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Van sommige bedrijven krijgen 
wij een percentage als je er via 
de link heen surft en iets koopt.  
Iedereen die iets kocht bij een 
van onze sponsors, in onze eigen 
fanclubwinkel of via Stephen King 
Fans: hartelijk dank voor jullie 
ondersteuning! 

We hopen dat iedereen die een 
prijs mag ontvangen, de verzend-
kosten weer terug naar ons wil 
overmaken, want de fanclub kan 
alleen blijven doorgaan dankzij 
donaties. 

Voor elk bedrag, groot of klein, 
zijn we dan ook erg dankbaar. 
We gebruiken het voor de ver-
zendkosten van prijzen, kosten 
KvK, software en hosting van de 
website, maar ook voor de mer-
chandise, de organisatie van een 
fanclubdag en andere mogelijk-
heden om kortingen voor fans te 
creëren. Help ons en stort een 
bedrag naar keuze op rekening 
NL80 ABNA 0105 1552 68 t.n.v. 
stichting Stephen King Fanclub. 
Dank je wel! 

 

Kings Things 
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Deze Kings Things is  
verzonden naar 2305 fans 

Er zijn 2825 
fans op  
 
Hartelijk welkom  allemaal! 

Deze mailinglist wordt mede mogelijk  
gemaakt door  

Hopelijk heb ook jij op 21 september even aan onze favoriete schrijver gedacht: 

Stephen King werd toen 75 jaar. Geweldig hoe hij elk jaar nog steeds een of meer 

boeken schrijft op deze leeftijd, en dat die (in elk geval door zijn fans) nog steeds 

wereldwijd gretig aftrek vinden. En misschien heb je, net als de crew, wel een 

taartje gekocht om zijn verjaardag te vieren, maar ook die van de fanclub.  

Wist je dat we al sinds 2002, dus 20 jaar lang actief zijn? En we doen het nog 

steeds met veel liefde, dat mag duidelijk zijn! 

In deze Kings Things vind je het laatste nieuws en een nieuwe prijsvraag. Er zijn 

deze keer geen vertaalde artikelen, maar we hebben wel wat boekrecensies voor 

je. Ook maken we bekend wie een exemplaar van de speciale nieuwjaar editie 

van Achtbaan heeft gewonnen. 

Een dunnetje dus deze keer, maar we wensen je toch: 

Veel leesplezier, 

Stephen King Fanclub Crew  

 

  O K T O B E R  2 0 2 2       1 9 E  J A A R G A N G  N R :  8       S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

 

SPONSORS 

DONATIES 

Oktober 2022 

De Fanclubshop  
verkoopt merchandise 

zoals winkelwagenmuntjes, 
linnen tassen en we  

hebben ook de laatste  
nieuwe boeken te koop! 

https://www.stephenking.nl/Winkel/
https://www.stephenking.nl/Winkel/
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.facebook.com/pages/Stephen-King-Fanclub-Nederland/273111891536?ref=mf
http://www.dunesoft.nl/
http://www.stephenking.nl/
http://stephenking.biedmeer.nl/
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Maak kans op deze ACHTBAAN 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 
  Je kon een exemplaar van deze speciale nieuwjaarseditie van Achtbaan bij ons winnen, als 

je 5 namen van vertalers van Stephen King boeken aan ons doorgaf.  

Als de naam van vertaler Hugo Kuipers in je lijstje stond, deed je mee in de loting voor 

deze boeken, want dat was de naam die we zochten.  

We kozen zijn naam omdat Hugo in 2013 is overleden, en hij destijds de vaste vertaler was 

van Stephen King boeken voor Nederland, en we deze Achtbanen van zijn vrouw Nienke 

(zelf ook vertaalster) kregen om jullie blij mee te maken.  

Maar nu wordt het toch nog spannend… want had jij Hugo Kuipers in je lijstje staan, en 

ben jij er als winnaar uitgerold? We kregen 16 mailtjes van fans die graag dit boekje wil-

den winnen. 14 fans hadden de naam van Hugo genoteerd. En uit die mailtjes haalden wij 

twee namen. 

Virginie Taillieu uit Anzegem (B) en Tim Sportel uit Winsem  

worden van harte gefeliciteerd!  

Het boekje komt zo snel mogelijk naar je toe.  

Niet gewonnen en nog op zoek naar het boekje?  

Boekwinkeltje Stephen King Fans heeft er momenteel nog op voorraad... 

http://www.stephenking.nl/
https://www.boekwinkeltjes.nl/v/stephenkingfans/
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Nieuwsflits 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 
  

Peter Straub overleden 

Op de dag dat King’s nieuwste boek uitkwam, werd ook bekend dat schrijver Peter Straub is overleden.  

Als we het internet mogen geloven, overleed hij door complicaties na het breken van een heup.  

Samen met King schreef hij aan de Talisman en Zwart Huis, en zij hoopten ook ooit nog met een derde deel te ver-
volgen. Straub schreef voornamelijk horrorgenre boeken, en won grote prijzen zoals de World Fantasy Award (1989) 
en zelfs vier keer de Bram Stoker Award. 

Of dit inderdaad betekent dat er geen derde deel meer uitkomt is 
niet bekend gemaakt.  

 

Fairy Tale filmplannen 

Als je ‘m al in je kast hebt staan, had je hem vast nog 
niet uit… zo snel is al bekend geworden dat ook dit ver-
haal verfilmd zal gaan worden. Paul Greengrass zal het 
scenario schrijven, de film regisseren en produceren.  

“Fairy Tale is a work of genius. A classic adventure  
story and also a disturbing contemporary allegory.” 
- Paul Greengrass 

Trailer Mr. Harrigan’s 

phone 

De trailer van Mr Harrigan’s phone (vanaf 
5 oktober a.s. te zien op Netflix) is be-
kend gemaakt, je kunt deze hier op 
YouTube bekijken. 

Het gaat over een jongen en een ouder 
wordende miljardair. Zij krijgen een 
band over boeken - en hun eerste iPho-
nes. Maar wanneer de oudere man over-
lijdt, weigert hun mysterieuze band zich 
te verbreken. 

 

 

 

 

 

King interviewt Bev Vincent 

Bev Vincent (schrijver van boeken over Ste-
phen King) werd geïnterviewd door King zelf 
voor het tijdschrift Big Thrill (ook online te 
lezen!. Er is namelijk net een nieuw boek van 
hem uit: The Stephen King ultimate Compani-
on. 

http://www.stephenking.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=4Un_ker71dg&t=2s
https://www.thebigthrill.org/2022/08/between-the-lines-bev-vincent-interview-by-stephen-king/
https://www.thebigthrill.org/2022/08/between-the-lines-bev-vincent-interview-by-stephen-king/
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 Oplossing prijsvraag vorige maand 

PRIJSVRAAG  

Afgelopen maand hadden we een King-size quiz voor je. Dit zijn de antwoorden:  
1: De naam van de echtgenoot van Rosie is Norman 
2: In Aardedonker, zonder sterren staat niet het verhaal ‘Het leven van Chuck’ 
3: Het vervolg op De Shining, is natuurlijk Dr. Sleep 
4: Mike Noonan lijdt in het boek Vel over Been aan Writer’s Block 
5: In Ogen van Vuur kreeg Andy de experimentele drug Partij Zes 
 
Dat wist ook Christel Kouwenhoven uit Gronsveld. Zij wilde het boek Kwade geest winnen, en die 
gaat zo snel mogelijk naar haar toe. 

 Oplossing prijsvraag vorige maand 

 

 

Stuur jouw antwoorden voor 20 oktober 2022 naar fanclub@stephenking.nl  

Vermeld in de omschrijving het woord PRIJSVRAAG, en vergeet je adresgegevens niet, zodat we je 
de prijs kunnen toesturen!  

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

 

1. Spel van de Draak van Ian Hamilton (leesexemplaar) 

2. Kinderspel van Paul Cleave (leesexemplaar) 

3. de Sciencefiction schrijver van Bavo Dhooge 

4. Bloedsinaasappel van Harriet Tyce (recensie-exemplaar) 

De ouderwetse telefoon van Meneer Harrigan 

Je kunt het je misschien niet (meer) voorstellen als je de smartphones van tegen-
woordig bekijkt, maar een paar jaar geleden moesten we flink veel knopjes in-
drukken om een sms-bericht te kunnen versturen. Op iedere cijfertoets stonden 
ook een aantal letters. Om woorden te kunnen maken, moest je een aantal keer 
achter elkaar op dezelfde cijfertoets drukken om de juiste letter te krijgen.  

Voorbeeld:  
3 3 3 - 2 - 4 4 4 - 7 7 7 - 9 9 9 - 0 - 8 - 2 - 5 5 5 - 3 3 = F a i r y _ T a l e 

 

 

Kun jij aan de hand van de onderstaande cijfercombinaties uitvinden  
welke King-titels er ge-sms’t zijn? 

 

 

 

2 2 2 - 8 8 8 - 5 - 6 6 6 

7 7 7 - 3 3 - 8 8 8 - 4 4 4 - 8 8 8 - 2 - 5 5 5 

7 7 7 - 2 - 9 9 9 9 - 3 3 - 7 7 7 7 - 6 6 - 4 4 4 - 5 

6 - 4 4 4 - 7 7 7 7 - 3 3 - 7 7 7 - 9 9 9 

4 4 - 3 3 - 8 - 0 - 4 4 4 - 6 6 - 7 7 7 7 - 8 - 4 4 4 - 8 - 8 8 8 - 8 8 8 - 8 
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http://www.stephenking.nl/
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=prijsvraag%20mei
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Je kunt je boeken ook bestellen bij het boekwinkeltje Stephen King Fans! Er is veel tweedehands, maar ook nieuw en naast 
een klein voorraadje Engelstalig is er keus uit honderden Nederlandstalige Stephen King-boeken. Pockets, paperbacks, hard-
covers, tijdschriften, poppetjes… er is van alles! Er is een vaste kortingsactie waardoor je bij bestelling van meerdere boeken 
nog goedkoper uit bent. De boeken zijn niet duur, en er gaat altijd 10% van de verkoop naar de kas van de fanclub!  

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

 
5 halen, 4 betalen  

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

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

 MERCHANDISE & SPONSORING 
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HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF! 

 

 

 

Hebbedingetjes 
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise: 
winkelwagenmuntjes, kettingen en poppetjes. En er 
zijn linnen tasjes met een lang hengsel 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 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!! 

https://www.stephenking.nl/skfnieuw/winkelen/stephen-king-fans-boekwinkeltje/
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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Nieuwsflits 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 
  

Duitse versie van IT/HET 

In Duitsland kwam (ter ere van de 75ste verjaardag van 
King) voor 75 euro een prachtige hardcover van het 
boek IT uit. Speciaal voor de verzamelaars van IT boe-
ken wat info en foto's.  

Publisher   :   Heyne Verlag (14 Sept. 2022) 

Language:   German 

Hardcover:   1360 pages 

ISBN:   978-3453272408 

Formaat: 15 x 5.4 x 22.5 cm 

 

 

En HBO heeft ook weer plannen voor een nieuwe IT-
serie…  

Donatie - winnaars boekenset 

& nieuwe set in fanclubshop 

Op onze 20ste fanclubverjaardag, op 21 september j.l. 
gaven we via Facebook een aantal boekensetjes uit een 
verkregen donatie (dank aan Angelique!) weg. Er werd 
door heel veel fans op gereageerd (meer dan 150), en er 
waren veel reacties bij van fans die de boeken al heb-
ben, maar graag een setje fanclubmerchandise 
(boekenlegger, pen, winkelwagenmuntje) zouden willen 
hebben. Om die reden hebben we dan ook een setje 
voor je in onze fanclubshop gezet. Je krijgt altijd al een 
gratis boekenlegger bij àl je bestellingen in de shop (je 
ziet de 2 kanten op de foto hierboven).  

Maar nu is er dus een setje voor je gemaakt met de boe-
kenlegger, de pen en het winkelwagenmuntje en dat 
kost maar 1,00 euro + de verzendkosten (1.92). Natuur-
lijk kan het ook meeverzonden worden met de aankoop 
van je boeken of die mooie Stephen King handtekening 
beker, maar is nu dus ook los te koop. Je sponsort de 
fanclub met je aankopen in de shop!  

Maar, natuurlijk melden we hier ook de winnaars van de 
boekensets nog even. Dat zijn geworden: Olga de Boer 
uit Alkmaar, Marcel Norder uit Appingedam, Samantha 
Koper uit Stadskanaal en Mira van Rijswijk uit Oister-
wijk. 

Voorzitter op de radio 

Maandagochtend (6 september 2022) moesten we alle-
maal vroeg op staan en naar Radio 1 luisteren, want 
onze voorzitter Peter was te horen in een live interview 
rond tien voor zeven (06:50 uur) over het nieuwe boek 
van King en over wat King zo bijzonder maakt! Je kunt 
het horen via onze ‘Fanclub te gast’ pagina, waar nog 
meer interviews te vinden zijn met crew van de fan-
club. 

 

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/Winkel/product/fanclub-setje/
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/fanclub/fanclub-te-gast/
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WORDT VERWACHT NEDERLAND 

 

Alle data onder  
voorbehoud  
van de uitgever 

 

Datum:  Details: 

 VERSCHENEN 
bij De Boekerij 

Fairy Tale  
ISBN: 9789022596609 De Boekerij 24.95 
512 pagina’s in paperback met flappen. 
Ook als e-book en audio.  

 

 

VERSCHENEN bij 
Luitingh Sijthoff  
op 21 september 

Misery  9789021035475 paperback met flappen en be-
drukt met goudfolie en op boekblok voor 24,99 

Dr. Sleep 9789021035444 voor € 22,99 paperback 

De Shining 9789021035437 voor € 22,99 paperback 

Premium pockets a 11,00 

Revival: 9789021035406  
Carrie: 9789021035413  
De Spelbreker: 9789021035420   
Firestarter 9789021033426  
Cujo: 9789021031354  

  Holly 
Nog onbekende data ook voor USA. Aankondigd door  
King. Waarschijnlijk 2023. 

 verkrijgbaar Firestarter nieuwe verfilming op DVD (5053083249199)of 
Bluray (5053083249205) 

http://www.stephenking.nl/
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© Natalie Matthews-Ramo/Slate 

Fairy Tale 

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

   BOEKRECENSIE 

Dolers van Mark van Dijk 

 

 
door Chrissy 

Oorspronkelijke 

titel:  Dolers 

Auteur:  

Mark van Dijk 

Uitgever:  

Nimisa 

 

Jaar van uitgifte:  

2022 

Aantal pagina’s:   

264 

ISBN:  

9789492337771  

Link/urls:  

Auteur 

8,5 
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Van Mark kregen we zijn laatste nieuwe boek toegestuurd: Dolers. 
We lazen al meer boeken van hem (Poldergruwel, Kwade Geest, 
Bloeddorst en Gerechtigheid) en mogen wel stellen dat we dat met 
veel plezier deden… Dat kun je wel zien aan de cijfers: 8 en 9.5 er-
tussen. Dus dat was een blije verrassing. Het boek is vanaf 27 okto-
ber a.s. verkrijgbaar bij alle (online) boekhandels, en is een eerste 
deel in een Zombie trilogie.  

In een door zombies overspoelde wereld gaat Max op zoek naar een 
medicijn om de zombieficatie van zijn oudste dochter terug te draai-
en, want liefde overwint alles. Of niet? Van de ene op de andere dag 
bevindt Max Berkheij zich in een nachtmerrie als er een wereldwijde 
zombieplaag uitbreekt. Het meedogenloze virus krijgt zijn vrouw en 
dochter Charlotte al snel te pakken. Dankzij een flinke dosis geluk en 
vindingrijkheid weet Max echter zichzelf en zijn jongste dochter 
Maud in relatieve veiligheid te brengen. Maar hoelang kan hij hen 
verborgen houden voor de dolers? Terwijl Max probeert te overleven, 
komt hij erachter dat er mogelijk een medicijn is. Hij aarzelt geen 
moment en gaat op zoek, zich wanhopig vasthoudend aan de moge-
lijkheid dat zijn oudste dochter nog te redden is. Dit is het eerste 
deel van de Dolers trilogie. Mark van Dijk: “Het is een apocalyptisch 
avontuur, waarin alles draait om de vraag hoe ver een vader gaat in 
de liefde voor zijn dochters. Het is dan ook geen toeval dat ikzelf 
twee dochters heb en de hoofdpersoon een boekenverzamelende 
schrijver is…” 

Er zijn niet heel veel boeken over Zombies in Nederland dus is dit er 
weer een om zuinig op te zijn. Eerder las ik er wel een die zich af-
speelt in Groningen (Erik Betten) en natuurlijk is er de Necropolis 
trilogie (Nico de Braeckeleer) in/uit België. Maar dit boek speelt zich 
af in de omgeving van Katwijk, waar de schrijver zelf ook woont. En 
natuurlijk kennen we allemaal het boek Mobiel (Cell) van Stephen 
King wel, waarin zo ongeveer iedereen met een mobieltje is veran-
derd in een zombie.  

De reden van de zombificatie (wat een prachtig woord) in Dolers blij-
ken witte laboratorium muizen uit een specifiek lab te zijn, en het 
lijkt erop dat de vrouw van onze hoofdpersoon Max hier ook iets mee 
te maken heeft… Maar hij kan het haar niet vragen, want zijn oudste 
dochter (gezombificeerd) heeft haar vermoord. Hij weet haar 
‘onschadelijk’ te maken zodat ze de rest van het gezin niet kan aan-
vallen en sluit haar op in de ouderlijke slaapkamer, waar ze zich ver-
der tegoed doet aan haar moeder. Zonder al te veel te verraden over 
het hoe en wat, leert Max dat er een medicijn zou bestaan. Hij wordt 
geholpen door een supermarktkassière die haar familie ook is verlo-
ren. Ze gaan op zoek naar het medicijn.  

Max zit vooral in ‘survival modus’ om zijn jongste dochter te bescher-
men tegen de zombies, en het vinden van het medicijn. Hij lijkt zijn 
overleden vrouw eigenlijk niet te missen, maar dat wordt later ook 
benoemd. In het begin lijkt het een verhaal zoals alle andere want 
ja, wat moet je anders doen dan zoeken naar een oplossing als de 
wereld in chaos is. De praktijk met corona heeft dat ook wel bewe-
zen. En toch is het anders... Ook dieren veranderen: de labmuizen, 
maar ook paarden en vogels. In het begin gaat het allemaal nog wat 
(te) gemakkelijk: de wegen altijd nog begaanbaar met auto, er is 
iemand met een pasje die hen een zwaar beveiligd laboratorium in 
laat… maar dat is ook het moment dat het retespannend wordt. En 
op de terugweg naar huis zijn er wel allerlei hindernissen en lijkt het 
meer werkelijkheid. Ik had me psychisch voorbereid dat het einde 
nog niet in zicht is (nog twee delen te gaan), maar het eindigt posi-
tief en met een enorme cliffhanger. Het lijkt erop dat Charlotte te 
redden is, maar ze zitten nog steeds opgesloten in hun huis, de zom-
bies lijken intelligenter te worden en ze hebben net een aanval over-
leefd.  

Hoe dat verder moet, dat lezen we natuurlijk in het volgende deel, 
maar de schrijver is nu al verder in het verhaal dan de meeste verha-
len met zombies, dus dat is veelbelovend. Ik ben erg benieuwd naar 
het volgende deel, en kan je deze dus al van harte aanraden! 

In de  
volgende 
Kings 
Things  
mogen wij 
een actie 
doen met 
boeken van 
Mark van 
Dijk! 

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

   BOEKRECENSIE 

Luister naar mij van Tess Gerritsen 

 

 
door Chrissy 

Oorspronkelijke 

titel:   

Listen to me 

Auteur:  

Tess Gerritsen 

Uitgever:  

The House of Books 

 

Jaar van uitgifte:  

2022 

Aantal pagina’s:   

300 

ISBN:  

9789044364439  

Link/urls:  

Auteur 

7,5 

  O K T O B E R  2 0 2 2       1 9 E  J A A R G A N G  N R :  8       S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Tess Gerritsen is een van de schrijfsters die ik graag lees. 
Eens aangeraden door Stephen King (De Chirurg en De Leer-
ling) en sindsdien toch wel verslingerd. Ze heeft ook boeken 
buiten haar vaste duo Rizzoli en Isles geschreven, en alhoe-
wel goed leesbaar geef ik toch liever de voorkeur aan de 
boeken van de rechercheur en de patholoog-anatoom. Ze 
wordt in meer dan 40 landen gepubliceerd, en zit al op een 
totaal van zo’n 25 titels. Haar uitstapje heeft best lang ge-
duurd, maar was dus eindelijk een nieuw deel, het 13e, in 
die serie.  

Ik keek er erg naar uit, maar omdat ik ook de tv-serie heb 
gevolgd moest ik me even instellen op de grote wijziging. De 
serie is namelijk afgeweken van de boeken toen een acteur 
die een belangrijke collega van Rizzoli speelde in het echt 
overleed. Deze doet in de boeken gewoon nog mee, en dege-
ne die nu in de serie de mannelijke hoofdrol heeft, is in de 
boeken met pensioen.  

Maar, als je dat kunt loslaten of de serie niet bekeken hebt, 
heb je ook dat probleem niet. In dit boek onderzoeken re-
chercheur Jane Rizzoli en patholoog-anatoom Maura Isles de 
gruwelijke moord op Sofia Suarez, een verpleegster die 
enorm geliefd was bij haar buren en collega's. De moord lijkt 
een zinloze daad van geweld tot Jane erachter komt dat 
Sofia de dagen voor haar dood meerdere telefoontjes pleeg-
de naar wegwerptelefoons. Had ze iets te verbergen? Jane 
en Maura ontdekken dat de zaak veel complexer is dan ze 
dachten, maar verliezen ze, vanwege de nieuwe ontwikkelin-
gen, niet het zicht op iets onheilspellends wat veel dichter 
bij huis gebeurt? 

In dit deel heeft vooral de moeder van Jane, Angela Rizzoli, 
de hoofdrol en komen Jane en Maura wat minder aan bod. 
Moeders is gewoon huisvrouw, Italiaanse, en heeft inmiddels 
een relatie met een gepensioneerde collega (Vince) van Ja-
ne. Maar die is bijna buiten beeld, omdat hij op zijn zieke 
zus in een andere staat in Amerika aan het zorgen is. Angela 
ziet dat er nieuwe buren komen wonen, maar die hebben 
alles potdicht en geen contact met de buren. Als ze dan ziet 
dat de man een pistool in zijn broekband heeft zitten, ter-
wijl hij aan een klusje bezig is en zij over de schutting van 
een buurman naar hun huis staat te gluren, vraagt ze of Jane 
wat dingen kan controleren, maar die ziet dat uiteraard niet 
zitten. Zij is bovendien druk bezig met de zaak van Sofia 
Suarez, en zit niet te wachten op praatjes van haar veel te 
nieuwsgierige moeder. Maar de intuïtie van Angela klopt ei-
genlijk altijd, en ze moet wel in actie komen.  

Het verhaal van Suarez loopt langzaam door, maar op de 
achtergrond. En het verhaal van Angela is in ‘ik’ vorm ge-
schreven: wat wel goed duidelijk maakt dat het een andere 
verhaallijn is binnen dit boek. Angela is bijzonder nieuwsgie-
rig, maar haar intuïtie neemt de overhand; ze voelt dat er 
iets niet klopt en ze kan het niet meer loslaten.  

In vorige delen was ze ook wel nieuwsgierig, maar dat Jane 
het verschil nu niet eens opmerkt viel me toch wel een beet-
je tegen. Maura komt maar zeer weinig in beeld, maar die 
komt normaal altijd met wijze aanwijzingen. Dus niet hele-
maal de Rizzoli en Isles die we gewend zijn, maar daardoor 
toch wat minder spannend dan we zijn gewend van Gerrit-
sen. Ook de daders zijn minder complex en we krijgen niet 
heel veel van ze te weten. Desondanks wil je absoluut weten 
wat er nu precies aan de hand is, en of Angela wel weer goed 
terecht komt of dat ze de deksel op haar nieuwsgierige neus 
krijgt...   

http://www.stephenking.nl/
https://www.tessgerritsen.com/
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Het einde van de dood is het derde en laatste deel in de 
serie Remembrance of Earth’s past van de Chinese 
schrijver Cixin Liu (zie KT februari 2022 en mei 2022 
voor recensies van de eerste twee delen). Deel 1 en 2 
zijn onmisbaar om het verhaal te snappen, dus het is 
geen boek dat zelfstandig te lezen is. 

Aan het einde van Het Donkere Woud (deel 2 van de 
trilogie) lazen we hoe Luo Ji de aanvalsvloot van Triso-
laris tegen wist te houden, en leken de Aarde, het zon-
nestelsel en de mensheid gered. Het Einde van de Dood 
laat ons zien dat niets minder waar is, en het heelal vol 
onvermoede gevaren zit, en hoofdpersoon Cheng Xin 
moet ze stuk voor stuk onder ogen zien. 

Tijdens het lezen van het boek viel ik van de ene verba-
zing in de andere vanwege de bijna grenzeloze fantasie 
waarover Cixin Liu blijkt te beschikken. Tegelijk dacht 
ik ook vaak: het woord 'fantasie' is hier niet op zijn 
plaats. Fantasie associeer ik met werken als In de Ban 
van de Ring, Harry Potter of De Donkere Toren. Stuk 
voor stuk spectaculaire werken die zich in een compleet 
uitgedacht universum afspelen, maar waarvan we toch 
weten dat het inderdaad allemaal fantasie is. De trilo-
gie van Cixin Liu daarentegen speelt zich af in ons ei-
gen, echte universum, en hij weet zo ragfijn voort te 
borduren op bestaande technologische ontwikkelingen 
dat je geen moment twijfelt aan de haalbaarheid van 
zaken. Concepten als ondergrondse steden, permanente 
bewoning van de ruimte, fusie-aandrijving, hibernatie 
en zelfs de ruimtelift, zijn allemaal concepten waarover 
echte geleerden al lang echte ideeën hebben. In Het 
Einde van de Dood worden deze ontwikkelingen welis-
waar tot soms schier ondenkbare proporties doorontwik-
keld, maar dan nog had ik nergens het idee dat de 
schrijver onzin aan het verkondigen is. 

De technologische ontwikkelingen die Liu beschrijft, 
vereisen wel dat je als lezer je hoofd erbij houdt, en 
daarbij komt enig wetenschappelijk inzicht en kennis 
van natuurkundige, wiskundige en astronomische be-
grippen wel handig van pas. Met name het omdenken in 
meer of minder dimensies dan wij in onze driedimensio-
nale wereld gewend zijn, vergt het uiterste van de le-
zer, maar desondanks raakte hij me nergens helemaal 
kwijt. 

De tijdlijn in dit boek is nog vele malen langer dan die 
in Het Donkere Woud. Het boek begint met een frag-
ment uit 1453 van onze jaartelling; een fragment waar-
van je aanvankelijk denkt: wat heeft dit met het ver-
haal te maken? Het einde van het boek valt letterlijk 
samen met het einde der tijden; er worden dus miljoe-
nen jaren overspannen. 

Net als in deel 1 en 2 zien we ook in deel 3 nergens heel 
uitgewerkte of diepgaande karakters. Hoofdpersoon 
Cheng Xin komt er dan nog relatief goed vanaf, zeker in 
vergelijking met karakters uit de eerdere delen. Maar 
ook hier stoort dat niet; de karakters zijn vooral dege-
nen die het verhaal beleven, niet zozeer degenen die 
het verhaal vormen. 

Eén ding weet ik zeker: ik ga de hele trilogie nog eens 
lezen. Enerzijds omdat het verhaal de moeite dubbel en 
dwars waard is, anderzijds omdat er ongetwijfeld feiten 
en verbanden in zitten die ik gemist hebt, en die bij 
herlezing als extra pareltjes komen boven drijven. 

http://www.stephenking.nl/
http://www.cixinliu.com/
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Een boek, een drieëntwintigste deel, waarvan ik 
er nog geen enkele uit de reeks heb gelezen: het 
leek me een uitdaging. Hoewel ik van uitdagingen 
hou, voelt het toch een beetje als een sprong in 
het diepe. 

Verwachting, een misdaadroman, behoort tot de 
Eve Dallas-serie van de Amerikaanse auteur J.D. 
Robb. 

Ik ben vooraf toch wat gaan opzoeken over deze 
reeks en de auteur. Het blijkt een populaire boe-
kenreeks te zijn van een al even populaire schrijf-
ster, die onder een andere naam, Nora Roberts, 
een tweehonderd liefdesromans geschreven heeft. 
Ik word benieuwd.  

De kaft ziet er mooi uit. Een schommelpaard met 
een rode strik ligt op haar zij met een blauwe 
achtergrond. Het lijkt wat mysterieus. Op de eer-

ste pagina van het boek staat kort, in grote letters, het personeelsdossier 
van het hoofdpersonage, Eve Dallas, beschreven. Dat geeft een fijn ge-
voel en je raakt  betrokken. Ook in de eerste bladzijden lees je wie Eve 
Dallas is. Zonder al teveel uiterlijke kenmerken te beschrijven lees je 
vooral wie ze is, aan de hand van wat ze denkt, wat ze doet, … op een 
humoristische manier gebracht. Ik vind het meteen een tof personage, 
niet typisch vrouwelijk op bepaalde vlakken. Ik grinnik hardop. Ik ben 
gerust vertrokken. 

Het begin van het boek leest als een trein. Er worden twee geliefden, die 
bij hetzelfde accountantskantoor werken, op gruwelijke wijze vermoord. 
Eve Dallas onderzoekt de moordzaak, samen met haar collega’s. Ze krijgt 
ook hulp van haar man, die in de boekenreeks ook een belangrijke rol 
speelt. Er wordt af en toe naar het verleden verwezen waardoor hij  
eveneens geen vreemde voor je lijkt.  

Maar dan begin ik te twijfelen: er worden zoveel getuigen, alibi’s,  
relaties, personen, genoemd en onderzocht dat ik het allemaal niet kan 
onthouden. Mijn interesse verzwakt. Wat me vanaf het begin ook bezig-
houdt is het woord ‘linken’ dat veel gebruikt wordt. Ik weet niet exact 
wat het betekent en dat sluimert de hele tijd door mijn hoofd. Mis ik 
iets? 

Ik heb terug wat plezier in het boek als er een tweede verhaallijn naast 
het eerste ontstaat. Het wordt terug wat leuker en spannender. Eve is 
met de twee zaken tegelijk bezig, een herkenbaar gevoel want als lezer 
ervaar je hetzelfde. 

Als ik ongeveer over de helft van het boek ben lees ik waarom ik dan pas 
weet wat ‘linken’ is en waarom ik het niet eerder kon weten. Het is een 
belangrijke gegeven van de serie dat in het begin van het boek niet prijs-
gegeven wordt. Ik moet zeggen dat ik dit eigenlijk wel een aangename 
ervaring vind, om het pas wat later door te hebben. Maar misschien heeft 
alleen iemand die voor het eerst het drieëntwintigste deel van een serie 
leest deze ervaring. Wie zal het zeggen? 

Het boek leest meestal vlot verder. Maar af en toe zitten er toch ook wat 
saaiere stukjes tussen. De tweede verhaallijn geniet duidelijk mijn voor-
keur. Verwachting eindigt met een niet zo speciale plot voor mij. Wat ik 
op een bepaald moment, redelijk vroeg in het boek, denk, gebeurt. Een 
beetje teleurstellend.  

Als ik het boek op inhoud punten moet geven geef ik de helft. Er is een 
moordscene, gruwelijk beschreven, maar het onderzoek verloopt eerder 
saai en ingewikkeld met weinig betrokkenheid naar alle mogelijke daders 
en hun betrokkenen, de plot is niet geweldig. Toch heb ik plezier beleefd 
aan de manier waarop het meeste geschreven is. Ik vind de schrijfstijl 
ook soms boeiend en ontspannend.  

Een mixed feeling, Verwachting. Ik waag me nog aan een volgend boek in 
deze Dallas-reeks. Naar de schrijfwijze kijk ik uit.  

http://www.stephenking.nl/
https://www.boekerij.nl/producten/verwachting-9789022594896


 

 

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

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