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1 april! Kik-

ker in je bil!

Horrify - Herinneringen ophalen 

Horrify is een streamingsdienst met alleen maar horror- en suspensefilms. 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. In de Kings Things van juni 2019 vond je al zijn kennismaking en eerste 

artikel.  

 

Het is bijna vakantie! Nou ja, voor half Nederland en King Things dan. Mijn werk bij Horrify 
begint juist in een stroomversnelling te komen. Want Halloween komt er aan, and we need to 
be ready. Aan het einde van de zomer beginnen steeds meer mensen in de mood te komen voor Halloween en de 
verwachting is dat er wederom een stroom aan abonnees binnenkomt bij Horrify. Net als bij onze lancering vorig 
jaar. Dat was echt een gekkenhuis, en dat verwachten wij nu weer. Aan mij als hoofdredacteur is het om te bepalen 
wat, waar en wanneer wij nieuwe films plaatsen en een plan te hebben om de mensen ook na Halloween binnen te 
houden. Dat is met alle concurrentie en de stroom aan nieuwe streamingdiensten best een opgave, maar we hebben 
er zin in! 

Echt vakantie vieren zit er voor mij niet echt zo in dus, maar voor ontspanning ga ik precies doen wat ik in de jaren 
negentig ook deed: movienights. Samen met vrienden namen wij films op van tv of gingen meerdere films huren bij 
de videotheek. Wat ik een beetje mis zijn de Stephen King-films waar nu niemand het meer over heeft, maar die een 
blijvende indruk hebben gemaakt. Over welke Stephen King films ik het heb? Graveyard Shift en The Mangler. Ik zie 
sommige van jullie al lachen. 

Ik begrijp dat deze twee films vrijwel nooit worden genoemd door fans van King of horrorliefhebbers in het alge-
meen. Het zijn gewoon geen goede films. Het acteren is 
abominabel, de dialogen halen het niveau van Goede Tijden 
Slechte Tijden niet eens en het heeft op veel punten niets 
met de verhalen van King meer te maken. 

Bij Graveyard Shift bijvoorbeeld, dat moest toch gaan over 
enorme ratten? Waarom zie ik dan een vleermuis? Het gaat 
nergens over!  

En toch.. Toch wil ik deze twee King-verfilmingen weer 
zien. Geen verwachtingen, verstand op nul en gewoon lek-
ker lachen. Samen met vrienden op de bank laten wij ons 
omringen door lekkere hapjes, bier en frisdrank en laten 
wij de films gewoon over ons heen komen. Net als vroeger. 

 

Groet, 

Johan de Joode  

(Editor-in-Chief) 

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 Fan-

club. Vermeld in het bericht dat je reageert via de Stephen King Fanclub, en je graag wil regi-

streren. Je krijgt dan een voucher/nummer toegestuurd dat recht geeft op die korting, en met 

die code ga je dan pas registreren. Veel plezier! 

horrify.nl
http://www.stephenking.nl/
https://support.horrify.nl/submit_ticket
horrify.nl

