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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! 

 De zomer is onderweg! Ondanks dat we ons door alle omstandigheden nog niet 
vrijelijk mogen bewegen en ons moeten aanpassen, vinden veel mensen het ook 
lekker om thuis in het zonnetje te zitten en hun (Stephen King) boek te lezen. 
Gelukkig maar, want ook de meeste boekenmarkten kunnen geen doorgang vin-
den. We weten dat Deventer aan het bekijken is of er een aangepaste variant kan 
komen, dus wie weet… Duimen maar dat het veilig kan dus! 
 
In deze Kings Things hebben we weer een nieuwe prijsvraag en je kunt het nieuw-
ste boek Orakel van Thomas Olde Heuvelt winnen. En voor de Kings Things lezer is 
er nu ook ‘een doos van Herman’ te  winnen. 
 
Deze maand lees je weer het laatste nieuws, en is er na lange tijd weer eens een 
bijdrage voor Luckey Quarter binnengevallen. Als je die rubriek leuk vindt: op de 
pagina vind je een link naar hoe je ook kunt meedoen! 
 
Verder zijn er weer artikelen vertaald en kun je dit keer lezen over de nieuwe 
Donkere Toren-verfilming en over elk Stephen King-personage dat in meerdere 
King-boeken voorkomt. Ook lees je over waarom het einde van de directors cut 
van de film 1408 niet logisch is.  
In de collectables is dit keer het boek From a Buick 8 aan bod. We hebben een 
recensie van het boek Later van Stephen King en een filmrecensie van Friday the 
13’th (2009).  
 
En heb je al gehoor gegeven aan de oproep om een foto op te sturen met je  
favoriete boek die gebruikt gaat worden voor iets heel unieks voor ons 19-jarig 
bestaan? Zo niet, dan is nu je  
aller-aller-aller-aller-aller laatste 
kans... 
 
 
We wensen je heel veel leesplezier!  
 
De Stephen King Fanclub Crew 

Kings Things 
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Deze Kings Things is  
verzonden naar 2112 fans 

Er zijn 2749 
fans op  
 
Hartelijk welkom  allemaal! 

Deze mailinglist wordt mede mogelijk  
gemaakt door  

Mei 2021 

De Fanclubshop  
verkoopt merchandise 

zoals winkelwagenmuntjes, 
kettingen, paraplu’s en we  

hebben ook de laatste  
nieuwe boeken te koop! 
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SPONSORS 

DONATIES 

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

Win boeken! 
 

De Doos van Herman winkans! 
Vaak doen we deze actie alleen op Facebook 
(omdat dit wat sneller gaat met de afhandeling) 
maar dit keer willen we ook de Kings Things le-
zers eens een kans geven. Er zijn namelijk nog 3 
dozen, met daarin 9 of 10 verschillende Stephen 
King-titels te verdelen. We vertellen je niet wel-
ke titels... in elke doos zitten paperbacks en poc-
kets. Er zitten er bij die als nieuw zijn, veel al 
gelezen met een vlekje, krasje, knabbeltje of 
verkleuring, maar wel heel en compleet.  
Het varieert van Dichte Mist tot Dr. Sleep, Ge-
vangen, delen uit de DT-serie of verhalenbun-
dels.  
Wil je ook zo'n doos winnen?  
LEES DIT DAN GOED DOOR: 

• Voor een doos betaal je € 17,50, INCLUSIEF verzendkosten binnen Nederland. Voor België  
betaal je € 23,50. Door mee te doen, ga je akkoord met de regels in dit bericht.  

• Mail, als je graag zo’n doos wilt winnen, voor 30 april a.s. naar secretaris_sk07@stephenking.nl. 
Zet in de omschrijvingsregel: HERMAN (niets meer, niets minder!) 

• Op 30 april wordt onder de inzendingen geloot, en krijgen de drie winnaars een mail, waarop bin-
nen 48 uur gereageerd dient te worden, dus houd je mailbox in de gaten als je hebt ingestuurd. 
Reageer je niet binnen 48 uur, dan loten we opnieuw.   

• Er wordt pas verzonden nadat je betaling bij onze secretaris binnen is. De benodigde informatie 
krijg je toegestuurd zodra je winnaar bent. 

 
Dat is alles… Simpel genoeg toch? Heel veel succes! 

Win Orakel van Thomas Olde Heuvelt 
Behalve Stephen King boeken, geeft de Boekerij ook de 
boeken van Thomas Olde Heuvelt uit. Die schrijver is 
je  misschien wel bekend van een van onze fanclubda-
gen, of van zijn boeken Hex of Echo. Met Orakel, zijn 
nieuwste boek, is Thomas al flink in het nieuws ge-
weest: bij de online lancering van het boek, bij Op1, 
er is al veel aandacht in de media aan besteed.  
 
Ik kan je vast vertellen dat het boek veel raakvlakken 
heeft met Hex qua schrijfstijl en heerlijk wegleest. 

Maar onze recensie van Orakel lees je volgende maand pas. 
(Klik hier voor een inkijkexemplaar). We mogen van de Boekerij 
een exemplaar weggeven, dus… doe je best! 
 
Wat moet je doen om dit exemplaar te winnen? 
 

Thomas stond in 2005 met zijn boek, 
dat toen net uit was gekomen, bij 
ons op de eerste Fanclubdag die we 
organiseerden.  
Het bewijs zie je hier links op de 
foto…  
Maar… Welk boek was dat?  
 
Stuur voor 20 mei a.s. de titel van 
het boek waarmee Thomas in 2005 te gast was bij ons, en je adresgege-
vens naar fanclub@stephenking.nl.  
Zet in de omschrijvingsregel alleen het woord ORAKEL.  
 
In de volgende Kings Things maken we de winnaar bekend! 

De Doos van Herman 

is er weer! 

http://www.stephenking.nl/
https://www.oldeheuvelt.com/orakellaunch
https://www.boekerij.nl/producten/orakel-9789022591109
mailto:fanclub@stephenking.nl?subject=ORAKEL
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1 april! 
Kikker 

in je bil! 

1408 Directors Cut 

Stephen King: 1408's enge Director's Cut Einde is niet logisch 
 
Het komt zelden voor dat een Director's Cut minder effectief is dan de bioscoopversie, maar het donkere originele 
eide van Stephen King-verfilming 1408 heeft geen zin. 
 
Door Cathal Gunning (screenrant.com)  
Gepubliceerd op 10 februari 2021 
Vertaald door Peter van Veen  
 
  
Director's Cuts zijn zelden minder effectief dan hun tegenhangers die in de bioscoop te zien waren, maar de Ste-
phen King-verfilming 1408 voegde een grimmig aanhangsel toe dat, hoewel griezelig, niet veel zin had. Met een 
altijd geweldige John Cusack als opgebrande paranormale onderzoeker Mike Enslin, is 1408 een tijdloos verhaal 
van ‘Man versus bezeten hotel kamer.’ 
Meer specifiek is deze onderschatte thriller, een verfilming van het verhaal met dezelfde naam in Stephen Kings 
korte-verhalencollectie Alles is Eventueel, het verhaal van een man die wordt achtervolgd door zijn verleden, en 
die erop staat om ontmoetingen met het bovennatuurlijke op te zoeken. Ondanks zijn vele reizen vindt hij geen 
bewijs van geesten of het hiernamaals - totdat hij onverwacht gevangen zit in de titulaire, demonische hotelkamer 
en moet vechten om levend te ontsnappen. 
1408, geregisseerd door de man aan het roer van Derailed Mikael Håfström, is in wezen een eenmansshow en Cus-
ack blinkt uit als de geleidelijk instortende Enslin die door ontmoetingen met geesten, onmogelijke geometrieën, 
tijdlussen en nachtmerrieachtige visioenen, gedwongen wordt te accepteren dat het in kamer 1408 in feite spookt. 
Samuel L Jackson heeft een kleine maar memorabele rol als de manager die Enslin waarschuwt om niet te blijven, 
maar de rest van de film is bijna allemaal Cusack, vanaf het moment dat hij incheckt tot zijn triomfantelijke ver-
nietiging van de kamer aan het einde. De Director's Cut zag Enslin echter sterven en uiteindelijk Jacksons persona-
ge achtervolgen, wat in de context weinig zin heeft. 
  
In de bioscoop versie van 1408 ontsnapt Cusacks personage ternauwernood levend aan het hotel, met behulp van 
een molotovcocktail en een slim ingezette asbak om de kamer op te blazen. Later, wanneer hij wordt herenigd 
met zijn vervreemde ex-vrouw, speelt zijn verkoolde bandrecorder een opname van hun dode dochter die met 
hem praat tijdens zijn tijd in de kamer, waardoor blijkt dat er iets bovennatuurlijks aan de gang was. In de Direc-
tor's Cut heeft Enslin echter niet zoveel geluk; hij komt om in de brand en Jacksons personage woont later zijn 
begrafenis bij. Jackson betuigt zijn medeleven aan Enslin's ex-vrouw, begint weg te rijden - en bam! In een schrik-
moment waardig aan Mike Flanagan, staart Cusack's zwaar verbrande geest naar hem vanuit de achteruitkijkspie-
gel. 
Het is het meest effectieve schrikmoment in beide versies van de film en een verrassende slotscène. Echter, 1408's 
Director's Cut gaat dan over naar een scène waarin Enslin's geest vredig een wit licht inloopt, hand in hand met 
zijn overleden dochter. Dus, als hij zijn dood heeft geaccepteerd en verder is gegaan, waarom achtervolgde hij 
Jacksons personage een paar seconden eerder? Is de verbrande Enslin achterin Jacksons auto een andere geest, en 
zo ja, waarom neemt hij de vorm aan van de held van de film? Er is ook de vraag waarom hij Jacksons personage 
zou achtervolgen, omdat de manager Enslin specifiek waarschuwde om daar niet te blijven. Hoewel het een effec-
tieve laatste schok is, past dit einde helemaal niet in de verhaallogica van 1408 waardoor dit een zeldzaam geval 
is waarbij de door de studio voorgeschreven "happy ending" een stuk beter werkt. 
 

http://www.stephenking.nl/
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Nieuwsflits 

1 april! 
Kikker 

in je bil! 

 

De Doos van Herman 
De afgelopen maand gaven we via onze facebook-pagina 
weer dozen vol Stephen King-boeken weg, in de actie 
‘De doos van Herman’. Ooit begonnen door Herman van 
Moesie Books die zijn overschot aan boeken doneerde 
aan de fanclub. Bij het inkopen van boeken zitten vaak 
dezelfde titels, of zitten erbij die minder mooi zijn, en 
die deed hij weg. Inmiddels stopt onze secretaris ook 
elke ronde wel weer wat boeken bij die van Herman. 
Hoe dan ook maken ze met elkaar de fans tegen een 
heel kleine prijs blij met een flinke stapel boeken! Kijk 
een stukje terug in deze Kings Things om ook kans te 
maken op zo’n stapel! 

Gwendy’s final task 
Het duurt nog even (februari 2022) 
maar dan verschijnt het laatste deel 
in de Gwendy-serie, van King samen 
met Chizmar. 

Deel 1 (Knoppenkist) is ook in Ne-
derland uitgebracht, maar het 2e 
deel (waaraan King niet meeschreef) 
niet. Geen idee op dit moment of 
dat misschien alsnog gaat gebeu-
ren... maar hier kun je een Engelse 
versie alvast reserveren. 

Corgies 
Wat hebben Stephen King en 
grote corgikonten met elkaar 
gemeen?  

Nou, meer dan je zou denken, 
want hij heeft zelf een corgi 
(hond), The Thing of Evil, en 
nu heeft hij ook een voor-
woord geschreven voor een 
boek genaamd Het kleine boek 
van grote corgikonten... Je 
vindt het hier  

Billy Summers 
Dit is de Duitse omslag voor Billy 
Summers. We weten nog niet met 
welke omslag Uitgever De Boekerij 
gaat komen in Nederland, maar hou-
den je uiteraard op de hoogte! 

 

Juni: Lisey’s Story op AppleTV+ 
Op 4 juni 2021 zal op AppleTV+ eindelijk de verfilming 
van Lisey’s Story te zien zijn, geproduceerd door J.J. 
Abrams door Bad Robot Productions. 

King schreef het script zelf! In de film, gebaseerd op 
zijn roman uit 2006, speelt Julianne Moore de rol van de 
weduwe van een wereldberoemde auteur (Clive Owen), 
die in de loop van zijn turbulente leven een doorgang 
ontdekte naar een parallelle dimensie die hem hielp om 
geheimzinnige creatieve energieën aan te boren. Zijn 
geheim werd alleen met haar gedeeld, hoewel ze er 
moeite mee had het te begrijpen toen hij nog leefde. 
Nu Scott is overleden, zijn er buitenstaanders die er 
alles voor over hebben om toegang te krijgen tot het 
ongepubliceerde materiaal dat hij heeft achtergelaten, 
zelfs als dat betekent dat de vrouw die alles voor hem 
betekende moet worden vernietigd. Abrams heeft film-
maker Pablo Larraín, vooral bekend van Jackie uit 2016, 
aangetrokken om een verhaal dat zich grotendeels in 
het hoofd van het titelpersonage afspeelt, op het 
scherm te brengen. "Hij regisseert op een soort hypnoti-
serende, inside-out manier," zei Abrams. "Zijn aanpak 
leende zich goed voor een verhaal dat in de kern een 
heel donker en verdraaid sprookje voor volwassenen is." 

Wij zijn benieuwd!  

http://www.stephenking.nl/
https://www.marktplaats.nl/a/boeken/thrillers/a1024196509-groot-aanbod-stephen-king-thrillers.html?fbclid=IwAR1JMvkIVgwypxUUTSdxhEJTIN5d23Q72s9sVg14R6KD73JVdrNXEsfK1bc
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1419753606
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1419753606
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Elk Stephen King-personage in meerdere boeken 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Van Randall Flagg tot Dick Hallorann tot Pennywise de Dansende Clown, hier zijn de Stephen King-personages die 
in verschillende werken van de auteur voorkomen. 
 
Door Jessica Beebe  
Gepubliceerd op 8 februari 2021 
Vertaald door Peter van Veen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veel van de personages binnen Stephen Kings literaire universum verschijnen in meerdere boeken. De legendari-
sche auteur van horror-, bovennatuurlijke, sci-fi-, spannings-, fantasie- en misdaadverhalen heeft in de loop der 
jaren naar verluidt meer dan 350 miljoen exemplaren van zijn boeken verkocht. King heeft tot nu toe in totaal 61 
romans gepubliceerd gedurende zijn carrière - zeven daarvan onder het pseudoniem Richard Bachman — naast vijf 
non-fictie boeken en 200 korte verhalen, gepubliceerd in collecties. En natuurlijk zijn veel van zijn werken be-
werkt tot speelfilms, televisieprogramma's, series en stripboeken. 
 
King heeft in de loop der jaren een aantal beroemde en beruchte personages het leven gegeven. Tot zijn meest 
geliefde personages behoren Jack Torrance, tegelijkertijd de hoofdpersoon en antagonist van de roman The Shi-
ning uit 1977; Annie Wilkes, de antagonist van de roman Misery uit 1987; Pennywise de dansende clown, de vorm 
veranderende schurk uit de roman HET uit 1986; Carrie White, de hoofdpersoon uit de titel van Kings allereerste 
roman in 1974; en Stu Redman, één van de pest-overlevende protagonisten van de roman De Beproeving uit 1978. 
 
Veel van Kings personages bestaan binnen een gedeelde realiteit of universum. Er is een mainstream universum 
waarin de meeste verhalen van King zich afspelen, en het bevat fictieve locaties zoals Jerusalem's Lot, Castle 
Rock, Derry, en Haven - allemaal in Maine. Maar dit universum bestaat binnen een groter multiversum dat King in 
de loop der jaren heeft ontwikkeld; de dimensies daarin omvatten onder andere de ‘All-World’, ‘Keystone Earth’, 
‘The Territories’, ‘Boo'ya Moon’, ‘Rose Madder’ en ‘The Null’. De boeken De Beproeving, Mobiel en De Regulators 
lijken elk hun eigen bestaansniveaus te hebben. Vaak laat King zijn personages in talloze verschillende boeken in 
zijn multiversum verschijnen. 
 
 

 
 
 
 

http://www.stephenking.nl/
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Elk Stephen King-personage in meerdere boeken 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Enkele leden van de ‘Losers Club’ 
  
Verschillende personages uit de roman HET uit 1986 komen voor in andere King-boeken. Beverly Marsh van de 
‘Losers Club’ - gespeeld door Sophia Lillis in HET uit 2017 en Jessica Chastain in het vervolg van 2019 - wordt kort 
benoemd in de roman 22-11-63 uit 2011, wanneer de hoofdpersoon van het verhaal Jake Epping naar het fictieve 
stadje Derry reist. Hij ziet haar als een kind dat in Derry woont en probeert verder te gaan na de gebeurtenissen 
van HET. Richie Tozier - een ander lid van de ‘Losers Club’ die wordt gespeeld door Finn Wolfhard in HET en Bill 
Hader in het vervolg - is ook te zien in 22-11-63; hij en Beverly zijn samen als Jake hen benadert om informatie te 
vragen. Beverly en Richie voelen dat Jake op hen lijkt, waarschijnlijk omdat ze allemaal bovennatuurlijke activi-
teit hebben ervaren. ‘Losers Club’-lid Ben Hanscom wordt ook kort genoemd in 22-11-63 en Insomnia, maar komt 
er eigenlijk niet echt in voor. 
Mike Hanlon, het enige lid van de ‘Losers Club’ die als volwassene in Derry blijft, verschijnt ook in de roman In-
somnia uit 1994. Insomnia speelt zich af in Derry en de hoofdpersoon, Ralph Roberts, ontmoet Mike, het hoofd van 
de openbare bibliotheek van de stad en vraagt hem hoe hij een boek over slaapstoornissen kan vinden. Mike wordt 
gespeeld door Chosen Jacob in HET en door Isaiah Mustafa in het vervolg. 
 

Ralph Roberts 
  
Insomnia's hoofdpersoon, Ralph Roberts, verschijnt ook in de horrorroman Vel over been uit 1988. Mike Noonan, de 
protagonist van Vel over been, wordt gespeeld door Pierce Brosnan in de televisie miniserie uit 1998. In het boek 
ontmoet Mike Ralph, die met hem over zijn problemen praat en zegt: "Als het slapeloosheid is, kan ik meevoelen, 
geloof me." 

http://www.stephenking.nl/
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Elk Stephen King-personage in meerdere boeken 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Pennywise de Dansende Clown 
Pennywise de Dansende Clown, die technisch gezien niet eens zijn eigen personage is, maar slechts een vorm van 
‘HET’, een angstaanjagende kracht van het kwaad, is de iconische schurk uit de roman HET. King schreef de be-
ruchte clown ook kort in de sci-fi roman De Gloed uit 1987. Wanneer een personage genaamd Tommy Jacklin naar 
Derry gaat, denkt hij dat hij een clown ziet met zilveren ogen die ballonnen vasthouden en hem vanuit een riool-
afvoer aanstaart. In de roman 22-11-63 verschijnt Pennywise technisch gezien niet, maar het tijdreizende perso-
nage Jake Epping voelt de kwade aanwezigheid van ‘HET’ wanneer hij in Derry is en hoort zelfs zijn stem in zijn 
hoofd. 
Ook is het zo dat veel Stephen King-fans theoretiseren dat Pennywise eigenlijk hetzelfde personage is als de 
Scharlaken Koning, een schurk in de Donkere Toren-serie en de roman Insomnia. De theorie is dat de twee perso-
nages hetzelfde wezen zijn - een kwade kracht die de werkelijkheid probeert te vernietigen - die gewoon in ver-
schillende vormen verandert. 

Randall Flagg 
Randall Flagg is één van de meest bekende antagonisten van Stephen Kings multiversum. Hij verschijnt oorspron-
kelijk, beroemd, in de roman De Beproeving. Hij is een mysterieuze man die verschillende namen draagt en tallo-
ze verschijningen heeft. Hij heeft magische krachten en is in zijn kern slecht. In de miniserie van 1994 werd Flagg 
gespeeld door Jamey Sheridan en in de lopende miniserie speelt Alexander Skarsgård de rol van de schurk. De ver-
filming van 2017 heeft Matthew McConaughey in die rol. 
Flagg verschijnt ook in de roman De Ogen van de Draak uit 1986 als de belangrijkste antagonist, evenals in de boe-
ken van De Donkere Toren. En Flagg maakt talloze cameo's in andere King-verhalen. Soms heeft hij in deze ca-
meo's verschillende namen, maar ze hebben meestal de initialen R.F. Flagg neemt bijvoorbeeld het personage 
Richard Farris aan in de novelle Gwendy's Knoppendoos uit 2017, die King samen met Richard Chizmar schreef. 

http://www.stephenking.nl/
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Elk Stephen King-personage in meerdere boeken 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Dick Hallorann 
  
Dick Hallorann, de chef-kok van het Overlook Hotel, de setting van De Shining, is in de loop der jaren een geliefd 
personage geworden. Hij heeft ‘de shine’, een psychisch vermogen, en leert Danny Torrance hoe hij het ver-
mogen, dat hij ook bezit, moet gebruiken. Weetje: Hallorann overleeft het verhaal van King - maar werd gedood 
in Stanley Kubrick's film uit 1980. In de film speelde acteur Scatman Crothers Dick. 
Hallorann verschijnt in het vervolg op De Shining, de roman Doctor Sleep uit 2013. Maar daarvoor verscheen hij 
ook al in HET, wat plaatsvindt vóór de gebeurtenissen van De Shining. Hij was een legerkok en een vaste klant in 
een nachtclub in Derry; in het verhaal gebruikt hij zijn ‘shine’ om het leven van mensen binnen te redden wan-
neer racisten de club proberen af te branden. Eén van de levens die hij redt is Mike Hanlon's vader, Will. 

 

Father Callahan 
  
Kings personage Father Callahan verschijnt oorspronkelijk in de horrorroman Bezeten Stad uit 1975. Hij is een 
priester die worstelt met alcoholisme en ook tegen vampiers vecht. In de verfilming van het boek wordt Callahan 
gespeeld door James Cromwell. Callahan verschijnt ook in Kings De Donkere Toren-serie. Hij verschijnt in het vijf-
de deel om zich aan te sluiten bij de groep van hoofdrolspelers. Als hij opduikt, krijgen lezers een volledige be-
schrijving van wat hij heeft meegemaakt sinds ze hem voor het eerst leerden kennen in Bezeten Stad. 

 

 

http://www.stephenking.nl/
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Elk Stephen King-personage in meerdere boeken 
1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Cynthia Smith 
  
Het personage Cynthia Smith verschijnt oorspronkelijk in Kings roman Rosie uit 1995. Cynthia is een bijpersonage 
in dit boek: een vriend van de hoofdpersoon, Rose. Toch verschijnt Cynthia in de roman Desperation uit 1996 met 
een grotere rol. En in De Regulators, de roman uit 1996 die de metgezel of spiegelroman is voor Desperation, 
duikt ze weer op. In de televisiebewerking van Rose Madder uit 2006 wordt Cynthia gespeeld door actrice Kelly 
Overton. 

 

Ted Brautigan 
  
Ted Brautigan verscheen oorspronkelijk in Lage mannen in gele jassen, een novelle in de bundel Harten in Atlantis 
uit 1999. Ted is een helderziende die achtervolgd wordt door wezens die de ‘Lage Mannen’ worden genoemd. Uit-
eindelijk verschijnt hij ook in de laatste aflevering van De Donkere Toren. En het blijkt dat zijn terugkeer wat 
verwarring opheldert over wat er met hem is gebeurd in Harten in Atlantis. In de filmversie van het verhaal wordt 
Ted gespeeld door de legendarische acteur Anthony Hopkins. 
Het is duidelijk dat Stephen King zijn meesterlijke multiversum heeft geweven in een ingewikkeld web, met meer-
dere personages die buiten hun oorspronkelijke verhalen in andere verschijnen - in zowel kleine als grote rollen. 
Fans kunnen zeker verwachten dat de legendarische horror- en sci-fi-auteur zijn proces van eerbetoon aan zijn 
eigen eerdere werken voortzet, evenals het verbergen van slimme cameo's in zijn aanstaande boeken. 
 

http://www.stephenking.nl/
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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. De sluipschutter — Kuo-li chang (leesexemplaar) 

Prijsvraag mei 2021: De verloren leestekens 
Hieronder zie je de eerste paar zinnen van een bekend King-boek. We hebben alleen de spaties en 

leestekens tussen de woorden verwijderd, zodat er nu één lange letterbrij is ontstaan. Kun jij de 

zin ontrafelen en weet jij van welke King-titel dit de openingsscène is? 

 

OpdetweededagvandecemberineenjaarwaarineenpindaboeruitGeorgiazakendeedinhetWitteHuis 

branddeeenvanColoradosgrotevakantiehotelsotdegrondtoeafHetOverlookwerdalsgeheelverlor 

enbeschouwdNaeenonderzoekschreefdebrandweercommandantvanJicarillaCountydeoorzaakt 

oeaaneendefecteboiler. 

 

 

Laat ons weten uit welk boek deze zin komt, en stuur je oplossing vóór 20 mei 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.  

Deze  keer moest je de cryptische ‘tegenovergestelde’ titels vertalen. Hieronder de oplossingen: 
Vrijgelaten = Gevangen, De valse verliezer = De eerlijke vinder, Eerder = Later,  
Zuster Wakker = Dr. Sleep, Verduistering = Verlichting, De binnenzitter = De buitenstaander,  
Mevrouw BMW = Mr. Mercedes, Voor zonsopkomst = Na zonsondergang (dus NIET Schemerwereld!),  
Over doodgaan en tekenen = Over leven en schrijven en Hond uit de hemel = Kat uit de hel.  

Jullie vonden het erg leuk, en we kregen veel inzendingen, maar we trokken maar 2 winnaars:  
Marita de Boer uit  Leeuwarden maken we blij met het boek Nachtmerrie, en Wim den Oudsten uit 
Roermond met het boek Opgejaagd. 

Gefeliciteerd, het gewonnen boek komt zo snel mogelijk naar je toe!  
Niet gewonnen?   
Hieronder weer een nieuwe prijsvraag, met nieuwe kansen voor iedereen! 

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

in je bil! 
Nieuwsflits 

Door Mike Jones  

Firestarter start verfilmen 
De langverwachte reboot van Stephen King's Firestarter 
(Ogen van Vuur) gaat eindelijk gebeuren. Er is bevesti-
ging dat het filmen in juni van start zal gaan.  

 
De opnames voor de nieuwe verfilming van iconische 
horrorauteur Stephen King's Firestarter gaan officieel van 
start in juni. Fans van het sci-fi horrorverhaal hebben 
geduldig op de film gewacht sinds de aankondiging hele-
maal terug in 2010. Met een aantal teasers van de cast in 
de afgelopen weken, lijkt het project eindelijk vooruit te 
gaan. 

 
Het is geen geheim dat de eerste keer dat King's roman 
uit 1980 werd omgezet in een big screen feature deze er 
niet in slaagde om indruk te maken, noch op King, noch 
op het publiek in het algemeen. Met een cast bestaande 
uit Martin Sheen, Heather Locklear en een jonge Drew 
Barrymore, ontbrak het de film niet aan sterrenkracht, 
maar de grootste tekortkomingen leken te komen van 
een script dat alles negeerde wat King's oorspronkelijke 
verhaal zo spannend en intrigerend maakte.  

Het verhaal concentreert zich op een jong meisje, Char-
lie (Barrymore), wiens pyrokinetische gaven haar tot 
doelwit maken van het Departement van Wetenschappe-
lijke Intelligentie van de Amerikaanse regering, ook be-
kend als The Shop. De wens om van de gaven van het 
kind een wapen te maken, houdt Charlie en haar vader 
Andy op de vlucht, maar uiteindelijk vindt er een kracht-
meting plaats, waarbij Charlie haar pyrokinetische krach-
ten gebruikt om zichzelf te redden van overheidsagen-
ten. 
 
Met informatie over de aankomende remake die al jaren 
in kleine stapjes komt, zullen fans opgelucht ademhalen 
bij het nieuws van THR dat Firestarter aanstaande juni 
zal beginnen met de opanems. De informatie werd ver-
strekt tijdens een interview met producent Akiva Golds-
man, die niet zo ver ging om de opnamedatum in juni te 
garanderen, maar wel een ruwe schatting gaf. Voor de 
fans van King en de originele Firestarter-roman is dit het 
dichtste bij de officiële start van het project in meer dan 

een decennium.  

De nieuwe film heeft Zac Efron aan boord als Charlie's 
vader Andy, maar tot nu toe is de rol van Charlie nog niet 
gecast. Het is zeker een van de meest vitale  
elementen om een solide verfilming te maken, en fans 
hebben suggesties te over wie het meest geschikt zou 
zijn voor de rol. Maar zelfs als Goldsman's productie de 
best mogelijke Charlie kiest, is het bewerken van een 
King-roman in de loop der jaren voor velen een grote 
uitdaging gebleken. Het feit dat het script van de film 
naar verluidt meer trouw blijft aan het originele bronma-
teriaal is iets wat misschien vaker moet gebeuren bij 
King-verfilmingen. 

 
Op dit moment is er al zoveel tijd verstreken om  
Firestarter van de grond te krijgen dat sommigen het 
moeilijk vinden om te geloven dat het eindproduct het 
wachten waard zal zijn. De ontwikkelingshel is vaak de 
doodsklap geweest voor te veel projecten, maar in het 
geval van Firestarter is de grootste hoop dat het de kwa-
liteit van de bewerking uit 1984 overtreft. Er is natuurlijk 
geen garantie voor succes, maar op zijn minst zal deze 
nieuwe bewerking van Firestarter het publiek een kans 
geven om een King-bewerking te zien die ernaar streeft 
om zijn zeer unieke bronmateriaal eer aan te doen. 

    Firestarter is een van de laatste grote, al dan 
niet heruitgegeven, romans van Stephen King die 
klassiekers zijn geworden. Er zijn dingen die ik 

nooit zal vergeten van de originele film. Maar het 
week aanzienlijk af van het boek. Dus Scott Teems 
- die echt een geweldige schrijver is - schreef dit 

geweldige script dat veel dichter bij de roman 
staat, zowel wat betreft de gebeurtenissen als de 
toon. We beginnen met filmen over een maand of 

wat. Firestarter was altijd een van Stephen's meest 
intieme en affectieve horror, en ik denk dat pyro-
kinese echt een fascinerend idee is als het gaat om 

de expressie van verborgen gevoelens. 

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

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

 
5 halen, 4 betalen  

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

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

 MERCHANDISE & SPONSORING 

 M E I  2 0 2 1           1 8 E  J A A R G A N G  N R :  4       S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

 
HELP OOK DE FANCLUB DOOR JE AANSCHAF! 

 

 

 

Hebbedingetjes 
In onze fanclubshop vind je ook onze merchandise: 
winkelwagenmuntjes, 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 en extra dank aan mw. 
Vetter en MS Sentel voor de gulle gift! 

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

En nog veel  meer!! 

http://www.stephenking.nl/winkelen/winkeltjesuitleg.htm
http://www.marktplaats.nl/verkopers/9000342.html
http://www.stephenking.nl/winkeltjesuitleg.htm
http://www.stephenking.nl/
http://www.stephenking.biedmeer.nl
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1 april! Kik-

ker in je bil!

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 

From a Buick 8 

In 2002 brengt Cemetery Dance (US) voor het eerst een Stephen King-titel op de markt. 
Het worden drie verschillende edities van From a Buick 8 (Het geheim van de Buick).   
De Gift Edition (1.750) komt met een slipcase en dustjacket. De illustraties zijn van Bernie Wrightson en deze 
editie kostte $75,00.  
 

 

D
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De Signed Limited Editions (750)  
kwamen in een traycase en waren  
gesigneerd door Stephen King en  
Bernie Wrightson. Deze editie kostte  
$250,00. De Gift Edition is ongeveer  
$325,00 waard en de Signed Limited Edi-
tion $700,00. 

http://www.stephenking.nl/
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Signed Limited Edition 

Signeerpagina 

http://www.stephenking.nl/
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The Stephen King Collectibles  
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Voor de Lettered Edition (52) is gekozen voor een ander dustjacket en heeft Cemetery 
Dance een bijzondere luxe case gemaakt. Deze gaat naar boven open in plaats van de ge-
bruikelijke rechts naar links opening. De binnenkant is afgewerkt met satijn. En wat te 
denken van de kleur?! Een prachtig opvallend paars geheel. De prijs was $1.500,00 en op 
de verzamelmarkt brengt hij nu zo’n $2.500,00 op.  

Signed Limited Edition zonder dustjacket 

Lettered Edition 

http://www.stephenking.nl/
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The Stephen King Collectibles  
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Signeerpagina Lettered Edition 

Het boek zonder dustjacket 

http://www.stephenking.nl/
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Mark Stutzman en Glenn Chadbourne 
verzorgden, tegen betaling, een re-
marque in jouw boek.  

http://www.stephenking.nl/
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Terminologie:  

Slipcase:  Hoes waar je het boek in schuift, ter bescherming. 

Traycase: Box waar je het boek inlegt, ter bescherming. 

Dustjacket: Een stofomslag om het boek. 

Gift Edition: Een ‘opstap’ exemplaar in een grote oplage. 
Signed Limited Edition: Een genummerd exemplaar, wereldwijd kleiner in oplage dan een Gift Edition, dat is 
gesigneerd door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen. 
Lettered Edition: Een exemplaar met wereldwijd een zeer kleine oplage (26/52) aangeduid met een letter
(bijv. A of AA) dat gesigneerd is door Stephen King en door de artiesten die de illustraties verzorgen. 
Remarque: De artiest van de desbetreffende illustraties heeft een aparte unieke tekening in het boek gete-
kend.  

Mijn exemplaar: de Gift Edition 

http://www.stephenking.nl/
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Dark Tower verfilming 1 april! 
Kikker 

in je bil! 

(Opmerking van de redactie: als je de 'Donkere Toren'-serie 
nog nooit hebt gelezen, kan een en ander een beetje ver-
warrend zijn - maar (Graffiti) heeft hun best gedaan om 
het toegankelijk te maken voor degenen die niet bekend 
zijn met het de serie. En voor het geval je De Donkere To-
ren al gelezen hebt en meer wilt weten, heeft de geweldi-
ge Kingcast ook Glen Mazzara geïnterviewd over De Donke-
re Toren. Hoewel er enige overlap is tussen de twee, hopen 
we dat er genoeg verschillend materiaal is in beide om 
elkaar aan te vullen.) 
 
Glen Mazzara, ooit Walking Dead en Damien showrun-
ner, probeerde niet alleen Stephen King's uitgebreide 
epos The Dark Tower te bewerken; hij leefde en adem-
de de achtdelige serie meer dan drie jaar. En hoewel 
zijn pilot nooit het daglicht zag, blijft hij trots op zijn 
plannen voor het magnum opus van de Master of Horror. 
 

 
"De man in het zwart vluchtte door de woestijn, en de revolverheld volgde." 

Met deze iconische zin begint zowel The Gunslinger (de eerste van Stephen King's The Dark Tower romans) als de 
door Glen Mazzara gescripte pilotaflevering van de serie voor Amazon Prime Video, die, indien helemaal tot bloei 
gekomen, de hele saga in de loop van zeven jaar zou hebben aangepakt. "We wilden altijd het bronmateriaal res-
pecteren. Ik heb een regel ingesteld dat als iets in de roman gebeurt, we ons best doen om dat in de verfilming te 
laten gebeuren," zei Mazzara. “Dus als Roland (de titulaire revolverheld, die gespeeld zou worden door Sam Strike) 
Gabrielle (de moeder van Roland, gespeeld door Elaine Cassidy) neerschiet en haar doodt in het boek, dan is dat 
wat we gingen doen. Ik hoopte dat de fans onze zorg zouden waarderen. Ze hadden misschien hun twijfels over de 
casting, ze hadden misschien hun twijfels over sommige van onze keuzes, maar voor alles wat ik zou veranderen, 
had ik een reden. Ik had het gevoel dat het publiek dat niveau van bedachtzaamheid zou appreciëren."  
Toen The Dark Tower in eerste instantie werd bedacht voor het kleine scherm, was productiemaatschappij MRC de 
laatste hand aan het leggen aan de verfilming op groot scherm, geregisseerd door Nikolaj Arcel en met Idris Elba en 
Matthew McConaughey in de hoofdrollen. "Ze waren op zoek naar een model waarbij ze tegelijkertijd een filmfran-
chise en een tv-franchise hadden," zegt Mazzara.  

Het feest van de Kussende Maan op het Groene Hart Plein (met een Stuffy Guy aan de rechterkant) 
 
"Met wat ze hadden gedaan met de film - waar ze van plan waren om de verhaallijn van de volwassen Roland te 
gebruiken - hadden ze aangegeven dat ze wilden dat de tv-serie zou beginnen vanaf Tovenaar en Glas (het vierde 
boek in de serie, dat in feite dient als een prequel op eerdere romans). Ze wilden dat de tv-serie zich zou concen-
treren op de jonge Roland, en een oorsprongsverhaal zou zijn. Ik had wel wat materiaal gelezen, maar was niet 
bekend met het hele epos. Maar ik kon zien dat de valkuil was dat de serie gemakkelijk voorbijgestreefd zou kun-
nen worden door het mythologische aspect. En toen ik MRC ontmoette, zei ik dat we ons moesten concentreren op 
onze personages - maak er een karakterreis van en laat ze zich richten op Roland. Hij is de levensader van de serie. 
Ze vonden die aanpak goed, dus nam ik wat tijd vrij om een pilot te schrijven. Die pilot was hoe Roland aan zijn 
wapens kwam, hoe hij Marten (Roland's nemesis, de Man in het Zwart uit King's romans) vond in Gabrielle's kamer, 
hoe hij Cort (Roland's mentor) uitdaagde en achter Marten aanging. En dus werkten we aan een pitch, en we liepen 
ermee te koop in de lente van 2017." 
 

http://www.stephenking.nl/
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Dark Tower verfilming 1 april! 
Kikker 

in je bil! 

Terwijl ze de pilot aan studio's aan het aanbieden waren, 
gebeurde er iets dat hen dwong hun strategie te herzien. 
"We waren met kopers aan het praten en namen aanbie-
dingen aan net toen de film uitkwam," vertelt Mazzara. 
"Die film was dood bij aankomst - en we hadden zoiets 
van 'OK, nou weten we wat we niet moeten doen'. De film 
is een portaal-film; het is een stripboek-portaal-film. En 
dat was niet hoe ik de romans zag - ik zag de romans als 
een karakterstudie. In de pilot hebben we het niet eens 
over de Donkere Toren - Roland wordt gemotiveerd door 
de Gunslinger Code, niet de Donkere Toren. Hij zou de 
Donkere Toren pas zien in de Grapefruit (een van de der-
tien mystieke bollen die een integraal onderdeel vormen 
van King's romans) in aflevering zeven. Amazon vond het script goed, en ik had een verleden met enkele van de 
leidinggevenden daar. Ze kochten het, maar ze zeiden: 'We willen geen origineel verhaal. We willen iets waar men-
sen zich in moeten verdiepen en vragen moeten stellen; we willen het publiek niet met de lepel voeren. De serie is 
vreemd, en het is prima om voor die aanpak te gaan." 
 
Nu het potentieel voor een parallelle filmfranchise wel volledig verdwenen was, kreeg Mazzara de kans om de pilot 
volledig te herstructureren als een manier om het startschot te geven voor een verhaal dat uiteindelijk King's hele 
epos zou kunnen omvatten. 
 
"Ik had niet het gevoel dat The Gunslinger zou werken als een eerste seizoen. Het zou geweldig zijn op film, maar 
ik was bang dat het publiek het niet zou begrijpen en niet in staat zou zijn om in Roland te investeren. Hij slacht 
een stad af, laat een kind doodvallen en voert een abortus uit met een pistool. Het einde is een beetje verwarrend. 
Ik was bang dat we geen tweede seizoen zouden krijgen," zei hij. 
 
"Ik had het gevoel dat het verhaal van de Grapefruit en Roland die over de Donkere Toren leerde, ons veel zou ge-
ven om mee verder te gaan en voor het publiek om in te investeren. Dus stelden we een schrijverskamer  
samen, en huurde ik twee schrijvers in. We kwamen op het idee om ons verhaal op te pakken een paar dagen nadat 
Roland zijn geweren had en achter Marten aanging. Dus dat was al gebeurd. Dus, we zouden dat deel van het ver-
haal pakken en het verbinden met het Hambry-verhaal (de locatie waar het grootste deel van Tovenaar en Glas zich 
afspeelt), en Roland naar Hambry laten gaan om Marten te vinden. Roland die wraak zoekt is een krachtige motor 
voor de serie, en we gingen Hambry gebruiken als ons toneel. Ik vond het nog steeds belangrijk om met Roland te 
beginnen en de wereld van Gilead uit te leggen, de wereld van de revolverhelden en Roland's eerste ka-tet (de 
groep die hem vergezelt)." 
 
Met de basisstructuur op zijn plaats, begon Mazzara te werken aan de eerste twee scripts. "Toen we ze aan het 
budgetteren waren, bleken ze onbetaalbaar te zijn," zegt hij. "Het zou tientallen miljoenen dollars gekost hebben. 
Het is een historisch stuk; je moet alle kostuums maken, je moet alle wapens maken - elk stuk uitrusting moet per-
soonlijk ontworpen worden voor de serie." Uiteindelijk koos Amazon voor een pilot van één aflevering die in Kroatië 
zou worden opgenomen. 
 

 
... en de revolverheld (Sam Strike) volgde. 
 
De aflevering begint met een moment rechtstreeks uit The Gunslin-
ger: Roland (Sam Strike) achtervolgt de Man in het Zwart, Marten 
Broadcloak (Jasper Pääkkönen), reizend door een uitgestrekte en 
tijdloze woestijn.  
 
We ontdekken al snel dat Roland uit is op wraak nadat hij ontdekt 
heeft dat Marten zijn moeder, Gabrielle (Elaine Cassidy), heeft ver-
leid. Nadat hij van uitputting in elkaar is gezakt, neemt een vreem-
deling Roland mee voor de nacht en wordt hij door Roland gedood 
nadat hij bezeten lijkt te zijn door Marten. Van daaruit begeeft de 

pilot zich op het terrein van Tovenaarsglas - Roland reist naar Hambry, waar hij Susan Delgado (Joana Ribeiro) ont-
moet. Hoewel Susan zal worden overgedragen aan de burgemeester van Hambry om zijn nieuwe minnares te wor-
den, komen de twee met elkaar in contact. 
 
In de stad wekt Roland al snel de woede op van enkele plaatselijke inwoners, waaronder de mislukte revolverheld 
Eldred Jonas (Michael Rooker), een groep die bekend staat als de Big Coffin Hunters. Ondertussen verlaat Gabrielle 
Gilead om Roland te zoeken, net als Roland's Ka-tet. Voor Mazzara was de canon van fundamenteel belang - hoewel 
er ruimte was om de personages van King uit te breiden. 
"Er zitten veel gaten in en veel dingen zijn open voor interpretatie," vertelt hij. "Een van de dingen waar ik enthou-
siast over was, was het schrijven van scènes voor de Raad van Eld - omdat we niet echt een idee krijgen van wie de 
andere revolverhelden zijn. Marten verdwijnt lange tijd uit het verhaal, dus een van de dingen die we wilden doen 
is laten zien hoe Marten de Man in het Zwart wordt, Rudin Filaro. Ik wilde die transformatie laten zien aan het ein-
de van seizoen één. Het personage van Gabrielle heeft ook veel gaten, en ik wilde dat ze een echt personage zou 
zijn, zodat wanneer ze sterft aan het einde van seizoen twee, de harten van het publiek breken. Andere keren 
moet je het verhaal veranderen omdat je het in een ander medium vertelt - het seriële tv-format is anders, en je 
moet dat beest voeden." 
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De focus op Roland's reis, zegt Mazzara, hielp het verhaal te 'aarden'. "Het in chronologische volgorde zetten is aar-
dend omdat het zo'n raar verhaal is; het heeft zo'n rare toon. Het kan verwarrend zijn, weet je? Je vraagt je af wel-
ke wereld dit is; is het de toekomst, is het het verleden? Je kunt niet zomaar een serie maken die mensen willen 
zien die de romans al gelezen hebben - je moet een serie maken die iedereen begrijpt. Je zult de stukken moeten 
verplaatsen om dat te laten werken. De makkelijkste manier om dat te doen was om bij het begin te beginnen met 
Roland, te laten zien dat hij is opgevoed met deze code en deze idealen. Want Gilead is als Camelot. Dus wilden we 
zijn relatie met zijn vader, met zijn moeder en met zijn jonge ka-tet laten zien. Dat zijn allemaal belangrijke rela-
ties. Een ander ding dat we deden - toen we de twee vrouwelijke ka-tet leden toevoegden, Jamie (Joanna McGib-
bin) en Ileen (Daisy Fairclough), waren de beste actrices voor beide rollen zwart. Ik dacht dat we daar iets interes-
sants konden doen; als we hun persoonlijkheden voorwaarts zouden differentiëren, zouden zij de gespleten per-
soonlijkheden in Susannah (een toekomstig ka-tet lid) kunnen zijn. Het idee was dat iedereen in zijn jeugdka-tet 
later vertegenwoordigd zou zijn - Cuthbert (Khalil Madov) zou dingen kunnen gaan zeggen die doen denken aan Ed-
die (een ander lid van Roland's toekomstige ka-tet), Alain (Frankie Fox) zou doen denken aan Jake (een ander lid 
van het toekomstige ka-tet)." 
 
Mazzara zegt dat trouw aan de bron ook van cruciaal belang was, vooral wanneer er gaten moesten worden opge-
vuld. "Ik werd een student van de mythologie, en ik las de hele saga meerdere keren. We hebben ook een consul-
tant ingehuurd - Robin Furth. Robin was lange tijd de assistente van Stephen King en was de bewaarder van de 
overlevering geworden. Ze schreef de Marvel graphic novels; ze schreef de Concordance. Ze kent de wereld, ze 
kent de mythologie. Ze was actief betrokken bij het hele proces. Ik ontmoette haar in Londen, waar ze woonde, en 
ze kwam naar de set in Kroatië. We wilden het goed doen, dus als ik een vraag had, belde ik haar en vroeg het 
haar. We namen geen beslissingen over mythologie of overlevering zonder haar eerst te raadplegen." 
 
De casting, aldus Mazzara, was een uitputtend proces. "Ik had een fenomenale casting director in Londen - Priscilla 
John. In mijn laatste serie vond ze mijn Damien (Mazzara's laatste serie, Damien was een bewerking van de Richard 
Donner-klassieker The Omen die zich concentreerde op de volwassen jaren van de titulaire anti-christ). We zochten 
over de hele wereld - we hebben gecast vanuit LA, New York, Londen, Parijs, Madrid, Mexico City, Australië... Jo-
ana Ribeiro, we hebben gecast vanuit Portugal. We zagen honderden mensen voor bijna elke rol - het was een 
nauwgezette zoektocht. Het ging er niet zozeer om of ze eruitzagen zoals mensen zouden verwachten dat die per-
sonages eruit zouden zien - het ging erom de mensen te vinden die het beste in die personages konden kruipen, en 
uiteindelijk heb ik alle acteurs gekregen die ik wilde." 

Susan (Joana Ribeiro) gaat Rhea's huisje binnen. |    Het heksenpapiertje dat Susan aan burgemeester Thorin geeft. 
 
Om de visuele stijl te laten passen bij zowel de omvang als de toon van Kings serie, wendde Mazzara zich tot de 
Australische regisseur Stephen Hopkins. "We spraken met een aantal regisseurs, echt getalenteerde mensen. Maar 
velen van hen waren erdoor geïntimideerd," zei hij.  
 
"Ze waren geïntimideerd door de omvang van wat er gebouwd moest worden, het ontwerpproces, dat alles. Stephen 
Hopkins was het meest speels, en hij begreep ook dat het vreemd zou worden, dat de toon niet zou kloppen. Hij 
heeft meer ervaring dan elke andere regisseur waar ik mee heb gewerkt. Hij heeft big-budget films gedaan, low-
budget films, sportfilms, grote pilots en commercials. Zijn deal werd op een zondag gesloten, en ik stelde voor om 
naar Kroatië te gaan om te scouten. En hij zei, 'Ik heb een paar dagen nodig om in te pakken - laten we vrijdag 
gaan... Ik kan voor een paar maanden naar Kroatië verhuizen. We werkten nauw samen. Het vinden van locaties 
zou een enorme tijdsinvestering worden, dus hij was daar erg bij betrokken. Tegelijkertijd keek ik naar kostuums, 
wat op zich al een uitdaging was omdat we probeerden iets nieuws te doen dat een beetje vreemd was, niet te ver 
van wat mensen verwachtten. Hij had ook een geweldig proces met de acteurs en het repeteren met hen - het ging 
niet over het uitvoeren van regels. Hij ging gewoon met ze zitten en besprak de personages, wat ze wisten, waar de 
hele wereld over ging. Hij stond erg open voor dat soort dingen." 
De opnames, vertelde  Mazzara, waren zwaar. "Het was een fenomenale ervaring en een geweldige opname, maar 
het was een moeilijke opname," zei hij. 
Roland’s ka-tet, Ileen Ritter (Daisy Fairclough), Jamie DeCurry (Joanna McGibbon), Cuthbert Allgood (Khalil Ma-
dovi) and Alain Johns (Frankie Fox) 
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"Onze basis was in Rijeka, een stad in Kroatië, en we zouden iedereen verhuizen naar Split. Het was een enorme 
verhuizing, en de week voordat we zouden beginnen met filmen, nam onze AD ontslag. Hij zei dat het project te 
groot was; het kon niet werken. Dus onze tweede AD stapte in om dat gat te vullen. En toen ontdekte de arme man 
dat zijn dochter kanker had, dus moest hij weg. Hij was echt toegewijd en bood aan om te blijven tot we iemand 
gevonden hadden en wij zeiden: 'Nee - je moet vertrekken!' Dus Stephen belde een man genaamd Cliff Lanning, die 
net Kingsman 3 had opgenomen. Cliff en Stephen hadden allebei gewerkt met onze cinematograaf Peter Levy. Hij 
arriveerde in Kroatië de dag voordat we zouden beginnen met filmen, stapte in en deed geweldig werk - hij was 
een van de beste AD's waar ik ooit mee heb gewerkt. Toen, op de eerste dag van de opnames, goot het gewoon - 
het was het slechtste weer dat Split in 73 jaar had gezien. We zaten dagenlang in onze trailers terwijl het regende, 
en ik kon gewoon voelen dat mijn carrière door het toilet werd gespoeld - en dit was na twee uur rijden om op de 
locatie te komen, en nog eens twee uur om weer thuis te komen; het was zo ver van alles. Maar Stephen was altijd 
positief, en altijd optimistisch. Hij zei altijd: 'Geweldig, er is een wolkbreuk, laten we deze opname maken'. Ste-
phen, Cliff en Peter hebben ons door dat alles heen geholpen - ze waren fenomenaal. Op een bepaalde manier 
voelde het een beetje als een rondtrekkend circus - we hadden topmensen die leuk en creatief waren. Het was echt 
ingewikkeld en betrokken, en het was zo'n over-the-top ervaring - we voelden ons allemaal gewoon gelukkig om er 
deel van uit te maken."       Eldred Jonas en de Grote Coffin Hunters 
De crew mixte praktische en computer-gegenereerde effecten om de 
epische look van de pilot te leveren. "Onze Visual Effects Supervisor, 
Nathan McGinnis, is briljant. Hij heeft met iedereen gewerkt en ge-
bruikte een techniek die fotogrammetrie heet, waarbij ze  
drones de lucht in sturen om verschillende omgevingen in kaart te 
brengen. Zo kregen we de omgevingen voor de woestijnscènes in de 
opening. Mijn ding is dat als ik iets schrijf, ik het beschrijf en dan 
laat ik de artiest dat interpreteren. Stephen en Nathan hebben die 
elementen echt ontworpen omdat we wilden dat Roland door drie 
verschillende soorten woestijn zou gaan. En dan was er nog Hambry 
Square. Dat was helemaal volgebouwd; niemand had ooit zoiets ge-
zien. We hadden daar 700 mensen voor op de set."  Tijdens de opnames zei Mazzara dat hij altijd naar het epos als 
geheel keek en niet alleen een pilotaflevering. 

 
De grote Coffin Hunters laten Sheemie (Daniel Lau-
rie) struikelen in Traveller's Rest 
"Ik begon de hele serie in mijn hoofd te visualiseren, 
en als Roland uiteindelijk de Donkere Toren binnen-
gaat, gaat hij langs iedereen die hij in zijn leven is 
tegengekomen. Wanneer hij die laatste kamer bin-
nengaat, lust hij terug naar de woestijn.  Dus in dat 
eerste shot in de pilot, kijkt Sam Strike rond. In 
mijn gedachten komt hij net uit een lus. Ik wilde 
teruggaan naar dat shot voor het laatste shot van de 
serie. Niet het seizoen, de serie. En op een gegeven 
moment in de serie, rond aflevering 304, zou ik de 
grote slag om Jericho Hill houden. Ik had al notities 
over waar de mensen waren en hoe dat zou aflopen. 

Ik had de hele inhoud al in mijn hoofd. Ik had ook een uniek contract met SAG-AFTRA uitgewerkt waarbij ik opna-
mes zou maken van iedereen die ooit aan de serie had meegewerkt en die opnames in een bestand zou zetten zodat 
wanneer Roland door de Tower gaat en iedereen ziet, het geen flashback is; het is geen hergebruikt beeldmateri-
aal. Dus ik dacht echt aan de totaliteit van het ver-
haal."  
Ook de locaties leverden veel inspiratie op. "Een van 
de dingen waar ik echt trots op ben is de wapen-
kast," zegt Mazzara. 

Marten Broadcloak 
 
"Die was geïnspireerd op een echte kast die we in 
een museum in Dubrovnik hadden gevonden toen we 
aan het scouten waren. Het was een ingewikkeld 
uitziend apparaat, en ik dacht dat het een fantasti-
sche toevoeging zou zijn. Wat er in mijn hoofd ge-
beurde, was dat Roland werd opgevoed door 'de co-
de'. Deze code is wat de orde in deze wereld vestig-
de - toen Arthur Eld de revolverhelden vestigde, 
vestigde zijn ethische code die wereld. Want op een gegeven moment waren er monsters, en die verlieten die we-
reld en er werd een orde geschapen. En die orde heeft stand gehouden. Maar Roland schendt die code, want als hij 
zijn pistool gaat halen, gaat hij te vroeg - en hij gaat ook voor wraak. Hij gaat zijn wapens niet halen omdat hij ze 
verdiend heeft; hij gaat ze gebruiken om Marten te doden. Als hij de wapenkast opent, zien we dat de versnellin-
gen verschuiven, en dan gaat de wereld verder. Dus in de pilot zijn er constant beelden van wielen, tandwielen, 
veel draaien. We waren nooit van plan om het uit te leggen, maar ik belde Robin (Furth), en ze zei dat het logisch 
was - dus we dachten erover op een zeer metafysisch niveau omdat deze ingewikkelde mythologie verbonden is met 
onze hoofdrolspeler. Roland is het belangrijkste personage in de saga; hij is degene die de top van de Donkere To-
ren bereikt, hij is de enige die de bovenste kamer kan betreden - en als hij in de bovenste kamer is, gaat het ver-
der." 
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Terwijl de opnames in Kroatië aan de gang waren, werkte Mazzara's schrijverskamer aan scripts voor de rest van 
het seizoen, voor het geval de serie zou worden opgepikt. "Dus de opnames waren van april tot mei. Daarna, van 
juni tot december, monteerden 
we de pilot, deden we visuele 
effecten, en componeerde Bear 
McCreary de muziek." 
                       
"Toen begon ik de rest van de 
scripts te herschrijven - op-
nieuw afbreken en herschrij-
ven... omdat de originele 
scripts geschreven waren voor-
dat we de cast van de show 
hadden. Ik had nu acteurs aan 
wie ik kon schrijven, en ik had 
een beter begrip van de serie. 
Het was de bedoeling om acht 
afleveringen in het seizoen te 
doen, en ik zat midden in afle-
vering zeven toen ik te horen 
kreeg dat de serie niet door-
ging."    Roland Deschain 
 
Het lot van de film, zegt Mazzara, was slechts één element in de ondergang van de serie. "Amazon is ook bezig met 
Wheel of Time, ze zijn bezig met Lord of the Rings - dit zijn grote, dure series. Die van ons was waarschijnlijk niet 
zo toegankelijk - het was een vreemde wereld - dus het kwam met een groter risico." 
Uiteindelijk blijft Mazzara filosofisch over de ervaring. "Ik kan niet zeggen dat ik er spijt van heb. Ik ben blij met 
wat we gedaan hebben," zegt hij. 

 
Steven Deschain (Jerome 
Flynn) betreedt de poorten van 
Gilead 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Ik heb een geweldige creatie-
ve ervaring gehad. Als schrij-
ver, als producent wil je wer-
ken aan goed materiaal, en je 
wilt werken met goede men-

sen. Dat heb ik gekregen. Wat er later gebeurt - wat de studio's of streamers ermee doen, hoe het publiek reageert 
- dat heb ik niet in de hand. Ik heb mijn best gedaan. Gezien de coronavirus pandemie, zou ik niet verbaasd zijn 
geweest als we begonnen waren met opnames (voor een volledige serie) en toch werden stilgelegd. Met Damien had 
ik een even groot verhaal uitgewerkt, en dat werd maar één seizoen. Dus je neemt wat je kunt krijgen - dat is de 
business. Ik ben dankbaar dat ik zoveel tijd in Mid-World heb kunnen doorbrengen; ik was er drie jaar. Ik heb er 
niet meer dan een jaar aan gewerkt, en ik heb nog steeds shots in mijn hoofd; dat niveau van detail is er nog 
steeds. Ik ben wel teleurgesteld dat de mensen het niet te zien zullen krijgen. Als de pilot ooit zou worden uitge-
bracht, denk ik dat mensen het zouden waarderen. Ik denk dat ze het niveau van zorg, het niveau van detail en het 
werk dat zat in het maken van een meeslepende ervaring die echt verbonden was met de personages, zouden waar-
deren."  
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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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LUCKEY QUARTER 

Dit keer de antwoorden 
van:  

 

Arnold 
le Febre 

 
Luckey Quarter staat 
letterlijk vertaald voor 
gelukskwartje, of geluks-
hoekje. De naam voor 
deze rubriek is natuurlijk 
gebaseerd op het verhaal 
van Stephen King (uit 
Alles is Eventueel). Als 
jouw e-mailadres uit ons 
nog steeds groeiende 
adressenbestand wordt 
gehaald, is dat met recht 
een gelukkig hoekje  
geweest! Want iedereen 
die staat ingeschreven 
om ons magazine te  
ontvangen heeft daar-
door kans om de ‘Luckey 
Quarter email’ van de 
fanclub te ontvangen. We 
trekken elke maand uit 
dit bestand willekeurig 
een e-mailadres.  

Je krijgt altijd een prijs
(je) voor je deelname. 
Die zal elke keer weer 
anders zijn en je ziet 
vanzelf welke verrassing 
er bij je op de mat valt 
als je meedoet!  

 

Arnold krijgt wat  
fanclub merchandise 
toegestuurd en zo’n 
mooie fanclubuitgave 
voor in zijn verzame-

ling! 

Hoe lang ben je al King-fan, Arnold en hoe komt dat zo?  

Het begon allemaal toen ik een jaar of 12 was en ik op mijn vaders nachtkastje Kings De Gloed 
(1987) zag liggen. De cover, met daarop een donkerharige vrouw met groene laserogen, intri-
geerde me en ik begon te lezen – en kon niet meer stoppen. De daaropvolgende jaren las ik fana-
tiek alles wat King publiceerde (De Gloed bleek bij lange na niet het beste boek in zijn oeuvre te 
zijn) en de titels die hij tipte in onder meer Danse macabre en Over leven en schrijven. Nog al-
tijd lees ik trouw alles wat King (in het Nederlands) publiceert.  

Werk: Ik werk als platformmanager van de vakuitgaves Entertainment Business / EB Live en 
ChannelConnect. Daarnaast ben ik oprichter van een website, waar je artikelen en interviews 

vindt over films en boeken in het fantastische genre.   

Leeftijd: 45                                   Woonplaats: Hilversum 

Wat is je favoriete boek en waarom?  
Het is een geweldig boek, waarin King op een geniale manier met meerdere verhaallijnen speelt 

en heen en weer schakelt tussen verleden en heden. Een sleutelroman in Kings oeuvre, als je het 
mij vraagt. Maar tegelijkertijd ken ik geen andere schrijver met zoveel klassiekers op zijn naam. 
De beproeving, de Donkere toren-cyclus, Lisey’s verhaal, Harten van Atlantis, Duma en recent 

nog Het instituut - de lijst is eindeloos.   

Wat is je favoriete film en waarom?  
Met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat ik de King-verfilmingen niet heel erg 

goed bijhoud. Ik heb nog een grote slag te slaan. De laatste King-verfilming die ik heb gezien was 
Dr. Sleep.   

Welk boek of film ontbreekt nog in je verzameling?  
Ik kan zeggen dat ik behoorlijk compleet ben. In november zijn we verhuisd (zie foto) en toen ik 

besloot om al mijn King-boeken eens te sorteren en uit te zoeken, bleken het er behoorlijk wat 
te zijn - tot grote verbijstering van mijn vriendin. Ook King-biografieën en naslagwerken als de 
Donkere Toren Concordantie en Het Stephen King Universum staan op de plank. Ik lees King ove-

rigens alleen in het Nederlands. Voor King-verfilmingen schakel ik over naar een streamingdienst. 
De comics laat ik eveneens grotendeels aan me voorbijgaan (hoewel ik de Nederlandse versie van 
Creepshow wel in mijn bezit heb.)  

Welke andere schrijvers lees je wel eens? 
Dat is heel gevarieerd en gaat van Thomas Olde Heuvelt, Clive Barker, Johan Klein Haneveld en 
Tais Teng via Jay Kristoff, Stephen Chbosky, Frank Herbert, Nora K. Jemisin en Tad Williams naar 

dichters als Ingmar Heytze en Lucebert. Eigenlijk lees ik alles wat los en vastzit…  

Hoe ben je met de fanclub in aanraking gekomen? 
Ik zocht naar een overzicht van Stephen King-boeken in het Nederlands en die vond ik op jullie 
site. Ga zo door, zou ik zeggen!   

Wat zou je aan Stephen King willen vragen?  

Ik zou mijn dochter van 3 (bijna 4) graag langzaam willen blootstellen aan het King-virus; je kunt 
er immers niet vroeg genoeg mee beginnen... Ik zou Stephen King willen vragen of hij plannen 
heeft voor een kinderboek? Ogen van de draak en Silver Bullet kun je met een beetje goede wil 

ook scharen onder de noemer ‘jeugd’, maar volgens mij zijn er geen King-boeken voor de echt 
jonge lezers verschenen?  (note redactie: Charlie the Choo Choo, maar dat is er niet in NL) 

Heb je nog tips of suggesties?  
Technisch misschien een uitda-
ging, maar het zou leuk zijn om 
bijvoorbeeld het Dollarbaby 
Filmfestival (tegen betaling) 
ook online bij te wonen. 
(Helaas… het is een ‘we hebben 
geen rechten’ kwestie…) 

Eindelijk ontvingen we weer 
eens een bijdrage voor  

Lucky Quarter!   

Deed je nog niet  
eerder mee en wil je graag 
nog een bijdrage leveren?  
Dat kan! Kijk hier voor de 
vragen, regels en waar je 

heen mag sturen. 

http://www.stephenking.nl/
http://www.VreemdeWerelden.com
https://www.stephenking.nl/skfnieuw/kings-things/luckey-quarter-vragen/


 

 

 M E I  2 0 2 1           1 8 E  J A A R G A N G  N R :  4       S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Pagina 28 

 M E I  2 0 2 1           1 8 E  J A A R G A N G  N R :  4       S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  
 

http://www.stephenking.nl/


 

 Pagina 29 

door Chrissy  

   BOEKRECENSIE 

Later van Stephen King 

 

 
door Jan 

Oorspronkelijke 

titel:  

Later 

Auteur:  

Stephen King 

Uitgever:  

Boekerij 

 

Jaar van uitgifte:  

2021 

Aantal pagina’s:   

266 

ISBN:  

9789022592809  

Link/urls:  

Uitgeverij 

7,5 

 M E I  2 0 2 1           1 8 E  J A A R G A N G  N R :  4       S T E P H E N  K I N G  F A N C L U B  

Jamie Conklin is de zoon van een alleenstaande 
moeder. Als kind heeft hij ontdekt dat hij de gave 
heeft om dode mensen te kunnen zien en met hen 
te spreken. Daarbij heeft hij gemerkt dat als hij de 
dode iets vraagt, deze naar waarheid moet ant-
woorden. Als zijn moeder een relatie krijgt met 
een agente van de politie, ontdekt deze agente het 
geheim van Jamie. Aanvankelijk gebruikt ze de 
gave van Jamie om een misdaad te voorkomen, 
maar dan neemt haar eigen belang de overhand … 
 
Het gegeven van een kind dat doden kan zien, zullen 
de meesten van ons kennen uit de film The sixth sen-
se, waarin de jongen Cole Sear doden kan zien (“I see 
dead people”). Dat heeft natuurlijk ook King beseft, 
er wordt zelfs een referentie naar de film gemaakt. 
Opvallend is ook dat zowel Jamie als Cole  een al-
leenstaande moeder hebben, en zij beide uiteindelijk 
iemand buiten hun familiekring in vertrouwen nemen 
om hun geheim te vertellen. 
 
Later is geschreven in de ik-vorm. In het boek kijkt 
de nu 22-jarige Jamie terug op gebeurtenissen uit 
zijn jeugd. De ik-vorm zorgt ervoor dat je snel een 
klik voelt met Jamie, en je je snel vertrouwd maakt met 
dit karakter. Toch krijgt Jamie voor mij niet echt diep-
gang. We weten uit de verleden dat King echt in staat is 
om kinderen overtuigend en met diepgang neer te zetten 
(denk aan Jake Chambers, Jack Sawyer, Trisha McFarland 
of de kinderen van de Losers Club), maar dit niveau haalt 
Jamie helaas nauwelijks.  
 
De gebeurtenissen volgen elkaar snel op; geen lange be-
spiegelingen of trage scènes. Als je eenmaal aan het 
verhaal begint, lees je vlot door. De opbouw in vrij kor-
te, overzichtelijke hoofdstukken maakt dat je steeds 
denkt “nog één hoofdstuk dan”, en voor je het weet ben 
je door het boek heen. King zou King niet zijn als er dan 
nog een verrassend slot komt. Echt spannend of eng, 
zoals het recente Het instituut, wordt het echter niet, 
ook al benadrukt Jamie diverse keren dat zijn verhaal 
toch echt een horror-verhaal is. 
 
Jammer is dat sommige gebeurtenissen wel erg 
‘gemakkelijk’ verlopen. Elk normaal kind dat de gave van 
Jamie heeft, zou waarschijnlijk getraumatiseerd raken, 
maar Jamie neemt het op een bijna nonchalante wijze 
voor lief. Ook de ogenschijnlijke berusting van Jamie als 
agente Liz hem feitelijk ontvoert voor een bezoek aan 
drugsdealer Marsden, en de bijna nonchalante manier 
waarop de politie uiteindelijk deze Marsden-case afhan-
delt, komen wat ongeloofwaardig over. Ook in andere 
recente boeken (met name Gwendy’s Knoppenkist) heb 
ik King erop betrapt dat hij ontwikkelingen in zijn verha-
len wel erg gemakkelijk neemt. De titel Later komt op 
mij wat gezocht over. Als je als 22-jarige een boek over 
je jeugd schrijft, is het nogal voor de hand liggend dat 
het woord ‘later’ daar vaak in voor komt. King laat Ja-
mie het woord zo vaak benadrukken, dat het bijna lijkt 
alsof hij zichzelf ervan wil overtuigen dat het een goede 
titel is. Al met al vraag ik me dan ook af of ‘de meester’ 
niet wat gemakzuchtig aan het worden is. Dat is op zich 
geen schande als je al zoveel origineels geschreven hebt, 
maar het dempt de hooggespannen verwachtingen die ik 
(meestal terecht) in het verleden altijd bij nieuwe uitga-
ven had. Later is beslist een onderhoudend en leesbaar 
verhaal, maar de beoordeling stokt voor mij bij een 7,5. 

http://www.stephenking.nl/
http://www.boekerij.nl
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FILMRECENSIE 

Friday the 13th (2009) 
door Jeroen  

Regie:  
Marcus Nispel 

 
Genre:  
Horror 

Cast:  
Jared Padalecki 
Derek Mears 
Amanda Righetti 
en anderen 

Film gebaseerd op: 
Friday the 13th 

Jaar van uitgifte:  
2009 

Speelduur:  
97 minuten 

 

 
 
 

Een groep jongeren trekt de bossen rondom Crystal Lake in, 
waar een groot aantal wietplanten zou groeien. Er dwaalt 
echter een zieke geest rond die de jongeren één voor één 
op gruwelijke wijze afslacht. Zes weken later trekt een 
groepje vrienden in een luxe vakantievilla om even te ont-
snappen aan het dagelijkse leven. Ze komen in contact met 
Clay, een jongen die op zoek is naar zijn zus die zes weken 
daarvoor op mysterieuze wijze in de omgeving van Crystal 
Lake verdween. Wanneer Clay met een meisje uit het vrien-
dengroepje op onderzoek uitgaat, in de hoop zijn zus terug 
te vinden, doen ze een verschrikkelijke ontdekking.……… 

Friday the 13th draait ondertussen alweer heel wat jaartjes 
mee. Sinds 1980 zijn er een hele stapel films uitgekomen met 
Jason Voorhees in de hoofdrol. De ene wat beter dan de andere. 

Nu bleek er in 2009 een remake gemaakt te zijn; na het kijken 
van de film blijkt het niet echt een remake te zijn maar meer 
een modern vervolg op het origineel uit 1980.  

Camp Crystal Lake staat al jaren leeg en is zwaar in verval ge-
raakt. Rondom Crystal Lake zijn een aantal luxe vakantie huisjes 

gebouwd. Een groep jongeren gaat kamperen in de bossen bij Crystal Lake omdat ze gehoord 
hebben dat er een grote wiet plantage verstopt is in het bos. Uiteraard vinden ze deze plantage, 
maar ze vinden ook nog iemand anders. Jason vermaakt zich prima met deze jongeren en houdt 
zijn reputatie in ere.  

Clay is de broer van één van de verdwenen meisjes 
en hij gaat op zoek naar zijn zus. Uiteraard stuit 
ook hij op Jason Voorhees.  

Ik denk dat ik niemand meer uit hoef te leggen dat 
Jason vroeger op Camp Crystal Lake gepest werd en 
verdronk waarna hij later wraak begon te nemen op 
tieners rondom Crystal Lake.  

Ik ben zelf niet zo kapot van alle remakes of het 
afstoffen van klassiekers. Vaak gaat het toch ten 
koste van het verhaal. Bij deze film viel dat geluk-
kig mee. De echte slasher clichés bleven bewaard en er was net genoeg gemoderniseerd om het 
nog origineel te laten voelen, dat is knap gedaan. Stephen King heeft een jaar later nog wat 
tweets de wereld in gestuurd waarin hij liet weten dat hij graag Jason zijn kant van het verhaal 
zou willen vertellen. Dat is een film die ik dan heel erg graag wil gaan kijken.…. 

 

http://www.stephenking.nl/


 

 

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

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

Utrecht.  

Handig om te weten 
www.stephenking.nl 
 
Contact  

 
Fanclubmerchandise en verkoop 
 

Het StephenKingFans winkeltje  
 
Kings Things Archief 

 
Het Forum 
 

Facebook 
 

Kings Things  
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Mirjam Lichtendonk, Marco Althuiszes, 
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