
Ook wat dat betreft is er veel veranderd in 
de afgelopen vijfentwintig jaar. Phil van 
Tongeren, een van de oprichters van Schok-

kend Nieuws en jarenlang de hoofdredac-
teur, herinnert zich: ‘Je had in 1992 nog 
Skoop, Skrien en De Filmkrant. En dan had je 

nog fanzines zoals Horrorscoop en Camera 
Obscura.’ Horrorscoop verdween al in 1992. 
‘Dat was voor Jan Doense, Bart Oosterhoorn 
en mij de aanleiding om Schokkend Nieuws 
op te richten.’

GEVESTIGDE ORDE
’Een onverschrokken pleitbezorger van het 

genre,’ schreef het drietal in het redactioneel 
van het nulnummer over Horrorscoop; en 
een onverschrokken pleitbezorger zou ook 
Schokkend Nieuws zijn. Er was vanaf het 
begin wel meer journalistieke ambitie. ‘Zon-
der kapsones, maar niet te oppervlakkig. 
Breed georiënteerd, maar evengoed eigen-
wijs,’ om het redactioneel van SN #1 maar 
even aan te halen.

‘Ik weet eigenlijk niet of wij toen door 
collega-fi lmjournalisten werden gelezen,’ 
zegt Phil. ‘Serieuze critici vonden fantasy 
toen meer iets voor kinderen.’ En horror? 
‘Dat was dan voor hooligans.’ Peter Kuipers 
van De Waarheid schreef naar aanleiding van 
FRIDAY THE 13TH, PART 2 (Steve Miner, 1981) 
bijvoorbeeld dat hij nooit meer horrorfi lms 
zou recenseren. Hij had aan het alledaagse 
politieke leed genoeg. ‘Om daarnaast ook nog 
eens slachtpartijen, ontsproten aan de zieke-
lijke fantasie van ‘scenaristen’ met dollar-SN
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Onverschrokken 

pleitbezorgers

‘Horror is bij uitstek een genre voor kinderen of kinderlijke geesten.’ Was getekend 
filmcriticus Peter van Bueren in 1999 in De Volkskrant. De oprichters van Schokkend 
Nieuws voelden zich lange tijd als roependen in de woestijn. Maar hoe staat het nu met 
de (genre)filmjournalistiek? DOOR GEORGE VERMIJ 

don coscarelli door Jean Aretz.
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bij Athenaeum een willekeurig stapeltje 
tijdschriften gekocht om eindelijk eens een 
beetje te ontspannen en las Schokkend 
Nieuws in het Vondelpark. Tune in!  ‘Goh,’ 
dacht ik. ‘Wat zou het leuk zijn om ooit eens 
voor zo’n soort blad te werken.’ 

Fast forward naar 2005. Ik leerde Phil, Roel 
en Bart kennen en mocht mijn debuut ma-
ken in SN #66. Drie recensies van elk drie-
honderd woorden: MAYHEM, STARKWEATHER EN 
SPECIES III, met de zielloze Sunny Mabrey (wie 
kent haar nog?) in de hoofdrol. Want dat is in 
al die jaren natuurlijk niet veranderd: de 
nieuwelingen krijgen de prutfi lms.’

Marjan Westbroek
‘Ik had mijn eigen jubileumpje vorig jaar – 

tien jaar bij Schokkend Nieuws. Heel toepas-
selijk tijdens een Nacht van de Wansmaak 
aan boord gehesen door toenmalig hoofd-
redacteur Phil van Tongeren. Ineens ben je 
dan oude garde. Tien jaar geleden deden we 
alles nog zelf. Dan nam iemand taart mee en 
zaten we de hele middag bij mij op de woon-
kamervloer pakketten voor de winkels te 
maken. Dat is niet meer aan de orde, maar 
het is nog steeds een leuke hechte club. Per-
soonlijke hoogtepunten in die tien jaar wa-
ren live on stage-interviews voeren met 
Doctor Who’s nummer vijf en zes, en een 
telefooninterview met persoonlijke held 
Jemaine Clement, met een vet Nieuw-
Zeelands accent over een krakerige lijn.’

José Kalsbeek 
‘Op 4 maart 2005 las ik de blog van een 

jongen die he-le-maal van de Hammer 
Horror was. Er volgde een lang online-ge-
sprek over horrorfi lms en -boeken. Wat ik 
toen nog niet wist, was dat hij zo’n beetje 
steil achterover was gevallen van mijn reac-
tie: een horrorliefhebber én vrouw?! Dat was 
interessant! 

Mijn derde berichtje luidde: ‘Dacht dat als 
je van Hammer hield (en met recht), dat 
SUSPIRIA, VAMPYRES en dergelijke cultclassics 
dan niet achter zouden blijven. […] Ik weet 
even niet meer welke extreme titels er de 
laatste tijd zijn uitgekomen, maar ga er maar 
van uit dat met name Dutch Filmworks een 
hoop op schijf gaat gooien. Wild guess any-
way. Ik doe alleen maar net of ik er verstand 
van heb. ;) www.schokkendnieuws.nl heb je 
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tekens in hun ogen, te moeten aanschou-
wen,’ schreef hij, ‘daar pas ik verder voor.’ De 
aan het begin van dit artikel geciteerde Van 
Bueren deed zijn verzuchting in zijn recensie 
van THE BLAIR WITCH PROJECT (Daniel My-
rick, Eduardo Sánchez, 1999). Hij vond de 
hype maar overdreven.

Er waren gelukkig ook fi lmjournalisten met 
een open blik. Phil: ‘Hans Beerekamp (NRC 
Handelsblad) heeft regisseurs als George A. 
Romero en David Cronenberg altijd serieus 
genomen en een kans gegeven. Van Bueren 

had daar niets mee. Ik denk dat zijn houding 
ook wel te verklaren is door de verzuiling. 
Vroeger had je de Katholieke Film Actie, die 
diende als een soort fi lmkeuring voor de 
katholieke zuil. Dat is een beetje blijven plak-
ken als je naar De Volkskrant van toen kijkt. 
Dat zag je heel sterk bij Bob Bertina, die de 
voorganger was van Van Bueren, en niets 
moest hebben van plat vermaak. We liepen in 
dat opzicht achter bij de VS en Engeland. Ik 
las toen daarom veel Engelstalige bladen 
zoals Fangoria, Sight & Sound en The Monthly 

david carr adine door Jean Aretz.



Film Bulletin.’
De situatie is inmiddels anders. ‘Vroeger 

had Schokkend Nieuws meer een monopolie. 
Als je een interview met John Carpenter 
wilde lezen, dan wist je dat je dat bij ons kon 
vinden. Nu doen alle grote kranten iets met 
genrecinema, of dat nu in de vorm is van een 
interview of een reportage. Dat heeft mis-
schien ook met de veranderingen binnen de 
cinema te maken. David Cronenberg is bij-
voorbeeld andere fi lms gaan maken. Sommi-
ge van ‘onze’ fi lmers worden nu gezien als 
auteur-cineasten. Pulp is uitgegroeid tot een 
groot mainstream fenomeen. Superhelden-
fi lms zijn de standaard en alle media gaan er 
in mee. In 1992 voelde het allemaal rebelser. 
Je had het gevoel dat je tegen de gevestigde 
orde aanschopte.’ 

NIET ALTIJD ZO COOL
En nu? De Amerikaanse fi lmcriticus Nick 

Pinkerton schreef in oktober vorig jaar een 
vlammend artikel over de huidige staat van 
de fi lmpers, getiteld Talking in Circles. Het 
internet, stelt hij, heeft de vorm en de functie 
van schrijven over fi lm drastisch veranderd. 
De hoge omloopsnelheid van artikelen, posts 
en tweets zorgt ervoor dat we met z’n allen 

steeds meer meegaan in de waan van de dag. 
En dat terwijl de schrijvende pers zich in 
bochten moet wringen om een verdienmodel 
te vinden in een tijd waarin alles ‘gratis’ op 
het internet staat.  

Pinkerton richt zijn vlijmscherp geschreven 
pijlen onder meer op Harry Knowles: ‘The 
fi rst poster-(fan)boy of the movement (…) the 
deeply depressing creator of Ain’t It Cool 
News, who’s had many successors in the 
‘Hey, guys’ school of writing, populist boors 
unifi ed by an ‘unpretentiousness’ manifest 
in a median seventh-grade writing level, 
their slouchy faux-casual come-on disguising 
a very professional canniness when it comes 
to the art of monetizing attention.’ Hij waar-
schuwt: ‘The prevalence of this voice is the 
fallout of the delegitimization of expertise.’

Het internet biedt ook kansen en Ain’t it 
Cool News hielp vanaf 1996 ook genrefi lms 
populariseren, maar Pinkertons zorg is niet 
zonder grond. Schokkend Nieuws zag de bui 
in 2006 al hangen. Phil van Tongeren en Bart 
Oosterhoorn namen in SN #71 verschillende 
Nederlandse horrorwebsites onder de loep 
en vonden veelal zwak beargumenteerde 
recensies, zinnen als ‘Een klein stadje waar 
nooit iets gebeurd (sic) word (sic) op z’n kop 

gezet..’ en vele kinderachtige pseudonie-
men. Barend de Voogd, de huidige hoofd-
redacteur van Schokkend Nieuws, ziet het 
probleem nog steeds om zich heen. ‘Ook bij 
de niet-genre specifi eke websites merk ik dat 
er is soms erg weinig kritische afstand is. Er 
wordt lang niet altijd goed geredigeerd en de 
scheidslijn tussen journalistiek, fanboy-isme 
en betaalde content is heel dun.’

Wat dat laatste betreft zijn er natuurlijk veel 
subtiele verleidingen. Phil: ‘Je moet je altijd 
afvragen waardoor je laat leiden in je oor-
deel. Stel dat je een matige fi lm in je blad 
recenseert en je opeens een advertentie van 
die fi lm binnenkrijgt. Geef je dan net dat 
extra sterretje? En dan zijn er nog de exclu-
sieve persbezichtigingen die distributeurs 
voor fi lmjournalisten regelen, soms inclusief 
vlucht naar het buitenland. In hoeverre laat 
je daardoor je mening bepalen? Hans Beeren-
kamp maakte bijvoorbeeld principieel geen 
gebruik van dat soort tripjes. Hij vond het 
ingaan tegen de onafh ankelijke positie van 
de criticus.’

‘Het is ook een kwestie van karakter en 
ervaring,’ vindt Barend. ‘Ik zie wel eens 
jonge bloggers op persvoorstellingen die zich 
volkomen laten inpakken door de PR-afdeling. 
Dat iemand een cool interview voor je regelt, 
betekent nog niet dat je positief over de fi lm 
moet zijn. Daar moet je scherp op blijven.’ 

Barend: ‘Zorgwekkend vind ik op het mo-
ment dat zowel de industrie als het lezers-
publiek zoiets als Facebook zo’n enorme 
macht toekennen. Los van de gevolgen die 
dat heeft voor de advertentie-inkomsten van 
kleine onafh ankelijke blaadjes; daar is he-
lemáál geen discussie meer over onafh anke-
lijke journalistiek, daar regeert het plaatje, de 
hype en de click-bait. Je kunt aan de com-
ments zien dat mensen vaak reageren zonder 
zelfs maar de post gelezen te hebben, laat 
staan de recensie die eraan hangt. Ze zitten 
alleen maar te wachten op bevestiging. Face-
book is een goed medium om meer met je 
lezers in contact te komen, maar dat duimpje 
omhoog zegt eigenlijk alles: het is de anti-
these van goed onderbouwde fi lmkritiek.’

TIPP-EX EN KOPIJPAPIER
Desalniettemin is Schokkend Nieuws onder 

Barends leiding wel veel actiever geworden 
op de verschillende social media: Facebook, 
Twitter, Instagram. Een echt blad blijven 
publiceren is een uitdaging geworden. Phil: 
‘Vóór het internet was de leesbehoefte an-
ders. Een fi lmblad had een belangrijke infor-
merende functie. Tegenwoordig kan je alles 
over de fi lm bij wijze van spreken op YouTube 
terugzien.’SN
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misschien meer aan, als je er al niet bekend 
mee bent.’

Hij bleek allang abonnee te zijn. En hij is 
het nog. Inmiddels zijn Kornelis en ik acht 
jaar getrouwd. Zonder dat Schokkend 
Nieuws-linkje was het misschien nooit wat 
geworden, want daar maakte ik toch wel een 
héle goeie beurt mee!´

Rob van der Velden
‘Voor mijn offi  ciële inauguratie werd ik 

door de redactie ontboden in een Brabants 
dorpje. Terwijl de stoptrein over het spoor 
hobbelde, fantaseerde ik knikkebollend over 
een ritueel vol fl adderende paarssatijnen 
gewaden en kelken bloed. Nét toen ik bij de 
off erande van de blote maagd was aan-
beland, schrok ik wakker van het gepiep en 
geknars van de remmen. Langs het spoor lag 
een taveerne waar men mij opwachtte aan 
een keurig gedekte tafel. Geen paars satijn, 
maar wit damast. Geen maagd, maar vier 
heren. Geen kelken bloed, maar witte wijn. 
Mijn toetreding tot dit illustere genootschap 
had meer weg van MY DINER WITH ANDRE dan 
THE DEVIL RIDES OUT.’ 

Erik van ‘t Holt
‘Jaren geleden belandde ik aan tafel bij Jan 

Doense. Ik wilde weer iets met fi lm gaan 
doen, maar wist niet wat en ben gewoon 
maar met mensen uit de branche gaan 
praten. Bij Jan viel het kwartje; schrijven over 
fi lm! Jan raadde me aan om Schokkend 
Nieuws een mailtje te sturen. Het kennis-
makingsgesprek - op tweede kerstdag - met 
Barend was erg prettig en voor ik ’t wist was 
ik een soort allround  medewerker, van 
schrijven tot advertentieacquisitie en van 
beurzen tot webredactie.’

Lieuwe van Albada
‘Als kind al las ik graag fi lmblaadjes en ver-

zon ik graag beschrijvingen van niet-
bestaande fi lms. Later was ik jarenlang vrij-
williger bij het Amsterdam Fantastic Film 
Festival (nu Imagine) en schreef ik op inter-
netfora wel eens recensies. Op een van onze 
festivalborrels heb ik na wat biertjes Barend 
gevraagd of ik ook voor Schokkend Nieuws 
kon schrijven. Dat kon, zo bleek.’
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‘Toch moet je er op blijven vertrouwen dat 
er altijd een publiek zal zijn voor goede arti-
kelen over fi lm,’ vindt Barend. ‘Misschien 
keert de wal het schip ook wel op den duur, 
en krijgen mensen genoeg van alle juichver-
halen over de zoveelste nieuwe fi lm met een 
promotiebudget van honderd miljoen. Mis-
schien ook niet. Hoe dan ook, je hebt alleen 
je eigen blad in de hand. Onafh ankelijke 
recensies zonder promopraat; daarmee dus 
doorgaan. Filmjournalistiek is ook meer dan 
alleen recenseren. Iedereen heeft tegenwoor-

dig een mening over de laatste fi lm, maar 
niet iedereen kan zorgen voor diepgravende 
essays, bloemrijk geschreven stukken of de 
humor en prachtige illustraties die Schok-
kend Nieuws wél biedt. Of bijzondere inter-
views en reportages; wat dat betreft moedig 
ik ook onze eigen schrijvers aan vaker een 
fi lmset te bezoeken of een archief in te dui-
ken.’ 

Phil denkt ook dat Schokkend Nieuws zich 
op die manier kan blijven onderscheiden. 
‘Wij kunnen dat ook doen omdat wij niet te 

fred williamson door Jean Aretz.



Hedwig van Driel
‘Tijd voor een bekentenis: toen Ronald 

Simons mij ooit vroeg een stukje te 
schrijven voor Schokkend Nieuws kende 
ik het blad nog niet. En ik vond horror in 
theorie interessanter dan in de praktijk. 
Ruim zes jaar later is dat wel anders!’

Jasper ten Hoor
‘Monsters met zichtbare ritssluiting, 

een Pterodactylus aan een touwtje of 
onthoofdingen waar liters Heinz toma-
tenketchup rondvliegen; weinig dingen 
zijn zo zalig als slechte horrorfi lms. Vroe-
ger in de videotheek koos ik al principi-
eel enkel de videobanden met de meest 
bespottelijke covers. Vele jaren later stel-
de ik Barend de vraag of ik kon meewer-
ken aan Schokkend Nieuws. Daar stond 
hij positief tegenover. Maar, zei hij voor-
zichtig, de groentjes beginnen wel altijd 
met het recenseren van de slechte fi lms. 
Het water liep me in de mond. Dát zijn 
nog eens ontgroeningen!’
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gebonden zijn aan de markt. Als een redac-
teur komt met een leuk idee voor een special 
over iets heel obscuurs dan is daar ruimte 
voor. Niet alleen stukken over STAR WARS, 
maar ook over een onbekende Colombiaanse 
genrefi lm, horrorkunst of folk horror. Die 
insteek is eigenlijk niet veranderd. Ik weet 
nog dat Jan Doense en ik naar Whitstable in 
Engeland gingen. Daar heeft Peter Cushing 
zijn laatste levensjaren gesleten. Er is een 
klein museum gewijd aan de man en wij 
hebben daar toen een artikel over geschre-
ven. Dat is misschien een obscuur onderwerp 
dat slechts een enkeling interesseert. Toch 
doen wij dat nog steeds en dat wordt volgens 
mij ook door de lezers gewaardeerd.’ 

Een van de leukste dingen van zijn tijd als 
hoofdredacteur vond Phil de eindredactie. 
’Ik vind het heerlijk. Dat eindeloos commen-

taar op stukken. Schrappen. Terugsturen. 
Nog eens lezen. Zo help je mensen die begin-
nen in het vak op weg. Je moet niet vergeten 
dat bekende critici als Oliver Kerkdijk (VPRO) 
en Bart van der Put (Parool) hun eerste schre-
den in Schokkend Nieuws hebben gezet. Ik 
moet toegeven dat ik het stiekem ook leuk 
vind als ik een stuk van mezelf terugkrijg met 
allerlei opmerkingen. Je kunt het masochis-
tisch noemen, maar ik vind het prettig. Je 
weet dan dat iemand er echt werk van heeft 
gemaakt om jouw tekst grondig door te ne-
men en te verbeteren. Vroeger deed ik dat op 
een Adler-typemachine op mijn Gispen-
bureau. Tipp-ex en kopijpapier.’ Tegenwoor-
dig gaat alles natuurlijk digitaal, maar het 
schrijven als vakmanschap is nog steeds één 
van de pijlers van het blad, naast de onvoor-
waardelijke liefde voor genrecinema. 

Het feit dat het blad nog steeds op papier 
uitkomt, als een van de laatste overgebleven 
fi lmbladen in Nederland, is ook zijn kracht te 
midden van de digitale content storm. Phil: 
‘Er is nog nooit zo veel fi lmkritiek geweest als 
nu, als je afgaat op je Facebook-feed, maar ik 
heb het idee dat iedereen alleen maar scant. 
Lezen op papier is toch anders. Je wordt niet 
afgeleid en je neemt de tijd. Zo heb ik laatst 
weer de essays en kritieken van Pauline Kael 
gelezen. Ik ben het niet altijd met haar eens, 
maar in een boek leest dat heerlijk weg. Ge-
lukkig zijn wij nog steeds een echt blad.’

Wanneer de nieuwe Schokkend Nieuws van 
de drukker komt fi etst Barend daarom altijd 
even bij Phil langs met een vers exemplaar. 
‘Het eerste wat ik doe is ruiken. Die geur van 
inkt en papier!’

paul verhoeven door Jan Willem Steenmeijer.
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