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

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

Voor elk bedrag, groot of klein, 
zijn we dan ook erg dankbaar. 
We gebruiken het voor de ver-
zendkosten van prijzen, kosten 
KvK, software en hosting van de 
website, maar ook voor de mer-
chandise, de organisatie van een 
fanclubdag en andere mogelijk-
heden om kortingen voor fans te 
creëren. Help ons en stort een 
bedrag naar keuze op rekening 
NL08 KNAB 0725 0367 37 t.n.v. 
stichting Stephen King Fanclub te 
Utrecht. Dank je wel! 

 Heel veel fans hebben het nieuwste boek van King al uit… Later is niet al te dik, 

en zo aan de recensies op de diverse sites te zien vinden mensen hem leuk om te 

lezen. Hopelijk geniet iedereen er zo van! Wij hebben in elk geval wel alvast 

nieuws over het volgende boek, Billy Summers, dat in augustus verschijnt!  

Verder roepen we je op om vooral een foto in te sturen met je favoriete boek. 

Doe het snel, want we willen deze gebruiken voor iets unieks waarmee we al zijn 

begonnen en dat we in september, als we ons 19-jarig bestaan vieren, aan jullie 

zullen kunnen presenteren.  

In deze Kings Things vind je 85 huiveringwekkende feiten over Stephen King…  

Wist je bijvoorbeeld dat hij zelf in Boulder, Colorado gewoond heeft? En dat hij 

zich liet inspireren door aangereden dieren? 

Verder natuurlijk het laatste nieuws, lees je wat King zelf vertelde over Later en 

Billy Summers, en gaat Stephen King Collectibles deze maand over de uitgaven 

van Dolores Claiborne. Er is natuurlijk weer een nieuwe prijsvraag, een boekre-

censie en je leest alles over de films en tv-series die we nog kunnen verwachten. 

Kortom: best weer een dikkerdje deze keer.  

We wensen je weer veel leesplezier met de nieuwste Kings Things! 

De Stephen King Fanclubcrew 

Oh, ja.. Denk eens aan de boekhandel in 

jouw stad/dorp om een boek te kopen of 

te bestellen! Ja, het blauwe mannetje is 

best handig, maar ook jouw boekhandel 

probeert in deze moeilijke tijd te overle-

ven, en kan dat alleen als wij met zijn 

allen helpen door daar te kopen…  

Je betaalt hetzelfde, en doet er ook nog 

wat goeds mee! 

 

Kings Things 
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Deze Kings Things is  
verzonden naar 2109 fans 

Er zijn 2737 
fans op  
 
Hartelijk welkom  allemaal! 

Deze mailinglist wordt mede mogelijk  
gemaakt door  

April 2021 

De Fanclubshop  
verkoopt merchandise 

zoals winkelwagenmuntjes, 
kettingen, paraplu’s en we  

hebben ook de laatste  
nieuwe boeken te koop! 
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DONATIES 

https://www.stephenking.nl/Winkel/
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http://www.facebook.com/pages/Stephen-King-Fanclub-Nederland/273111891536?ref=mf
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LAATSTE KANS FOTO OPROEP 19-jarig bestaan fanclub 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

 

In eerdere Kings Things vertelden we jullie al dat de fanclub in 2021 alweer 19 jaar bestaat en dat we dat  
eigenlijk wel groots wilden vieren. Dat kan natuurlijk in september zeker nog niet zo groots als we wilden, 

door de jullie welbekende pandemie, maar natuurlijk kriebelt het toch om iets bijzonders te doen! 

 

De voorbereidingen voor iets heel bijzonders zijn inmiddels al in volle gang. 
We houden dat natuurlijk nog wel een beetje geheim, het duurt nog zo lang voor het september is..  

 

Ons motto is eigenlijk al 19 jaar “Voor fans, door fans” en aan onze eerdere oproep om een foto te mailen met 
jullie favoriete (Nederlandse) King boek is dan ook al redelijk gehoor gegeven.  

Maar… nog niet genoeg! Want... 

Jouw foto gaat een heel belangrijke rol spelen…  vereeuwigd op iets om voor altijd (van) te houden! 
Je zult zeker weten spijt krijgen als je niet instuurt, en je ziet wat we daar straks mee hebben gedaan! 

Dus: doe mee! Stuurde je al in, dan hoeft dat natuurlijk niet nog eens!  
Je foto met je favoriete boek is welkom op skf19jaar@outlook.com 

Je hebt nog tot 15 mei 2021 a.s. de tijd om je foto in te sturen,  
daarna gaan we ermee aan de slag en zul je het resultaat in september kunnen bewonderen en bemachtigen.  

 
Door mee te doen geef je gelijk toestemming voor gebruik van je foto. Deze wordt ergens op gepubliceerd, 

echter zeker niet op internet, en ook geen namen erbij en dergelijke. 
 

Stephen King Fanclub Nederland  

Voorbeeld FOUTE foto Voorbeeld GOEDE foto 
(maar je mag er bij lachen hoor!) 

http://www.stephenking.nl/
mailto:skf19jaar@outlook.com
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1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Misdaad, creativiteit en nieuwe roman  

Stephen King vertelt over misdaad, creativiteit en nieuwe roman 
 
Door HILLEL ITALIE, 25 februari 2021 
Vertaald door Peter van Veen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NEW YORK (AP) - Stephen King ziet zichzelf niet als een horrorschrijver. 
 
“Mijn mening is altijd geweest dat je me kunt noemen wat je wilt, zolang de cheques maar niet geweigerd wor-
den”, vertelde King aan The Associated Press tijdens een recent telefonisch interview. "Mijn idee is om een goed 
verhaal te vertellen en als het een aantal grenzen overschrijdt en niet past in een bepaald genre, is dat prima." 
 
Lezers kennen hem misschien het beste van Carrie, The Shining en andere bestsellers die vaak worden geïdentifi-
ceerd als ‘horror’, maar King heeft al lang affiniteit met andere soorten verhalen, van sciencefiction en gevange-
nisdrama tot de Boston Red Sox. 
 
In het afgelopen decennium schreef hij drie romans voor de uitgever Hard Case Crime: Joyland, De Colorado Kid 
en Later, dat deze week uitkomt. Hij deelt graag een uitgever met reuzen uit het verleden als James M. Cain en 
Mickey Spillane en houdt van de ouderwetse pulpillustraties die op de covers worden gebruikt. 
 
Tegelijkertijd schrijft hij graag een misdaadverhaal dat meer is dan een misdaadverhaal - of nauwelijks een mis-
daadverhaal. 
 
Joyland is een thriller die zich afspeelt op een pretpark en net zo goed een coming-of-age verhaal genoemd kan 
worden. De Colorado Kid heeft een lijk op een eiland voor de kust van Kings geboorteland Maine, maar dient ver-
der als een verhaal over waarom sommige zaken het beste onopgelost kunnen blijven. 
 
"Het is de schoonheid van het mysterie dat ons in staat stelt om gezond te leven terwijl we onze fragiele lichamen 
door deze ‘demolition derby-wereld’ loodsen", schrijft hij in het nawoord van het boek. 
 
 
 

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

in je bil! 

Misdaad, creativiteit en nieuwe roman  

Zijn nieuwe roman heeft veel misdaad, maar, zoals Kings verteller suggereert, het zou eigenlijk ook een horrorver-
haal kunnen zijn. Jamie Conklin kijkt terug op zijn jeugd, toen hij werd opgevoed door een alleenstaande moeder, 
een literaire agent uit New York. Net als andere jonge King-hoofdrolspelers heeft Jamie speciale krachten: hij kan 
niet alleen dode mensen zien, maar als hij hen vragen stelt, worden ze gedwongen om de waarheid te vertellen. 
 
Later bevat ook een bestsellerauteur en zijn postume boek, en een politiedetective die een tijdlang de vriendin is 
van Jamies moeder. 
 
De 73-jarige King heeft tientallen romans en verhalen geschreven en heeft meestal drie tot vier ideeën die 
"halfbakken zijn, een soort motor en geen transmissie." Hij schrijft geen ideeën op omdat, zegt hij, als iets goed 
genoeg is, hij het waarschijnlijk niet zal vergeten. 
 
Voor Later begon hij met het idee van een literair agent die het manuscript van haar overleden cliënt af moest 
krijgen en dacht aan een zoon die communiceert met de doden. Hij besloot toen dat de moeder een metgezel 
nodig had. 
 
"En ik dacht, 'Weet je wat, ik ga de liefdesrelatie vrouwelijk maken.' Toen dacht ik bij mezelf, 'Agent' en de agent 
is corrupt en alles viel op zijn plaats", zegt hij. 
 
King, die het grootste deel van zijn werk publiceert bij Simon & Schuster, maakt deel uit van het oprichtingsge-
schiedenis van Hard Case Crime. In 2004 lanceerden Charles Ardai en Max Phillips een reeks boeken om "pulpfictie 
in al zijn lugubere glorie van het midden van de eeuw nieuw leven in te blazen." In de hoop op wat publiciteit, 
schreven ze King en vroegen om een quote. Een vertegenwoordiger van de auteur belde en zei dat King geen quote 
wilde schrijven voor Hard Case Crime; hij wilde een boek bijdragen. Dat werd De Colorado Kid. 
 
"Ik zat aan de andere kant van de telefoon terwijl dit bezonk en probeerde cool te klinken, alsof dit het soort tele-
foontje was dat ik elke dag en twee keer op vrijdag kreeg," schreef Ardai in een inleiding op De Colorado Kid, dat 
in 2005 uitkwam. "Maar van binnen deed ik radslagen. 
 
Kings passies omvatten ook politiek en actualiteiten, en de afgelopen jaren twitterde hij regelmatig zijn minach-
ting voor president Donald Trump. Maar hij betwijfelt of Trumps verlies van democraat Joe Biden een effect zal 
hebben op zijn werk. Fictie is een "ontsnapping" uit de politiek geweest, zegt hij, geen forum. 
 
En hoewel hij een beroemde roman heeft geschreven over een pandemie, De Beproeving, greep hij niet de kans 
om over COVID-19 te schrijven in een fictief werk dat later dit jaar komt, Billy Summers. Hij plaatste het oor-
spronkelijk in 2020, maar besloot in plaats daarvan om voor 2019 te gaan. 
 
Tegen het einde van Later merkt Jamie op dat zijn schrijven is verbeterd naarmate het verhaal vorderde, 
"verbeterd door te doen, wat ik veronderstel dat het geval is met de meeste dingen in het leven." Gevraagd tij-
dens het interview om zijn eigen schrijven te evalueren, vergelijkt King, de honkbalfan, zichzelf met een ouder 
wordende maar vindingrijke werper. 
 
"Ik ben in sommige opzichten beter geworden, maar je verliest een beetje van de urgentie. In mijn 40’er jaren 
waren de ideeën als mensen die een branddeur inramden om eruit te komen. Er waren zoveel ideeën en je kon 
niet wachten om bij de typemachine te komen en de woorden zouden eruit stromen", zegt hij. 
 
"Tegenwoordig heb je bijna het gevoel dat mensen over je schouder meekijken en dat ze wat kritischer zijn. Je 
vertraagt een beetje. Ik weet dat ik ouder word. Je verliest de verschroeiende snelle bal en begint meer te reke-
nen op je change-ups en curveballen en bent een beetje voorzichtiger en mengt ze door elkaar." 
 

http://www.stephenking.nl/
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Nieuwsflits 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

2021: Nu al een fantastisch King-jaar 
We zijn nog maar net verwend met het boek Later, maar in augustus verschijnt ook de Nederlandse vertaling van 
Kings nieuwste boek Billy Summers. Er verschijnt een e-book  en een lekker dikke paperback-versie van 544 pagi-
na’s. Over een hardcover-editie is op dit moment nog niets bekend (het is ook niet onze verwachting dat die gaat 
komen). Overigens wordt de Engelse tekst (in het wit op het boekomslag) nog vervangen door Nederlandse. 

 

http://www.stephenking.nl/
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Huiveringwekkende feiten over Stephen King 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Huiveringwekkende feiten over Stephen King, 
de Master of Horror 
 
Er is maar één Stephen King. Hij heeft ons horrorklassiekers gegeven zoals Carrie, Cujo, De Shining en HET - plus 
ongeveer duizend andere boeken. Wie is de man achter al die verwrongen verhalen? Waar haalt hij al zijn ijzing-
wekkende ideeën vandaan? Het blijkt dat je niet de Master of Horror wordt zonder een nogal bijzonder leven te 
leiden. Duik erin en leer hoe Stephen King Stephen King werd. 
 
________________________________________ 
 

1. Hij komt uit Maine 
Stephen Edwin King werd, natuurlijk, geboren in Maine. Zijn ouders 
waren Donald, een zeeman op de koopvaardij, en Nellie. Hij had 
een oudere broer, Dave, en voor de buitenwereld leek het een vrij 
normale familie. Maar voordat de jonge Steve kon lopen, werd deze 
‘normale’ familie verscheurd. 
   

2. Zijn vader heeft hem in de steek gela-
ten 
De Kings worstelden financieel vanaf het eerste uur. Op een dag, 
toen King nog maar twee jaar oud was, gaf zijn vader het eindelijk 
op. Donald vertelde hen dat hij naar de winkel ging voor een pakje 
sigaretten. King heeft hem nooit meer gezien. 
   

3. Hij loog erover 
Stephen King heeft zijn vader nooit gekend. Hij kwam er niet eens 
achter waardoor hij wegging. Als iemand hem naar zijn vader vroeg, zei zijn moeder dat hij gewoon moest zeggen 
dat hij bij de marine zit en op zee is. Zoals zij het zei: "Dat kan wel of niet waar zijn." Waar hij ook was, Nellie, 
Dave en de jonge Stephen stonden er nu alleen voor, en hun problemen begonnen pas. 
   

4. Hij verhuisde veel 
Hoewel Maine zo'n groot deel van Kings legende is, was het in het begin niet echt zijn thuis. De jonge Stephen King 
bracht zijn leven door met verhuizen van de ene plaats naar de andere, en bleef nooit ergens lang. Nellie's geld-
problemen werden alleen maar erger nadat Donald vertrok, en ze moest haar twee jongens constant naar nieuwe 
steden meeslepen. Voor zijn elfde woonde King in Illinois, New York, Wisconsin, Indiana, Massachusetts en Con-
necticut. 
   

5. Zijn vader was een schrijver 
Net als zijn zoon was Donald King een productieve schrijver. Hoewel King er nooit één zag, beweerde zijn moeder 
dat hun huis rommelig was door stapels van Donalds manuscripten. Er was echter één belangrijk verschil tussen 
vader en zoon: Stephen King is één van de meest succesvolle schrijvers ooit. Donald heeft nooit een letter ver-
kocht. Stephen heeft ook zijn kinderen opgevoed, dus ik denk dat dat twee belangrijke verschillen zijn. 
   

6. Hij keerde terug naar Maine 
Stephen King verhuisde op 11-jarige leeftijd uiteindelijk terug naar Maine, maar het had onder betere omstandig-
heden kunnen zijn. Zijn grootouders van moederskant werden allebei oud en zwak, en Nellie verhuisde terug om 
voor hen te zorgen. Nadat ze overleden waren, kreeg ze een baan bij een lokale instelling voor verstandelijk ge-
handicapten. Het was hard werken, maar voor het eerst had haar familie wat stabiliteit. Denk nu echter niet dat 
het leven makkelijk was. 
   

7. Hij had niet veel als kind 
Kings moeder had eindelijk vast werk, maar als alleenstaande moeder 
had ze nog steeds moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze kon 
zich niet eens eenvoudige dingen veroorloven zoals een babysitter, 
maar ze vond manieren om het te redden. Als ze haar twee jongens 
alleen moest laten, verwachtte ze dat ze elkaar zouden voorlezen om 
zich zo bezig te houden en uit de problemen te blijven. En, nog op-
merkelijker, ze deden het ook echt! 
Al snel werden de twee King-jongens bekend om hun obsessie met 
literatuur - en dat was nog maar het begin. 
   

 
 

http://www.stephenking.nl/
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Huiveringwekkende feiten over Stephen King 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

8. Hij ontdekte een schat op zolder 
Steve en Dave King brachten een groot deel van hun jeugd door 
met het lezen van boeken, en op een dag bracht dat hen naar 
de zolder op zoek naar nieuwe plekken om te doorzoeken. Op 
die stoffige zolder ontdekte een jonge Stephen King één van de 
oude boeken van zijn vader: een verzameling horrorverhalen 
van H.P. Lovecraft. Dat boek zou hem voor altijd veranderen. 
Zoals hij het later zei: "Ik wist dat ik mijn plek had gevonden 
toen ik dat boek las." 
De Meester van de Horror werd die dag geboren. 
   

9. Hij was geen geweldige leerling 
Kleine Steve King hield van lezen, maar dat betekent niet dat 
hij een geweldige leerling was. In feite was het tegenoverge-
stelde waar: hij haatte school vanaf het begin. De meeste kin-
deren beginnen pas te spijbelen als ze tieners zijn, maar King 
had een veel eerdere start dan dat. Hij moest eigenlijk het eerste leerjaar herhalen omdat hij zoveel lessen mis-
te. Maar hoewel hij niet altijd op school zat, betekent dat niet dat hij zijn tijd verspilde. 
   

10. Zijn broer hielp hem op weg 
Op een dag kreeg Kings broer David een oude mimeograaf in handen - eigenlijk een rommelige, met de hand aan-
gedreven drukpers. Terwijl de meesten van ons met speelgoed speelden, gebruikte Dave King zijn machine om zijn 
eigen krant te drukken, Dave's Rag. Hij liet zijn broertje Steve artikelen bijdragen - totaal niet wetende dat hij 
een monster had geschapen. Stephen King begon als jongen te schrijven, en sindsdien is hij niet meer gestopt. 
   

11. Hij begon zijn eigen verhalen te schrijven 
Stephen King vond zijn roeping toen hij begon te schrijven voor Dave's Rag. Al snel schreef hij zijn eigen verhalen. 
Natuurlijk, het waren eigenlijk gewoon her-vertellingen van goedkope films die hij had gezien, maar hé, je moet 
ergens beginnen. Echter, bijna zodra King begon te schrijven, begon het hem in de problemen te brengen. 
   

12. Zijn leraren waren niet onder de indruk 
Er is één ding dat Stephen King vanaf het begin begreep: alleen schrijven omwille van schrijven is niet genoeg. Je 
moet betaald worden. King schreef niet alleen zijn horrorverhalen om het schrijven. Hij maakte kopieën, bracht 
ze naar school en liet ze zijn medeleerlingen kopen met hun lunchgeld. Als je het mij vraagt, dat is verdomd in-
drukwekkend, maar zijn leraren waren het er niet mee eens. 
Toen ze Kings plan ontdekten, dwongen ze hem om al zijn schamele winsten terug te geven. Het lijkt erop dat 
King voorlopig een andere manier moest vinden om wat geld te verdienen. 
   

13. Zijn eerste baan was huiveringwekkend 
Iedereen haat zijn eerste baan. Voor de meesten van ons is het in een ellendige fastfoodtent of een zielzuigende 
grote supermarkt. Toch maakte Kings gruwelijke eerste baantje de rest te schande: hij werkte als grafdelver. Ben 
je zelfs maar een beetje verbaasd? King bracht nachten en weekenden door met het graven van gaten voor de 
doden - maar het macabere werk had uiteindelijk een zilveren randje. 
   

14. Het gaf hem zijn eerste publicatie 
Voor de meesten van ons zou het spitten van graven op zijn 
best ellendig en in het slechtste geval angstaanjagend zijn. 
Stephen King is niet zoals de meesten van ons. De baan 
inspireerde hem om een verhaal te schrijven, het grimmige, 
I Was a Teenage Grave Robber. Blijkbaar vond hij iets in 
zichzelf, omdat het uiteindelijk het eerste verhaal was dat 
hij ooit publiceerde. Het verscheen in het fanzine Comics 
Review in 1965. Hij werd er niet voor betaald, maar het 
was een begin. 
King had zijn eerste officiële publicatie, maar zijn strijd 
was nog lang niet voorbij. 
  

15. Hij werd zo vaak afgewezen 
Geloof het of niet, één verhaal over grafschennis maakte 
Stephen King niet van de ene op de andere dag een begrip. Na die ene publicatie gingen tijdschriften meteen te-
rug naar het afwijzen van al zijn inzendingen. Maar King is niets anders dan volhardend. Hij begon elke afwijzings-
brief die hij kreeg op een spijker in de muur te prikken. Al snel kon de spijker ze niet eens allemaal vasthouden. 
De stapel groeide en groeide, maar King gebruikte zijn constante mislukkingen alleen als motivatie. Hij bleef 
schrijven, bleef verhalen indienen en het was slechts een kwestie van tijd voordat er iets zou aanslaan. 
  
 

http://www.stephenking.nl/


 

 Pagina 9 

 

 

 A P R I L  2 0 2 1           1 8 E  J A A R G A N G  N R :  3       S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Huiveringwekkende feiten over Stephen King 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

16. Hij werd betaald 
Na jaren van schrijven en indienen met vrijwel geen succes, ver-
kocht Stephen King eindelijk zijn eerste verhaal op 19-jarige leef-
tijd. The Glass Floor leverde King maar liefst $35 salaris op. Hij 
zou zich eindelijk schrijver kunnen noemen. Maar voor het geval 
je het nog niet gemerkt had, $35 betaalt niet echt de rekeningen. 
King had nog een lange weg te gaan voordat zijn problemen achter 
hem lagen. 
  

17. Hij was een ‘Black Bear’ 
Vlak na de ontvangst van zijn eerste loonstrookje schreef King zich 
in aan de Universiteit van Maine. Hij studeerde vier jaar later af met een diploma Engels, maar eerlijk gezegd 
hebben we geen idee hoe hij erin slaagde om voor één van zijn vakken te slagen. Hij besteedde schijnbaar elke 
minuut van zijn vrije tijd aan schrijven. King nam deel aan schrijfworkshops, hij had zijn eigen column, Steve 
King's Garbage Truck, in de studentenkrant, en hij voltooide verschillende romans terwijl hij op school zat. 
Dat klinkt al als meer dan ieder van ons zou aankunnen, maar dat was slechts de helft van King-dag. 
  

18. Hij had het er maar druk mee 
Nee, dat salaris van $35 voor The Glass Floor was niet genoeg om Kings studie te betalen. Gedurende zijn school-
tijd deed hij, naast zijn schrijven, allerlei klussen om zijn uitgaven te dekken: conciërge, pompbediende, wasman. 
Eerlijk gezegd weet ik niet hoe hij tijd vond om te slapen, laat staan verliefd te worden. Maar op de een of andere 
manier lukte het hem. 
   

19. Hij ontmoette zijn vrouw op een passende plek 
Op een dag, terwijl hij door boekenrekken in de universiteitsbibliotheek dwaalde, passeerde King een jonge vrouw 
en begon een gesprek. Hij leerde dat ze Tabitha Spruce heette, en ze een aspirant-schrijver was, zoals hij. Ze 
waren binnen vier jaar getrouwd en sindsdien zijn ze samen. 
   

20. Ze begonnen een gezin 
Stephen en Tabitha kregen hun eerste kind, Naomi Rachel, het jaar dat ze elkaar ontmoetten. Ze zouden nog twee 
kinderen krijgen, Joe en Owen. Naomi is predikant in Florida, terwijl zowel Joe als Owen in de voetsporen van hun 
vader traden en schrijvers werden. Maar terwijl de vader van Naomi, Joe en Owen vandaag de dag fabelachtig rijk 
en extreem beroemd is, was hun jeugd allesbehalve glamoreus. 
   

21. Hij had het moeilijk na zijn studie 
Een universitair diploma veranderde niet veel voor Stephen King. 
Hij bleef verhalen schrijven en indienen, en hoewel zijn inciden-
tele salarissen iets groter werden dan $ 35, betaalden ze de re-
keningen nog steeds niet. King kreeg een certificaat om les te 
geven op de middelbare school, maar hij kon nergens een baan 
vinden, dus bleef hij jarenlang verschillende klusjes doen. De 
Kings waren vrijwel berooid en dat begon zijn tol te eisen. 
   

22. Hij reageerde zijn woede af op ver-
keerspionnen. 
Eén incident onderscheidt zich in deze zware dagen. King was 
aan het rijden toen een misplaatste verkeerspion de uitlaat van zijn auto los sloeg. Omdat hij het zich niet kon 
veroorloven om dat te repareren, ging King door het lint. Ik denk dat hij om zijn frustratie te ventileren, uiteinde-
lijk de verkeers-pionnen stal. Hij dacht er echter niet goed over na, want de autoriteiten sleepten hem uiteinde-
lijk naar het bureau en gaven hem een boete van $ 250 voor diefstal. 
Dus nu moest King zijn uitlaat repareren en de boete betalen. Hij voelde zich, simpel gezegd, genaaid. 
   

23. Hij werd op het laatste moment gered 
Net toen het leek alsof King achter de tralies zou belanden, werd hij gered door een cheque in de post. Iemand 
had zijn korte verhaal The Float gekocht. Het salaris was net niet genoeg om de boete te betalen. Er is niets be-
kend over hoe de uitlaat is gerepareerd. 
   

24. Hij woonde in een woonwagen 
Uiteindelijk woonde King met zijn jonge gezin in een woonwagen buiten Bangor, Maine. Hij had eindelijk werk 
gevonden als onderwijzer Engels op een lokale school, maar hij moest nog steeds in ploegendienst werken bij een 
wasserette en zijn zomers doorbrengen met het tanken van benzine. Ondertussen werkte Tabitha bij een nabijge-
legen Dunkin' Donuts. Toch slaagde King er op de een of andere manier in om elke dag 2.000 woorden te schrijven, 
wat er ook gebeurde. 
Als dat moeilijk klinkt, is dat omdat het moeilijk was - en al snel begaf King zich op een donker pad. 
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25. Hij had een probleem 
Stephen King begon in de vroege jaren 1970 zwaar te drinken. Terwijl Tabitha 's avonds een glas wijn dronk, 
bracht King het naar een hoger niveau. Al snel dronk hij elke avond een hele tray bier, helemaal alleen. Op een 
dag strompelde hij de garage in en keek naar een vuilnisbak die tot de rand gevuld was met blikjes. Dezelfde vuil-
nisbak die een week eerder nog leeg was. 
King besefte dat hij een probleem had, maar hij zou nog zoveel verder zinken voordat hij er iets aan deed. 
    

26. Hij gaf nooit op 
Stephen King bracht de vroege jaren ‘70 door met het wegdrinken van zijn nachten in die krappe woonwagen, 
verhaal na verhaal schrijvend en schijnbaar nergens komend. De meeste mensen zouden het hebben opgegeven, 
maar King wist niet hoe hij geen verhalen moest schrijven. Op dat moment had hij verschillende romans en hon-
derden korte verhalen geschreven. Het werd tijd dat hij een hit kreeg, en die kwam eindelijk. Het heette Carrie. 
  

27. Carrie had een echt persoon als inspiratie 
Voor zo'n meester van het bovennatuurlijke en het groteske haalt Ste-
phen King bijna al zijn inspiratie uit het echte leven. Met Carrie daagde 
hij zichzelf uit om over een vrouw te schrijven, en hij herinnerde zich 
een bepaald meisje van zijn middelbare school. Ze had één enkele out-
fit, en die droeg ze elke dag, tot hilariteit van de andere kinderen in de 
klas. Ze onderging de dagelijkse kwelling - totdat ze er op een dag iets 
aan probeerde te doen. 
  

28. Het verhaal van de echte Carrie is  
hartverscheurend 
Op een dag, herinnerde King zich, kwam dit meisje op school en verraste 
iedereen. In plaats van haar kenmerkende zwarte rok en witte blouse, had ze een kleurrijk shirt met pofmouwen 
en een modieuze rok aan. En maakte haar nieuwe look indruk op de kinderen die haar gekweld hadden? Nee, ze 
lachten haar zelfs nog meer uit omdat ze het zelfs maar probeerde. 
De herinnering aan dit arme meisje had zich vastgezet in Kings hersenen. Wat als dat meisje echt iets kon doen 
aan het constante plagen? Jaren later dacht hij aan haar en werd Carrie White geboren. 
  

29. Zijn vrouw redde Carrie 
Als je Carrie leuk vindt, moet je Stephen Kings vrouw bedanken. Na het 
voltooien van de eerste drie pagina's was King klaar om op te geven. In 
zijn eigen woorden: hij dacht dat hij 'de verliezer aller tijden' had ge-
schreven. Tabitha was het daar niet mee eens. Ze viste de verfrommelde 
pagina's uit de prullenbak en vertelde hem dat er iets in zat. Uiteindelijk 
zou King het boek afmaken, met frequente hulp van zijn vrouw als het 
ging om het krijgen van het vrouwelijke perspectief. 
Het was zijn vierde roman, en hij begon het naar uitgevers te sturen. Op 
dat moment verwachtte hij absoluut dat dezelfde bekende afwijzingen 
zouden beginnen binnen te stromen - maar deze keer was het een ander 
verhaal. 
  

30. Hij kon zich geen telefoon veroorloven 
Tegen de tijd dat King klaar was met Carrie, zag het er bijzonder slecht 
uit rond de oude hoeve. Ze waren zo blut dat ze zich niet eens een tele-
foonlijn konden veroorloven. Daarom miste Stephen King uiteindelijk het 
belangrijkste telefoontje van zijn hele leven. 
  

31. Zijn grote doorbraak kwam via een telegram 
In het voorjaar van 1973 ontving Stephen King een telegram. De man die het stuurde, William Thompson, die uit-
eindelijk een goede vriend van King zou worden, had geprobeerd hem te bellen, maar kreeg de niet-bereikbaar- 
toon. Thompson was redacteur bij Doubleday Publishing en hij moest zijn toevlucht nemen tot het oude medium 
om de boodschap te brengen die Stephen Kings leven voor altijd zou veranderen: 
"Carrie officieel een Doubleday boek. $2.500 voorschot op royalty's. Gefeliciteerd, jochie — de toekomst ligt voor 
ons, Bill." 
  

32. Hij kocht een Pinto 
2.500 dollar. Het was het grootste salaris dat King ooit had gekregen voor zijn schrijven, en dat was nog maar het 
begin. Het eerste wat hij met het geld deed, was een heldere, glanzende nieuwe. . . Ford Pinto kopen. Niet be-
paald een Porsche, maar het deed wat het moest doen - en hij vereeuwigde het later in één van zijn meest iconi-
sche werken: Cujo. 
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33. Dingen veranderden van de ene op de andere dag 
Amper een maand nadat Doubleday ermee instemde Carrie te publiceren, kocht New American Library de paper-
backrechten voor maar liefst $ 400.000. Die paperback verkocht meer dan een miljoen exemplaren. Binnen drie 
jaar was de film een kaskraker. Stephen King was gearriveerd - maar net toen zijn carrière begon, sloeg het nood-
lot dicht bij huis toe. 
   

34. Hij verloor zijn moeder 
Minder dan een jaar nadat King Carrie verkocht, overleed zijn moe-
der aan baarmoederkanker. Al in de greep van verslaving, bracht 
haar verlies King in een spiraal. Hij was zelfs dronken toen hij de 
grafrede gaf op haar begrafenis. Het is een kleine troost, maar ze 
heeft tenminste haar zoon zien slagen voordat ze ging. 
  

35. Zijn moeder kreeg zijn boek te horen 
voor haar einde 
In haar laatste dagen liet Nellie Ruth haar zus Emrine het boek  
Carrie voorlezen. Hoewel ze overleed voordat Carrie officieel werd 
gepubliceerd, wist ze tenminste dat het goed zou komen met haar zoon. Toen ze eenmaal weg was, werd Maine 
plotseling een spookachtige plek voor King, en hij verhuisde zijn familie naar het westen, naar Boulder, Colorado - 
een plek die hem voor één van zijn beroemdste verschrikkingen zou inspireren. 
   

36. Hij verhuisde naar de bergen 
Terwijl ze in Boulder woonden, bezochten King en zijn vrouw aan het einde van het seizoen een oud hotel in de 
bergen. Hij vond de lege gangen van de plaats verontrustend. Hij stelde zich een verhaal voor van een man die de 
hele winter voor zo'n plek zorgt. De man was, net als King zelf, een hopeloze alcoholist, en zijn familie doorstond 
daardoor totale nachtmerries. The Shining werd Kings derde roman en zijn eerste hardcover bestseller. 
Zijn tijd in Colorado bleek vruchtbaar, maar, zoals altijd, leek Maine naar hem te roepen. Niet lang na zijn nood-
lottige reis naar het hotel, verlieten de Kings Colorado en gingen ze terug naar huis. 
   

37. Een legende verfilmde zijn boek 
The Shining werd uiteindelijk het tweede van Kings boeken dat werd bewerkt tot een film. Deze keer kreeg nie-
mand minder dan de legendarische regisseur Stanley Kubrick het verzoek om de film te maken. Kubrick's The Shi-
ning, met een iconisch optreden van Jack Nicholson, was een instant hit en een enorm succes. Het wordt tegen-
woordig beschouwd als een horrorklassieker, maar er is één probleem: Stephen King zelf haat het! 
   

38. Maar hij haatte het 
King noemde Shelly Duvall's Wendy Torrance een "schreeuwende vaatdoek" in plaats van een uitgewerkt persona-
ge, en hij hield ook niet van Jack Nicholsons vertolking van Jack Torrance. Toen Rolling Stone hem vroeg wat hij 
vond van de enorme fanbase rond de film, antwoordde King gewoon: "Ik snap het niet." 
   

39. Hij ging terug naar zijn Alma Mater 
Eindelijk was Stephen King niet langer een leraar / pompbedien-
de / arbeider die toevallig ook nog schreef. Hij was een fulltime 
schrijver, en hij sleepte zelfs een prestigieuze plek op zijn oude 
Alma mater in de wacht. King werd een ‘writer-in-residence’ aan 
de Universiteit van Maine. Hij en zijn familie huurden een huis in 
de buurt dat toevallig aan een drukke weg lag. 
In dit nieuwe huis begonnen de Kings te wennen aan een grimmig 
gezicht langs de weg - en het zou Kings volgende horror-
meesterwerk inspireren. 
   

40. Aangereden dieren inspireerden hem 
Tijdens zijn tweede termijn aan de Universiteit van Maine zag King 
talloze honden en katten levenloos langs de kant van de weg bij 
zijn huis liggen. Het was slechts een kwestie van tijd voordat het-
zelfde lot de kat van zijn dochter Naomi overkwam. King moest de dood uitleggen aan zijn jonge dochter en de 
kat begraven in het nabijgelegen bos. Het was een macabere affaire, maar het gaf hem een idee voor een verhaal. 
Wat zou er gebeuren als de verminkte kat van zijn dochter weer tot leven zou komen? 
   

41. Eén boek maakte hem banger dan alle andere 
Het idee werd Pet Sematary, één van Kings populairste nachtmerries. Hij stelde zich voor dat dode dieren weer 
tot leven kwamen, maar 'fundamenteel verkeerd'. Deze gedachte leidde natuurlijk tot het onvermijdelijke: de 
rommelige lichamen van gebroken dieren waren één ding, maar wat zou er gebeuren met een kind dat werd be-
graven op het dierenkerkhof? 
Tot op de dag van vandaag zegt King dat van al zijn angstaanjagende verhalen, Pet Sematary hem het meest bang 
maakt. 
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  42. Eén boek bracht twee hitfilms voort 
We houden van hem om zijn horror, maar niemand kan zeggen dat Ste-
phen King maar één kunstje kent. Misschien wel het beste voorbeeld is 
zijn boek Vier Seizoenen uit 1982. Het boek, een verzameling van vier 
novellen, bevatte twee niet-horrorverhalen die twee van de meest 
geliefde films in de geschiedenis van Hollywood zouden worden. Het 
Lijk werd uiteindelijk Stand By Me, en Rita Hayworth en de Shawshank 
Redemption werd, je raadt het al, The Shawshank Redemption. 
Vier Seizoenen was niet bepaald een groot succes, maar hey, de af-
komst spreekt voor zich. 
    

43. Hij haat vliegen 
Stephen King had jarenlang een verlammende vliegangst. In plaats van het vliegtuig te nemen naar signeersessies 
en andere evenementen, reed hij zoveel mogelijk op zijn motor door het land. Dat leidde hem uiteindelijk naar 
een motorwinkel waar hij één van de ergste angsten van zijn hele leven tegenkwam - en de inspiratie voor één 
van zijn beroemdste boeken vond. 
  

44. Een gemene hond viel hem aan 
Toen King de winkel binnenging op zoek naar een monteur die hem kon helpen met zijn motor, werd hij in plaats 
daarvan begroet door een enorme grommende St. Bernard. Volgens King weerhield de monteur de hond er maar 
net van om hem te bijten door hem met een moersleutel te slaan, maar de ervaring maakte King doodsbang. Die 
angst heeft hij doorgesluisd naar zijn volgende roman... Misery. 
   

45. Hij bleef hits schrijven 
Grapje, de hondenaanval bracht King ertoe Cujo te schrijven, één van zijn populairste boeken ooit. Het waren nu 
de jaren ‘80, en het leek erop dat King niets op papier kon zetten zonder dat het een hit werd - maar achter de 
schermen liep zijn leven uit de hand. 
   

46. Zijn verslavingen werden erger 
Weet je nog dat King elke avond een hele krat bier dronk? Dat vertraagde niet toen hij succesvol werd. In plaats 
daarvan vulde King zijn verslaving alleen maar aan met nieuwere, flitsendere. Pillen. Hasj. Cocaïne. Als zijn mani-
sche schrijftempo onmogelijk leek, is dat waarschijnlijk omdat het allemaal werd gevoed door drugs. Ik denk dat 
het vanzelfsprekend is, maar dit is de tijd dat King echt gestoord begon te worden. 
   

47. Hij kon niet stoppen 
Hoewel hij zijn demonen had, was King uiteindelijk volledig geobsedeerd door het ambacht van het schrijven. Zijn 
wilde eetbuien werden doorgebracht achter een typemachine, en zijn tempo werd echt hectisch. Goed voorbeeld 
is zijn 304 pagina's tellende boek Vlucht naar de top. Het boek was de zoveelste hit, en het bracht een film voort 
met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol. King schreef alles in een krankzinnig 10-daags zuipfeest. 
Op dit punt leek het erop dat, hoe gespannen hij ook werd, King geen kwaad kon doen - maar misschien wel de 
grootste ramp uit zijn carrière kwam eraan. 
  

48. Hij haat één van zijn eigen boeken 
Niet alle door drugs gevoede romans van Stephen King waren grote successen. Er is ook De Gloed, dat King zelf 
"een vreselijk boek" heeft genoemd. Hij heeft openlijk toegegeven dat “het witte spul” meestentijds de kolos van 
558 pagina's voedde - en dat het boek waarschijnlijk twee keer zo lang is als nodig. 
   

49. Hij stapte achter de camera 
In 1985 waren er al 10 verfilmingen van Stephen Kings werken. Sommige daarvan waren instant klassiekers zoals 
Carrie, The Shining en Cujo. Wat er daarna gebeurde, lijkt dus volko-
men voor de hand liggend: King kreeg de kans om één van zijn eigen 
verhalen daadwerkelijk te regisseren. Het leek een voor de hand 
liggende home run - maar in plaats daarvan werd het één van de 
grootste missers in de geschiedenis. 
   

50. Het was vanaf het begin gedoemd 
King was helemaal klaar om één van zijn korte verhalen, simpelweg 
getiteld Trucks, te verfilmen. Meteen heb je een probleem: Trucks is 
superkort, zelfs voor een kort verhaal, en de plot is behoorlijk sim-
plistisch: Vrachtwagens proberen mensen te doden. Niet echt veel 
om mee te werken. Plus, er is het probleem dat King, in zijn woor-
den, "voortdurend high was" tijdens de hele productie. 
Oh, en hij had absoluut geen ervaring met het maken van films tot 
dan toe. Ja, dit gaat geweldig worden... 
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51. Hij maakte geen indruk op Lisa Simpson 
Voordat ze Lisa Simpson werd, was Yeardley Smith net als elke andere aspirant-acteur. Ze was extatisch om een 
rol te spelen in Stephen Kings regiedebuut, Maximum Overdrive. Dit was tenslotte de man achter The Shining en 
Carrie, wat kon er misgaan? Al snel na het filmen realiseerde Smith zich dat dit een... interessante ervaring was. 
Telkens als ze nachtopnames deden, herinnert Smith zich dat zij King zijn eerste koude biertje zag openen om 
17.00 uur. Onnodig te zeggen dat het heel snel, heel wild werd. 
   

52. Zijn set was een nachtmerrie 
Al vroeg in de productie vreesde Yeardley Smith letterlijk voor 
haar leven. Zoals we al zeiden, had King absoluut geen idee 
wat hij deed - hij begreep niet eens basisdingen zoals 
‘stuntmannen’ en, je weet wel, ‘veiligheid’. Hij vroeg Smith 
voor een muur te gaan staan en uit de weg te springen voordat 
er een auto doorheen crashte. Hij zei: "Maak je geen zorgen... 
het zal er op het scherm uitzien alsof hij heel snel komt, maar 
het zal zo langzaam gaan." 
Blijkbaar is ‘langzaam’ een relatief begrip... 
    

53. Hij kostte zijn acteurs bijna hun 
leven 
Stel je Smiths verrassing voor, nadat zij zo'n geruststelling had gekregen, toen de auto op topsnelheid door de 
muur crashte. Zoals ze het later zei: "Die schreeuw is zo echt! ... Geen gevarengeld, niets. Dat is het soort filmen 
dat het was." Een ramp is een understatement. Van veiligheidsovertredingen en verhaalproblemen tot een volledi-
ge en totale mislukking aan de bioscoopkassa’s kunnen we zeggen dat Maximum Overdrive niet helemaal is gelukt. 
Maar King heeft in ieder geval een zeer waardevolle les geleerd: hij regisseerde nooit meer. 
   

54. Hij bereikte zijn dieptepunt 
Het is duidelijk dat tussen wazige schrijfbuien en het catastrofale Maximum Overdrive, Kings verslavingen offici-
eel uit de hand liepen. King bereikte eindelijk het dieptepunt nadat Cujo uitkwam. Zijn vrouw dreigde hem te 
verlaten, en zijn vrienden deden een interventie waarbij ze uiteindelijk zijn probleem naar buiten brachten. Van 
tevoren gingen ze naar zijn kantoor en haalden elk bewijsstuk tevoorschijn dat ze konden vinden. De resultaten 
waren niet mooi. . . 
   

55. Zijn problemen werden blootgelegd 
King kon zich niet langer verbergen voor zijn verslaving. Nadat zijn vrienden en familie hem in het nauw hadden 
gedreven, gooiden ze een vuilniszak voor zijn voeten. Het waren allemaal dingen die ze uit zijn kantoor hadden 
gehaald: lege blikjes, sigarettenpeuken, coke, Xanax, valium, Nyquil, hoestdrank en marihuana. En dat is alleen 
maar wat ze in zijn kantoor vonden. Uiteindelijk besloot King om hulp te zoeken. 
Hij slaagde erin om van zijn verslavingen af te komen tegen de late jaren 80, en sindsdien is hij nuchter. 
  

56. Hij ging het eens proberen met Fantasy 
Kings grootste hits waren bijna altijd zijn horrorverhalen, maar hij wilde zichzelf voortdurend uitdagen als schrij-
ver. Dit leidde ertoe dat hij De ogen van de draak schreef, zijn eerste epische fantasyroman. Veel van zijn fans 
waren niet onder de indruk. Ze verwierpen dit uitstapje naar fantasy op voorhand en eisten dat King zich aan hor-
ror hield. 
King begon zich gevangen te voelen door zijn eigen fans - en, zoals met zoveel dingen in zijn leven, gaf dat hem 
een idee voor een verhaal. 
   

57. Zijn fans inspireerden hem - maar niet op een goede manier 
Oké, De ogen van de draak was niet bepaald Kings grootste hit, maar het leidde direct tot de creatie van één van 
zijn beroemdste verhalen: Misery. King voelde zich gevangen door zijn eigen fans - dus creëerde hij Annie Wilkes, 
een gestoorde fan en één van zijn meest iconische schurken. 
   

58. Hij wilde zichzelf bewijzen 
Het bedriegersyndroom bestaat - en zelfs Stephen King heeft het 
gevoeld. Na zich jaren en jaren een slag in de rondte te hebben ge-
werkt waarbij hij nauwelijks de eindjes aan elkaar kon knopen, werd 
hij eindelijk een groot succes, maar hij kon niet alleen maar genie-
ten van zijn succes. King maakte zich zorgen dat zijn populariteit 
een ongeluk was, en dat mensen zijn boeken alleen kochten vanwe-
ge zijn naam. Dus deed hij vroeg in zijn schrijfcarrière iets geks. 
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59. Hij verzon een naam 
King begon met het uitgeven van boeken onder het pseudoniem Richard Bachman, naar zijn geliefde band Bach-
man Turner Overdrive. Nu lijkt het tegenwoordig misschien niet zo gek voor een beroemde schrijver om een pseu-
doniem te gebruiken, maar houd er rekening mee dat King dit deed in de jaren ‘70, lang voordat hij wereldbe-
roemd was. King moest weten dat men zijn verhalen goed vond, dus begon hij van onderaf als Richard Bachman en 
ging aan het werk om dat te testen. 
Helaas leidde het tot één van de grootste schandalen van zijn hele carrière. 
   

60. Bachmans boek was ‘donker’ 
‘Richard Bachman's’ eerste boek heette Razernij, en het ging over een 
getroebleerde tienerjongen die zijn algebraleraar neerschiet en een 
student aanvalt met een moersleutel. In 1977 leek het gewoon weer 
een van Kings verdraaide fantasieën, maar al snel leek de plot van Ra-
zernij maar al te realistisch. Schietpartijen op scholen kwamen steeds 
vaker voor in de Verenigde Staten. Toen, in 1997, gebeurde er weer 
een schietpartij - maar deze keer raakte het King veel te dicht bij huis. 
   

61. Hij haalde zijn eigen boek uit de schap-
pen 
Nadat een tiener acht mensen neerschoot in Kentucky, vonden recher-
cheurs een kopie van Razernij in zijn kluisje. Deze openbaring schokte 
King tot in zijn kern. Hij eiste dat zijn uitgever het boek niet meer zou 
drukken, en dat blijft tot op de dag van vandaag zo. 
   

62. Zijn Bachman plan werkte 
Ondanks de latere geschiedenis van Razernij, bleek Kings Richard Bachman experiment behoorlijk succesvol. Hij 
slaagde er nog steeds in om boeken te verkopen die zijn echte naam niet op de cover hadden staan. Het kon ech-
ter maar zo lang duren. Steve Brown, een boekwinkelbediende uit Washington, DC, merkte dat deze Bachman-
boeken veel op die van King leken. Brown was misschien een beetje obsessief, en hij begon te graven. 
   

63. Iemand heeft hem uiteindelijk betrapt 
Steve Brown vond zichzelf uiteindelijk terug in de Library of Congress, waar hij uitgeversdossiers vond waaruit 
bleek dat King inderdaad Bachmans boeken had geschreven. Hij kondigde zijn ontdekking aan, en het spel was uit. 
Kort daarna meldde een persbericht dat Bachman was overleden aan 'kanker van het pseudoniem'. 
   

64. Hij had een vreselijk ongeluk 
Tegen het einde van de jaren ‘90 had Stephen King het gemaakt. Hij was rijker en beroemder dan hij ooit had 
durven dromen. Zijn boeken verkochten als nooit tevoren, en verfilmingen van zijn verhalen wonnen Academy 
Awards. Hij was op de top van de wereld, maar dingen kunnen in een oogwenk veranderen. Voor King kwam dat 
moment om 16:30 uur op 19 juni 1999. Hij was een wandeling in de buurt van zijn huis aan het maken, totaal niet 
op de hoogte van het busje dat hem snel naderde. 
In dat busje leidde de hond van chauffeur Bryan Edwin 
Smith hem af. Hij reikte naar achteren om de hond rustig 
te krijgen en ploegde zijn auto in de nietsvermoedende 
schrijver. 
 

65. Hij vloog 
Het busje raakte King zo hard dat zijn bril van zijn hoofd 
vloog en op de een of andere manier in het busje zelf be-
landde. Hij vloog 4 meter door de lucht voordat hij in een 
greppel landde. Mensen ter plaatse vonden hem liggend op 
een hoop, zijn been duidelijk gebroken. 
   

66. Hij leefde nog net 
Nauwelijks bij bewustzijn van de pijn, slaagde King erin 
om lang genoeg helder te blijven om agenten ter plaatse 
te vertellen wie hij was en hen het telefoonnummer van 
zijn familie te geven. Een ambulance bracht hem naar het Northern Cumberland Hospital, waar artsen zich reali-
seerden dat zijn verwondingen nog erger waren dan ze leken. 
   

67. Hij verloor bijna zijn been 
King verbleef bijna een maand in het ziekenhuis. De waslijst van zijn verwondingen omvatte een gebroken heup, 
snijwonden aan de hoofdhuid en een ingeklapte rechterlong - maar dat was niet de ergste. Het ergste was zijn 
rechterbeen, dat op verschillende plaatsen was gebroken. De schade was zo ernstig dat artsen amputatie overwo-
gen. 
Uiteindelijk slaagde King erin om zijn been te behouden - maar het was niet eenvoudig. 

http://www.stephenking.nl/
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68. Hij had een gruwelijke behandeling no-
dig 
Artsen waren uiteindelijk in staat om Kings been te redden, maar al-
leen door een externe fixator te gebruiken. Je hebt er waarschijnlijk 
wel eens één gezien, maar het is gruwelijker dan de meeste mensen 
zich realiseren. Artsen moesten staven in Kings botten schroeven door 
zijn huid en ze vervolgens aan een buitenframe bevestigen voor onder-
steuning. Het apparaat zag eruit als iets uit één van zijn verhalen, 
maar het hield zijn been stevig vast aan zijn lichaam, dus ik zou zeg-
gen dat het het waard was. 
  

69. Hij had constant pijn 
Uiteindelijk had King vijf operaties nodig in 10 dagen, om nog maar te 
zwijgen van maanden fysiotherapie. Voor het ongeluk schreef hij zijn memoires, Over Leven en Schrijven, en bin-
nen een paar weken kon hij opnieuw beginnen - maar het was een strijd. King kon maar ongeveer 40 minuten ach-
ter elkaar zitten voordat de pijn ondraaglijk werd. 
   

70. Hij raakte weer verslaafd aan pillen 
Het was tien jaar geleden dat King nuchter werd, maar na het ongeluk stak de verslaving weer zijn lelijke kop op. 
Artsen schreven OxyContin voor tegen de pijn, en hoewel het hielp in het begin, vond King  zichzelf al snel weer 
verslaafd. Met de hulp van zijn familie slaagde hij er echter in om de pillen voorgoed de deur uit te schoppen. 
   

71. De chauffeur betaalde de prijs 
De rechtbank beschuldigde Bryan Edwin Smith uiteindelijk van gevaarlijk rijden en zware mishandeling. Ze veroor-
deelden hem tot zes maanden achter de tralies en schortten zijn rijbewijs op voor een jaar. Het lijkt een kleine 
prijs om te betalen voor het veroorzaken van zoveel pijn - maar Smith had zijn eigen demonen om mee om te 
gaan. 
   

72. Maar zijn uiteindelijke lot was veel erger 
Een jaar na het bijna noodlottige ongeluk vonden de autoriteiten Smiths lichaam in zijn caravan. Hij had een over-
dosis pijnstillers genomen, lijkend op die waar King nog steeds verslaafd aan was. En voor iedereen die denkt dat 
Kings leven niet lijkt op één van zijn romans, Smith overleed op 21 september: Stephen Kings verjaardag. 
   

73. Hij kocht het busje dat hem aanreed 
De laatste grimmige wending in dit verhaal is het lot van Smiths busje. Na Smiths overlijden was King bang dat het 
in handen zou komen van een gestoorde fan. Om dat te voorkomen liet King zijn advocaat het voertuig kopen voor 
$1.500. Ze verscheepten het vervolgens naar een schroothoop om verpletterd te worden - maar dat deel stelde 
King teleur. Hij had fantasieën over het persoonlijk verpletteren van het object van zijn lijdensweg, maar dat is er 
nooit van gekomen. 
   

74. Hij helpt de kleine jongens 
Er zijn veel Stephen King-boekverfilmingen geweest, maar kunnen we er niet allemaal nog een paar gebruiken? De 
schrijver heeft het aanbod gedaan aan aspirant-filmmakers dat ze de rechten kunnen kopen om één van zijn korte 
verhalen te verfilmen voor slechts $ 1. King noemt ze "Dollar Babies", en zijn website heeft een lijst met beschik-
bare opties. Onafhankelijke filmmakers hebben het "Dollar Baby Festival" gecreëerd om hun werk te laten zien. 
   

75. Sommige intellectuelen haten hem echt 
King is ontegenzeggelijk één van de meest populaire schrijvers van de 20e eeuw en daarna, maar niet iedereen is 
een fan van zijn werk. Toen hij een Lifetime Achievement award ontving van de National Book Awards, had de 
beroemde literaire criticus Harold Bloom dit te zeggen: 
"De beslissing om de jaarlijkse prijs van de National Book Foundation te geven voor 'onderscheidende bijdrage' aan 
Stephen King is buitengewoon, een nieuw dieptepunt in het schokkende proces van het verdoezelen van ons cultu-
rele leven. Ik heb King in het verleden beschreven als een schrijver van vijf stuivers horror, maar misschien is zelfs 
dat te aardig. Hij deelt niets met Edgar Allan Poe. Wat hij is, is een enorm inadequate schrijver op een zin-voor-
zin, alinea-voor-alinea, boek-voor-boek basis." Het enige wat we kunnen zeggen is: Ouch. 
  

76. Hij heeft een heel mooi huis 
Hij heeft een lange weg afgelegd sinds hij zijn telefoon moest laten af-
sluiten. Tegenwoordig is Stephen King ergens in de buurt van $400 mil-
joen waard. Waar geeft hij al dat geld aan uit? Wat blijkt, aan niet al te 
veel. Verrassing, verrassing, de man die elke dag de hele dag schrijft is 
niet de meest materialistische. Zijn grootste extravaganties zijn zijn drie 
huizen - één in Sarasota, Florida en twee in Maine. 
Het kroonjuweel is zijn prachtige Victoriaanse huis in Bangor, Maine. Het 
ziet eruit als een huis dat rechtstreeks uit één van zijn verhalen komt, 
en we vinden het geweldig. 

http://www.stephenking.nl/
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77. Hij bezit zoveel boeken 
Zoals de meeste auteurs zal Stephen King je vertellen: "Je moet lezen als je wilt schrijven." Dus natuurlijk heeft 
zijn huis in Bangor een enorme ondergrondse bibliotheek met meer dan 17.000 boeken. En voordat je het vraagt, 
hij heeft ze allemaal gelezen, behalve een handvol van de nieuwste. 
   

78. Hij betaalde voor een honkbalveld 
King is een enorme Boston Red Sox fan, maar we zullen het hem niet 
kwalijk nemen. In 1992 schonk King geld aan zijn stad Bangor, zodat 
de gemeente het Mansfield Baseball Stadium kon bouwen. Tegen-
woordig noemt de lokale bevolking het honkbalveld liefkozend 
'Stephen Kings Field of Screams'. 
  

79. Hij kan zich niet herinneren dat hij 
Cujo schreef 
Als je de piek van Kings verslavingen zou bepalen, zou het waar-
schijnlijk ergens rond de tijd zijn dat hij Cujo schreef. Hoe weten 
we dat? Nou, hij was zo in de war op dat moment, hij herinnert zich 
niet eens het schrijven van het boek! 
   

80. Hij beleefde als kind een traumatische ervaring 
Waar komen al Stephen Kings verschrikkelijke verhalen vandaan? Natuurlijk inspireren dingen uit het dagelijks 
leven hem, maar niemand vindt de donkere en verontrustende hoeken van de menselijke geest zoals Stephen King. 
Wat maakt hem zo goed? Sommige mensen denken dat het allemaal teruggaat naar de dag dat Nellie Ruth haar 
zoon Steve thuis vond, zo wit als een laken en niet in staat om te spreken. 
Ze zette hem onder druk, maar hij wilde niets zeggen. Toen kreeg Nellie vreselijk nieuws en opeens was alles lo-
gisch. 
   

81. Het kan zijn schrijven hebben beïnvloed 
Het bleek dat de jongen waar King mee speelde die dag, werd aangereden en gedood door een goederentrein. 
King zelf kan zich de gebeurtenis niet herinneren, dus het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen wat hij zag, 
maar het is duidelijk dat iets hem tot in de kern raakte. Hoewel King het waarschijnlijk zou ontkennen, hebben 
veel critici opgemerkt dat dit vroege trauma Kings obsessie met dood en duisternis kan hebben geïnspireerd. 
  

82. Hij praat er niet veel over 
Hoewel King vaak de betekenis van dit vroege trauma bagatelliseert, was de gebeurtenis opvallend afwezig in zijn 
memoires, Over Leven en Schrijven, die alle belangrijke gebeurtenissen uit zijn jeugd bestreken. 
   

83. Zijn inspiratie komt overal vandaan 
Er is niet veel voor nodig om Stephen Kings geest naar donkere plaatsen te sturen. Soms is niets meer dan een 
eenvoudige overdekte brug genoeg. Toen hij op een dag over zo'n brug liep, dacht King aan de zeven geitjes en 
het monster dat hen kwelde. Hij vroeg zich af hoe dat verhaal er in het echte leven uit zou zien. De geiten werden 
kinderen. De brug werd een rioolstelsel. En de wolf, nou ja... 
Kinderen waren niet meer bang voor wolven, dacht King. Ze waren bang voor clowns. 
   

84. Een brug inspireerde HET 
Kings meditatie over de wolf en de zeven geitjes werd uiteindelijk zijn legendarische roman HET. King maakte er 
uiteindelijk een verhaal van over het verlies van onschuld uit de kindertijd en het werd een enorme hit. Het 
bracht uiteindelijk een HBO-miniserie en twee daaropvolgende films voort - maar alle verfilmingen besloten om 
één echt verontrustende scène weg te laten. 
   

85. HET heeft één scène waar de meeste mensen niets van weten 
HET gaat, zoals we al zeiden, over het verlies van onschuld 
uit de kindertijd. Zoals King het ziet, is hetgeen ervoor zorgt 
dat echte kinderen hun onschuld verliezen, seks. Als je een-
maal door die deur bent gegaan, kun je niet meer  
terug. Tenminste, dat is het idee. Maar in één van de meest 
twijfelachtige acties uit zijn carrière besloot King dit in HET 
voor te stellen door de hele ‘Loser’s Club’, een groep  
pre-tieners... een orgie te laten hebben. 
Serieus. In de roman HET ontsnappen Bill, Ben, Richie,  
Stanley, Mike, Eddie en Beverley uit het doolhof aan riole-
ringsbuizen van Pennywise door, bij gebrek aan een betere 
term, te kezen. Niet echt verwonderlijk dat dat de films niet 
haalde. 
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 Oplossing prijsvraag vorige maand 

PRIJSVRAAG  

 

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

2. Digitale Engel — Marina Theunissen (leesexemplaar) 

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

4. Opgejaagd — Gabriel Bergmoser (leesexemplaar) 

5. Nachtmerrie — Winchester McFly (leesexemplaar) 

Prijsvraag april 2021 
Hieronder zie je een aantal alternatieve titels van King-boeken. We hebben van elke titel het 
‘tegenovergestelde’ gemaakt, zodat er een cryptische tegenpool is ontstaan. 

We geven er eentje als voorbeeld:  ‘Muurvast’ is de tegenpool van ‘Mobiel’. 

 

Kun jij de andere 10 titels vinden? 

• Vrijgelaten 

• De valse verliezer 

• Eerder 

• Zuster Wakker 

• Verduistering 

• De binnenzitter 

• Mevrouw BMW 

• Voor zonsopkomst 

• Over doodgaan en tekenen 

• Hond uit de hemel 

 

Stuur je oplossing vóór 20 april 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.  

Je moest in deze prijsvraag een aantal bekende Hollywood-acteurs, die allemaal een rol in 
een Stephen King verfilming hebben gespeeld, koppelen aan de juiste King-film.  
Hieronder de juiste antwoorden: 
   1. Arnold Schwarzenegger speelde in (7) The Running Man  
   2. Tom Hanks speelde in (5) The Green Mile 
   3. James Franco speelde in (6) 22.11.63 (televisieserie) 
   4. Pierce Brosnan speelde in (3) Bag of Bones (televisieserie) 
   5. Donald Sutherland speelde in (2) Salem’s Lot 
   6. Tim Robbins speelde in (1) The Shawshank Redemption 
   7. John Travolta speelde in (4) Carrie 

Dat wist ook Christel Kouwenhoven uit Gronsveld. Het boek De Stad van Dean Koontz komt 
jouw kant op!  Niet gewonnen? Hieronder weer een nieuwe prijsvraag, met nieuwe kansen 
voor iedereen! 

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

Gwendy’s Final task 
Gwendy’s Knoppenkist ken je natuurlijk 
wel van de Nederlandse uitgave, en 
daarna schreef Richard Chizmar het 
volgende Gwendy-avontuur in zijn een-
tje. Maar voor het derde en laatste deel 
zijn King en Chizmar weer samen bezig 
geweest. Gwendy moet uit Castle Rock 
vertrekken naar een verre plek voor een 
geheime missie die de wereld (of mis-
schien wel alle werelden) moet redden… 
In februari zal de Cemetery Dance hard-
cover uitkomen in de USA, en later in 
mei 2022 volgen de andere uitvoeringen. 

 

Talisman naar Netflix? 

Het lijkt erop dat Spielberg nog één keer probeert om 

The Talisman naar het scherm te brengen, dit keer als 
een serie. De Hollywood Reporter schrijft: De Talisman is 
misschien eindelijk klaar om de schermen te bereiken, 
maar, zoals tegenwoordig wel een beetje normaal is,  als 
een serie.  

En, zoals er soms een dorp nodig is om een project groot 
te brengen, heeft Spielberg een aantal machtige mede-
werkers verzameld om hem te helpen de verfilming te 
realiseren. De Duffer Brothers, wiens eigen Stranger 
Things meer dan een paar schulden heeft aan het werk 
van King, zullen de uitvoerende productie op zich ne-
men. In de serie zal het boek wel worden aangepast, en 
die zal ook worden geproduceerd door Netflix in samen-
werking met Spielberg's Amblin Television en Paramount 
Television Studios. 

Curtis Gwinn, die als schrijver-executive producer werkte 
aan Stranger Things, zal het script schrijven en meedoen 
als showrunner van het project, dat nu in ontwikkeling 
is. Over de deals die nog in onderhandeling zijn, hadden 
Netflix en de betrokken productiepartijen geen commen-
taar.  

(bron) 

 

King in Drew Barrymore Show 

King was te gast in de Drew Barrymore Show in de USA. 
Zoals je hopelijk weet, heeft hij met de jonge Drew sa-
mengewerkt voor het verfilmen van Firestarter. Drew, 
tegenwoordig ook talkshow host, praat met hem over 
The Shining, maar ook over het nieuwste boek Later.  
Klik op de foto’s voor linkjes naar YouTube. 

Tip voor King-starters! 
Handige tip voor mensen die nog niet eerder een King-
boek lazen, en dit wel willen proberen maar niet weten 
waar ze moeten beginnen in de grote stapel... 

De vraag is natuurlijk moeilijk te beantwoorden, want 
over smaak valt niet te twisten en iedereen is anders. En 
we willen ook niet roepen dat alle King-boeken even 
goed zijn. Waar de een bijvoorbeeld zweert bij de fanta-
syreeks De Donkere Toren, komt een ander daar niet 
door het eerste boek heen. 

Daarom maakten we een leeshulpje, waarbij we de boe-
ken een beetje op ‘genre’ gesorteerd hebben voor je. 
Dat maakt het vast makkelijk! 

 

Verlichting ook verfilmd 
Filmmaker Jack Bender (Under the Dome, Mr. Mercedes 
en The Outsider) heeft bevestigd dat hij het boek Eleva-
tion ook zal verfilmen. Hij geeft wel aan wat zaken te 
hebben aangepast, maar King schijnt het allemaal goed 
te vinden.  

Hij voegde eraan toe: "Het is erg uit de horrordoos van  
Stephen King. Het gaat echt over hoe we allemaal betere 
mensen kunnen zijn. En het is een prachtig verhaal. Het 
is een van die kleine juweeltjes, en ik voelde dat vanaf 
het moment dat ik het voor het eerst las." 

We houden je op de hoogte. 

http://www.stephenking.nl/
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/steven-spielberg-duffer-bros-team-to-tackle-stephen-kings-talisman-exclusive?fbclid=IwAR0XGR4jFbwIGLyhQfjKRQdUX4w6pHjiO5Kg6tXkGk37Ce2BNdAmx_09ax8
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/boeken/met-welk-boek-moet-je-starten-als-nieuwe-kinglezer/?fbclid=IwAR2aUojyknZ4UiTYVp_HwZSKFEhpbD8-UV2_6pOD0jiiM-WuEz_KxXkaNrQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZIg8DwL-OM8
https://www.youtube.com/watch?v=I0l5JBIargE


 

 Pagina 19 

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

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

 
5 halen, 4 betalen  

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

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

 MERCHANDISE & SPONSORING 
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HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF! 

 

 

 

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

Dankie Sai! 

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

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

En nog veel  meer!! 

http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.marktplaats.nl/verkopers/9000342.html
http://www.stephenking.nl/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/
http://www.stephenking.biedmeer.nl
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The Stephen King Collectibles  
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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 

Dolores Claiborne 
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In 1992 brengt Hodder & Stoughton (UK) Gift Editions (2.000) uit van Dolores Claiborne (Dolores Claibor-
ne). Het boek heeft geen illustraties en geen dustjacket, maar wordt wel met een slipcase geleverd. Op 
een ’bookplate’, een label wat in het boek is geplakt, zit een fascimile (namaak) handtekening.  

De verkoopprijs was £35,00 en het boek is nu zo’n $125,00 waard. 

Gift Edition 

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. 
Gift Edition: Een ‘opstap’ exemplaar in een grote oplage. 

Laat je niet foppen, dit is een stempel! 

Helaas bezit ik (nog) geen exemplaar van deze titel 

http://www.stephenking.nl/
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Nieuwe King-films en tv-series 1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Bron Zoe Z. Dean voor Looper.com 

Vertaald en bewerkt door Chrissy 

De officiële releasedata van de verschillende King-verfilmingen staan nog niet vast, maar toch, voor fans van de 
meester van de horror, is het spannend om zo'n rijkdom aan nieuwe King films en shows te hebben om naar uit te 
kijken. Dit zijn alle aankomende Stephen King-films en tv-series die fans kunnen verwachten. 

 

Lisey’s Story  

Stephen King heeft al eerder gezegd dat dit een van zijn favorieten is van al zijn 
romans. Het verhaal raakt hem dicht bij huis: "Het is een verhaal over liefde en hu-
welijk en de creatieve impuls," vertelde hij aan IndieWire. Nu heeft hij de hand ge-
had in de verfilming ervan, door het schrijven van elke aflevering van de limited-run 
serie. Hij noemt het zijn "passie-project," en dat betekent dat we meer geïnteres-
seerd zijn dan ooit. In Lisey's Story speelt Julianne Moore de rol van Lisey Landon, 
weduwe van de beroemde schrijver Scott Landon (Clive Owen). Ze moet worstelen 

met spannende, waargebeurde horror die alle begraven herinneringen aan hun huwelijk doet herleven: het invullen 
van de gaten van hun liefdesverhaal zou haar leven kunnen redden. Het resultaat is wat regisseur Pablo Larraín "een 
romantische thriller met fantasie-elementen" noemt, wat fans van het boek zeker zal aanspreken. Lisey's Story 
wordt in de zomer van 2021 uitgezonden op Apple TV+. 

 

Chapelwaite (TV) vampier miniserie Salem's Lot 

EPIX's Chapelwaite is een tv-serie en een prequel op zijn beroemde vampier-
roman, Salem's Lot. De serie belooft een ongewoon en spannend idee: De 
Stephen King van 1850, een uitbundige mix van geschiedenis en gotische ter-
reur. Adrien Brody speelt de rol van kapitein Charles Boone, een weduwnaar 
die terugkeert naar zijn ouderlijk huis in Preacher's Corners, Maine, waar hij 
Rebecca Morgan (Emily Hampshire) ontmoet, een ambitieuze jonge schrijf-
ster die hoopt dat het dienen als gouvernante van de Boones haar genoeg 
schrijfmateriaal zal opleveren. Daar zijn we zeker van - vooral omdat Charles en Rebecca oog in oog komen te 
staan met mysteries en gruwelen die verband houden met de geschiedenis van hun families. Er is nog een andere 
familiegeschiedenis bij betrokken. De showrunners zijn de broers Peter en Jason Filardi, en Peter Filardi schreef in 
2004 de miniserie Salem's Lot. Net als Charles Boone, komt hij terug op bekend terrein. Laten we hopen dat het 
beter gaat voor hem dan voor arme Charles. 

 
Pet Sematary  

Stephen King's schrijnende roman over wat er gebeurt als "soms dood beter is" - 
heeft al twee big-screen verfilmingen gehad, en binnenkort zal streamingdienst 
Paramount+ fans een prequel bieden. Lorenzo di Bonaventura en Jeff Buhler, 
de producent en schrijver van de versie uit 2019, zullen een hand hebben in het 
vormgeven van het nieuwe verhaal. Het wordt verondersteld een 
"oorsprongsverhaal" te zijn, dus dit zou kunnen uitdraaien op een historie in de 
trant van de Salem's Lot prequel Chapelwaite. 

 

De aankomende Firestarter-remake, geregisseerd door Keith Thomas, is er helemaal klaar 
voor om nieuw terrein te betreden. Thomas sprak met CinemaBlend over zijn waardering 
voor de originele verfilming uit 1984 - de getrouwheid ervan maakt hem vrij om te werken 
aan een remake die de thema's van het boek verkent zonder zich zo strikt aan de tekst te 
houden. Hij vertelde CinemaBlend dat hij weliswaar veranderingen aanbrengt, maar dat hij 
denkt dat de resultaten "veel zullen verkennen... waar King in het hele boek duidelijk op 
zinspeelt." Met een nieuwe richting die inventief is, maar nog steeds diep betrokken bij de 
originele roman, is de Firestarter remake goed van start gegaan. 

 

The Gingerbread Girl  

Dit is een strak, slopend en suspensevol verhaal over een rouwende vrouw wiens hardlooproute haar op het pad van 
een moordenaar brengt. Het heeft alle ingrediënten voor een goede film, en daarom zijn we blij dat er nu een in de 
maak is. De film zal King herenigen met Craig R. Baxley, die al een aantal King-producties op zijn naam heeft staan, 

waaronder Storm of the Century, Rose Red, en Kingdom Hospital. De twee zul-
len samenwerken aan een scenario, en daarna zal Baxley in de regisseursstoel 
plaatsnemen. 

 

Sleeping Beauties  

is een roman uit 2017, geschreven door Stephen King en zoon Owen King, met 
een griezelige premisse waarin vrouwen beginnen te lijden aan een aandoening 
waarbij ze in een diepe, coma-achtige slaap vallen, die hun onbewuste geest 
volledig ergens anders brengt. AMC hoopt een serie met een open einde samen 
te stellen, en het netwerk heeft al een pilot besteld, geschreven door Owen 
King. Een volledige serie zal waarschijnlijk snel volgen.  
 

http://www.stephenking.nl/
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Mile 81 heeft een concept dat zelfs fans van Stephen King waarschijnlijk bekend in 
de oren zal klinken: de duivelse auto. Het uitgangspunt van het verhaal is duivels 
eenvoudig. Automobilisten zien wat ze denken dat een gestrande auto is - een ge-
wone stationwagen - en stoppen om de bestuurder te helpen. Een heel, heel slecht 
idee. De verfilming is in handen van horrorregisseur Alistair Legrand. In de officieel 
vrijgegeven samenvatting is geen sprake van een auto, wat kan betekenen dat het 
verhaal in de loop van het verhaal nog zal worden aangepast. Hoe dan ook, we 
weten dat we kijken naar een film over vreemden bij een parkeerplaats - in het 
bijzonder een heldhaftige jongen genaamd Pete - die zich verenigen om het hoofd 

te bieden aan een gevaarlijk mysterie. En dat klinkt goed, zelfs al krijgen we er geen andere slechte auto door. Hé, 
we hebben altijd Christine nog.  

 

The Dark Half  

Het verhaal over wat er gebeurt als een schrijver zijn pseudoniem om zeep helpt... en 
ontdekt dat die identiteit een moorddadig eigen leven gaat leiden. Het werd in 1993 
verfilmd, maar werd een flop aan de kassa. Nu krijgt de roman een nieuw leven uit on-
verwachte handen: die van Alex Ross Perry.  

Perry's vorige films waren onder meer het emotioneel rauwe Her Smell en het duister 
komische Listen Up Philip - een geweldige regisseur, maar een verrassende keuze. Per-
ry's betrokkenheid heeft echter ons interesse gewekt. Ook al is hij niet de geknipte per-
soon voor een Stephen King-verhaal, hij heeft wel een gave voor het uitbeelden van 
complexe emoties en het neerzetten van fantastische prestaties door zijn acteurs, die 
beide goed van pas zouden moeten komen bij het aanpakken van de psychologische hor-
ror en identiteitskwesties van The Dark Half. 

 

The Tommyknockers  

Een roman van Stephen King die zelfs door King "een afschuwelijk boek" werd 
genoemd. Maar het is ook een krachtig verhaal met veel harde thema's, en 
het is duidelijk een boek waar uitvoerend producent Larry Sanitsky aan ver-
slingerd is. In 1993 hielp hij bij de productie van de miniserie, en nu is hij 
uitvoerend producent voor de aankomende film. 

Sanitsky gelooft nog steeds met heel zijn hart in het verhaal. The Hollywood 
Reporter citeerde een deel van zijn mission statement: "Het is een allegorisch 
verhaal over verslaving... de dreiging van kernenergie, het gevaar van massa-
hysterie, en de absurditeit van technische evolutie die op hol slaat. Onder-
werpen die vandaag nog even relevant zijn als op de dag dat de roman werd 
geschreven. Het is ook een verhaal over de eeuwige kracht van de liefde en 
de genade van de verlossing." Het is een sterke pitch, en het heeft een aantal 

indrukwekkende talenten aangetrokken. Horrorveteranen James Wan en Roy Lee produceren, en ze hebben scena-
rioschrijver Jeremy Slater aangetrokken, de maker van de al te lang verwachte tv-versie van The Exorcist. Ze ken-
nen allemaal de horror, en Lee heeft zelfs twee eerdere King-producties op zijn naam staan. Slater weet hoe hij 
verfilmingen moet schrijven die liefde voor hun bron tonen, maar toch nieuwe richtingen uitgaan. Dat zou wel eens 
precies het juiste recept kunnen zijn voor de bewerking van een boek dat zelfs bij de auteur controversieel is. 

 

The Talisman 

Fans hebben lang gewacht op een bewerking van dit verhaal, de inventieve dark fantasy 
roman van Stephen King en Peter Straub. Nu is het eindelijk zover. De weg naar het witte 
doek is hobbelig geweest. Het begon als een geplande tv-verfilming. Daarna werd het 
een film die geschreven en geregisseerd zou worden door Josh Boone (The Stand). Einde-
lijk lijkt het te zijn neergestreken met een geweldige combinatie: een Netflix-serie on-
der leiding van de Duffer Brothers (producenten) en Curtis Gwinn (schrijver) van Stranger 
Things. Het is een geweldig moment voor Steven Spielberg, die zoveel van het boek hield 
dat hij Universal zover kreeg om de rechten voor altijd te kopen, zodat hij altijd een 
hand zou kunnen hebben in het tot leven brengen ervan. Hij vertelde Entertainment 
Weekly: "Het is iets dat ik de laatste 35 jaar al in de bioscoop wilde zien ... Ik voel dat in de zeer nabije toekomst, 
dit [mijn] rijkste samenwerking [met King] zal zijn." Al die jaren van wachten staan op het punt zich uit te betalen. 

 

The Running man 

Wij houden van de geeky spanning waar twee van onze popcultuur-favorieten bot-
sen: een Stephen King-boek dat een Edgar Wright-bewerking krijgt, voelt als een 
droom die uitkomt. Het overbrugt een generatiekloof tussen horrorgeeks en resul-
teert in een samenwerking tussen een van de beste en grappigste regisseurs van de 
laatste jaren en de veteranenkoning van de horror. Het beste van twee werelden. 
Plus, deze remake biedt boekfans een kans om de beruchte ontrouwe verfilming uit 
1987 met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol te vergeten - Wright heeft al be-
loofd dat hij dichter bij het oorspronkelijke verhaal zal blijven. Hij heeft een vaar-
dige hand met zowel satire als bloederig geweld, en we zijn er zeker van dat 
The Running Man eindelijk de brute, donker-komische kat-en-muis-
bewerking kan krijgen die het verdient.  
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Creepshow 

In de familie van de Stephen King-verfilmingen is de serie Creepshow van Shudder een 
soort van neef: het is de nakomeling van de vrolijk lugubere film Creepshow, die een 
samenwerking was tussen Stephen King en George Romero. De serie leent het raam-
werk van de film, waarin de titulaire Creep in elke aflevering een op zichzelf staand  
verhaal inleidt via het stripboek Creepshow, maar de meeste verhalen zijn niet afkom-
stig van King. Toch is het nog steeds een deel van de familie, en 2021 zal een nieuwe 
lading van leuke, griezelige afleveringen opleveren. Shudder heeft een handvol ge-
plande verhaallijnen aangekondigd, die allemaal veelbelovend klinken. Keith David in 
een mogelijk deal-met-de-duivel drama waar ook een verdelger bij betrokken is? 
Schrijf ons in. En wie wil er nu geen "weerwolf steungroep" zien? 

 

The Institute 

Het Instituut mag dan (nog) geen klassieker zijn tussen de boeken van Stephen King, maar het is 
nog steeds een van de meest Kingiaanse romans die je kunt krijgen: kinderen met speciale krach-
ten, sinistere overheidsinstanties, horror, vriendschap, Maine, en nog veel meer. Het is fris en 
nieuw en in staat om een krachtige nostalgische klap uit te delen, dus het is geen verrassing dat 
iemand onmiddellijk de rechten kocht. Een beperkte tv-serie is nu in de maak, met David E. Kel-
ley en Jack Bender in de ontwikkeling. Dit is niet hun eerste King-bewerking: ze werkten beiden 
aan de Mr. Mercedes tv-serie, iets wat hen duidelijk heeft aangezet om terug te keren naar het 
speelterrein van Stephen King. Hun kijk op het boek zal zeker de moeite waard zijn, en we kijken 
er nu al naar uit om er met een grote kom popcorn te gaan zitten: Laat de klassieke sensatie 
maar beginnen. 

 

C.U.J.O 

Sommige aanstaande Stephen King-verfilmingen hebben ons opgewonden; som-
mige hebben ons geïntrigeerd. En minstens één laat ons compleet verbijsterd 
achter. Want Cujo, King's klassieke roman over een brave hond die hondsdol 
wordt, is nu ... C.U.J.O., wat blijkbaar staat voor "Canine Unit Joint Operati-
ons." Huh? Wat het ook is, het is een verre schreeuw van de gewone horror van 
een moeder en zoon, opgesloten in een hete auto en bedreigd door een slui-
pende hond. De remake zou een sciencefictionachtige draai kunnen krijgen of 
misschien een soort van K-9 invalshoek. Het enige dat we weten is dat DJ Perry 
de hoofdrol zal spelen en dat de regie in handen is van Lang Elliott, en Elliott 
heeft zijn carrière als filmmaker al jaren op pauze staan. Zijn gebrek aan re-
cent werk maakt het moeilijk om zijn kijk op het bronmateriaal te voorspellen, 
maar het maakt zijn betrokkenheid ook intrigerend: Iets aan dit idee heeft hem 
uit zijn bijna-pensioen gehaald, en we willen echt weten wat. Dus... C.U.J.O. 
Color Us Justifiably Obsessed om uit te vinden waar dit heen gaat. 

 

The Shining  

Dit is een van de engste romans van Stephen King, en het leidde tot een van de beste hor-
rorfilms aller tijden. En net als de gasten van het spookachtige Overlook Hotel, blijft het 
verhaal niet dood - en dat willen de fans ook niet. King gaf een vervolg aan Danny Torran-
ce's volwassen leven met het vervolg Doctor Sleep, dat een ondergewaardeerde bewerking 
kreeg onder regie van regisseur Mike Flanagan. Nu is The Shining weer bij ons terug, dit 
keer in de vorm van de voorgestelde HBO Max-serie Overlook. De officiële aankondiging was 
vrij kaal, maar de titel suggereert dat we misschien de Torrance-familie achter ons laten en 
ons richten op het hotel zelf. De originele roman zinspeelt op een lange geschiedenis van 
gruwelijkheden en verschrikkingen, dus is er genoeg potentie voor een angstaanjagende en 
uitgebreide prequel-serie. Dat is een richting die Overlook op zou kunnen gaan, en het is 
zeker iets wat verfilmers eerder hebben overwogen. Wat er ook gebeurt, we kunnen alle-
maal genieten van de anticipatie van de verschrikkingen die komen gaan. 

 

The Jaunt  

Het korte verhaal uit Duistere krachten, De schnabbel en andere verhalen en Het 
spiegelbeeld van de maaier begint als sciencefiction maar eindigt als een van Ste-
phen King's meest angstaanjagende werken, en het heeft een buitengewoon einde: 
Barnes & Noble recensent Sam Reader prees de "laatste, beklijvende regel" als 
"zowel een kosmische grap en een van de donkerste voorbeelden van fictie waarbij 
nieuwsgierigheid de kat doodt." Nu zal The Jaunt een tv-serie worden. MRC Televisi-
on - dat al ervaring heeft met King door het produceren van HBO's The Outsider - 
heeft Dave Erickson, medeschepper van Fear the Walking Dead, aangetrokken om 
het verhaal te ontwikkelen tot een potentieel open-ended serie. We vragen ons af 
hoe Erickson het uitgangspunt genoeg kan uitbreiden om een volledige serie te kun-
nen maken, maar we weten dat de fans zullen waarderen hoe een volledige Jaunt-
serie de sleutelzin van het verhaal weerspiegelt: het is "langer dan je denkt." 
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Joyland 

De roman Joyland heeft een geweldige setting - een pretpark uit de jaren '70 - en een even geweldig (en griezelig) 
mysterie. Dat zijn twee ingrediënten voor een geweldige tv-serie, dus we zijn blij te kunnen zeggen dat Freeform 
het heeft opgepikt en dat er een serie in de maak is. Karey Burke van Freeform is erg enthousiast over de vooruit-
zichten van de serie: "We zijn vereerd om samen te werken met Stephen King - een meesterverteller die het belang 
begrijpt van cultureel verankerde verhalen die resoneren met het publiek op een diep persoonlijk niveau." Dat ge-
voel van resonantie is vooral belangrijk voor het bewerken van een roman als Joyland, waar herinneringen ons net 
zo achtervolgen als geesten. Als de aanstaande serie dat bitterzoete gevoel goed weet te raken en weet te mikken 
op het hart, zal het zeker bij de kijkers blijven hangen. 

 

The Revelations of 'Becka Paulson 

Stephen King publiceerde het oorspronkelijk als een kort verhaal, en vervol-
gens verwerkte hij een versie ervan in The Tommyknockers, zijn roman over 
sinistere buitenaardse invloeden. Het was ooit een op zichzelf staande afle-
vering van de Outer Limits. Het gaat nu zijn volgende en meest verrassende 
levensfase in. Klaar voor een verrassing? De Openbaringen van 'Becka Paul-
son wordt een CW-serie. De CW lijkt een vreemde match voor King, en het 
wordt alleen maar vreemder vanaf daar. In eerste instantie zou je kunnen 
denken dat het netwerk op zoek is naar Revelations om een horror-niche te 
vullen die voorheen werd bezet door het langlopende Supernatural, maar 
het vrijgegeven concept voor de serie suggereert dat ze voor iets heel an-
ders gaan. Deadline meldt de logline van de show: "Nadat ze zichzelf per 
ongeluk in de hersenen heeft geschoten met een spijkerpistool, wordt een 
Pollyanna-achtige Becca Paulson gerekruteerd door een over-it Jezus om zijn 
'uitverkorene' te zijn in het stoppen van de apocalyps. Om de wereld te red-
den zal Becca moeten bewijzen dat onze ernstig achtergebleven planeet 
Aarde te redden is - te beginnen met haar eigenzinnige woonplaats in het 

middenwesten." Dat is waarschijnlijk genoeg om Stephen King-puristen te verontwaardigen, maar we zijn nog 
steeds benieuwd hoe dit soort wrange, off-beat humor zich mengt met het originele materiaal van King. Tot nu toe 
is Katie Lovejoy (Dead Inside) verbonden als uitvoerend producent en Maisie Culver (Last Man Standing) is een mede
-uitvoerende producent, die ook de pilot zal schrijven. 

 

The Boogeyman 

Een griezelige, effectieve mix van psychologisch redeneren en dat klas-
sieke horrorconcept: het monster in de kast. Bryan Woods en Scott Beck, 
die werken aan een Boogeyman-film, hebben al ervaring met dit soort 
onbehaaglijkheid. Ze schreven mee aan A Quiet Place, een inventieve en 
verontrustende horrorfilm over mensen die voortdurend stil moeten 
zijn ... of sterven. Ze zijn enthousiast over hun nieuwe horrorproject - en 
dat geldt ook voor Stephen King, die hun voorgestelde script al heeft 
goedgekeurd. The Boogeyman is al een heel eind op weg naar de voltooi-
ing, maar wij zijn er klaar voor. We zullen enkel onze kastdeuren moeten 
barricaderen na afloop. 

 

Elevation 

De korte roman Verlichting is nu in handen van Jack Bender, die toe is aan een verandering van 
tempo na zijn werk aan donkerdere King-verfilmingen als Under the Dome, Mr. Mercedes en 
The Outsider. Een van de dingen die hem aantrekt in Elevation is dat het zowel een klassiek 
plezierig King-boek is als een echt opbeurend boek. Hij vertelde CinemaBlend: "Het gaat echt 
over hoe we allemaal betere mensen kunnen worden. En het is een prachtig verhaal. Het is een 
van die kleine juweeltjes, en dat voelde ik vanaf het moment dat ik het voor het eerst las." 
King heeft al getekend voor het script van Bender, dus Bender is klaar om verder te gaan. 

 

 

 

From a Buick 8  

Thomas Jane speelde in een hele reeks Stephen King-films - Dreamcatcher, 1922, en 
The Mist - en toen hij zijn eigen productiemaatschappij oprichtte met Courtney Lau-
ren Penn, kondigden ze aan dat Jane's King-filmreeks kon worden voortgezet. Ze 
gaan From a Buick 8 bewerken, een roman over een groep staatspolitieagenten uit 
Pennsylvania en de vreemde en gevaarlijke auto die ze door de jaren heen moeten 
bewaken. Er is geen haast bij het project - Jane zei op de podcast The Kingcast, 
geciteerd op /Film, dat recente protesten over politiegeweld hem doen neigen naar 
het in de wacht zetten van zo'n politie-verhaal - maar we weten wel dat Jim Mickle 
ingehuurd is om te regisseren.  
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The Girl Who Loved Tom Gordon  

Dit is een roman uit 1999 die dicht in de buurt komt van een Young Adult verhaal: een eng 
en aangrijpend verhaal dat gaat over een verdwaald klein meisje dat moet ontsnappen aan 
The God of the Lost, een mysterieuze kracht die haar door de bossen stalkt. Ze heeft een 
klein beetje overlevingskennis van de wildernis en een heleboel doorzettingsvermogen en 
vastberadenheid. De roman zal worden verfilmd door regisseur Lynne Ramsay, die heeft 
gewerkt aan een breed scala van interessante films die haar een geweldige toolkit zou 
moeten geven voor het aanpakken van het verhaal van een meisje zo stoer en heldhaftig 
als Tom Gordon's Trisha McFarland. 

 

The Little Green God of Agony  

Dit is een krachtige horror-hit, vooral voor iedereen die ooit te kampen heeft gehad met 
chronische pijn. In het verhaal huurt een rijke man een soort exorcist om hem te verlossen 
van zijn aanhoudende, ondraaglijke pijn. Zijn verpleegster gelooft dat hij alleen maar wil 
ontsnappen aan de zware sleur van het herstel, maar in de loop van een nacht met een hoge  
inzet, zou ze wel eens van gedachten kunnen veranderen.... Klinkt als een goede filmkandi-
daat voor ons! Alles wat we tot nu toe weten is dat Lionsgate het verhaal in handen heeft 
gelegd van Ian Goldberg (Fear the Walking Dead) en Richard Naing (The Autopsy of Jane 
Doe), die mee zullen schrijven aan het script. 

 

The Long Walk 

Fans hebben jaren gewacht op een verfilming van De Marathon, de dysto-
pische roman van Stephen King over een wedstrijd waarbij jonge mannen 
beginnen aan een wandeling - en niet kunnen stoppen of vertragen. Als je 
de regels overtreedt, word je neergeschoten, dus moeten ze lopen of 
sterven tot er nog maar één Walker over is. Het is een eenvoudig uit-
gangspunt dat desondanks lange tijd aan elke poging om het op het 
scherm te brengen is ontsnapt. Maar eindelijk zou het kunnen lukken. 
Regisseur André Øvredal (Scary Stories to Tell in the Dark) heeft een 
team gevormd met scenarioschrijver James Vanderbilt (Zodiac), en de 
twee zijn vastbesloten om hun film te maken. Øvredal vertelde Co-
mingsoon.net: "Dit script werd op spec geschreven door James Vanderbilt 
toen hij er nog niet eens de rechten voor had, hij schreef het gewoon uit pure liefde voor het boek en uiteindelijk 
waren de rechten ineens beschikbbaar en kon hij naar King gaan met zijn script en zeggen: 'Kunnen we dit doen?'" 
Dat is het soort toewijding dat we graag zien! En in feite heeft New Line de rechten gekocht, dus nu kunnen ze het 
doen. Wij wachten vol spanning! 

 

The Bone Church 

De meest verrassende Stephen King-bewerking is misschien wel de voorgestelde 
tv-serie The Bone Church, die is gebaseerd op een van King's zeldzame gedich-
ten. Het is tenminste een verhalend gedicht, wat betekent dat er een verhaal te 
vertellen valt: een verhaal over een dodelijke jungle-expeditie, dat in de juiste 
handen wel eens spannend zou kunnen worden. En we hebben reden om aan te 
nemen dat het gedicht op de juiste plaats terecht is gekomen. Het is aangekocht 
door Chris Long, die ook als producent werkte aan de hitshow The Americans. 

 

 

Rest Stop 

Het korte verhaal Rest Stop, een kort maar brutaal verhaal over een schrijver die zijn duistere 
pseudoniem kanaliseert om tussenbeide te komen bij een aanslag die plaatsvindt op een weg-
restaurant, zal binnenkort een speelfilm worden. Het is een bijzonder leuke bijkomstigheid dat 
het geregisseerd zal worden door Alex Ross Perry (Her Smell), die ook een nieuwe bewerking 
van The Dark Half zal maken - een ander King-verhaal over een gewelddadig pseudoniem dat 
tot leven komt. Perry heeft duidelijk zijn King-niche gevonden. 

 

 

Salem's Lot 

De klassieke roman over vampieren in een klein stadje in Maine is al twee 
keer verfilmd in een miniserie. Nu krijgt het publiek het te zien als een film. 
Horror-icoon James Wan zal produceren, en Gary Dauberman - die mee-
schreef aan zowel It als It Chapter Two, films die hielpen een nieuwe bloei-
periode voor King-verfilmingen in te luiden - zal regisseren. De twee hebben 
al met elkaar gewerkt aan de Annabelle-franchise, dus ze zijn gewend aan 
elkaars stijl, wat zou kunnen betekenen dat Salem's Lot een soepele reis 
door de ontwikkeling tegemoet gaat. 
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Nieuwe King-films en tv-series 1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Throttle 

HBO Max zal de kijkers binnenkort de high-octane thrill ride van Throttle bieden, een verfil-
ming van het korte verhaal van Stephen King en zijn zoon Joe Hill. Het verhaal is een soort 
eerbetoon aan Richard Matheson's Duel, dat fans zich wellicht ook herinneren als een aangrij-
pende tv-film die een van Steven Spielberg's eerste projecten was. Het is duidelijk dat Thrott-
le een goede stamboom achter zich heeft, en is er een manier om verkeerd te gaan met het 
verhaal van een motorbende vs. een dreigende trucker? Wij denken van niet. 

 

Suffer the Little Children 

Dit korte verhaal is ultra-donker, vooral aan het eind, en het kan 
moeilijk zijn om het succesvol te verfilmen. Maar schrijver/
regisseur Sean Carter lijkt de uitdaging aan te kunnen: "[Het] 

past precies in dat klassieke King-paradigma: een tragisch gebrekkig hoofdpersonage 
dat in een schokkend onvoorstelbaar scenario terechtkomt. Het is een klein kijkje in 
een mythologie waarvan ik niet kan wachten om die uit te breiden tot een avondvul-
lende film," vertelde hij aan SyFy Wire. 

 

Carrie 

Dit is een van Stephen King's meest bewerkte boeken, en het krijgt nog een andere kijk nu 
FX begint met de ontwikkeling van een beperkte serie gebaseerd op de roman van de misfit 
telekinetische tiener. Intrigerend is dat FX op zoek zou kunnen zijn naar een nieuwe bena-
dering van Carrie's sociale isolement: Collider's bronnen suggereren dat het mogelijk is dat 
de nieuwe Carrie ofwel een trans-actrice, een actrice van kleur, of beide krijgt. Als dat zo 
is, is dat een update die de serie nieuwe dingen zal laten zeggen over hoe de middelbare 
schoolmaatschappij de mensen in de marge behandelt - en dat is iets dat helpt rechtvaardi-
gen dat deze roman nog een keer in de schijnwerpers komt te staan. 

 

Drunken Fireworks 

Het korte verhaal van Stephen King over buren die vijandelijkheden 
uitwisselen via vuurwerk (nu al filmisch!). Producent Matt Rager is bezig om het naar het 
scherm te brengen; het is mogelijk dat de film James Franco in de hoofdrol krijgt, hoewel 
er sinds 2016 geen nieuws over is geweest, en Franco sindsdien te maken heeft gehad met 
rechtszaken en beschuldigingen van seksuele intimidatie die ertoe kunnen leiden dat hij 
afhaakt. 

 

Rose Madder 

De roman Rosie, die zowel huiselijk geweld als rijke fantasy-
elementen bevat, is al eerder in en uit het ontwikkelingsproces ge-
weest. De laatste tijd heeft het echter een nieuwe impuls gekre-
gen: regisseur Assaf Bernstein, wiens werk King bewondert, heeft 
nu getekend voor de regie. Bernstein heeft bewust gezocht naar de mogelijkheid om Rose 
Madder te maken, zodat het misschien eindelijk het nodige momentum krijgt om de biosco-
pen te halen. 

 

Mr. Harrigan's Phone 

Netflix zal zijn run van Stephen King-verfilmingen voortzetten met Mr. 
Harrigan's Phone, een novelle die iPhone-communicatie voorbij het graf bevat. De film heeft een 
interessante combinatie van producenten - de productieve en genre-bending Ryan Murphy, hor-
rormeester Jason Blum, en relatieve buitenstaander Carla Hacken - en zal worden geregisseerd 
door John Lee Hancock. 

 

Harten in Atlantis 

De roman met vijf verhalen, die allemaal gaan over het volwassen worden in de jaren vijftig en 
zestig en de nasleep daarvan. De film Hearts in Atlantis uit 2001 is gebaseerd op één van deze verhalen, de novelle 
Low Men in Yellow Coats. Nu zal Johannes Roberts het eigenlijke verhaal Hearts in Atlantis, dat deel uitmaakt van 
de roman Hearts in Atlantis, verfilmen en de film zal gewoon Hearts heten. 

 

Mr. Mercedes 

Het derde seizoen van Mr. Mercedes zal opnieuw te zien zijn bij de kijkers, ook al is 
zijn oude thuis - AT&T netwerk Audience - nu ter ziele. De eerste twee seizoenen van 
de veelgeprezen misdaadserie van Stephen King werden eerder opgepikt door Peacock, 
maar het derde verdween met de sluiting van Audience. Maar in 2021 zal Peacock ook 
verwerven wat King en regisseur Jack Bender beiden beschouwen als het "beste seizoen 
tot nu toe." Peacock heeft een korte trailer vrijgegeven voor het derde seizoen, en  
nu de eerste twee seizoenen al beschikbaar zijn voor streaming, is dit het 
perfecte moment om in te halen en verslaafd te raken. 
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The Outsider—seizoen 2? 

HBO beschouwt The Outsider, hun bewerking van de gelijknamige Stephen King-thriller, als 
voltooid na één seizoen: een limited-run serie die zich beperkt tot de gebeurtenissen uit de 
roman. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat de show voorbij is. Er gaan geruchten dat 
MRC, de productiemaatschappij van The Outsider, de serie aan het rondshoppen is om te 
zien wie er een tweede seizoen van zou willen maken. En het is gemakkelijk te zien waarom 
iemand zou toehappen. Het originele verhaal van The Outsider is afgerond, maar in Stephen 
King's novelle If It Bleeds komen enkele van dezelfde personages voor, en dat biedt materi-
aal waaruit een nieuw seizoen gemakkelijk zou kunnen putten. Stephen King bevestigde ook 
aan EW (geciteerd in Men's Health) dat hij scripts van het verwachte seizoen twee heeft  
gezien. Het is allemaal genoeg om fans te laten watertanden voor meer. 

 

En dat is het voorlopig… Natuurlijk vind je alle informatie ook terug op onze website, 
waar Ben alle uit te komen en verschenen films bijhoudt.  

Genoeg om naar uit te kijken dus… naar welke aangekondigde film zit jij echt uit te kijken? 

Lachen - of schrikken? 
 

Gewoon om even te laten zien dat ze dit maken 
tegenwoordig...  

't is echt giga duur maar je vind het  
ergens online onder Ice Pop Molds...  

Alleen dat ding met die pootjes naar boven in je 
vriesvak!  

Te grappig als je van ijsjes en van horror houdt!  

http://www.stephenking.nl/
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door  
Chrissy  
 
Alle data 
onder  
voorbehoud  
van de 
uitgever 

 Datum: Soort: Details: 

 
Is verschenen! paperback Dodelijk Dilemma 9789021027869

(licentie-uitgave via Lidl) 

 
Is verschenen! paperback De Eerlijke Vinder 9789021028033 

(licentie-uitgave via Lidl) 

 

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

Hier lees je vast een stukje 
(Nederlands) 

 

juni 2021 Mid-price 
paperback 

Als het bloedt 12,99 | ca. 416 
bladzijdes | ISBN 9789022593257 

 

? 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 

 

augustus 2021 paperback Billy Summers 9789022593806  
544 pagina’s voor 24,99. Zal ook 
weer bij de fanclub te koop zijn! 

 

USA: mei 2022  Gwendy’s Final Task 

http://www.stephenking.nl/
https://www.stephenking.nl/Winkel/product/later/
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000017631890
https://www.bol.com/nl/rnwy/productPage/preview/pdf.html?productId=9300000017631890
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Het Instituut 

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

   BOEKRECENSIE 

Nachtmerrie van Winchester McFly 

 

 
door Chrissy 

Oorspronkelijke 

titel: n.v.t. 

Auteur:  

Winchester McFly 

(schrijverscollectief) 

Uitgever:  

Luitingh-Sijthoff 

 

Jaar van uitgifte:  

2021 

Aantal pagina’s:   

191 

ISBN:  

9789024592876 

Link/urls:  

Collectief 
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Zeven scenaristen met dezelfde droom: films en 
series schrijven met een originele insteek en hoge 
kwaliteit. Ze werken met een hoofdschrijver die 
de rest van het team aanstuurt, en deze showrun-
ner is de uiteindelijke trechter waardoor alle 
groepsinput de wereld in gaat. Op hun website 
(zie link) kun je alles vinden over de auteurs.  

Ze hebben al heel wat op hun ‘kerfstok’, zoals 
Smeris, Ares, Judas, Vliegende Hollanders, Bu-
reau Raampoort en Bankier van het verzet.  
Kortom, dat boekje bracht goede beloften met 
zich mee…  

De serie heet De Detta Dossiers (bekt lekker), en Nacht-
merrie is het eerste deel. De Detta dossiers geven een 
inventieve draai aan het bovennatuurlijke genre en zal 
de horrorliefhebbers onder de Netflix-generatie zeker 
aanspreken.  

In Nachtmerrie worden een au pair, een kleine jongen en 
een zakenman in hun slaap bezocht door een boomlange, 
demonische figuur, die hen aanzet tot moord... Om deze 
mysterieuze moordzaak te kunnen ontrafelen en de 
moordenaar te kunnen ontmaskeren, zullen rechercheur 
David Detta en zijn nieuwe partner Tess de Winter naar 
Groningen moeten afreizen, en hun persoonlijke verschil-
len aan de kant moeten schuiven. Een bloedstollende, 
filmisch geschreven thrillerserie. En daarmee weten we 
gelijk dat het een serie wordt! Het tweede deel Ver-
dwaald is namelijk op 12 maart uitgekomen, en speelt 
zich af in de mergelgrotten van Limburg. En ik mag wel 
zeggen dat ik er best zin in heb om dat ook te lezen, 
want dit eerste deel is mij zeer goed bevallen.  

Het is een heerlijke thriller, met volop suspense erin (en 
daar hou ik wel van, dat bovennatuurlijke tintje). Het 
leest in sneltreinvaart, en het dunne boekje hebt je  
eigenlijk (te) snel uit. Tess wordt door haar meerdere 
onder druk gezet om te helpen haar getroebleerde colle-
ga Detta eruit te werken, door alle vreemde zaken door 
te spelen naar die persoon. Ze kijken allebei op een an-
dere manier naar de moordzaak waarvoor ze zijn ingezet 
om op te lossen, maar ze kunnen daardoor eigenlijk heel 
goed met elkaar overweg en tot een oplossing komen. Er 
wordt goed toegewerkt naar een toch nog verrassend 
einde.  

Vanaf het eerste hoofdstuk, waarin een onbekende 
vrouw doodsangsten uitstaat, wordt je het verhaal inge-
zogen en is het gelijk al spannend. Er volgen meer moor-
den met donkere randjes, en je twijfelt aan wat er nu 
echt gebeurd moet zijn. Daardoor wordt het nog span-
nender.  

Er wordt prachtig verhalend geschreven, het is duidelijk 
en je ziet voor je wat er gebeurd, maar het had wat mij 
betreft nog iets levendiger gemogen. De korte hoofdstuk-
ken zijn prettig, en switchen tussen realiteit en fictie. Je 
leert Detta wat beter kennen dan Tess, maar hun karak-
ters zijn goed en het is duidelijk wat ze verwachten en 
waar ze mee bezig zijn, maar echt kennen doe je ze nog 
niet. En dan zijn er nog twee heerlijke mafkezen in een 
rijdend mortuarium die Detta helpen en die nog verder 
uitgewerkt zouden kunnen worden. Ik hoop dat ze terug-
komen in een volgend boek! En dat geldt natuurlijk ook 
voor Detta en Tess. De schrijvers hebben dit verhaal dui-
delijk geschreven met vervolg(en) in hun achterhoofd, 
waarin we iedereen vast nog beter leren kennen.  

Kortom: kom maar op met dat vervolg! 

http://www.stephenking.nl/
https://www.winchester-mcfly.com/


 

 

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

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

Utrecht.  

Handig om te weten 
www.stephenking.nl 
 
Contact  

 
Fanclubmerchandise en verkoop 
 

Het StephenKingFans winkeltje  
 
Kings Things Archief 

 
Het Forum 
 

Facebook 
 

Kings Things  
 
Redactie:  

Chrissy van der Haven, Peter R. van Veen,  
Danny Paap, Jeroen de Vries, Vicky Smets  
Mirjam Lichtendonk, Marco Althuiszes, 

Tinny Laenens en Cindy den Besten 
 
Illustraties:  

- 
 
Eindredactie:  

Chrissy van der Haven en Jan Janssen  
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https://www.stephenking.nl/Winkel/
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