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Horrify is een streamingsdienst met alleen maar horror- en suspense films. We vroegen 

de hoofdredacteur, Johan de Joode, of hij het leuk zou vinden om ook in onze Kings 

Things af en toe een stukje te schrijven over horrorfilms en wat hij daar als horrorfan (en 

King-fan) van vindt. Hier vind je zijn eerste bijdrage. 

HET 

Op de middelbare school kwam ik ook voor het eerst in aanraking met Stephen King. De 

school wist ons te paaien door maximaal twee boeken van hem toe te staan op onze lijst. Één voor onze lijst  

Nederlands en één voor Engels. Ik koos toen voor The Shining voor Engels en HET voor Nederlands. Iedereen had het 

tenslotte over HET/It en ik wilde wel eens weten wat het precies was. Ik dacht namelijk in eerste instantie dat het 

over een moordenaar zou gaan die zich verkleedde als clown. God, wat had ik het mis….  

 

Het lezen van HET was een behoorlijk opgave. Ik was wel gewend om dikke pillen te lezen, maar ik merkte dat King 

het met HET wel heel erg bont maakte met wat ik altijd noem ‘het gelul’: het typische van King om alle gedachte-

gangen bij een gesprek tussen twee individuen ook uit te schrijven viel mij zwaar. Dat het gebeurt, is niet zo raar in 

de literatuur, maar in HET ging King wel heel erg los. Toch greep het verhaal mij enorm. In  

gedachten zag ik de scènes als een film en kon ik al bij de eerste hoofdstukken niet wachten tot ik ook de miniserie 

zou zien waar ik al enkele beelden van had gezien bij een of ander filmprogramma op de televisie. En toen kwam ik 

aan bij die ene scène. Een soort kinderorgie. Terwijl ik die aan het lezen was, begreep ik in eerste instantie niet 

waar ik in was beland. ‘Lees ik dit wel goed?’ dacht ik nog en vond het maar gestoord! Later zou ik meer van King 

lezen en begrijpen dat de boeken uit die bepaalde periode van zijn leven vol met coke en drank waren  

gevuld. Ik weet niet of dat als excuus gebruikt kan worden. Dat de desbetreffende scène niet in die miniserie terecht 

is gekomen vind ik niet zo raar.  

 

Nu, zoveel jaar later en met Chapter 2 van die remake in aantocht, blijk ik nog steeds niet van HET af te komen.  

Op de beurzen waar ik heb gestaan met Horrify was de meest gestelde vraag: ‘Hebben jullie ook de nieuwe IT?’ 

Nee, die hebben wij niet. Natuurlijk hebben wij daar wel naar gekeken, maar It is duur. Heel duur. Voor dat geld kan 

ik letterlijk 30 tot 40 andere films kopen. En dan heb ik nog niet eens de exclusieve rechten voor Nederland. 

 

Leuk is het wel dat een hele nieuwe generatie horrorliefhebbers is aangeboord met deze Stephen King-film. Je kan 

er niet om heen. Het is de meest succesvoile horrorfilm aller tijden en dat begrijp ik wel. De film ziet er lekker uit 

en ook al is Bill Skarsgard geen Tim Curry, Pennywise is ook hier weer erg tof.  

 

Natuurlijk viel het mij zwaar dat de meeste jongeren buiten IT geen enkele 

andere horrorfilm van King konden opnoemen. En wanneer ik vertelde dat 

wij ook Children of the Corn I, II en III, Creepshow 2 en The Mist van  

Stephen King hebben en bezig zijn met The Deadzone en Christine, zag ik 

meer dan eens glazige ogen. Ze wisten echt niet waar ik het over had…! 

 

Misschien komt dat nog wel. Net als bij mij. Ik wist, zag en las ook pas later 

over Carrie, The Shining en Salem’s Lot. Nu is King mijn meest gelezen 

schrijver en heb ik vrijwel alle verfilmingen gezien.  

 

Wijsheid komt soms met de jaren. Wellicht dat de nieuwe verfilmingen zoals 

It Chapter 2 ook meer mensen klaarstomen om de boeken van King te gaan 

lezen.' 

 

Want King is hot en dat gaan wij ook buiten IT merken de komende jaren. 

 

Groet, 

Johan de Joode  

 

Bekijk de mooie aanbieding van Horrify voor Stephen King 
Fans op de volgende pagina! 

horrify.nl
https://www.imdb.com/name/nm0803889/?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.stephenking.nl/
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De Stephen King Fanclub werkt samen met Horrify! 

We hebben een leuk gesprek gehad met de enthousiaste hoofdredacteur, en we gaan op onze websites de nodige 

linkjes uitwisselen. Da’s een mooie reclame voor de fanclub op de website van Horrify, en andersom natuurlijk ook! 

Ook zullen we vermeld worden in de mailinglist van Horrify, die zo’n 10.000 mensen bereikt — en hopelijk dus ook 

wat Stephen King Fans die ons bestaan op de een of andere manier nog gemist hebben… 

Natuurlijk hebben we Johan (en collega’s) ook uitgenodigd voor ons Dollarbaby Film Festival (als ze inderdaad aan-

wezig kunnen zijn hoor je daar voor die tijd nog wel meer over). Behalve op horrify.nl kun je Horrify ook vinden op 

Facebook en het lijkt erop dat we hele leuke acties samen gaan doen; niet alleen met films maar ook met het weg-

geven van boeken bijvoorbeeld. We houden je op de hoogte! 

En, we beginnen vast goed!  

KIJK 30 DAGEN LANG GRATIS!  

Kies het abonnement dat bij je past en kijk onbeperkt Horror. 

Horrify brengt pas kosten in rekening na je 30 dagen gratis proefperiode. 

Geen verplichtingen, ieder moment opzegbaar. 

Wat moet je doen?  

• Vul dit mailformulier in 

• Geef de gevraagde informatie en zet in het onderwerp: 30 

dagen gratis via Stephen King Fanclub.  

• Vermeld in het bericht dat je reageert via de Stephen King 

Fanclub, en je graag wil registreren.  

• Je krijgt dan een voucher/nummer toegestuurd dat recht 

geeft op die korting, en met die code ga je dan pas registre-

ren.  

 

 

Horror kent ontelbaar veel sub-genres. Horrify brengt zoveel moge-
lijk films en series van over de hele wereld samen: 
“We willen onze kijkers verrassen met topfilms, cult classics, ver-
borgen parels en absolute primeurs. Zo hebben we iets voor elke 
horror-fan. Met onze eigen filmtip, de Horrify Film Guide, praten we 
je snel bij over films die je echt moet zien. Verder komen we graag 
met je in contact. Natuurlijk via social media als Facebook en Insta-
gram, maar ook tijdens evenementen en festivals. Ons doel: de bes-
te, naarste en engste horror te bieden voor de echte horror-
liefhebber!” 

https://www.facebook.com/Horrify-270323853598306/
https://support.horrify.nl/submit_ticket
http://www.stephenking.nl/
horrify.nl

