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ttlk wil genresdoorbreken"
novel'DeZiener'
Kevin
Valgaeren
metgothic
debuteert
'Í),eZiener'is eenijzesterkethdllerin debestetnditie vandego
(32) lietzichinspircrcn
doot
KevinValEFercn
thic novel.D,ebutant
eenwaargebeudspoolwefiaalin hetonoo$iikkleineEngelseplatBodey.
telandsdorpie
U hebt zich gespecialiseerdin het
onderzoeknaarde gothic novel. Een
onderzoek waarin weinigen u voor
8aan.
Vooral aan de Angelsaksischeuniversiteitenwordt toch heel wat onderzoeknaar het.genre verricht. In
Vlaanderen ligt het onderzoeksdomein nog hèlemaalopen.Ik vind het
vooral interessantom te zien hoe het
genreeind achttiende eeuwontstaan
isenwelkeimpacthetheeftgehadop
de romantraditie.Die impactwasnamelilk bilzondergroot.De gothic novel ligt aan de basisvan het ontstaan
van de roman. De 'gothic novel' als
genre is in Frankrijk, Dq!$land en
Engela n d i m m ens populair . In
Maanderenheel wat minder.

ben bewoonddecennialanghebben
getuigdoververschilningen.Over de
tijd heen verteldenzebijna allemaal
heuelfde.Dat intrigeerdeme enoÍrn.
Hetboek heeft zelfseeneigentrailer
opYouTube.
Tegenwoordigis dat mode aan het
worden. Elk zichzelfrespecterend
boek heeft nu een eigen trailer op
YouTube. Het wastrouwensheel fijn
om dat filmpje eigenhandigin elkaar
KeuinValgaeren.
te knutselen.

'De Ziener'wordt verkocht als een
gothic novef maar is ook een whoduníten een thriller.
Ik probeergenredoorbrekendte werken. De gothic novel refereertnaar
maar'De
het klassiekgriezelverhaal,
Hoe ben je op het'spookmysterie' Ziener'bevatook eenklassiekdetecvan Borley gestoten ? Je laat uit- tiveverhaal. Het bovennatuurlijke
schijnen dat dezehistorisch correct speeltweliswaareen belangrijkerol
in het verhaal.
is.
'De Ziener' is eigenlijk een uit de
hand gelopenondenoek naarde achtergrond van een van de hoofdp.*nagesin een van mijn theatewoorstellingen.Om het personagewat
meer invullurg te geven,zocht ik een
geschiedenisuit. Zo stootte ik op het
spookmysteriein Borley. Dat spookmysterieheb ik dan op mijn eigen
manier verwerkt in het boek 'DeZie- Welke auteur is uw grootste inspiner'.
ratiebroninhetgenre ?
De allerbestegothic novel ooit is
Niet makkelijk om zin en.onzin te 'Frankenstein'van Mary Shelley,
scheidenbij dergelijke verhalen.
toen 18 jaar jong. Het is eenheel geDe verschijningendie zoudenheb- laagd,interessanten rijk boek.
benplaatsgevonden,
hoevenniet per Andere inspiratiebronnen zijnAnna
sé waar te zijn. Ik geloof er zelf niet Rice met haar'Vampire Chronicles'
meteenin. Maarhet iseenfeitdatge- en Stephen King. Die laatste wordt
neratiesclerici die de pastorieheb- in literaire kringen al te vaak onder-

respecte
"Elkzichzelf
Íendboekheefttegen
wooÍdigeen
eigentrailel opYouTube"

schat.
Het einde van het boek suggereert
eenveroolg.
Datklopt endaargaikvolop op broeden. Maar nu werk ik aan een ander
project dat zich volledig irr de Stille
r07esthoekzal afspelen.Het wordt
opnieuweengothic novel. (maf)

'DeZieneÍ',KevinValgperen,
uit€letlevendooÍ KÍamat,
454b|zt19,95eurc.

