltje van Stephen King Fans
levert de fanclub een percentage op.
Help ons en stort een bedrag naar keuze op xxx (nieuwe rekeningnr
nog onbekend) t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te Utrecht. Wil
je NU doneren, mail dan secretaris_sk07@stephenking.nl

