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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.  

 

Kings Things 
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Deze Kings Things is  
verzonden naar 2133 fans 

Er zijn 2770 
fans op  
 
Hartelijk welkom  allemaal! 

Deze mailinglist wordt mede mogelijk  
gemaakt door  

September 2021 

De Fanclubshop  
verkoopt merchandise 

zoals winkelwagenmuntjes, 
kettingen en we  

hebben ook de laatste  
nieuwe boeken te koop! 

De vakantie is voor de meesten voorbij, en het is alweer 

bijna september. Niet dat dit nou zo spannend is om 

extra aandacht op te vestigen… of toch wel?  

Want je weet vast nog wel dat tegelijk met Stephen 

Kings verjaardag op 21 september, de fanclub 19 jaar 

bestaat, en aangezien 19 een veelzeggend nummer is in 

de Stephen King-wereld, gaan we dit dus toch (geheel 

coronaproof overigens) wel een beetje vieren met iets 

heel speciaals! Maar… we houden het nog spannend na-

tuurlijk… want het is nog niet de 21ste… en we hebben 

iets absoluut UNIEKS voor elkaar weten te krijgen! Houd 

daarom op de 21ste je mailbox in de gaten, of kijk op de 

facebookpagina, want dan maken we bekend wat dat is! 

In deze Kings Things weer de allerlaatste nieuwtjes, het langverwachte deel 2 van 

Schrijven a la King, diverse boek– en filmrecensies en natuurlijk weer een prijs-

vraag.  

Ook hebben we een artikel over waarom er zoveel schrijvers als hoofdpersonen in 

de verhalen van King zijn. In The Collectibles staat dit keer het boek Nebel in de 

schijnwerpers (de Duitse versie van The Mist).  

En we hebben meer informatie over de aankomende boekenmarkt in Tilburg, 

waarbij wij als fanclub op 29 augustus 2021 aanwezig zullen zijn. 

Heel veel lees-

plezier, en mis-

schien tot op de 

markt in Tilburg! 

 

Stephen King 

Fanclub Crew  
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SPONSORS 

DONATIES 

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

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Boekenmarkt Tilburg 
Bij het schrijven van deze Kings Things weten we 
nog niet zeker of je dit bericht nog op tijd onder 
ogen krijgt, maar op zondag 29 augustus ging/gaat 
de boekenmarkt van Tilburg door en staan/stonden 
wij er met een kraampje!  

Vanaf half 10 kun/kon je er terecht. Onze Mirjam 
(samen met de andere fanclubcrew natuurlijk) 
staat met haar boekenvoorraad aan kraam 38, zoals 
je hiernaast ziet aangegeven op het plattegrondje. 
Uiteraard is/was er ook fanclub merchandise!  
 

Billy Summers 
Natuurlijk was Stephen King her en der te gast om over 
zijn nieuwe boek Billy Summers te praten. Daarom hier-
onder wat linkjes naar de interessante  interviews. 

Het interview met RollingStone  

Op YouTube  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bij  
Esquire US 

 

Bij Rollingstone 

 

 

 

En hier kun je King een stukje horen lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlook 
Het lijkt erop dat de serie Overlook van HBO naar Netflix 
gaat verhuizen. HBO maakte bekend dat zij niet door-
gaan met dit project van J.J. Abrams’ Bad Robot pro-
ductions, dat is geïnspireerd door The Shining. Warner 
Bros. Television en Bad Robot zijn nu aan het rondshop-
pen, en we begrijpen dat Netflix een aantrekkelijke par-
tij zou zijn, zo was te lezen bij Deadline. (bron:  Deadline.) 

PetSem prequel 
Er is nog steeds geen titel 
bekend gemaakt voor de 
verfilming van de prequel 
van Pet Sematary, maar 
Pam Grier is gecast voor 
een rol. Er is alleen  
bekend dat men in augus-
tus begint met filmen, en 
dat het eindproduct straks 
exclusief op Paramount 
Plus te zien zal zijn. 

Ook acteurs Jack Mulhern, Forrest Goodluck, Natalie 
Alyn Lind en Isabella Star LaBlanc horen bij de filmcrew. 
 

Salem’s Lot 
Salem’s Lot start in september met filmen in Ipswich, 
Massachusetts. Zo is in elk geval te lezen in het Ipswich 
Local News! De nieuwe verfilming is geschreven en gere-
giseerd door Gary Dauberman (IT). De scouts hebben 
naar verschillende plekken gekeken, zoals de bibliotheek 
en een van de politiecellen. Ook zijn nog linkjes te vin-
den naar wat details… zoals: “Christoph Waltz Reported-
ly Eyed For Salem’s Lot Remake,” en “Jake Gyllenhaal  
Reportedly Offered Lead Role In Salem’s Lot Remake”  

 

Strawberry Spring Podcast serie 
King’s verhaal De rozige lente, uit o.a. Satanskinderen, 
wordt de naam van een Podcast-serie. Lee Metzger zal 
schrijven en regisseren en de cast heeft in elk geval na-
men als Garrett Hedlund, Milo Ventimiglia, Herizen F. 
Guardiola, Sydney Sweeney, Ken Marino en Al Madrigal.  

De serie volgt een journalist met de naam Springheel 
Jack, die terugkijkt naar zijn jeugd. In maart 1968 
heerst een rozige lente, de benaming voor een ‘valse’ 
lente, die aankondigt dat het ergste van de winter ei-
genlijk nog moet komen. Op de campus van de New Sha-
ron Teacher’s College brengen de mistige nachten van 
de rozige lente horror met zich mee: een moordenaar, 
die door de pers “Jack met de verende voeten” wordt 
genoemd, brengt vier meisjes met een mes om het le-
ven. Als de rozige lente voorbij waait, verdwijnt ook de 
moordenaar. Het hele voorval lijkt voor de ik-verteller 
vergeten, totdat hij acht jaar later – hij is getrouwd en 
heeft een zoon – tijdens een rozige lente in de krant 
leest dat er weer een meisje is vermoord op de New 
Sharon Teacher’s College. 

http://www.stephenking.nl/
https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/stephen-king-billy-summers-interview-1203646/?fbclid=IwAR3YkvzXtJV3_7npUwqy_f1hLv4XlS8JUVAgVlqPBO2Z8UmGk_32W-OfnZU
https://news.yahoo.com/stephen-king-talks-thriller-billy-060353364.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAolwc1cmKK7tVxkRrzF9sk0H8BZqXdqJv5TQt_Wed-jdKw-iFmuPlKQXj9zUnjORibbLcf5g34dvWkbv0R-0qGOMkaW0Cfj6oDB0Wx
https://www.esquire.com/entertainment/books/a37182078/stephen-king-billy-summers-interview/
https://www.esquire.com/entertainment/books/a37182078/stephen-king-billy-summers-interview/
https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/stephen-king-billy-summers-interview-1203646/?fbclid=IwAR3YkvzXtJV3_7npUwqy_f1hLv4XlS8JUVAgVlqPBO2Z8UmGk_32W-OfnZU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IDJz-ccAMeI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IDJz-ccAMeI&feature=emb_logo
https://deadline.com/2021/08/the-shining-overlook-bad-robot-dead-hbo-max-new-home-jj-abrams-stephen-king-1234808746/?fbclid=IwAR2EhybF1gGlSnLImwzbEdsqUoTjt1kz-e3xTrM5vjqbFJKHhORnceDSZmg
http://thelocalne.ws/2021/07/20/bloody-mess-as-movie-making-returns-downtown-in-september/
http://thelocalne.ws/2021/07/20/bloody-mess-as-movie-making-returns-downtown-in-september/
https://wegotthiscovered.com/movies/christoph-waltz-reportedly-eyed-salems-lot-remake/
https://wegotthiscovered.com/movies/christoph-waltz-reportedly-eyed-salems-lot-remake/
https://wegotthiscovered.com/movies/jake-gyllenhaal-reportedly-offered-lead-role-salems-lot-remake/
https://wegotthiscovered.com/movies/jake-gyllenhaal-reportedly-offered-lead-role-salems-lot-remake/
https://news.yahoo.com/stephen-king-talks-thriller-billy-060353364.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAolwc1cmKK7tVxkRrzF9sk0H8BZqXdqJv5TQt_Wed-jdKw-iFmuPlKQXj9zUnjORibbLcf5g34dvWkbv0R-0qGOMkaW0Cfj6oDB0Wx
https://www.esquire.com/entertainment/books/a37182078/stephen-king-billy-summers-interview/
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 Oplossing prijsvraag vorige maand 

PRIJSVRAAG  

 

1. Scherven vol Ogen — Johan Klein Haneveld (leesexemplaar) 

2. Minnaar Leugenaar Moordenaar — William van Vooren (leesexemplaar) 

3. Mimic — Daniel Cole (leesexemplaar) 

 

Prijsvraag september 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven zie je een drietal King-boeken, maar ze liggen met de bladzijdes naar je toe. 

Gelukkig zijn het drie bijzondere exemplaren, en kun je aan de hand van de bedrukte boekblokken 
precies zien welke titels erbij horen. 

Weet jij welke boeken dit zijn? 

Stuur je oplossing dan vóór 20 september 2021 naar fanclub@stephenking.nl.   
Vermeld in de omschrijving het woord PRIJSVRAAG, en vergeet je adresgegevens niet, zodat we je 
de prijs kunnen toesturen!  

Geef ook aan welk van de boeken uit onderstaande rijtje je zou willen winnen.  

Welke beroepen de personages uit de boeken van King hebben, was de vraag die we je voor de vakan-
tieperiode stelden. Dit zijn de goede antwoorden: 
 
1. Jake Epping (22-11-1963)  D. Docent 

2. Clayton Riddell (Mobiel)  C. Striptekenaar 

3. Edgar Freemantle (Duma)  E. Kunstschilder 

4. Alan Parker (Achtbaan)   B. Student 

5. Mort Rainey (Het geheime raam)  A. Schrijver 

 
Dat wist ook Patricia Mooring en die wil graag De sluipschutter van Kuo-Li Chang, dus dat sturen we 
op! Niet gewonnen? Hieronder weer een nieuwe prijsvraag, met nieuwe kansen voor iedereen!  

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

in je bil! 

Waarom zoveel Stephen King-karakters auteur zijn 

Waarom zoveel protagonisten van Stephen King schrijvers zijn 
 
Veel van de bestsellers van horrorlegende Stephen King en hun verfilmingen hebben schrijvers in de hoofdrol, 
maar waarom doet de auteur dit? 
 
Door Cathal Gunning  
Gepubliceerd op 11 juni 2021 
Vertaling door Peter R. van Veen  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apple TV miniserie Lisey’s Story is de nieuwste in een lange rij van Stephen King-verfilmingen waarin de schrijver 
een collega-auteur als hoofdpersoon laat zien, maar waarom vertrouwt King zo vaak op deze stijlfiguur in zijn hele 
oeuvre? De tiener-horrorroman Carrie, uitgebracht in 1974, was een bestseller die zijn auteur Stephen King een 
enorm voorschot en wereldwijde lof opleverde. De roman en zijn succesvolle verfilming lanceerden Kings literaire 
carrière de stratosfeer in, en in de decennia daarna is King één van de grootste namen in genrefictie geworden. 
 
Veel van Kings werken hebben vergelijkbare thema's. Veel van hen spelen zich af in kleine steden in Maine, vele 
hebben overijverige religieuze fanatici en pestkoppen als hun menselijke antagonisten, en veel van hen hebben 
een vorm van horror (meestal, maar niet altijd, bovennatuurlijk) op in hun plot. Echter, van The Shining tot It is 
één van Kings meest beruchte gewoonten dat hij schrijvers tot zijn hoofdpersonages maakt. 
 
Deze stijlfiguur komt voor in de roman Lisey's Verhaal uit 2006, onlangs verfilmd door AppleTV. Dit is echter lang 
niet de enige keer dat de meester van de horror commentaar te voorduren kreeg omdat hij van één belangrijkste 
personage een auteur of schrijver als hijzelf heeft gemaakt. Van The Shining tot Salem’s Lot tot The Tom-
myknockers, tot Misery, tot Desperation, tot aan ontelbare voorbeelden van zijn korte verhalen, is het niet meer 
dan juist om te zeggen dat King vaak schrijvers als zijn protagonisten heeft gebruikt, in zowel populaire als ver-
guisde uitgaven. Dit is echter geen geval van gemakzuchtige eigen-karaktercreatie. Zoals blijkt uit een nadere blik 
op Kings verfilmingen, geven zijn schrijverspersonages King vaak de kans om commentaar te geven op de fancul-
tuur, het schrijven zelf, de kloof tussen fictie en realiteit en het vervagen van die lijnen.  

 
De schrijver-hoofdpersonen laten King reflecteren op het schrijven 
  
De openingsscènes van IT Deel 2 introduceren de volwassen versie van Bill Denborough als een succesvolle schrij-
ver die vreest dat hij geen einde aan een verhaal kan schrijven om zijn leven te redden. De schattige metagrap 
stelde King in staat om zijn probleem met eindes aan te pakken - iets waar veel critici hem op hebben aangespro-
ken - zonder dat het de kijkers naar de film stoort. Zo kan de auteur echte onzekerheid benoemen zonder dat het 
personage een voor de hand liggende versie van King zelf wordt. Een ernstiger geval: King had een hekel aan de 
koude, zwart-komische toon van Kubricks bewerking van The Shining, waardoor de meer persoonlijke elementen 
van het verhaal de auteur ertoe brachten om zijn eigen bewerking van de roman als miniserie te schrijven in 1997.  
De Shining en zijn verlate vervolg Dr. Sleep laten King schrijven over zijn worstelingen met verslaving en ouder-
schap zonder in een autobiografie te duiken, en door het personage een auteur te maken, biedt dit net genoeg 
verbinding tussen Torrance en King zodat de kijkers een verbinding kunnen maken, maar ook afstand kunnen hou-
den. Het paar deelt gelijkenissen, en terwijl Jack's gewelddadige humeur en verslechterende mentale toestand 
King in staat stelden om zijn angsten en vrees om te falen als vader te belichamen, onderstreept en versterkt 
Jacks werk als schrijver zijn band met King. Zo kan King de strijd bespreken om schrijven en ouderschap in even-
wicht te brengen, terwijl hij worstelt met het aanpakken van een verslaving, terwijl hij ook een donker spookver-
haal vertelt met een karakteristiek somber einde dat een diepten bereikt die te donker is voor om het even welke 
autobiografie. 
 

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

in je bil! 

Waarom zoveel Stephen King-karakters auteur zijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
King kan ook zijn fans aanspreken door middel van de  
schrijvers in zijn boeken 
  
Met zijn optredens in alles van De Simpsons tot Rick & Morty is Stephen King een genre-legende die wereldwijd 
een enorme fanbase heeft. Met dit succes komt echter het vreemde fenomeen van parasociale relaties: eenzijdige 
gehechtheid waarbij fans het gevoel hebben dat ze dicht bij de auteur staan, ondanks dat King ze zelfs nooit in 
het echte leven heeft ontmoet. Door Misery's held Paul Sheldon een bestsellerauteur te maken, kan King commen-
taar geven op deze kwesties van roem, fandom en het in evenwicht houden van het openbare en privéleven zonder 
zijn ervaringen als een legende van genreschrijven direct te bespreken. Het veranderen van het genre waarin de 
held schrijft, maar ervoor zorgen dat het nog steeds een enorm commercieel succesvol genre is waar vaak op 
wordt neergekeken door critici, stelde King in staat om van Paul Sheldon zowel een kopie van zichzelf als een vol-
ledig aparte entiteit te maken, en liet hem zijn kwelgeest Annie Wilkes gebruiken als een kritiek op zowel obses-
sieve, veeleisende fans, en zijn cocaïneverslaving op het moment van schrijven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gespleten persoonlijkheden van Kings schrijvers 
  
Zoals belichaamd in De Beproeving, staat de strijd tussen goed en kwaad in veel van Stephen Kings werken cen-
traal. Veel van het talent van de schrijver voor het creëren van effectieve psychologische horror komt echter 
voort uit zijn vermogen om beide te combineren in één personage, waardoor antihelden ontstaan die niet passen 
bij de traditionele helden- of schurkenrol. Vaak fungeert het neerzetten van een schrijver als hoofdpersoon als 
metaforische steno om te laten zien dat ze een andere kant hebben en dat ze kunnen schakelen tussen die twee 
kanten, net zoals de aangename King in nachtmerrieachtige omgevingen kan glijden om horrorverhalen te beden-
ken, ondanks dat hij verder een beminnelijk persoon is. 
 
 

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

in je bil! 

Waarom zoveel Stephen King-karakters auteur zijn 
Zowel De Duistere Kant als het korte verhaal Het Geheime Raam (in 2004 verfilmd als Secret Window) bevatten 
King-’helden’ die auteurs zijn en geheime donkere kanten hebben waarvan ze niet eens de omvang kennen. In 
tegenstelling tot Pennywise de Clown en Randall Flagg, vormen de schurken van deze verhalen geen externe be-
dreiging, maar zijn eerder een deel van de personages zelf. Het feit dat beide helden auteurs zijn, maar ook mon-
sters, geeft King letterlijk de kans om de strijd van de auteur te laten zien tussen toegang geven tot een fictieve 
wereld en deze geloofwaardig maken, en erin verdwalen en het contact met de realiteit verliezen. Dit laat King 
ook de ongelijkheid aanpakken tussen zijn eigen macabere verhalen en de gezellige, warme echte persoonlijkheid 
waar hij beroemd om is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel van Kings personages herschrijven de realiteit 
  
Of het nu zo subtiel is als Paul Sheldon die Misery's lot verandert om zijn eigen huid te redden of zo duidelijk als 
King die zichzelf invoegt als personage in het Donkere Toren-epos, de personages van de auteur herschrijven de 
realiteit vaak in belangrijke mate. Als gevolg hiervan is het logisch dat deze hoofdrolspelers hierin ervaren wor-
den, een punt dat het duidelijkst wordt gemaakt in het korte verhaal Word Processor of the Gods waarin een 
schrijver zichzelf letterlijk een beter leven ziet typen. Omdat veel personages van King worden opgeroepen om de 
werkelijkheid te herschrijven, of dit nu een letterlijke of metaforische prestatie is, stelt het maken van auteurs de 
schrijver in staat om creativiteit af te schilderen als een bevrijdende kracht in zijn hele oeuvre. Zoals te zien is in 
de recente verfilming van Lisey's Verhaal, portretteert Stephen Kings schrijven de wereld als een enge plek waar 
troost moet worden gevonden waar het kan, en het vermogen van sommige personages om hun lot te wijzigen 
wordt versterkt door hen die als schrijvers werken. 
 

http://www.stephenking.nl/
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Nieuwsflits 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

 

Bankwijziging Fanclub 
Misschien heb je er wat van gemerkt, misschien ook niet… maar we hebben onze Knab-
bankrekening opgeheven in de maand juni. Dat deden wij omdat deze bank wilde uitmaken 
hoeveel bestuursleden wij als stichting Stephen King Fanclub mochten hebben en zij eisten 
dat we iemand zouden ontslaan uit die functie en dat zij anders onze rekening zouden blokke-
ren. Daar waren we het uiteraard niet mee eens, en ter voorkoming van blokkade hebben we 
direct onze centjes van de rekening gehaald en de rekening opgeheven, in de verwachting dat 
we al snel een nieuwe zakelijke rekening konden openen. Alleen stuit dat op wat hindernis-
sen, zoals corona met gesloten bankfilialen, weinig personeel bij banken dat snel reageert, en 
dat er eerst een aantal persoonlijke gesprekken moeten worden gevoerd voordat wij über-
haupt ergens een rekening mogen openen.  
We zitten nog in de gesprekken- en papieren-invullen-fase bij de ABN-AMRO (die geen domme 
regel heeft over bestuurders), maar er is dus nog geen rekeningnummer bekend. Tot die tijd 
staan onze centjes veilig bij de penningmeester, en kunnen betalingen van boeken e.d. naar 
een rekening bij onze secretaris worden gestort, die dit uiteraard netjes bijhoudt en straks 
weer naar het nieuwe nummer zal storten. Zodra het nummer bekend is, zetten we dat weer 
netjes op de website, in de shop en in Kings Things. 

Trailer Chapelwaite 
Het duurt niet zo lang meer voordat Chapelwaite te 
zien zal zijn.  Hier kun je vast een trailer bekijken. Het 
is gebaseerd op het verhaal Jerusalem’s Lot. Bij Serie-
Totaal lees je er meer over. Helaas nog niet makkelijk 
te bekijken voor de Nederlanders… of je moet een 
abonnement hebben bij de USA kabel Epix.. Afwachten 
maar of, en hoe deze serie naar Nederland komt dus. 

Talisman 3– waarschijnlijk nie... 
In een interview met Peter Straub (29 minuten verder) 
praat hij over zijn samenwerking met Stephen King voor 
de Talisman en Zwart Huis, en geeft hij aan dat een 
derde deel erg onwaarschijnlijk zal zijn… 

New York Times… verfilmd 
In het boek Na Zonsopgang staat dit korte verhaal dat 
gaat over Annie, die net onder de douche vandaan komt 
als de telefoon gaat. Ze neemt op, zegt hallo en dan 
noemt hij haar naam. Het is James. Ze zijn dertig jaar 
bij elkaar geweest en ze heeft aan één woord genoeg. 
Zoals hij altijd al heeft gedaan, zegt hij Annie zoals 
niemand anders dat zegt. Er is een kans dat dit door 
CBS verfilmd gaat worden. Die sloten een deal voor zes 
jaar met Alex Kurtzman (Star Trek fanchise), waardoor 
ze er de rechten voor hebben.  

The New York Times at Special Bargain Rates werd oor-
spronkelijk gepubliceerd in het oktober/november 2008 
nummer van The Magazine of Fantasy & Science Fiction 
en verzameld in King's 2008 collectie Just After Sunset. 

Geen Gwendy trilogie! 
Een rondje langs de uitgevers levert op dat het laatste 
deel in de Gwendy-serie niet in Nederland zal verschij-
nen. Het eerste deel, Gwendy’s Knoppen kist, is uitge-
geven door House of Books, en die schijnen niet te wil-
len samenwerken met De Boekerij (die op dit moment 
de nieuwe boeken van King uitgeeft) om er een trilogie 
van te kunnen maken. En De Boekerij ziet het niet zit-
ten om deel twee en drie ‘los’ uit te geven.  Dus tot er 
iemand water bij de wijn doet, zullen de Kingfans die 
alleen Nederlands lezen, niet weten hoe het afloopt 
met Gwendy... 

http://www.stephenking.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=KO-722xS9hg
https://www.serietotaal.nl/nieuws/16906/stephen-king-serie-chapelwaite-met-adrien-brody-krijgt-trailer
https://www.serietotaal.nl/nieuws/16906/stephen-king-serie-chapelwaite-met-adrien-brody-krijgt-trailer
https://www.youtube.com/watch?v=_vGoCe6PuqU
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1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Schrijven à la King 

Leer schrijven aan de hand van Stephen King zelf (2) 

We weten dat er onder veel van onze lezers ook 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.  

 

 
Dit is het tweede deel waarbij ik aandacht zal schenken aan het proces 
van schrijven zelf (taalgebruik, stijl, vorm, inhoud en een heel flinke dosis doorzettingsvermogen).  

DE BASIS 
“Je kunt het schrijven benaderen met nervositeit, opwinding, hoop of zelfs wanhoop - het 
gevoel dat je nooit helemaal op de pagina kunt zetten wat er in je hoofd en hart is. [...] Ik 
doe het voor het pure plezier van het doen. En als plezier je basis is, dan kun je het voor al-
tijd doen.” 
Stephen King is van mening dat je vooral schrijft voor je eigen plezier, maar dat je de taak van 
het schrijven nooit lichtvaardig moet opvatten. Zelf is hij vooral gefascineerd door het proces 
van het schrijven, het ontstaan van de verhalen. Als het boek af is, dan is hij alweer opgeslokt 
door het volgende verhaal.  

“Er zullen mensen zijn die het leuk vinden wat je doet en mensen die dat niet doen. Maar als 
ze het laatste kiezen en jij werkt aan het volgende, dan is dat helemaal van jou.” 
Het gaat hem niet om het delen met de wereld, maar om het moment dat hij al die ideeën op 

papier mag zetten. Daarin zit voor hem de buzz. 

Vind je eigen stem  
“Laten we nu één ding duidelijk maken, zullen we? Er is geen Idea Dump, geen Story Central, geen Island of the 
Buried Bestsellers; goede verhaalideeën lijken letterlijk uit het niets te komen en komen je recht uit de lege 
lucht tegemoet: twee voorheen ongerelateerde ideeën komen samen en maken iets nieuws onder de zon. Het is 
niet jouw taak om deze ideeën te vinden, maar om ze te herkennen wanneer ze opduiken.” 

Het gaat dus niet om originaliteit, wat dat ook mag zijn. Maar om het vinden van je eigen stem als schrijver en het 
openstaan voor alles wat er in de wereld en je eigen omgeving gebeurt.  
“Ik denk dat er net zoveel ideeën zijn als er getalenteerde geesten zijn om die ideeën te onderzoeken.” 

Zoek je ideale lezer en volg het verhaal 
Voor het proces van het schrijven zelf heeft King twee belangrijke pijlers: neem je ideale lezer in gedachten en ga 
waar het verhaal je naartoe leidt.  

“Ik denk dat elke romanschrijver één enkele ideale lezer heeft; dat de schrijver op verschillende momenten tij-
dens de samenstelling van een verhaal denkt:'Ik vraag me af wat hij/zij zal denken als hij/zij dit deel leest?”  
Zijn vrouw Tabitha is King’s eerste lezer. Omdat je je inleeft in die persoon en nadenkt over de mogelijke feed-
back die zal volgen, dwing je jezelf om even je oogkleppen af te doen. Daardoor kijk je vaak met een andere blik 
naar wat je geschreven hebt, praktischer. Als het verhaal de juiste snaar raakt bij je ideale lezer, dan zal dat ook 
bij honderden anderen zo zijn. 

“Toen ik aan Salem's Lot begon, dacht ik bij mezelf: 'Nou, dit zal het tegenovergestelde zijn van Dracula, waar de 
goeden winnen. In dit boek zullen de goeden verliezen en wordt iedereen aan het einde van het boek een vam-
pier. En dat gebeurde niet. Omdat je gaat waar het boek je leidt.” 
Als je in de flow van het schrijven zit, dan kunnen je personages een eigen leven gaan leiden en andere - tegen-
draadse, verrassende - beslissingen nemen. Het zijn per slot van rekening net mensen.  

TAALGEBRUIK / GRAMMATICA 

“Het doel van fictie is niet grammaticale correctheid, maar om de lezer welkom te heten en vervolgens een ver-
haal te vertellen.” 
Tegelijkertijd kun je het jezelf en je lezer wel een stuk makkelijker te maken door je verhaal op een fijne, toe-
gankelijke manier te vertellen. Stephen King biedt daarom een kijkje in zijn gereedschapskist van de taal.  
“Iemand die de beginselen van grammatica begrijpt, vindt een troostende eenvoud in zijn hart, waar er vooral 
zelfstandige naamwoorden zijn, de woorden die naam geven, en werkwoorden, de woorden die handelen.” 

Bij de werkwoorden benadrukt hij het vermijden van de passieve vorm. “Twee pagina’s van de passieve stem [...] 
zorgen ervoor dat ik wil schreeuwen. Het is zwak, omslachtig en ook vaak kronkelig.” 
Hij vergelijkt daarvoor zelf het passieve ‘Mijn eerste kus zal me altijd doen herinneren aan hoe mijn romance met 
Shayna begon’ met het veel actievere ‘Mijn romance met Shayna begon met onze eerste kus. Ik zal het nooit ver-
geten’ als voorbeeld. Je hebt geen omslachtige, pompeus opgebouwde zinnen nodig met allerlei 
opsmuk.  

2 

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

in je bil! 

Schrijven à la King 

Vermijd lange zinnen en moeilijke woorden 

“Kleed je woordenschat niet aan. Je moet echt geen lange woorden zoeken omdat je je misschien een beetje 
schaamt voor je korte. Dit is als het verkleden van een huisdier in avondkleding. Het huisdier schaamt zich en de 
persoon die expres deze schattigheid heeft begaan, zou zich nog meer moeten schamen.”  

Dit zie je niet alleen terug in boeken of verhalen, maar ook in zakelijke e-mails. ‘Hierbij hebben wij het genoegen 
u bij deze - zoals dinsdag jongstleden besproken - vrijblijvend onze offerte te doen toekomen voor het mogelijker-
wijs uitvoeren van diverse werkzaamheden inzake de implementatie van een nieuw computersysteem in uw orga-
nisatie.’ Het grappige is dat uit onderzoek is gebleken dat je juist dommer overkomt als je veel moeilijke woorden 
en lange zinnen gebruikt. (Ga bijvoorbeeld eens op zoek naar het onderzoek van Daniel Oppenheimer met de bril-
jante titel: ‘Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using Long 
Words Needlessly’. Hierbij geven het eerste deel van de titel en het tweede deel na de dubbele punt al precies 
weer waar het pijnpunt zit.)  

Pas op met teveel beschrijven 

“In veel gevallen, als een lezer verveeld een verhaal opzij legt, kwam dat omdat de schrijver betoverd raakte 
door zijn beschrijvingsvermogen en daardoor zijn prioriteit uit het oog verloor, namelijk de bal aan het rollen 
houden.” 
Het draait om het verhaal, niet om de fysieke kenmerken, de beschrijving van de omgeving, de kleding of de mie-
ren die op de grond lopen. King maakt een duidelijke scheiding tussen de inhoud en de details. “De belangrijkste 
dingen om te onthouden over achtergrondverhalen zijn dat (a) iedereen een geschiedenis heeft en (b) het meeste 
ervan niet erg interessant is. [...] Dus bespaar me, alsjeblieft, de 'scherp intelligente blauwe ogen' van de held en 
de 'geprononceerde, vastberaden kin'.” 

Wees heel zuinig met bijwoorden 

“Het bijwoord is niet je vriend. Bijwoorden, zoals de passieve stem, lijken te zijn gemaakt met de timide schrij-
ver in gedachten. Met de passieve stem drukt de schrijver meestal zijn angst uit om niet serieus genomen te wor-
den, het is de stem van jongetjes met getekende snorren en kleine meisjes die rondscharrelen op mama's hoge 
hakken. Met bijwoorden zegt de schrijver dat hij of zij bang is om zich duidelijk uit te drukken. [...] Ik ben ervan 
overtuigd dat de weg naar de hel geplaveid is met bijwoorden en ik zal het van de daken schreeuwen.” 

‘Gebruik bijwoorden met mate’ is eigenlijk zijn devies.  

Bijwoorden bij dialogen 
Bijwoorden worden vaak gebruikt bij dialogen om een emotie aan te duiden.  

‘Waar ga je heen?’ vroeg hij geërgerd. In deze zin vertel je de lezer wat je karakter voelt in plaats van ze te laten 
zien. Je kunt er ook voor kiezen om aandacht te geven aan de gedachten en lichaamstaal van het personage. In 
plaats van 'boos’ te zeggen, laat je je personage zijn kaken op elkaar klemmen en het woord uitdrukken of geme-
ne dingen denken over de persoon met wie ze praten. Een fysieke reactie of gedachte zal meer onthullen over je 
karakter en hoe ze zich voelen dan een enkel bijwoord. Nogmaals, wees specifieker. Vertel je lezer niet dat je 
personage boos is middels een bijwoord; laat zien hoe die woede in hun lichaam voelt of wat die woede hen doet 
denken. 

Bijwoorden als opvulwoorden 

Voor sommige schrijvers worden bijwoorden opvulwoorden. Acties en gebeurtenissen kunnen niet zomaar plaats-
vinden, ze moeten snel, plotseling of uiteindelijk gebeuren. Bijvoorbeeld: ‘Na meer dan een uur op de deur te 
hebben geklopt, gaf Anne het uiteindelijk op.’ Hier is "uiteindelijk" het bijwoord. "Uiteindelijk" voegt geen nieuwe 
informatie toe aan de zin.  

‘Na meer dan een uur op de deur te hebben geklopt, gaf Anne het op.’ Soms is het een te 
makkelijke uitweg, soms is het een equivalent van ‘eh’ of een ander stopwoord. Denk er goed 
over na of ze een functie hebben in je zinnen. Want zoals King wil benadrukken, vaak leiden 
bijwoorden alleen maar af van wat je als schrijver probeert te zeggen en over te brengen. 

In deel 3 zal ik de volgende keer stilstaan bij het proces dat komt als je je eerste versie 
klaar hebt, het herschrijven en schrappen: “Dood je lievelingen, dood je lievelingen, 
zelfs wanneer het je kleine egocentrische schrijvershartje breekt, dood je lievelingen.” 

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 ont-
vang 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.  

http://www.stephenking.nl/
mailto:sjoerd@vanverhaaltotboek.nl
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Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar ook nieuw en naast 
een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen King-boeken. Pockets, paperbacks, hard-
covers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken 
nog goedkoper uit bent. De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!  

Er zijn ook dvd’s, poppetjes, boekenleggers, kettingen, oorbellen en armbandjes met bedels met 
een Stephen King-thema te koop in de winkel op Marktplaats. Je kunt aankopen vanuit beide winkels 
met elkaar combineren! Alleen geldig op boeken en dvd’s. 

 
5 halen, 4 betalen  

(altijd de goedkoopste gratis). Koop je er 10, dan dus 2 gratis…. enz.  

Verzenden gebeurt via PostNL, DHL en GLS (buitenland). Kosten die wij niet maken, rekenen we natuur-
lijk ook niet door — zo worden verpakkingen hergebruikt — en dat scheelt in jouw portemonnee! Contact? 
secretaris_sk07@stephenking.nl. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor jouw bestelling!  

 MERCHANDISE & SPONSORING 

 S E P T E M B E R  2 0 2 1            1 8 E  J A A R G A N G  N R :  7        S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

 
HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF! 

 

 

 

Hebbedingetjes 
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise: 
winkelwagenmuntjes, kettingen en poppetjes. En er 
zijn linnen tasjes met een langhengsel te be-
stellen (5,00)! Stevige kwaliteit en bedrukt met 
scrabble-letters. Op de tas staan diverse boektitels. In 
de shop kun je ook de laatste nieuwe boeken bestel-
len, zolang de voorraad strekt!  

Dankie Sai! 

Volg het voorbeeld van P.J. Bogget uit Uithoorn 
(Dankie Sai!) en word (maandelijkse) sponsor! Dank 
ook aan iedereen die een of meer boeken bestelde in 
onze shop, bij boekwinkeltje Stephen King Fans, of 
aankopen deed/doet tijdens de boekenmarkten in De-
venter, Utrecht en Tilburg! 

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

En nog veel  meer!! 

http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.marktplaats.nl/verkopers/9000342.html
http://www.stephenking.nl/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/
http://www.stephenking.biedmeer.nl
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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 

Nebel 

Deze maand geen Engelse of Amerikaanse collectible, maar één uit Duitsland… met een bijzonder verhaal. Ste-
phen King schrijft The Mist in 1980. Bij ons wordt deze titel in 1985 uitgebracht als Dichte Mist. 

In 1986 brengt de Duitse uitgeverij Edition Phantasia Nebel uit. Het is, voor die tijd, een luxe hardcover-uitgave 
met een dustjacket en slipcase. Er worden 500 genummerde exemplaren uitgebracht en 30 met Romeinse cij-
fers (Roman Copies). 

De 500 exemplaren kostten toen DM 98,00 (ongeveer $50,00). De illustraties werden verzorgd door Herbert 
Brandmeier die tevens 30 exemplaren signeerde. De Roman Copies waren bestemd voor de auteur, de illustra-
tor, de vertaler en voor de pers. 
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De Collector’s Set Edition (25.000) kostte $75,00. Er zat een soort kaft om het boek heen en het boek zelf 
had een dustjacket. De kopers kregen een mapje met 27 collectors cards erbij, waarop de personages van 
het boek afgebeeld stonden. De illustrator was Matthew Diffee. De waarde van dit boek is ongeveer gelijk 
gebleven. 

Collector’s Set Edition 

http://www.stephenking.nl/
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De illustraties waren, op z’n minst gezegd, vrij excentriek. 

http://www.stephenking.nl/
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Deze collectible komt met een bizar verhaal. Geruchten gaan dat, ondanks dat er 500 exemplaren zijn 
gemaakt, er nog maar zo’n 150 bestaan. 
De reden hiervan is dat Heyne Verlag, die de Duitse rechten bezat, deze had verkocht aan Edition Phan-
tasia  zonder eerst toestemming te vragen aan het management van Stephen King. Die was hier niet van 
gediend en bepaalde dat de boeken van de markt gehaald en vernietigd moesten worden. Maar in de tus-
sentijd had Edition Phantasia 250 exemplaren verkocht aan Underwood/Miller, een kleine uitgeverij des-
tijds gevestigd in San Francisco, voor distributie in de Verenigde Staten. Deze moesten teruggezonden 
worden. De rest is verkocht in Europa (het meeste in Duitsland) en teruggeven aan Heyne Verlag die, aan-
gezien het hun fout was, voor de kosten moesten opdraaien, anders was Edition Phantasia failliet ge-
weest. 
Stephen King en zijn management werden destijds hevig bekritiseerd vanwege de keuze om boeken te 
laten vernietigen.  
De exemplaren van Nebel werden dat jaar gekozen tot de duurste collectibles ooit. Er is er één toen zelfs 
voor meer dan $5.000,00 verkocht! De waarde is nu ongeveer $3.000,00. 
 
Hieronder zie je de aankondiging van de uitgeverij in 1986. Onderaan lees je dat je ook in die tijd er snel 
bij moest wezen, omdat een groot gedeelte al was verkocht.  

http://www.stephenking.nl/
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Terminologie:  
Slipcase:  Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming. 
Dustjacket: Een stofomslag om het boek. 

Links een exemplaar gesigneerd door de artiest 
Herbert Brandmeier 

Helaas bezit ik (nog) geen exemplaar                                                                                         
van deze titel 

http://www.stephenking.nl/
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Wordt verwacht Nederlandstalig 

 

WORDT VERWACHT NEDERLAND 
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door  
Chrissy  
 
Alle data 
onder  
voorbehoud  
van de 
uitgever 

 Datum: Soort: Details: 

 

verschenen paperback Billy Summers 9789022593806  
512 pagina’s voor 24,99  
 

 

   

 
? 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: NIET IN NEDERLAND — zie 
nieuwflits pagina.  

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

   BOEKRECENSIE 

De rode koningin van Juan Gómez-Jurado 

 

 
Door Tinny 

Oorspronkelijke 

titel:   

Reina Roja 

Auteur:  

Juan Gómez-Jurado 

Uitgever:  

Boekerij 

 

Jaar van uitgifte:  

2021 

Aantal pagina’s:   

352 

ISBN: 

9789022593479   

Link/urls:  

Boekerij  
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‘De nieuwe gouden standaard voor thrillers’. 
Dat is de slagzin waarmee USA Today dit 
boek omschreef. Een uitstekend lokkertje 
voor een thrillerfan als ikzelf. Door de popu-
lariteit van het genre komen er heel veel 
boeken op de markt die niet perse uitdagend 
zijn voor de doorgewinterde thrillerlezers. 
Heel vaak doorzie ik het plot wat uiteraard 
de spanning volledig wegneemt. Een bewe-
ring als die van USA Today geeft me dan ook 
weer een beetje hoop om deze keer nog eens 
een uitdaging voor de kiezen te krijgen. 

Het begint alvast goed. Gómez-Jurado ge-
bruikt een verfrissende schrijfstijl, waarin 
steeds op een subtiele wijze wat humor aan-
wezig is. Ook de eerder ouderwetse toevoe-
ging om af en toe in wij-vorm te praten, is 
leuk om terug te zien. Met Antonia en Jon 
komen er interessante personages aan bod, 
hetzij ietwat stereotiep en de Spaanse set-
ting is een welkome afwisseling met de stan-
daard Amerikaanse of Britse steden. Dankzij 
de sfeervolle omschrijvingen ga je gemakke-
lijk mee in de Spaanse sfeer zonder dat het 
onherkenbaar wordt. Hier en daar gaat er 
een nuance verloren als je geen affiniteit 
met Spanje hebt, maar dat is niet storend.  

Het verhaal gaat van start met persoonlijke 
chaos in ieders leven waar vervolgens de 
professionele miserie aan wordt toegevoegd. 
Daarbij is zeker een flinke dosis spanning 
aanwezig, zowel in de privé-lijn van Antonia 
als in de professionele lijn. Helaas neemt die 
heel snel af omdat er een paar voorspelbare 
gebeurtenissen en personages zijn, voor som-
mige zaken op het clichématige af zoals de 
grote onthulling helemaal op het einde van 
het boek. Toch blijven er genoeg interessan-
te zijspoortjes inzitten die het geheel boei-
end houden.  

Opvallend is het pleidooi van de auteur op de 
laatste pagina’s. Naast een nawoord met 
enkele interessante weetjes is er ook een 
dankwoord. Hierin is zowaar een smeekbede 
opgenomen om vooral niets over het einde te 
verklappen. Daarnaast nodigt Gómez-Jurado 
de lezer ook uit om hem zeker te laten we-
ten als je van het boek hebt genoten, met de 
nodige contactgegevens erbij. 

Conclusie: De Rode koningin is zeker een 
waardige toevoeging aan het thrillergenre. 
Een vlotte, ietwat a-typische schrijfstijl, 
boeiende personages, verschillende zijlijnen, 
spanning en geheimen. Met de setting in Ma-
drid is er bovendien een leuke afwisseling 
met de meestal Amerikaanse of Britse loca-
ties. Als je al veel thrillers las, zal een groot 
deel van de ontknoping absoluut te voorspel-
len zijn, maar desondanks zal je het verhaal 
toch willen uitlezen. Hoewel ik de mening 
van US Today dus niet helemaal kan volgen, 
is zilver zeker verdiend. 

http://www.stephenking.nl/
https://www.boekerij.nl/producten/de-rode-koningin-9789022593479
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Dit was het eerste boek van Daniel Cole dat ik in 
handen kreeg. Na veel goed nieuws over zijn Ragdoll 
serie was ik benieuwd naar de spanning die deze 
auteur weet op te wekken tijden het lezen. Naar het 
schijnt speelt Mimic zich ook wel af in de wereld van 
het Ragdoll-boek, maar hoort het niet bij de serie. 
Dit keer schrijft hij over een seriemoordenaar die ‘s 
werelds grootste kunstwerken nabootst met de  
lichamen van zijn slachtoffers. Het is zijn vierde 
boek.  

Rechercheur Benjamin Chambers en zijn sidekick 
Adam Winters zijn in 1989 op het spoor van een  
seriemoordenaar met deze bizarre passie maar de 
zaak loopt dood door gebrek aan bewijs. Dan bekent 
een man de moorden en wordt opgesloten. Zeven 
jaar later komt rechercheur Marshall met nieuw  
bewijs dat de man onschuldig is en haakt zij aan om 
de zaak te heropenen. Dat brengt weer een nieuwe 
golf van gruwel op gang door de echte moordenaar. 
Het team bewandelt een dunne lijn tussen het zoe-
ken naar gerechtigheid en het spelen voor eigen 
rechter in hun jacht op een monster dat veel gevaar-
lijker en intelligenter is dan wie ook ooit had ver-
wacht…  

Het begin is al aardig: ze komen erachter dat een 
bevroren slachtoffer op een sokkel is gezet, als de 
denker van Rodin. Chambers en Winter werkten  
samen aan deze zaak. Dan springt de tijd vrij abrupt 
naar zeven jaar verder, waarbij Marchal in actie 
komt. Als rechercheur in opleiding onderzoekt ze 
ook de oude moord en zo komen Chambers en  
Winter ook weer in actie. Daar vallen dan ook uitein-
delijk de puzzelstukken van het eerste deel weer op 
hun plaats. 

Het is een boek met een mooi omslag dat wel aan-
spreekt en terugleidt naar de inhoud van het boek. 
Voor elke moord is een illustratie geplaatst van de 
kunst waarin het slachtoffer later is ‘opgezet’ door 
de moordenaar. De korte hoofdstukken zijn fijn, en 
daardoor lees je graag nog een stukje verder en ver-
der. Je leert veel over de karakters, waardoor je 
hen ook wel een beetje voor je ziet. Chambers is de 
volleerde rechercheur die altijd aan het werk is, de  
onzekere Winter die ook heel grappig kan zijn en de 
jonge en ambitieuze Marshall. Ze vullen elkaar goed 
aan, hebben humor die leuk is en daardoor leest het 
lekker door. De moorden worden aardig gedetail-
leerd beschreven (als ambulancebroeder schrijft 
Cole misschien wel uit ervaring), maar je snapt toch 
al heel snel wie de dader moet zijn. Toch is er  
uiteindelijk wel een toffe klopjacht op de moor-
denaar.  

Al met al een aardige detective met diepgang, waar-
bij ik het wat minder vond dat ik al zo snel doorhad 
wie de dader is, maar waarbij desondanks toch de 
spanning goed doorliep, en het motief van de dader 
lange tijd niet naar voren komt. Het verhaal zelf is 
voor mij ook een ‘been there, done that’ omdat ik 
zeer recent nog een aflevering van Tess Gerritsens 
‘Rizzolli & Isles’ heb gekeken waarin de slachtoffers 
op dezelfde manier gevonden werden.  

Maar, goed genoeg voor een paar lekkere uurtjes 
leesplezier en leuk genoeg om nog eens een boek te 
lezen met dit trio, maar dat zit er waarschijnlijk 
toch niet in... 

http://www.stephenking.nl/
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Een bijzondere cover, een niet-
alledaagse titel en een beloftevolle 
achterflap. Hoewel de cover te don-
ker is afgedrukt om de details van 
de tekening goed te kunnen zien en 
op de achterflap al een foutje te 
vinden is, geef ik het boek toch 
graag een kans.  
Met de setting en de insteek kan de 
schrijver immers veel kanten uit. 

Het begin verloopt moeizaam.  
Over elkaar buitelende zinnen die 
weinig duidelijkheid scheppen.  
Hoewel ik begrijp waarom de schrij-
ver hiervoor kiest, is het toch net 
iets te chaotisch om effectief te 
zijn. Gaandeweg verandert dat, 
wat het lezen een stuk gemakkelij-
ker maakt.  

Vanaf dan ontpopt Dodenleefster/
Madame zich tot een interessant 
personage dat helaas niet het verhaal 
krijgt dat ze verdient.  
Er is een flinterdun rood lijntje waar-
aan de gebeurtenissen worden opge-
hangen, maar het blijft toch vooral een 
opsomming van willekeurige fragmen-
ten uit de vrouwenlevens.  
Daarnaast komt de verklaring voor het 
ontstaan/leven van Madame plompver-
loren aan bod en kent het verhaal een 
weinig bevredigend einde.  

Absolute doodzonde!  
De schrijver kan bloemrijk en beeldend 
schrijven, bewijst met Madame dat hij 
een boeiend personage kan neerzetten 
en toont ook veel fantasie met zijn 
insteek. Het is ongelofelijk frustrerend 
om te zien hoe hij weinig hij dan ook 
deed met het materiaal.  
Dit boek schreeuwt om iemand die de 
schrijver kan pushen meer te geven en 
dieper te gaan zodat het leest als een 
echt verhaal in plaats van een verza-
meling losse gebeurtenissen die min of 
meer met elkaar te maken hebben. 

http://www.stephenking.nl/
https://www.uitgeverijmacc.nl/uitgeven-niet-zomaar-een-boek-laten-drukken/de-dodenleefster-1laag-lr/
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Aangezien ik weer eens tijd had om in mijn (zeer 
omvangrijke) stapel nog te lezen boeken te duiken, 
dit keer een recensie van het boek Gebroken van B.A.  
Paris. Sinds het uitkomen van dit boek in 2017 heeft 
ze al meer geschreven, want ook de titels Breng me 
terug en Het dilemma zijn verkrijgbaar, en werkte ze 
samen met andere auteurs aan de thriller De under-
study. Maar dit is haar tweede boek, na haar debuut-
roman Achter gesloten deuren. 

Het gegeven is eigenlijk simpel, en begon op die 
avond in het bos. Cass Anderson stopte niet om een 
vrouw te helpen, en nu is die vrouw dood. Vermoord. 
Sindsdien vergeet ze steeds meer: waar ze haar auto 
heeft geparkeerd, of ze haar medicijnen heeft inge-
nomen, waarom ze een kinderwagen bestelde, ook al 
heeft ze geen baby... Wat ze niet kan vergeten is de 
vrouw die ze misschien had kunnen redden en het 
verschrikkelijke schuldgevoel. En de telefoontjes van 
iemand die zwijgt. Er is iemand die haar in de gaten 
houdt…  

Cass raakt steeds meer in de war nadat ze erachter is 
gekomen dat de vrouw is vermoord. Maar ze durft de 
politie niet te bellen, en denkt dat de moordenaar 
haar misschien heeft gezien die avond, en in de gaten 
houdt, want al snel volgen vreemde telefoontjes.  
Ze heeft vakantie van haar werk, maar komt niet tot 
rust en lijkt steeds verder in haar schuldgevoel weg 
te glijden. Haar man en vriendinnen kunnen haar er 
ook niet mee helpen. Ze lijkt haar verstandelijke 
vermogens te verliezen, gaat aan de medicijnen waar 
ze alleen maar van kan slapen, maar het helpt alle-
maal niets. Ze vergeet van alles, is super gestrest en 
er gaan veel dingen fout. Die onrust brengt de 
schrijfster prima over… Je denkt dan al snel te weten 
wie de boosdoener is, maar hoe verder je komt in het 
verhaal, hoe meer je er weer aan twijfelt.  

Het is heerlijk vlot geschreven, en leest goed door. 
Het begin is redelijk traag, maar dan komt de snel-
heid erin en is wegleggen van het boek moeilijk. En 
toen was ik ook blij dat ik in het begin wel goed had 
opgelet, want die informatie heb je nodig voor de 
clou. Een tijdje komt het vooral over als gezeur van 
Cass, die voor je gevoel wel een schop onder de kont 
mag hebben… Haar verwardheid en het feit dat ze 
dingen niet meer goed terug kan halen wekt wel me-
delijden op, maar kom op… Toch moet je als lezer 
weten wat er dan precies aan de hand is… Je kan je 
vinger er nog alsmaar niet opleggen. En dan, uitein-
delijk, valt het kwartje bij haar (en bij de lezer) en 
wordt het verhaal ook meteen superspannend.  

De verhaallijnen zijn mooi, lopen in elkaar over en de 
personages spreken voor zich en lijken heel natuur-
lijk. De schrijfstijl is prettig en je leest lekker door.  

Het einde is zeker onverwacht te noemen, iets dat  
je nooit had kunnen bedenken tijdens de eerste 250 
pagina’s van het boek. Maar het klopt, en alle ver-
haallijnen komen mooi bij elkaar. Er is een toffe, 
toch wel verrassende ontknoping (ik had die niet ge-
lijk door in elk geval) en het is ook nog eens ijzer-
sterk beschreven.  

Al met al een lekkere thriller om tussendoor te lezen, 
en vanwege het spannende verhaal lees je die ook 
lekker snel uit. Aanradertje: dikke 8. 

 

http://www.stephenking.nl/
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“Even goed als Stephen King of Lee Child.” 
Dat is de quote van James Patterson die op 
de cover van ‘De beller op lijn vier’ prijkt. 
Geen kleine lofbetuiging, in ieder geval een-
tje die mij meteen nieuwsgierig maakt.  
Alleen al op het zicht lijkt het een interes-
sant boek. Coole cover, leuke titel, beknop-
te en prikkelende flaptekst. Genoeg elemen-
ten om met veel zin aan deze thriller te 
beginnen. 

Wat gaat die goed van start! Al in de eerste 
zinnen weet Barker zijn hoofdpersonage 
Jordan Briggs uitstekend neer te zetten. Op 
geen enkel moment voelt ze als een perso-
nage, ze is meteen authentiek. Hetzelfde 
geldt voor Cole Hundley waardoor je als le-
zer onmiddellijk kan meeleven. Beide perso-
nages wisselen elkaar af om vanuit de eerste 
persoon de gebeurtenissen over te brengen. 
Barker kiest daarbij om vast te houden aan 
het hoge tempo. Uitermate doeltreffend 
schetst hij situaties, personages en plaatsen 
zonder uit de bocht te vliegen. Zijn stijl is 
strak, uitnodigend en logisch. Doorheen het 
hele verhaal blijft de spanning goed behou-
den wat extra bijzonder is gezien hij slechts 
één dag behandeld. Wat eveneens enorm 
opvalt, is zijn vermogen om alles geloof-
waardig te houden. Toegegeven, de situatie 
is niet alledaags, maar desondanks krijg je 
niet het gevoel je doorheen vergezochte 
zaken te moeten worstelen. Hoewel het 
actieniveau soms doet denken aan de film 
Die Hard, zorgt net de eerder genoemde 
geloofwaardigheid ervoor dat het niet over-
gaat op een karikatuur. Eveneens verfrissend 
is het hoofdpersonage Jordan. Geen dame in 
nood, geen ruwe bolster-blanke pit agente, 
maar een geloofwaardige pittige vrouw die 
op haar strepen gaat staan.  

Daar tegenover staan een paar kleine rede-
nen waarom dit boek geen tien kreeg.  

De eerste is de nevenlijn van Gracie en Cole. 
Hier wordt verschillende keren behoorlijk 
wat gewicht aan gehangen terwijl de uitwer-
king toch net iets minder leek. Een uitschui-
ver in een verder strak boek. 

De tweede is de nevenlijn van Jordan en 
haar moeder. Ook hier bespeur ik geen 
meerwaarde. Ik kan me inbeelden dat de 
auteur misschien ruimte wilt laten voor een 
vervolg of een serie, maar hoop dat dat niet 
gebeurt. Het verhaal kent namelijk een 
goed, afgerond einde. 

De bovenstaande minpuntjes zijn echter van 
geen belang in het grote geheel. J.D. Barker 
heeft zich zonder enig probleem op mijn 
auteurslijst weten te plaatsen. Een absolute 
aanrader en erg mooie toevoeging aan het 
thrillergenre. 

http://www.stephenking.nl/
https://www.boekerij.nl/producten/de-beller-op-lijn-vier-9789022592816
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Welcome in Shadyside 

Een aantal angstaanjagende en duistere gebeurtenissen 
vindt plaats in het dorpje Shadyside, Ohio. Een groepje 
tieners ontdekt dat deze gebeurtenissen mogelijk met 
elkaar verbonden zijn. Erger nog, ze komen achter de 
vreselijke waarheid dat ze zomaar eens de volgende 
slachtoffers kunnen worden... 

Fear Street bestaat uit drie aparte films die samen een ver-
haal vormen. De Serie bestaat uit: Part One-1994, Part Two-
1978 en Part Three 1666. R.L. Stiner is een Amerikaanse 
schrijver, onder andere bekend van de Kippenvel 
(Goosebumps) boeken. Deze boeken zijn meer op de jonge-
re generatie gericht, terwijl Fear Street het vooral van de 
jong volwassenen moet hebben. Om er zeker van te zijn dat 
het echte horrorfilms zouden worden heeft Netflix de  
makers de opdracht gegeven het allemaal wat intenser te 
maken. Zodat het ook bij een ouder publiek aan zal slaan.  

 
Bij Part One is dat nog niet helemaal 
gelukt. De film doet erg zijn best, maar 
dat lukt helaas niet erg goed. Het ver-
haal speelt zich af in de begin jaren ‘90 
maar weet de sfeer niet helemaal goed 
neer te zetten. Je merkt ook echt dat 
er nog een hoop uitgelegd moet worden 
maar dat het in dit deel nog niet gaat 
gebeuren.  

Part Two speelt zich af in Camp Night-
wing een zomerkamp bij een meer, 
waar kennen we dat ook alweer van? 
De films leunen sowieso wel op beken-
de horror titels. Gelukkig is de jaren 
‘70 sfeer van dit deel een stuk beter en 
de flashbacks naar 1994 maken het verhaal ook duidelijker. In dit deel komt er meer duidelijk-
heid over de heks Sarah Fier die ervoor gezorgd heeft dat het stadje Shadyside zoveel pech 
heeft, terwijl het de bewoners van Sunnyvalle juist voor de wind gaat. De acteurs komen steeds 

beter in hun rol en dit is toch zeker de sterkste film van de 
drie.  

Part Three gaat terug naar 1666 en de oorsprong van alle  
ellende voor Shadyside. Gelukkig zijn er ook hier flashbacks 
naar 1978 en 1994. Als de film zich alleen in 1666 zou afspelen 
zou het een stuk minder leuk zijn. Heel langzaam vallen nu de 
puzzelstukjes in elkaar en dan blijkt dat het verhaal toch iets 
anders in elkaar zit dan in eerste instantie werd gedacht.  

Op zich is het een leuk verhaal en Netflix heeft het slim  
gehypet door elke week een film online te zetten. Er zitten 
best een paar gruwelijke scènes in deze films maar je merkt 
toch duidelijk dat de films bedoeld zijn voor jong volwassenen 
die nog niet zoveel hebben gezien.  

Mijn dochter van 14 
vond het een geweldige 
film, mede omdat Sadie 
Sink (Max van Stranger 
Things) er in meespeelt. 

Met Fear Street heb je aardig wat uurtjes tiener horror 
voor de boeg, een film die ook voor de ervaren kijker ook 
goed te doen is.  

R.L. Stiner weet hoe je een verhaal boeiend moet vertel-
len en Netflix heeft de zelf gecreëerde hype meer dan 
waar gemaakt.  

http://www.stephenking.nl/


 

 

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

Help ons en stort een bedrag naar keuze op xxx (nieuwe rekeningnr 
nog onbekend) t.n.v. stichting Stephen King Fanclub te Utrecht. Wil 

je NU doneren, mail dan secretaris_sk07@stephenking.nl 

Handig om te weten 
www.stephenking.nl 
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