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In den beginne was er de kunst, de beeldende kunst.
Daarna kwam het woord. Het geschreven woord. 

De verbindende verhalen. Het bloed van Heptakosmoj.
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DE ZEVEN WERELDEN VAN MELLIUS

Hij is een slaaf van zijn zelfgeschapen werelden. Mellius: ‘Levenslange dwangarbeid, dat is mijn lot. Maar voor 
mij is dat niet zo vreemd, het is dé manier om als kunstenaar in dit ondermaanse te vertoeven. Ik ben horig 
aan mijn verbeelde werelden en de werelden in die werelden. Ik zie mijzelf meer als chroniqueur of vertolker 
dan als schepper. Medelijden hoef je niet met me te hebben: die zeven werelden houden mij van de straat. Ze 
behoeden me voor lethargie en vertragen de aftakeling die ook een thema is in mijn werk.’

tekst: Teresa Enneking, beeld: Mellius

Toen Mellius mij vroeg hem te interviewen voor een 
artikel over zijn grote kunstwerk, dacht ik: Hé, dat is 
de omgekeerde wereld! Alweer enige tijd geleden was 
ik hoofdredacteur bij Villa d’Arte en toen kwam hij met 
de artikelen – over ogenschijnlijk totaal uiteenlopende 
onderwerpen.

‘Laat maar lezen,’ zei ik. 
Sommige stukken waren juweeltjes. Er zaten passages 
bij die heftig waren, uitdagend, soms schokkend.
Van tijd tot tijd hadden we stevige woordenwisselin-
gen. ‘Dit moet je aanpassen!’
‘Nee!’ luidde zijn standaardreactie. En als ik dreigde de 
tekst dan maar zelf te verbouwen, haalde hij mokkend 
bakzeil, of zei hij pesterig dat hij verwacht had dat ik 
er wel overheen zou lezen. Mellius kocht een ‘vette  
camera’, en daaruit toverde hij wonderbaarlijk mooie 
platen. In de ‘opstellen’, zoals hij ze gekscherend 
noemde, zaten oorspronkelijke observaties en invals-
hoeken; en een ironie die aan sarcasme grensde.
In de jaren die volgden schreef hij memorabele  
artikelen en reportages. Ik begon er iets van een lijn 
in te zien. Ze gingen over kunstenaars – vrienden en  
bekenden, ontdekte ik later, maar ook over rauwe  
plekken achter het vroegere IJzeren Gordijn, of over wat  
massage met je doet… Het ‘opstel’, zoals hij het noemt, 
Magic Click ging over het geheim van topfotografie. 
Veel indruk maakte een sinister verhaal over de kracht 
van de menselijke stem – die in één van zijn romans 
een hoofdletter krijgt. 
Er zat systeem in de veelheid. Die opstellen waren de 
opmaat voor het echte werk.

Gesamtkunstwerk
We spreken af in zijn kolossale atelier in Amsterdam 
Noord – kolossaal als een hangar. De voorzijde kijkt 
uit op het IJ. De schilderijen, sculpturen en installaties 
lijken berustend te wachten op iets groots; dat doen 
ook de professionele mixtafels in de hoek.

Of het nu gaat om het geschreven woord of om zijn 
beeldende werk, alles lijkt met alles verbonden, 
overal lijkt wat achter te zitten, niets is toevallig of 
willekeurig. Dezelfde motieven keren in de meest  
uiteenlopende vormen en disciplines terug, alsof er tussen  
Mellius’ kunstuitingen onzichtbare draden lopen. Het  
lijkt erop dat hij de oude droom van het “Gesamtkunst- 
werk” opnieuw tot leven wekt. Het atelier is inmiddels 
omgedoopt tot Lokovskyhal en krijgt een plekje in de 
het verhaal Mendelstov. ‘Het schrijven van de zeven  
verhalen is een van de uitdrukkingsvormen van het to-
tale kunstwerk, zoals ook beeld en muziek dat zijn en 
alles wat daartussen ligt. 
Eigenlijk ben ik beeldend begonnen en heb later de 
verbindende verhalen geschreven. Je kunt trouwens 
ook met muziek schrijven. Analoog aan de kunstwer-
ken die afkomen, breiden ook de verhalen zich steeds 
verder uit.’

In Mendelstov is de hal waar Mellius atelier houdt  
veranderd in een honk waar de Vijand zijn charme  
offensieven uitbroedt, het havenwater van het IJ is  
een rivier van zand en de woonblokken op het Java 
eiland aan de overkant zijn in de wereld van Oxzana 
Mendelstova hologige karkassen.

Grinnikend vertelt de kunstenaar dat hij de flatge-
bouwen zo wanstaltig heeft weergegeven om Frank te 
pesten, de man die de elektronica bij het project ver-
zorgt en op zwemafstand woont. ‘En trouwens: Bas, 
die mijn drie rechterhanden vertegenwoordigt, en Lars, 
die voor de visualisatie en planning zorgt, heb ik ook  
ergens in de roman te pakken genomen. Zoals ze op 
hun beurt mij in de maling nemen en overstelpen met  
ongevraagde adviezen. Zonder hun hulp had ik dit  
mega-project nooit van de grond gekregen. Het is 
een gezegende samenwerking en we houden elkaar 
scherp.’
Alle kunstuitingen in dit project, en dat zijn er nogal 
wat, zijn gedestilleerd uit – of geënt op – de romans die 
Mellius heeft geschreven of aan het schrijven is. Som-
mige verhalen zijn net ontkiemd, andere voltooid, weer 
andere halverwege. Toch vormen ze nu al de motor, het 
kloppende hart van het project. 

Duizelingwekkende gelaagdheid
Het zijn adembenemende werelden, die zeven  
universa van Mellius. Sommige doen sprookjesachtig  
aan, mystiek en verfijnd, andere daarentegen zijn  
heftig, hard en wreed. 
Hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer lagen en dwars-
verbindingen ik op het spoor kom, soms val ik van de 
ene verbazing in de andere, al die verbindingen!

Het project is als een orkest waarin vrijwel alle kunst-
disciplines hun partij meeblazen. De kunstenaar leest 
voor, terwijl er wordt gedanst tussen sculpturen en 
schilderijen. Hij draait en mixt muziek bij Sigil Dance 
en de Language of Rifles. De DJ booth, de Music 
Well, zoals hij die in Mendelstov noemt, is tevens een  
schilderij. Een schilderij waarin verrot doek, edelstenen 
en mineralen zijn verwerkt. 
Al dat soort doordachte verbindingen en gelaagdheden, 

omslag: Land Wheels Serie, detail kunstfoto, Tone. 
onder: Mellius werkend aan een solid painting in zijn Painting Factory.

10



daar krijg ik kippenvel van.
Symbolen, rituelen, inwijdingsreizen, de Sigil Dance, 
een soort numerologie met een voorkeur voor zeven en 
twaalf… Wat heeft dit allemaal te betekenen?
‘Eh, tja Teresa, ik laat dat liever aan de beschouwer 
over. Die is de ontdekkingsreiziger. Er zijn dingen die 
je nu eenmaal alleen kunt voelen. Niet alles is met je 
verstand te begrijpen – ook niet altijd voor mijzelf 
trouwens.’

Naast inhoudelijke lagen is er gelaagdheid in artistieke 
zin. Griezelig knap zijn de tekeningen van de megalo-
mane ijsarchitectuur van het Azorieten Winterfestival 
dat de kwaadaardige Azorieten houden op het Grote 
Meer; dit wordt in het eerste deel van Mendelstov  
beschreven.

 Oleg pakte mijn bovenarm vast en wees naar 
de horizon. “Kijk Oxzana, het Azorieten Winterfestival, 
alles wat je ziet is gemaakt van ijs. Valt je iets op aan 
de vormgeving?”
 Tot hij deze vraag stelde, had ik over een ein-
deloze ijsvlakte getuurd. Liever had ik de inbreuk op het 
lijf van de bevroren waternimf niet opgemerkt. De lan-
ge oprijlaan met de kristallen zuilen, ingekerfd in het  
lichaam van de ijsdiva. De hoge wanden van beide  
grote IJswielen aan het einde van de allee en een kleiner 
Wiel gecentreerd in de wortel daartussen. Een grotesk  
fallussymbool met twee ronde, glasachtige lichamen als 
een bevroren scrotum. Een groots werk van grofheid 
en slechte smaak, gebeeldhouwd op maagdelijk ijs. Het 
was van een wanstaltige schoonheid. Ik herkende in de 
plattegrond ook het heilig kruis. De Azorieten waren 

een sektarisch genootschap, had ik gehoord. Ze had-
den hun eigen religie, maar dit vals stralende kruis 
van het Azorieten Winter Festival had iets decadents, 
het straalde arrogantie uit. Ze adoreerden hun eigen  
verdorven wereld, beheerst door een ziekte die ze zelf in 
het leven hadden geroepen. Een wereld opgetrokken uit 
wrede en hallucinerende muziek, verslavende spelen en 
een volstrekt fictieve vrijheidswaan. Een doorgeschoten 
mannenwereld vol bevroren, giftig zaad en een domi-
nante, verwrongen geest. De fallus die een maagdelijk 
bevroren vlakte schond, openbaarde schaamteloos en 
ongebreideld hun denken en doen.

Vrijheid en Kwaad
Ik gooi het over een andere boeg. Wat streef je met je 
project na?

‘Vrijheid! Dat is het ultieme Leitmotiv. Met Heptakos-
moj wil ik iets bijdragen aan de beleving van vrijheid.’
We zijn toch al vrij – althans, in Amsterdam?
‘Dat vind ik erg relatief. Ik heb het niet over legale vrij-
heid of democratie. Ik heb het over onze staat van zijn. 
Naar mijn mening kunnen we echte vrijheid niet eens 
op eigen houtje bereiken, we moeten dat met elkaar 
doen. We mogen niets nalaten om elkaar daarin te steu-
nen. Alleen samen kunnen we het redden.’
Kun je meer zeggen over die echte vrijheid, zoals jij het 
noemt?
‘Ik denk dat die voor iedereen anders is – we zullen 
onszelf moeten vrijmaken, pas dan komt de weg naar 
collectieve vrijheid in zicht, de vrijheid van de wil en 
het handelen, vrijheid in denken en doen. Als je de wil 
met liefde verbindt, kunnen we onbaatzuchtig schen-

Het Azorieten Winterfestival.
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De Twaalf Wielen van HEpTAkOSMOJ. De eerste zijn de Zeven Klankzegels, 
de Sound Sigils die in een aantal van de Zeven Werelden een rol spelen.

ken en delen; dan is vrijheid doorstraald met liefde. 
Volgens mij zitten we nu nog maar in een beginsta-
dium. Ik hoop dat ik met dit project deze ontwikkeling 
een duwtje kan geven.’
Dat klinkt optimistisch – zeker voor jouw doen. In je 
verhalen leg je veel nadruk op het Kwaad.
‘Als je eenmaal vrij bent, verlost, hoef je niet meer te 
kiezen tussen Goed en kwaad. Dan ben je de duali-
teit voorbij. Zolang je daarin gevangen zit, ben je niet 
werkelijk vrij. En omdat het over keuzes gaat, kun je 
het moeilijk over Vrijheid hebben zonder het thema van 
het kwaad erbij te betrekken. Het kwaad dwingt ons 
tot keuzes – levensgevaarlijke keuzes soms. Zolang wij 
verstrikt zitten in het conflict tussen Goed en kwaad, 
tintelt en prikkelt de vrijheid, een sprankeling die 
lokt en lonkt. Maar we zitten nog altijd gevangen. We  
worden bedwelmd. Het kwaad legt een sluier over 
mensen en dingen, zonder dat iemand het helder ziet... 
Mooi gezegd hè, Teresa?’
Hoe zou jij het Kwaad dan definiëren?
‘Niet.’
Hoe bedoel je, niet?
‘Ik definieer het kwaad niet, ik verbeeld het. Alleen 
door de verbeelding te mobiliseren raak je het kwaad 
in het hart. Er bestaat geen enkele definitie die het 

kwaad in zijn ware gedaante bloot legt. Ik wil dat je in 
mijn werk het kwaad tegenkomt. Niet als begrip of vast 
gegeven, maar in zijn slinkse werkzaamheid. Goed en 
kwaad opereren op een symbolisch of mythisch niveau. 
En ze zijn verstrengeld, het zijn kompanen.’
Je kunt definities toch gebruiken om duidelijkheid te 
scheppen?
Met een scheef lachje kijkt Mellius me aan. ‘Jij met 
je definities! Ik vind dat die uit droge begrippen be-
staan en elk begrip kun je perverteren. Zo misbruikt de 
Azorietensekte in Mendelstov het concept vrijheid op 
de meest cynische wijze. Hun ideologie roept “Vrijheid 
zonder Grenzen” uit tot ultieme waarde. Met die leus 
is iedere grenspaal gemerkt rond de reservaten waarin 
deze zogenaamd vrijheidslievende sekte ongewenste 
bevolkingsgroepen isoleert – om nieuwe varianten van 
de gevreesde Schuwpest op hen los te laten. Voor hen is 
vrijheid met mensenlevens spelen, tongen uitrukken en 
doden. Ausradieren. Hun vrijheid is het tegendeel van 
wat wij wensen – een manifestatie van het kwaad.’

Dans en muziek
In veel van Mellius’ werelden zijn dans en muziek voor 
de personages een expressiemiddel dat hen verder 

helpt op de weg die naar bevrijding voert. Dans heeft 
met energie te maken, aldus de kunstenaar, moeilijk uit 
te leggen. Liever leest hij passages uit de romans voor, 
om het denkbeeld aanschouwelijk te maken.

Deze premisse staat voorin het manuscript Nacht-
glans:
 Dans is geronnen muziek en muziek is de taal 
der goden.

En wanneer Mendelstov zijn ontknoping nadert:

 Ik voelde me vrij, maar ook verdrietig en 
broos. Samen met Malayka danste ik op de fonkelende 
golven van de muziek. Mijn lichaam bewoog mee op 
het ritme van de planetendans en de eeuwige stromen 
van de kosmos. Het was de dans van de vrijheid. En de 
liefde kon onbelemmerd stromen. Ik werd gedragen. Ik 
was verlost.

Dit fragment over de Sigil Dance, uit Nachtglans, 
speelt in de Sluimertoren:

 De kolkende lichamelijke gewaarwordingen 
traden weifelend terug en zetten zich om in een besef 
van hereniging, hereniging met mijn eigen wezen, met 
iets dat diep in mij sluimerde en in een sprankelend 
ochtendgloren ontwaakte. Ik zweefde weg van de tuin 
der lusten, de schaduwwezens liet ik achter. Ik werd op-
getild door duizend handen. Wiegend werd ik omhoog 
gestuwd naar een wit ontwaken, ik reikte naar de uit-
gestrekte hand. Kom, lieve vriendin, laat me je leiden, 
je brengen naar waar we allen willen vertoeven.
 
Het hoofdstuk eindigt als volgt:

 Samen met de danseressen bewogen we als 
kleurige onderwaterschitteringen over de vloer. Ik liet 
me meedrijven op de kosmische getijden van de tonen. 
Nooit zou ik dezelfde zijn, de oneindigheid stroomde 
door me heen. Ik danste de Zegeldans keer op keer, in 
eindeloze herhaling en met groeiend raffinement. De 

Zegeldans werd in mijn geest geprent om me voor altijd 
bij te blijven – een wezenlijk deel van mijzelf, mij ge-
schonken in liefde.

Veelzeggend is in dit verband de woordenstroom van 
commandant Brilev Lokovsky, een figuur in Men-
delstov. Mellius: ‘Lokovsky is geen alter ego, mocht je 
dat soms denken, maar ik ben natuurlijk wel degene 
die hem laat orakelen. De man doceerde filosofie aan 
de universiteit; maar omdat de studenten hem geen  
aandacht schonken, zocht hij heul bij het Azorieten   
leger: daar moeten ze wel naar me luisteren, zegt hij.’

21122012
De zeven werelden van Mellius werden op 21 december 
2012 gelanceerd. Deze datum heeft een symbolische 
waarde.
Mellius: ‘Op deze datum zou volgens de Maya kalender 
het einde der tijden aanbreken. Bedoelden de Maya’s 
dat ons fysieke universum ineen zou storten of voor-

Mellius achter de Music Well.
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boven: The Cycle installatie in de grote hal.
rechts: een solid painting met een Novorusky teken op een achtergrond van Crystal Script.

spelden zij het begin van het einde van de wereld zoals 
die er nu uitziet? Wellicht het begin van een matri-
archale maatschappij, een bewuste samenleving? Je 
kunt roepen dat zulke voorspellingen flauwekul zijn. 
Naar mijn idee doelden de Maya’s met die datum op de  
overgang naar een nieuwe tijd. Een symbolisch keer-
punt, een opmaat naar finale vrijheid en vereniging 
met een andere wereld. Het twaalfde Wiel. Mij leek de 
voorspelling van dit einde een goed begin om de we-
reld schoorvoetend kennis te laten maken met de zeven  
werelden van mij. parallelle domeinen, niet beter of 
slechter dan de werkelijkheid waar we nu in leven. Ik 
denk dat we voor grote veranderingen staan. 
Op 21-12-2012 ging dit project de ether in. De fysieke 
lancering zal op een later tijdstip in Londen plaatsvin-
den, de stad waar de queeste van Oxzana Mendelstova 
zo dramatisch tot een einde kwam.’

En daarna zit het project erop…
Met die opmerking lok ik hem pas goed uit zijn tent. 
‘Ben je gek?” lacht hij,  “Londen is het begin. Ik zie 
dit project als iets beweeglijks. Iets veranderlijks.  
Bovendien heb ik een bijzondere tijdsplanning gemaakt. 
Opgedeeld in drie stukken: Sufferland, Slumberland en 
Summerland. De eerste is de premortem-fase, het nu. 
Daarna komt de schemertijd tussen leven en dood, 
het stervensproces, Slumberland. Ik hoop dat het niet 
te veel pijn doet, want die periode zal toch al minder 
productief voor me worden. Daarna is het tijd voor de 
anderen, zoals Bas. Dan vertoef ik intussen in Sum-
merland en bereid me voor me op het volgende leven 
in Sufferland. Noem het maar The Wheel of Fortune. 
Anyway, deze mooie opdeling maakt het mogelijk om 
onderdelen van mijn agenda door te schuiven naar de 
toekomst en dat brengt weer verlichting in het hier en 

het nu. In Nachtglans stuiten Esa en haar kompanen op 
de Sluimertoren en in Mendelstov vertelt Leonid iets 
over de aankomst in Summerland, maar dit terzijde.” 
Mellius slaakt een zucht en neemt een slok van mijn 
thee. In zijn ogen schittert zo’n kwajongensachtige 
twinkeling. Zal ik hem een knuffel geven?
In het project komen er elementen bij en verdwijnen 
er andere. De objecten afzonderlijk doen er minder 
toe dan hun clustering en verdichting. Het gaat erom 
de onderdelen zodanig te bundelen dat hun zeggings-
kracht wordt versterkt. Dat gebeurt in de installaties.’
De meest omvangrijke installaties zijn Spatial 
Poem en The Womb. Ook omvangrijk is de instal-
latie The Last Army. Met deze installatie wil Mel-
lius macht en machtsmisbruik tot uitdrukking  
brengen. Onderdelen zijn: de Greybird, een tot de 
tanden bewapende vrachtwagen van een buitenissig  
formaat; de Transporter, een truck die bij de Azorieten 
in gebruik is; het kanon Vorek; verder geweren, land-
mijnen en de grenspalen met de cynische Novorusky 
kreet Freedom without Boundaries erop.
Pardon, Novorusky?
‘Zucht,’  zegt hij. ‘Nu goed, ik zal het je uitleggen.  
Letterlijk betekent dit woord “Nieuwrussisch”. Een 
fictieve toekomsttaal, waarvoor ik een tekenschrift in 
elkaar heb gefröbeld. In dit schrift is het ruimtelijk  
gedicht vervat dat in Mendelstov voorkomt. Novorusky 
is de geschreven taal van de Azorieten.’

Journeys
Maar Mellius, wat een gigantische klus!
Hij kijkt me enigszins spottend aan. ‘Joh! Je wordt toch 
niet zwaar op de hand, Teresa? Nou ja, zie mij maar 
als de vertolker van het idee. En wat ik je al zei, Hep-
takosmoj zal mij overleven. Anderen zullen het werk 
overnemen, voortzetten, ombuigen, ze zullen media of 
uitdrukkingsmiddelen toevoegen die nog niet bestaan. 
Het ruimtelijk gedicht waar ik over sprak is wat mij 
betreft een voorproefje van de veronderstelling dat 
wij in de toekomst driedimensionaal kunnen lezen, je 
hoort daarbij hemelse muziek, ruikt geuren, en de tijd  
vervaagt, alles vloeit in elkaar over.’

Ik kijk hem verbaasd aan.
‘Het project is niet mijn exclusieve eigendom,’ licht hij 
toe. ‘Het klinkt een beetje stichtelijk,’ relativeert hij 
meteen weer, ‘maar één streven achter dit project is 
dat we ons enigszins kunnen bevrijden uit de macht 
van het kwaad. Deze strijd houdt heus niet op omdat 
het voor Mellius tijd is om af te reizen naar Summer-
land.’
En misschien kom je als een ander terug.
‘Wie weet,’ lacht hij. ‘Maar voor ik van het toneel  
verdwijn wil ik nog een hoop mensen van een Journey 
laten genieten. Op zo’n Journey dring je door tot in het 
hart van één van de werelden.’
Dus jij gaat de wereld veroveren met deze Journeys?
‘Nou ja! Ik wil niets veroveren en al helemaal niet de 
wereld, het gaat bij dit project juist om delen. Het 
werk mag overrompelen, maar niet veroveren. Bij een  
Heptakosmoj Journey neem ik je mee op reis naar één 
van die zeven werelden. In vier verhalen maken de 
hoofdpersonen een echte reis. Je zou het een inwij-
dingsreis kunnen noemen.’
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boven: de installatie The Last Steps to Kosmoj in The Womb.
links: een Guards ritueel op het Altar for All Those Brave Women installatie.

Een Journey kan diverse verschijningsvormen aanne-
men. Een tocht langs kunstuitingen, meedoen aan Sigil 
Dance of aan een Yapo Dinner, of een Guards Party 
meemaken. De kunstenaar raakt op dreef, zijn ogen 
lichten op en zijn verhaal krijgt gloed.

‘Tijdens de reis duiken we dwars door de lagen en  
levels van het verhaal. Bij gelegenheid zelfs door die 
van meer verhalen tegelijk, want ze kronkelen als slan-
gen door elkaar. Journeys zijn ontdekkingsreizen langs  
installaties en kunstwerken, bijna altijd begeleid door 
muziek en dans. Als reiziger stuit je op begeerte,  
sensualiteit, verlangen en mystiek, soms ontmoet 
je een sprankelende liefde, soms duistere kwaadaar-
digheid en wrede wapens. Je loopt de kans dat je  
overweldigende schoonheid tegenkomt en onstuitbaar 
verval. Je belandt op plekken waar je kennis maakt met  
ongewone talen, bedwelmende geuren, buitenissige 
wereldbeschouwingen en verwrongen religies. 
De Journeys brengen je op plaatsen waar je tegen ge-
waarwordingen aanloopt die nogal kunnen verschillen 
van het dagelijks leven. Nu eens worden ze verbeeld in 
groteske en uitvergrote vormen, dan weer zijn ze teer 
en liefdevol. Werelden die anders zijn dan de wereld 
om ons heen. Niet beter, niet slechter, maar anders. En 
alle Journeys komen uiteindelijk op één kruispunt bij 
elkaar. Dat is de Square of Liberation, het fysieke en 

symbolische knooppunt dat ik heb beschreven in Men-
delstov. Want vrijheid is datgene waar het om gaat. Het 
is een groot goed dat we ooit met veel inspanning en 
offers zullen bereiken. Strompelend over een moeilijk 
begaanbaar karrenspoor. De krachten die we onderweg 
nodig hebben, zullen we, denk ik, voor een groot deel 
in een matriarchale samenleving ervaren, waarin het 
accent op samenwerking en synergie ligt. Wat je met 
anderen deelt, verdubbelt in kracht. Dat geldt in hoge 
mate voor de Journeys, ze helpen de ziel van het pro-
ject bloot te leggen en zo mijn ideeën en kunstwerken 
met de wereld te delen.’

Travelling Exhibitions
Dat is ook de bedoeling van de Travelling Exhibitions. 
Museum- en tentoonstelling bezoeken waarbij je wordt 
ondergedompeld in de kolkende stroomversnellingen 
van de zeven werelden. Mellius: ‘Deze Exhibitions 
dienen om afscheid te nemen en los te raken van je 
dagelijks leven, hoe dominant en klevend dit in posi-
tieve of negatieve zin ook moge zijn. Om ontvankelijk 
en onbevangen op reis te kunnen, begint elke Journey 
met een ritueel. Een ritueel dat hoort bij de specifieke 
reis door een gekozen wereld. En alles wordt gedragen 
door muziek.’
Hier komen alle draden bij elkaar. Mellius: ‘Met de  
Travelling Exhibitions en de Journeys kan ik eindelijk 
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Je bent steeds in andere, maar parallelle sferen.’
Mijn ratio verzet zich. Hoe krijg je dit alles in één leven 
af?
‘Vroeg je net ook al. Het zijn werelden die ik aan het 
bouwen ben, en welke wereld is ooit af? Ondertussen 
wordt alles meer en meer zichtbaar en dus deelbaar. 
Maar ik ben gods blij dat ik hulp krijg – en dat is geen 
toeval. In mijn romans schrijf ik veel over toeval, lot 
en noodlot. Ook bij dit project zal het lot bepalen hoe 
ver ik kom. En datzelfde lot bepaalt ook wanneer het 

project eindigt. Als de vonk uitdooft, houdt het op. Er 
ligt nu een blauwdruk, een draaiboek. Deze beschouw 
ik als zelfstandige kunstuitingen. Daarmee kan ik stap 
voor stap verder; met de delen van de som.’

Hierboven: Guards Party in de woestijn.

naar buiten treden en het werk met de wereld delen. 
De dreigende inertie van het project doorbreken, dat 
is het doel.’
Wat zie je dan bij een Travelling Exhibition?
‘Vraag liever: wat maak je mee, wat hoor je, wat ruik 
je, wat ervaar je?’
Ja. En ook, wat zie je?
‘Schilderijen, bronzen beelden, foto’s, je loopt langs of 
door installaties, je reist mee met Journeys, je bent bij 
een voorleessessie of participeert in een Sigil Dance 

workshop in The Womb, in een museum of op de  
binnenplaats van een museum. Een ligconcert met klas-
sieke muziek van de Russische componisten uit Yapo 
Strong, of een Guards Fashion Show met de Language 
of Rifles. 
Tulpen, die eeuwen geleden speculanten tot waanzin 
dreven, glanzen vredig in de nacht: vandaar de titel 
Nachtglans, in het Russisch “Nochnaya Iskra” – wat 
in Mendelstov weer de naam is van een bedwelmende 
drank – een hete grog die een gelukzalige roes opwekt. 
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De Zeven Lusten
Behalve zeven werelden kent Heptakosmoj Zeven  
Lusten. In Nachtglans worden ze opgesomd. Vertel me 
meer! Misschien krijg ik het er zelfs warm van!
‘Dat zal je nog tegenvallen, Teresa. Er zijn in  
Mendelstov misschien wel passages te vinden waar je 
warme oortjes van krijgt, maar in Nachtglans ligt het 
toch even anders.’

Eigenlijk is er geen sprake van echte lusten, licht Mellius 
nog toe. ‘Wij mensen zien wat we kwaadaardig noemen 
als afkomstig van duivels en demonen. In Nachtglans 
is de tweedeling tussen Goed en kwaad nauwelijks  
manifest. ‘ Wij doen gewoon wat we moeten doen, 
we doen waar we goed in zijn,’ zegt de half-demon  
Thellonius, ‘mensen zijn te gecompliceerd om dat te 
begrijpen.’

 De Zeven Lusten van het Kwaad zijn:

 De Lust van Macht en Tirannie (Aleydis)

 De Lust van Moord en Doodslag (Belia)

 De Lust van Chaos en Oorlog (Oda)

 De Lust van Godslastering en Ketterij (Laurentia)  

 De Lust van Tovenarij en Begoocheling (Dymna)

 De Lust van Ziekte en Verval (Mara)
 
 De Lust van Afgunst en Achterklap (Asuris)

De Greybird, onderdeel van de Freedom Without Boundaries installatie.
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DE SIGIL HEPTALOGY

Mendelstov behoort tot een cyclus van zeven verhalen die zich in uiteenlopende tijden afspelen. De hoofdpersoon, 
Oxzana Mendelstova, komt in een andere gedaante terug in de andere verhalen. Haar queeste kan worden begre-
pen in termen van een aloude strijd.

De cyclus als geheel is onderdeel van een Gesamtkunst-
werk dat Heptakosmoj heet, hetgeen zeven (hepta) en 
werelden (kosmoj) betekent. De Zeven Zegels vormen 
een hoofdmotief in dit project, en hangen met die zeven 
werelden samen. Elk verhaal omvat een inwijdingsweg.

Hieronder worden de werken van de cyclus vermeld 
in de volgorde van de historische tijd waarin ze zijn  
gesitueerd. Het is niet noodzakelijk om de afzonderlijke 
romans in deze volgorde te lezen. 

Wel vormen de romans met elkaar een geheel. Ze 
vertellen over de dezelfde personen in verschillende  

levens, die met elkaar de fasen van opeenvolgende een 
ontwikkeling doormaken en samen de slechte daden uit 
vorige levens trachten te compenseren met de goede.

Lang niet van alle personages openbaar ik hun opeen-
volgende levens.

Drie van de verhalen zijn uitgeschreven: Mendelstov, 
Nachtglans en Yapo Strong. Met de andere vier zal ik 
dit ook doen. Het is op zich niet zoveel werk meer, 
omdat alles in de steigers staat: de hoofdpersonen zijn 
bekend, de intriges, de plots en de verhaallijnen.
Mendelstov is nu ook vertaald in het Engels.

hierboven: De (voorlopige) ontwerpen voor de roman omslagen van de zeven verhalen uit HEpTAKoSMoJ.

De Romans    
 
1. De Zwarte Dood (vanaf 1346) Koika   Christophoro     
        Tanzi

2. Nachtglans (1636/1637)  Esa  Aya Narda

3. Dariusz en Danushka (vanaf 1831) Danushka  Varya  Petrova Twin

4. Eva’s pendant (1943)  Vesper 

5. Yapo Strong (vanaf 1992)  Yapo Twin Dasha

6. Mendelstov (in de toekomst)  Oxzana   Leonid

7. Yusha’s Journey (verre toekomst) Yusha  Zana Nardava

   Lev en Radka    (losstaande roman)   Lev en Radka
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De Zwarte Dood

Gaat over lot, bestemming, verval en 
verrotting; over de eerste biologische 
oorlog en de pest c.q. Zwarte Dood.

Deze roman is als terugblik op-
genomen in Mendelstov. Oxzana  
Mendelstova is een latere versie van 

de krijgsheldin koika.

De Zwarte Dood gaat over de eerste biologische oorlog 
ooit: de pest, die in 1346 uitbreekt. Een kwaadaardig 
sektarisch genootschap experimenteert dan al eeuwen 
met het brouwen van een dodelijke epidemie.

koika en Angelo zitten tegen wil en dank vast in een 
belegerde stad aan de Zwarte Zee. In de gedaante van 
priester werkt Angelo heimelijk voor de Societas Cycli 
Sigillorum, een genootschap dat sinds het begin der 
tijden over de Zeven Zegels waakt.

Deze Zegels schenken macht en mogen onder geen  
beding in handen vallen van het kwaad. Samen pro-
beert het tweetal met de zegels uit de stad te vluchten, 
aan boord van een Genuees schip.

Nachtglans

De roman handelt over onuitroeibare 
liefde, afscheid, demonen, een engel 
en de bevrijdende Sigil Dance.

Het gebeurde allemaal in het jaar 
1636. Een kolkend tijdsgewricht, met 
Amsterdam als bruisend hart van de 

wereld. Een tijd van nieuwlichterij en ontdekkingen. 
De wetenschap floreert, filosofieën en nieuwe religies 

bloeien op, uitheemse culturen versmelten met lokale.
In dit epicentrum heeft het kwaad een demonen-
nest uitgezet. Vanuit Amsterdam zullen zij hun Zeven  
Lusten op de mensheid loslaten. Chaos en oorlog, 
daar zijn ze op uit. Ze willen de mensen reduceren tot  
marionetten die ze naar hartenlust kunnen manipule-
ren. Uit een door hen gekweekt tulpenras, Nachtglans 
genaamd, winnen ze een verslavend derivaat dat door 
de monsterlijke waterspuwers op kerk en kathedraal 
zal worden uitgebraakt over de onwetenden. 

Zomer 1636 wordt de tulpenmanie door de demonen 
opgestuwd tot een extatische apotheose. Mensen jagen 
zichzelf over de kling in hun dorst naar geldelijk gewin. 
Ze zijn tot alles in staat.

Tegen die achtergrond bloeit de sprankelende liefde 
tussen de domineesdochter Esa en de half mens Thel-
lonius, leider van een demonenleger dat hartje winter 
hals over kop naar Riga vlucht. 

Het verhaal kent twee premissen. Elk bitter afscheid  
betekent de geboorte van een demon. En: Dans is ge-
ronnen muziek en muziek is de taal der goden.

Dariusz en Danushka

Gaat over liefde, over verslaving, over 
het onafwendbare lot, over Kwaad en 
Goed.

Dit verhaal speelt in 1831 en gaat 
over van de verzengende liefde  
tussen Dariusz en Danushka. Ze strij-

den zij aan zij voor het goede en tegen het kwade. Op 
een dag komen ze in aanraking met de op het eerste 
oog nogal duistere individuen die de geheimzinnige  
Labyrintgroep vormen. Deze groep heeft zich ten doel 

gesteld de loop van het lot om te buigen. En het lot is 
iets waar je als mens beter vanaf kunt blijven.

Volgens een voorspelling zal aan het eind van de  
negentiende eeuw een uiterst kwaadaardige entiteit 
geboren worden. De groep probeert die geboorte kos-
te wat kost te verijdelen. Vanuit een in wezen goede  
intentie – maar onder het inroepen van arglistige  
methoden. Als de groep  niet in staat is de geboorte 
tegen te houden, proberen zij die te laten plaatsvinden 
in een Tibetaans klooster, zodat de entiteit daar vanaf 
zijn geboorte heropgevoed kan worden. Dariusz en  
Danushka willen tot een zuivering komen, maar de 
strijd loopt uit de hand en eindigt in een tragedie.

Eva’s pendant

Over het lot en bestemming; infiltratie 
in het hof van de Führer.

Thema’s in Het Zwart van de Dood 
zijn lot en bestemming. Dit verhaal 
speelt in de jaren veertig aan het hof 
van de Führer. Adolf Hitler wil de 

paus ontvoeren en zo zeven ‘kerkelijke artefacten’  in 
handen krijgen die hun bezitter ongebreidelde macht 
verschaffen.

Vesper probeert dit voornemen te verijdelen en de 
Führer op andere gedachten te brengen door gebruik te 
maken van een verliefde Eva Braun. De zaak ontspoort 
wanneer Eva en Vesper zich in een even onmogelijke 
als levengevaarlijke affaire storten. 

 ‘Stil, lig stil, neem mijn handen in de jouwe, 
je vingers tussen de mijne, zo zou ik willen sterven’, 
fluisterde Eva.

 Ze voelden beiden hoe hun verlangende bloed 
tot een kookpunt kwam en hoe de omhullende donkerte 
een warme liefde door hen heen stroomde. De ziedende 

storm luwde. Ze dobberden loom langs oevers van verre 
rivieren. ‘Val niet in slaap, Eva, ik wil je ogen zien glan-
zen en je stem horen klinken.’

Yapo Strong

Over lijden, dualiteit en vrouwelijke 
kracht.

Yapo Strong is het verhaal van de 
pianistentweeling Baldemar en Wal-
traud, die in 1952 in Nagasaki wordt 
geboren. Vader Wictor Waldschmerz 

is Duits, moeder Ayame Japans. Als de tweeling dertig 
wordt verhuist het gezin naar Berlijn.

De Yapo Twin, zoals de tweeling genoemd wordt, groeit 
uit tot een wereldwonder. Ze leggen zich toe op werk 
van Russische componisten. Van Glenn Gould – hun 
enige vriend – nemen ze de angst over om te worden 
aangeraakt en door ziekte te worden overvallen. Ze 
voegen daar smetvrees en een paranoïde wereldbeeld 
aan toe. Ze hebben in hun jassen en mutsen gouden 
ruimtefolie laten aanbrengen die hen tegen schadelijke 
straling beschermt.

Ze lijden aan het ‘Castorpollux-syndroom’, een obses-
sieve drang naar eenwording die aan kracht toeneemt 
en in hen woekert: niet alleen willen zij een geestelijke 
twee-eenheid zijn, ze hopen daarnaast ook hun fysieke 
dualiteit te doorbreken en uiteindelijk te versmelten 
tot een Siamese tweeling, verenigd in liefde, passie en 
klank.
In het kermende Berlijn komen ze in aanraking met 
lot en lijden van het joodse volk. Ze besluiten troost- 
concerten te gaan geven op plaatsen van smart en pijn. 
plaatsen waar vroeger vernietigingskampen waren.

Op een dag verschijnt de Gestalte met de hond;  
vanaf dat moment worden ze geconfronteerd met felle  
aanslagen op hun leven. Later staan ook twee obscure 

DE KoRTE bEScHRIJVINGEN EN THEMA’S VAN DE ZEVEN RoMANS

26 27



Kun je me het kort vertellen waar deze zeven verhalen 
over gaan?
Mellius kijkt me aan als een pinguïn die van zijn nest 
wordt gejaagd. ‘pardon!’ roept hij quasi-verontwaardigd 
uit, terwijl hij zijn handen in wanhoop ten hemel heft. 
‘Heb je nog meer van die vragen? Nou ja, zucht, slik, ik 
zal het proberen.’ Hij lijkt eventjes weg te dromen, zegt 
dan: ‘Eerst thee. Geef mij jouw koekje maar, je deed 
toch aan de lijn?’

Zo ken ik hem weer, met die steken onder water. Ik 
moet denken aan de enige duoproductie die we voor 
het blad Villa d’Arte hebben gemaakt. Een artikel dat 
aan elkaar hing van plaagstoten. Zelden heb ik zo’n 
plezier beleefd aan schrijven. ‘Toe maar, Mellius, ik zie 
heus wel dat je op mijn koekje zit te azen!’ 

‘Alle verhalen hebben een gemeenschappelijke deler,’ 
gaat hij verder. ‘Het zijn dezelfde personen, maar in 
verschillende levens, achter uiteenlopende gezichten, 
opduikend in verschillende tijdperken en op andere 
plekken. Elke keer komen ze terug om tegen het kwaad 
en het verval te vechten.’
Dan legt hij het moede hoofd op het tafelblad en 
verzucht: ‘Honderden pagina’s in twintig zinnen, ga er 
maar aan staan.’

Hij valt stil, maar dan komt hij met een oplossing.
‘Ik heb een idee, Tereza: voor de toelichting op de 
romans zorg ik zelf wel, en ook de citaten uit de boeken 
zal ik je kant en klaar aanleveren – wel zo praktisch, en 
anders verziek je het toch maar.’
En zo geschiedde. 

Japanse mannen hen naar het leven. Hun vader veror-
donneert hen om naar Japan te komen, niet door de 
lucht maar over land. Ze rijden duizenden kilometers 
door Siberië. De moeder der wegen blijkt een weg van 
inwijding, maar ook een weg van bitter leed.

Premisse: een twee-eenheid wordt liefdevol omarmd 
door een cirkel. Statische dualiteit getransformeerd tot 
een dynamische triniteit.

Mendelstov

Over de kracht van de menselijke 
stem, over vrijheid, over de Schaduw 
van de Schoonheid, over androgynie 
en over Feminine Force.

 
Een historische roman die in de toe-
komst speelt. Hoewel dit verhaal de 

vorm van een terugblik kent, moet deze episode voor 
ons nog komen.
Mendelstov handelt over de kracht van de menselij-
ke stem in een queeste om de wereld te redden van 
een dodelijke allergie. De Inter Human Allergy – in de  
wandeling Schuwpest geheten – heeft genadeloos 
toegeslagen: de pest is uitgezet bij de Grote Aanslag,  
gepleegd door de kwaadaardige Orde der Azorieten.

Deze epische vertelling handelt over de eeuwige 
strijd tussen Goed en kwaad, zwart en wit. Over  
hemelse schoonheid die zich wellustig tegen duivelse  
decadentie aanschurkt. Over sektarisch geweld. Over 
ruige paardenspelen. Over dj’s en electronic perfor-
mers. Over het einde van de patriarchale heerschappij 
en de komst van een matriarchale gemeenschap. Over 
androgynie en passionele vriendschappen en liefdes.

Dit is de wereld van Oxzana Mendelstova, die verkleed 
als jongen op haar vierentwintigste uit haar afge-
legen dorp vertrekt om de wereld van de Schuwpest  
te bevrijden. In dit verhaal komen alle thema’s uit de 

cyclus op een verrassende wijze samen.

Premisse: het is de stem die het Wiel van het Leven doet 
rollen naar de Graal van Verlossing of naar het Rijk der 
Duisternis en Verval

Yusha’s Journey

Over geboorte, dood en wederkeer.
 
Oxzana keert nog eenmaal terug. 
Maar niet in fysieke vorm. Nu is haar 
naam Yusha en krijgt ze de gelegen-
heid om nog een keer door de gebeur-
tenissen uit haar leven te reizen.

Yusha zat onderuit tegen de façade van de poort  
geleund. Malayka vloog op zijn schouder, Strela stond 
naast hem, Zana had haar gezicht vlakbij het zijne. Het 
vaandel had zij in haar hand. Ze glimlachte, gelukkig 
en droevig tegelijk. Zij was de dienaar van het lot. En 
Yusha was daarvan het werktuig.
De zon ging onder achter de poort. Hoe weinig het ook 
was, het levende water bracht hem bij zinnen. Zana 
keek hem aan en sprak:

Sta op en klim op je paard. Je koffer en de Sigils blijven 
in het meer. De wereld is verlost. Treur niet om Oxzana. 
Want jij bent Oxzana. Spoedig zullen jullie versmelten 
tot één. Ga door de Wissenheimer poort. Ik zal altijd bij 
je zijn. Voor nu tot ziens!
En Yusha, hij klom op zijn paard, draaide zich om en 
keek zijn beschermengel nog eenmaal aan.

 ‘Ik ging door de Heptakosmoj Poort, op 
zoek naar mijn ziel. Ik zag bloei en verotting, ik zag  
morbide zwart en schitterend goud. In het Rijk van  
Zyderov vond ik mijn vervoering. In de Dome of Farewell was  
liefde binnen mijn bereik. Ik verloor mijn leven op het 
Sunken Cross. Ik vond mijn ziel, maar die zal altijd blij-
ven verlangen. 

Verfilming
Van de zeven verhalen kunnen twaalf films gedestil-
leerd worden. Mendelstov drie, Nachtglans ook drie, 
Dariusz en Danushka twee en zijn er nog vier over, 
voor elk verhaal een.

Mendelstov is mij betreft het eerst aan de beurt voor 
verfilming. Dat zou wel een hele interessante  film  
kunnen worden. Met  daarin originele kunstuitin-
gen verwerkt. kunstwerken als The Womb, Greybird,  
Vorek, Transporter, Ice Racers, Wictor’s  Pride  (Landracer),  
Altar for all Those Brave Women, Flower of Freedom 
en de Novorusky Tent, het Novorusky zelf, Boundery 
Posts, Synthesis Paintings, de Synthesis Dresses, en nog 
veel meer.

Een film met kunstuitingen van de schrijver c.q. kun-
stenaar, en die ook nog allemaal met elkaar verbonden 
zijn, dat is bij mijn weten niet eerder gebeurd.

Hieronder: een still uit één van vele kunstvideo’s uit de 
Mendelstov wereld. Reizend naar de Megalieten, die in 
de toekomst verspreid staan over de gehele wereld.

DEZELfDE pERSoNEN, VERScHILLENDE LEVENS
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curriculum Vitae

Hoewel hij zijn hele leven al tekent, schildert en 
schrijft, heeft Mellius pas de laatste jaren tijd ge-
vonden om er echt werk van te maken. Nu werkt hij 
dag en nacht aan zijn kunstwerken. Hij heeft een 
hang naar kwaliteit en zijn werk straalt kracht en 
energie uit. En vooral gelaagdheid.

Melllius heeft een textielopleiding gevolgd (Hogere 
Textiel School). Daarna is hij nog lang in de tex-
tiel gebleven. “Dat komt bij Heptakosmoj goed uit, 
want in Mendelstov speelt een vrouwenleger een  
cruciale rol. Voor deze Guards Division ontwerp, 
naai en verstel ik versleten uniformen die ik  
beschilder en daarna met modellen fotografeer.”

Mellius woont en werkt in Amsterdam. Hij is gebo-
ren te Utrecht en komt uit een architectennest. Zijn 
vader, zijn oom en zijn neef waren architect en ze 
werkten alle drie samen in één bureau.

Heptakosmoj – Zeven Werelden – is het bre-
de en grootschalige project dat hij nu onder  
handen heeft. Mendelstov en de andere romans zijn  
onderdelen van een Gesamtkunstwerk. Multi-art, met  
schilderijen, fotoseries, etsen, zeefdrukken,  
bronzen beelden, video’s, en meer.

boven: Mellius is dol op het rijden in de Greybird 
en de Transporter. “Lekker!”

DE KUNST VAN MELLIUS

tekst: Redactie Villa d’Arte / Teresa Enneking, hoofdredacteur.

kunstenaar Mellius is gefascineerd door de kracht 
van de menselijke stem en de middelen die werden en  
worden gebruikt om de effecten van de stem te  
vergroten. Mantra’s, moedra’s en klankzegels werken 
met energie en klank. Een voorbeeld hiervan uit de 
Oudheid is het Zegel van Salomo. In zijn geschriften 
en kunstwerken gebruikt Mellius ook zegels. De Zeven  
Zegels. De bij dit artikel afgebeelde schilderijen en  
etsen zijn hier voorbeelden van. De vormen lijken ener-
gie uit te stralen, alsof ze opgloeien. “Dat doen ze ook”, 
aldus Mellius. “Hang ze maar op in je huis.”

In het verhaal Mendelstov, dat is bedoeld als een  
pre-scenario roman, wordt de wereld gered van  
de Schuwpest, een intermenselijke allergie, met behulp 
van Zeven Klankzegels in combinatie met de kracht van 
de menselijke stem. 
Mellius vond inspiratie bij het schrijven van dit  
intrigerende verhaal uit zijn schilderijen, etsen, bron-
zen en fotografie.

Hij is een veelvraat van kunstdisciplines. Vandaar de 
brede opzet van zijn oeuvre.
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De hele Griekse mythologie is doorspekt van de invloed 
van de stem. Zo vertelt het poëtische verhaal over 
de tragedie van de geliefden Orpheus en Eurydice. 
Met zijn overrompelend schone zang weet Orpheus 
de goden uit de Hades over te halen zijn gestorven 
geliefde terug te laten keren naar de wereld van de 
levenden. Hij maakt echter op de drempel van de 
poort tussen de twee werelden een menselijke maar 
fatale fout door achterom te kijken naar Eurydice. Dan 
verliest hij haar alsnog. Daarmee wordt aangetoond 
dat de mens feilbaar is en de goden niet.

Een ander verhaal uit de Ilias vertelt over een epidemie 
die Apollo ontketende, maar die door een zangkoor 
Achaeërs werd bezworen.

De stem Gods
Als God een fysiek waarneembare stem heeft, hoe 
zou die dan klinken? Hoe zouden we de stemmen 
van Buddha en Allah ervaren? Jezus Christus kent 
uiteraard de stem van zijn vader en in de bijbel staat 
dat ook Mozes de goddelijke stem hoorde toen hij 
met de stenen tafels op de berg van Sinaï stond. Je 

kunt je afvragen of een goddelijke stem ons niet zou 
verpletteren, zou verpulveren als de muren van Jericho 
die vielen door het geluid van bazuingeschal. Later 
zou Mozes met behulp van de stem Gods het water 
van de Rode Zee uiteen doen wijken om zijn volk er 
doorheen te leiden.

In de bijbel komt de macht van de stem in vele gedaantes 
voor. Zo staat er bijvoorbeeld in Jezus Sirach, 28:18, 
dat er velen zijn gevallen door een scherp zwaard, 
maar dat er meer zijn gevallen door de tong. Een 
ander geval is de stem van Jeremia die klaagliederen 
zingt over de verwoesting van Jeruzalem. Daar komt 
het woord jeremiëren vandaan.
De stem van Jezus Christus is tijdens zijn leven door 
velen gehoord. Zijn geboortekreet, zijn jongensstem 
als opgroeiend kind, later toen zijn stem brak in 
zijn pubertijd, daarna rondtrekkend met zijn zeven 
discipelen als prediker en tenslotte wegstervend 
aan het kruis. Het kan niet anders dan dat het een 
indrukwekkende stem geweest moet zijn, met een 
goddelijke overtuigingskracht. Een stem met precies 
de juiste toon om te overreden en genezen.

omslag: de Zwarte Zon, detail artifact, gemaakt voor de Mendelstov boek omslag. 
onder: Rendez-Vous Serie, 100 x 70 cm, schilderij, acryl op canvas.

DE KRACHT VAN DE MENSELIJKE STEM

Tekst en beeld: MELLIUS

Een Leitmotiv in Mendelstov is de menselijke stem. De stem is een instrument waar grote wonderen mee zijn 
verricht. Een magisch zwaard dat vrede en vernietiging kan brengen, een zwaard dat de eeuwige strijd tussen 
Goed en Kwaad beslecht. “Dood en leven zijn in de macht van de stem” staat in de bijbel bij Spreuken 18 en 
21. In onze maatschappij geloven we niet in wonderen en magie. Ook het belang van de stem is steeds meer 
weggezakt. Toch is er met dit fenomeen meer aan de hand dan we vermoeden. De stem is een potentiële 
krachtbron waarvan we ons nauwelijks een voorstelling kunnen maken. Hoe meer je in deze materie duikt, 
hoe meer vragen er rijzen.

Een stem kan bezielen, betoveren, ontroeren, ver-
lokken, verleiden, in extase brengen, vertroosten, 
genezen. Maar een stem kan ook het kwade, het 
demonische oproepen, schade toebrengen, ziek maken. 
Twee tegenpolen. Kunnen bij de mens de zwarte en de 
witte kant zonder elkaar? Kan het ene wel floreren 
als het andere niet zou bestaan? Het kwade boezemt 
ons angst in, maar het trekt ons ook aan. Dit schisma 
fascineerde Homerus. In de Odyssee vertelt hij over de 
Sirenen die vanaf een eiland met hun hemelse gezang 
langs zeilende zeelieden lokten om hen daarna te 
doden. De Sirenen werden beschouwd als zielenvogels 
die de gestorvenen verzorgden en beklaagden, maar 
het waren ook symbolen van verleiding en betovering. 
Met de dood als hemels dessert.

De stem is de motor achter vrijwel alle wereld-
gebeurtenissen. Henri Kissinger bracht met zijn stem 
vrede in het Midden-Oosten. Al was het tijdelijk en 
weten we nu de relativiteit van die vrede. Ook Mahatma 
(grote ziel) Gandhi en Martin Luther King lieten hun 
stemmen klinken voor de vrede.
Er waren ook boosaardige stemmen, de stem van 
paus Innocentius III om de Katharen uit te roeien, de 
stem van Theodore Rooseveld om de atoombom op 
Hiroshima te gooien en de stem van Bin Laden met 
zijn weerzinwekkende opdracht. De stemmen van het 
boosaardige, van Stalin en Hitler die met hun stem 
miljoenen mensen de dood injoegen.

Griekse wijsheid
Er is in de geschiedenis geen volk te vinden dat zo 
met zang, stemgebruik en muziek begaan was als de 
oude Grieken. Pythagoras ontwierp een eensnarig 
muziekinstrument, de monochord, dat de mens 
persoonlijk met zijn oerklank in contact kon brengen. 
Dat werkte helend. Socrates deed de uitspraak: 
Spreek, opdat ik je kan zien. Plato gaf aan dat zang 
en muziek een morele wet is: het geeft zin aan het 
universum, vleugels aan de gedachte en is de vlucht 
van de verbeelding, een betovering tegen droefheid en 
schenkt levendigheid aan alles. Het is de essentie van 
ordening en leidt tot alles wat integer, goed en mooi 
is, want daarvan is het de onzichtbare, gepassioneerde 
etherische vorm.

Het belang van de stem werd 2400 jaar geleden door 
Aristoteles zo bondig onder woorden gebracht, dat 
zijn drieledige overtuigingsprincipes nog altijd actueel 
zijn. Het gaat hier om de begrippen ethos, pathos 
en pragma. Ethos wil zeggen dat de spreker ernst, 
geloofwaardigheid en vertrouwen uit moet stralen, 
overtuigend overkomt. Pathos werkt op het gemoed, 
het is pure hartstocht, innerlijke betrokkenheid met 
het hart op de tong. De spreker moet bijna met een 
snik zijn overtuiging kunnen overbrengen. Horatius zei 
daarover: “Als ge mij tot tranen wilt ontroeren ween 
dan zelf als eerste.” Pragma is de overredende kracht 
van de argumentatie met geloofwaardige woorden, de 
praktische uitwerking van een briljante formulering.
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stichter van de Theosofische beweging zei ooit: “De 
stem is een verschrikkelijk occulte kracht die in staat 
is de piramide van Cheops in de lucht te verheffen.”

Het gezongen woord kan deze kracht versterken. 
Van bepaalde opera’s van Verdi wordt gezegd dat ze 
demonisch zijn en van de vioolvirtuoos Paganini dat 
hij met duivelstrillers en zelfmoordmelodieën speelde. 
Willy Schrödler schrijft in zijn boek ‘Das Geheimnis 
der Düfte, Farben, Töne’ over de demonische kanten 
van zang en muziek: “Er bestaat ook een satanisme en 
een erotische magie van de tonen. Al in de vroegste 
oudheid zag men muziek en zang als een magisch 
instrument. Zowel in de witte als in de zwarte magie 
werd gebruikgemaakt van tonen die qua samenstelling 
en ritme overeenkomen met bepaalde occulte wetten. 
 
Het feit dat wij deze wetten nu niet meer kennen, neemt 
niet weg dat ze worden toegepast in de hedendaagse 
verworvenheden van atonale zang en muziek. De 
beoefenaars hiervan zijn zich goed bewust van de 
invloed die deze op de ziel heeft, ook al passen ze 
het satanische principe, dat berust op desorganisatie 
van de tonen en op disharmonie, slechts onbewust toe. 
Het atonale is het amorele in zang of muziek. Bij de 
bacchanalen en afgoden feesten hadden deze klanken 

een zeer belangrijke plaats in de rituelen van de 
satansdienst. Bij de zwarte missen werd atonale zang 
en muziek ten gehore gebracht, die alleen hierin van 
de moderne versies verschilde dat zij systematischer 
waren. Ook in de muziek oefent de chaos zijn invloed 
uit. Die invloed vindt zijn oorsprong in het geestelijke 
en ook in die krachten die afkomstig zijn van occulte 
sferen.”

Stem als moordwapen
Er bestaan verhalen dat de Japanse Samoerai Krijgers 
met een kreet konden doden. Het zou om een 
samengebalde oerkracht gaan die met een gruwelijke 
kreet tot explosie kwam. De krijgers schijnen ook nog 
op andere manieren bewust gebruik te hebben gemaakt 
te hebben van de stem als wapen. In een fractie van een 
seconde konden ze voor de aanval met hun stem tonen 
produceren die de bloeddruk van hun tegenstanders 
deed verlagen en ze door de knieën liet zakken. Door 
merg en been gaande strijdkreten zijn door de hele 
geschiedenis toegepast. De Kelten boezemden de 
Romeinen angst aan met hun huiveringwekkende 
aanvalgehuil.

Soms is het ook zang die mensen en dieren perplex doet 
staan. Zo schijnt er ooit in een afgeladen arena in het 

Adolf Hitler
Overtuigend, maar verre van heilzaam, was ook de 
stem van Hitler. Een stem gestuurd door duistere 
machten. Met hulp van adviseurs die occulte krachten 
gebruikten en intensieve training, wist hij binnen 
enkele jaren uit te groeien tot een demagoog die zijns 
gelijke niet kende. Opmerkelijk is dat hij de benodigde 
demonische kennis niet zozeer in zijn eigen land wist 
te vergaren, maar des te meer in Engeland. Daar 
was onder andere Aleister Crowley met de door hem 
gestichte beweging ‘Hermetic Order of the Golden 
Dawn.’ Ook de schrijver William Butler Yeats was lid 
van die geheimzinnige club. In Duitsland ontstond rond 
Hitler de gitzwarte beweging van de Thule Groep.

In Mein Kampf, zijn door kwaad bezielde boek, schrijft 
Hitler over zijn retorische gaven: “Na twee jaren was 
ik een meester in deze kunst.” Retoriek, stemscholing, 
massapsychologie en massa beïnvloeding waren 
een zo’n groot goed voor Hitler dat hij hieraan een 
compleet hoofdstuk wijdde onder de kop ‘De betekenis 
der Redevoering,’ (zesde Hoofdstuk). Hij schrijft onder 
meer “Alle waarlijk grote historische omwentelingen 
zijn niet door het geschreven woord verwekt, maar op 
zijn best daartoe geleid. Ik heb reeds in het eerste 
deel uiteengezet dat alle geweldige wereldschokkende 
gebeurtenissen nooit door geschreven traktaten,  

maar altijd alleen door het gesproken woord zijn 
veroorzaakt.” Verder beschrijft hij hoe hij zijn 
toehoorders wist te brainwashen: “Drie uur later had 
ik een golvende massa voor me, die kookte van de 
heiligste verontwaardiging en brandende woede. Weer 
was een grote leugen uit de harten en de hersens van 
een duizendkoppige menigte gewist en vervangen door 
de waarheid.” De waarheid kennen we inmiddels.

Overigens verachtte hij de door hem gehypnotiseerde 
massa. Hij werd geïnspireerd door de uiterst 
naargeestige Gustave Lebon (1841-1911), waarvan 
hij delen uit zijn boek ‘Psychologie des Foules’ over- 
schreef. Onder andere dat het denkvermogen en de 
moraliteit van het individu dat in de massa ver beneden 
het niveau van het gemiddelde zou zakken en dat in 
de massa de ontwikkelden zich niet onderscheiden van 
de simpelen.

De stem van Beëlzebub
Was de stem van Hilter de stem van de duivel? Heeft 
de duivel wel een eigen stem of weet hij met duizenden 
monden, subtiele stembuigingen, dan eens vleiend, 
dan eens zinnelijk, dan eens overdonderend, met een 
gespleten tong, de vatbaren zijn ideeën over chaos 
en desintegratie in te fluisteren? Madame Blavatsky, 

Land Wheels Serie, kunstfoto’s, bariet papier op aluminium, 
ruwe acryl vernis, 80 x 100 cm en 40 x 50 cm, 12 prints per serie.
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Mijn intentie is om met een land art project symbolen 
aan de mensen terug te geven. Het oprichten van de 
Land Wheels is een onderdeel van een totaalproject, 
een onderdeel van Heptakosmoj. De steenkringen 
worden geen epigonen van prehistorische bouwsels, 
maar steenkringen van deze tijd, van de 21e eeuw. 
Gemaakt uit materialen van nu: van staal en beton. De 
Land Wheels kunnen variëren in diameter van enkele 
meters tot de ideale afmeting van 70 meter en met 
megalieten van 15 meter hoog.

De steenkringen op het lijf van Moeder Aarde werken als 
ontvangers en zenders. Het zijn muziekinstrumenten. 
Klankzegels, Sound Sigils. Energie is klank, klank is 
energie. Ze verbinden aardse met kosmische energieën 
en omgekeerd.

De kosmogrammen zullen op kruisingen van natuurlijke 
energiebanen worden gesitueerd. Op kruisingen 
van leylijnen. Dat zijn energierivieren die over de 
aarde stromen, waarlangs mannelijke en vrouwelijke 
energiebanen kronkelen zoals bij een Mercuriusstaf. 
Alle bekende prehistorisch heiligdommen en ook de 
oude kathedralen zijn gebouwd op deze kruisingen van 
deze energiebanen. Het zijn de acupunctuurpunten van 
de aarde. De kathedraal van Chartres is bijvoorbeeld 
gesitueerd op een negatief, een vrouwelijk energiepunt 
(yin, maan, georiënteerd op de maansopgang op 
midwinter op 21 december). De kathedraal van Amiens 
staat op een positief, een mannelijk energiepunt  
(yang, zon, georiënteerd op de zonsopgang op 
midzomer op 21 juni). 

In de bewoonde wereld zijn deze bijzondere plekken 
meestal al bebouwd, maar in de woestijnen, steppen, 
zoutvlaktes en hoogvlaktes zijn ze meestal nog 
maagdelijk. Op deze sacrale plaatsen is het de 
bedoeling dat de steencirkels verschijnen. Ze zullen 
kosmisch gericht worden op zon- en maanopgang of op 
een bepaalde constellatie van een ster of sterrengroep 
of op een planeet.

De steencirkels zijn tempels, heiligdommen die 
trillingen teweeg brengen die als resonantiegolven 
over de aarde uitrollen en die bijdragen aan het 
herstel en de genezing van onze planeet. Ze hebben 
niet alleen een genezende werking, maar genereren 
ook geestelijke verbeeldingskrachten en vrijheid die 
we nodig hebben om onze aardse ketenen te slaken 
en dichter bij de geestelijke wereld te komen, bij de 
finale vrijheid.

Met een klein team van wichelroedelopers gaan 
we onderaardse kalklagen en grote ondergrondse 
mineraalrijke waterreservoirs opzoeken, die voor de 
geleiding van de aardse krachten zorgen. Samen met 
astronomen zullen we de Land Wheels richten.

De Land Wheels zijn verbeeldingen van de Seven Sigils 
die ik beschreven heb in de verhalen Mendelstov en 
Nachtglans. Dat zijn twee van de zeven verhalen uit 
Heptakosmoj; in Mendelstov worden ook de steenwielen 
beschreven.

Mellius

HET BOUwEN VAN DE LAND wHEELS, HET GROTE VERLANGEN

Deze tijd met zijn over elkaar struikelende technologische en materialistische ontwikkelingen snakt naar 
symbolen, oerbeelden en mythologische ankers. Zij werken als spirituele tegenkracht in de helse race waaraan 
wij mensen menen mee te moeten doen en waarvan niemand lijkt te weten waar die eindigt.

hiernaast: ‘Er moet altijd iets te wensen overblijven! 
En dat is het bouwen van de Land Wheels. Het grote verlangen, de wensdroom.’



oude Rome een groep Christenen te zijn geweest die 
op het punt stond door hongerige leeuwen verscheurd 
te worden, maar met zang de roofdieren terugdreef.

Zangstemmen
Betoverende zangstemmen zijn er altijd geweest en 
zullen er altijd blijven. Maria Callas, Caruso, Pavarotti, 
Joan Sutherland en vele anderen. Ook in de popmuziek 
zijn er magische stemmen die je helpen bij verdriet, 
die hoogtepunten opstuwen en ontroering verdiepen. 
Stemmen die je ziel aanspreken.

Bij vrouwen kunnen we drie hoofdstemmen onder-
scheiden: de alt, mezzosopraan en de sopraan. Bij 
mannen bas, bariton en tenor. Daarnaast is er nog het 
falsetregister, de mannelijke stem met de vrouwelijke 
klank, de countertenor. Het is een andere stem dan die 
van de castraatzanger, dat is meer een geëvolueerde 
jongensstem. Bij vrouwen wordt het deel dat boven de 
kopstem ligt coloratuursopraan genoemd. Er bestaan 
muziekuitvoeringen waarin je niet kunt horen als de 
zangstem overgaat in fluitspel. Om die reden worden 
deze stemmen ook wel het fluitregister genoemd. 
Bij de mannelijke stem bestaat er nog een zeer laag 
register onder de bas, de registerbas. In Russische 
koren is deze stem vaak te horen.

Zangstemmen kunnen je meevoeren naar onbekende 
soms hemelse gebieden, maar ook naar duistere. 
Van vroegere heksen werd gezegd dat ze met 
onweerstaanbare, meeslepende stemmen hun toe-
hoorders in trance konden brengen. Gevaarlijk 
zinnelijke stemmen met een vibrato dat rechtstreeks 
invloed had op het lichaam van hun toehoorders.

De verboden stem
Grote vervoering brachten de hemelse stemmen van de 
castraatzangers. Als je engelenstemmen zou kunnen 
horen, meende men, dan moesten die klinken als die 
van een castraatzanger. Het schijnt een bovenzinnelijke 
ervaring te zijn om een castraatzanger te horen zingen. 
Bovenzinnelijk en tegelijk zinnelijk, bijna erotisch. Het 

publiek lag aan hun voeten, er deden zich extatische 
taferelen voor tijdens de voorstellingen. Het androgyne 
stemgeluid steeg uit boven het aards-menselijke, een 
immateriële klank die in die tijd geheel ten dienste 
stond van de aanbidding van de Almachtige. Bij de 
liturgische zang van de kerkkoren werden geen 
vrouwen toegelaten. De sopraan- en altpartijen werden 
door jongens gezongen en later door castraten.

De castraatzangers behielden hun kleine strottenhoofd 
zonder adamsappel met korte stembanden. Omdat de 
castraten uitgroeiden tot mannen, konden zij met hun 
sterk ontwikkelde borstkas een enorm vibrato ten 
gehore brengen. Tonen konden zij zeer lang aanhouden, 
soms zelfs met een vier octaven stembereik. Moeiteloos 
en op volle kracht konden ze van lage octaven naar 
de hoogste registers overgaan. Dat maakte hen tot 
helden van hun tijd. Farrinelli (Carlo Broschi 1705-
1782) was de grootste ‘divo’ met een jubelend publiek 
aan zijn voeten. Op het toppunt van zijn roem werd 
hij benaderd om voor de depressieve Spaanse koning 
Filips V te komen zingen. Hij genas de gekwelde ziel 
van de koning en mocht de rest van zijn leven aan het 
Spaanse hof blijven.

Hoe men er ooit achter gekomen is dat met die 
weerzinwekkende ingreep de jongensstem kon worden 
vastgehouden en zelfs verbeterd, is een raadsel. Iemand 
moet toch de eerste zijn geweest met dit lugubere 
experiment. In 1565 zongen er al castraatzangers in 
de Sixtijnse Kapel van de Sint Pieterskerk. Uiteindelijk 
verbood paus Leo VIII pas in 1902 dit gruwelijke 
gebeuren. De jongens met hun fluwelen stemmen 
werden al voor hun achtste naar een barbier of 
chirurgijn gesleurd, waar zij zonder verdoving van hun 
scrotum en zaadstrengen ontdaan werden. Naar hun 
mening werd niet gevraagd. Is het niet pervers om 
iemand zo te verminken met als enige doel anderen 
te vermaken? Wij mensen hebben een onbegrensde 
genotzucht. Als het fenomeen niet verboden zou zijn 
en de castraatzangers nog steeds zongen, zouden we 
dan uit protest weigeren te luisteren naar de stemmen 

39

Deel van de Doomed Couple installatie. 

Rheia is de zuster van Kronos. Broer 
en zuster hebben de twaalf goden, 
waaronder Zeus, van het pantheon 
verwekt. Rheia speelt de trommel en 
Kronos verspreid de geuren.



die zo engelachtig schoon klinken en balanceren op de 
grens van het duivelse? 

Mantra’s, moedra’s en klankzegels
Een stem kan heel veel bij iemand losmaken. Zowel 
fysiek als geestelijk. Geconcentreerde kracht ontstaat 
bij het uitspreken van mantra’s, met bijzondere energie 
geladen formules, spreuken of teksten, waarmee 
bovennormale invloed uitgeoefend kan worden. Een 
mantra is energie in de vorm van klank, waarvan wordt 
gezegd dat ooit de kracht zo groot was dat iemand 
erdoor geschaad of zelfs gedood kon worden. Er zijn 
opbouwende en vernietigende klanken. Mantra’s hoeven 
niet per se hardop uitgesproken te worden om werkzaam 
te zijn. Ze kunnen ook innerlijk gebruikt worden. Het 
woord mantra komt uit het Sanskriet en luidt eigenlijk 
mantram. In het hindoeïsme en boeddhisme worden 
mantra’s gebruikt, maar ook in onze westerse liturgie. 
Het urenlang gezamenlijk reciteren van gebeden door 
klooster monniken is een litanie en in feite een mantra. 
Woorden als Amen, Wees gegroet, Kyrie eleison, Heer 

ontferm u, of andere gebedsformules zijn mantra’s. In 
bepaalde boeddhistische stromingen worden mantra’s 
geïntensiveerd met moedra’s, bewegingen met de 
armen, lichaamshoudingen en vinger plaatsingen die 
bepaalde innerlijke energiestromen verbinden en die 
als symbolen van het innerlijk ook uitwendig zichtbaar 
gemaakt worden.

Een mantra, eigenlijk een magische spreuk, werd 
meestal mondeling doorgegeven, maar er zijn ook 
teksten en formules die geschreven of getekend 
kunnen worden. Net als amuletten kunnen ze een 
onverklaarbare magische kracht uitstralen. Ook aan 
bepaalde klankzegels werd die werking toegeschreven. 
Als ze op de juiste wijze gereciteerd werden, ont-
waakten ze uit hun sluimerende toestand. Een bekend 
zegel is dat van Salomo, waarmee hij de geest in 
de fles uit het verhaal van Alladin voor duizenden 
jaren opgesloten wist te houden. De oude Sumeriërs 
bevestigden aan hun tenten en later aan de ingangen, 
randen en buitenhoeken van hun tempels beelden 

rechts: Indian Icons Serie, schilderijen, gemixte materialen, 100 x 100 cm.
onder: Land Wheel maquette Tone, Megalieten in de woestijn, de ultieme wens.



van afschrikwekkende wezens met half menselijke 
half duivelse gezichten die het kwaad buiten hielden. 
Het verhaal gaat dat ze bij dreigend onheil, of het nu 
demonen waren of menselijke vijanden, akoestisch 
waarneembare klanken voortbrachten. In sommige 
gevallen schenen deze sirenen zo’n gruwelijk gehuil 
te produceren en dat ze de naderende vijand fysieke 
schade als buikloop, duizeligheid, hoofdpijn en zelfs 
hersenbloedingen konden toebrengen. Zo werd het 
ene kwaad effectief ingezet tegen het andere. Veel 
Sumerische gebruiken zijn later geïntegreerd in de 
Babylonische cultuur en nog weer later opgenomen 
in het Christendom. Daar komen de afschrikwekkende 
beelden en waterspuwers op kerken en kathedralen 
vandaan. Maar in onze tijd zwijgen ze.

Helende zang
In het oude India waren er rondtrekkende Brahmanen 
die langs de akkers trokken om met stemtonen de groei 
van de gewassen te stimuleren en ziekten te genezen. 
In tuinbouwkassen wordt vaak klassieke muziek 

gedraaid met hetzelfde doel. Zo zijn er ook stemmen 
en tonen die heilzaam werken op de mens. Men gaat 
er hierbij vanuit dat alles, ieder levend wezen en ieder 
ding of materiaal zijn eigen klank uitzendt en dat als 
die met de juiste toon kan worden afgestemd, dit een 
genezende uitwerking heeft op kwalen en ziektes. Dat 
was ook het medicijn van Farrinelli bij de Spaanse 
koning. In Engeland reisden muziekkoren langs 
ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en sanatoria 
om genezingsprocessen te stimuleren. In Duitsland 
werden epileptici met zang behandeld.

In het verleden werd veel meer met de kracht van de 
helende stem gewerkt dan nu. Veel kennis hierover 
is verloren gegaan. Wel zet men bijvoorbeeld in de 
anesthesie rustgevende opera’s in en laten tandartsen 
deze opera’s horen om angstige patiënten in de 
wachtkamer rustiger te stemmen. Dit gebeurde ook 
tijdens de ondergang van de Titanic toen de kapitein 
als tegenkracht voor de uitbrekende paniek aan het 
scheepsorkest verordonneerde om koorzangen te 
spelen.

Er zijn nog vele zaken te melden over de mystiek 
van onze stem. Met onze stem kunnen we wonderen 
verrichten en rampen ontketenen. Een bijbelse spreuk 
meldt in dat verband: “dood en leven zijn in de ban 
van de stem.”

Bronnen:
Willy Schrödler, Das Geheimnis der Düfte, Farben, Töne.
Adolf, Hitler, Mein Kampf
Dr. Hans Jenny, Cymatics

boven: Mellius werkend aan één van zijn zeven 
Novorusky schilderijen.
rechts: Blacks Serie, schilderij Black Sun, 
100 x 100 cm, gemixte materiaal op canvas.

42



tastbare werkelijkheid als het innerlijk. Voor postmodern gerelativeer moet je niet bij Mellius 
zijn, al wuift hij al te stellige uitspraken weg. De personages zijn verwikkeld in een gevecht 
op leven en dood en zij zetten ten allen tijde maximaal in.
Goed en Kwaad vormen geen simpele tegenstelling. Ze lijken in ieder mens – en in de natuur, 
met al haar bloei en verrotting – onontwarbaar verstrengeld. De Azorieten bedrijven het 
Kwaad om de wereldheerschappij te bemachtigen en over hun excessen kan geen misverstand 
bestaan. Toch worden enkele leden van die duistere orde eerder door idealisme bezield dan 
door boosaardigheid, een ‘detail’ waar de ontknoping van afhangt.
Idealisme is ook de drijfveer van Oxzana Mendelstova. Lang nadat ze aan haar onmogelijke 
queeste is begonnen, ontdekt zij dat haar eigen motieven en driften niet allemaal even zuiver 
en eenduidig zijn – ook de heldin is, om met Joseph Campbell te spreken, ‘a hero with a 
thousand faces’.
Het goede wordt tevens belichaamd door de Genezers, die zich in de Vrijplaatsen ophouden en 
mensen moeten behoeden voor de ‘Schuwpest’. Genezers zijn geen halfgoden of tovenaars, 
eerder ietwat tobberige of juist heel levenslustige mannen van een zekere leeftijd. Misschien 
beschikken ze over bepaalde gaven, maar ze moeten het vooral hebben van menselijke 
wijsheid en kalm overleg. Bijna saai zijn ze, die Genezers. Gelukkig gunt de schrijver hun 
nooit meer alinea’s dan noodzakelijk is om ze uit te tekenen als gidsen en weldoeners, 
helpers of informanten.

Iets waar ik me aanvankelijk aan stoorde, was dat de ziel van de heldin via dromen kan 
‘terugverhuizen’ naar eerdere levens. De schrijver deed er verstandig aan om mij als redacteur 
in de arm te nemen: ik sta sceptisch tegenover de reïncarnatieleer en zulke denkbeelden, en 
daardoor kon ik des te beter beoordelen of ze als literaire motieven effect sorteren.
Scepsis als alchemistische lakmoesproef: de tekst doorstond die met glans. Want hoewel 
ik niks van zulke onzin wil weten, heb ik als redacteur geen moment overwogen om een 
rode streep door die dromen te zetten. Sterker nog, ik ga er volledig in mee. Oxzana’s 
droomgezichten zijn cruciaal voor de queeste, die tevens een verkenning inhoudt van 
innerlijke afgronden. Ze zijn cruciaal voor de wijze waarop Mendelstov is verweven met de 
heptalogie in zijn geheel. 

Als er in Mellius’ universum iemand sterft, wordt die soms weer een personage in een ander 
verhaal. Zo was Oxzana in haar vorige leven een tweeling, en daarvoor een man: een man die 
de hoofdrol speelt in Het Zwart van de Dood, handelend over een stille strijd tegen Hitler. En 
in romans die zich in eerdere tijdperken afspelen heet zij Danushka of Koika.
De zeven romans zijn spiegels die elkaar gedeeltelijk, via schuine hoeken als het ware, 
weerkaatsen. Oxzana reist westwaarts, maar in Yapo Strong legt een tweeling (broer en zus) 
dezelfde reis naar het oosten af. Dit pianistisch begaafde duo geeft ‘troost concerten’ op 
plaatsen waar nog niet zo lang geleden vernietigingskampen hebben gestaan. Dit tweeling 
motief keert terug in Lev en Radka. Een jongenstweeling ontsnapt uit de trein die hen afvoert 
naar een vernietigingskamp.
Het is in Mellius’ zinnebeeldig universum – zeg ik na het redigeren van Mendelstov, 
Nachtglans en Yapo Strong – veelbetekenend dat het ene duo uit twee jongens bestaat en 

GROTER DAN HET BOEK
Een essay van Pim wiersinga

Of ik met hem over een tekst wilde ‘sparren’, vroeg hij: met dat bijltje had ik toch vaker 
gehakt? Ik zei ja – zonder in de verste verte te weten waar ik ja tegen zei.
Oppervlakkige indruk: wat is dit, wat moet ik hiermee?
Tweede tot en met laatste indruk: Mendelstov, een kloek manuscript van 190.000 woorden, 
is een meeslepend leesavontuur. Inmiddels weet ik dat Mendelstov, hoewel het verhaal op 
zichzelf kan worden gelezen, onderdeel en sluitstuk is van een cyclus, zeven romans die deel 
uitmaken van Mellius’ Heptakosmoj – een Gesamtkunstwerk dat ook beeldende, sculpturale 
en muzikale uitingen omvat.

Mendelstov is een historische roman die in de toekomst speelt, maar geen science fiction. 
Van technologie is nauwelijks sprake, de wereldbevolking is gedecimeerd, industrie komt 
nauwelijks nog voor. De onderdrukkers profiteren van verworvenheden die lang geleden 
vanzelf spraken. Mobiele telefoons zijn uit het alledaagse leven gebannen. Het rollend 
materieel – paardentrailers, motorfietsen, opgelapte rammelbakken van vrachtwagens – zou 
in de jaren dertig van de vorige eeuw niet uit de toon zijn gevallen. Het enige product dat in 
deze toekomst modern aandoet zijn de ‘muziekamuletten’, waarvan de zwarte verslavend zijn 
en de blauwe ook, maar in mindere mate. Daarnaast zijn er nog geavanceerde installaties van 
experimenteerlustige kunstenaars, die hun toevlucht hebben gezocht in de ‘Azorietenstad’ 
Kasimir.
De term Fantasy is ook niet van toepassing. Er komen weliswaar magische bronnen voor, 
symbolen, klankzegels en bovennatuurlijke wezens – en toch is het een realistisch verhaal. 
Al hebben enkele personages die Oxzana steunen in haar strijd iets elf-achtigs, toch zijn het 
mensen zoals wij. Ze hebben, anders dan luchtwezens of demonen, verslavingen als wij, seks 
als wij, honger en dorst als wij.
Mendelstov is een epos!

Terecht betitelt auteur Mellius dit werk als “een historische roman die in de toekomst speelt”. 
Al snel wordt de lezer gewaar dat in Mendelstov een cyclisch tijdsbesef wordt gehuldigd. 
Het leed dat de Azorieten over de wereld uitstorten heeft dan ook historische precedenten. 
In deze toekomst heeft zich nog niet zo lang geleden een ramp voltrokken en deze ramp is 
door bepaalde mensen gewild en ontketend; of door het Kwaad, dat zich van die mensen 
bedient?
Het is geen toeval dat de leden van de machtige orde der Azorieten met hun soms verleidelijke, 
soms afstotelijke symbolentaal doen denken aan de nazi’s van weleer. Net als in de jaren 
dertig van de vorige eeuw lijkt het Kwaad te zegevieren – en het is twijfelachtig of het in zijn 
opmars kan worden gestuit.

De roman handelt over niets minder dan de strijd tussen Goed en Kwaad – een strijd die 
vrijheid in de weg staat. Deze strijd is van alle tijden en alomvattend; en de arena is zowel de 
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het andere uit een broer en zus, die aanvankelijk symbiotisch, smetvrezig en ‘tweezelvig’ 
zijn. Zij symboliseren de mannelijke en vrouwelijke krachten in de mens en het dualisme dat 
daarmee samenhangt. Concrete handelingen staan voor onzienlijke energieën en entiteiten, 
en daardoor kent Mendelstov erotische scènes die even opwindend als verontrustend zijn, 
intieme wereldjes, omgeven door de dreiging van het Onbekende. Daarin schuilt de kracht 
van het verhaal.

Mendelstov speelt met thema’s die in de andere zes delen historisch, realistisch of juist 
romantisch worden aangekleed. Maar dit verklaart nog niet waarom dit boek zo fascinerend 
is. Zojuist noemde ik Oxzana een heldin met duizend gezichten; juister is het om te zeggen 
dat het Kwaad duizend maskers draagt. Dat is misschien één reden om de motieven van 
Schoonheid, Kwaad en Verrotting te laten uitwaaieren over tal van andere kunstwerken en 
daarnaast over de zeven verschillende verhalen – om de heroïsche, hopeloos lijkende strijd 
tegen het kwaad in al zijn pracht te ontvouwen.
Dit concept maakt Mendelstov geniaal, en de manier waarop dit concept door de vertelling 
wordt gedragen. Het Kwaad is ongrijpbaar en slaat onverhoeds in, als een bom in vredestijd. 
De personages lopen van buitenaf en van binnenuit gevaar. Het Kwaad manifesteert zich 
soms bruut, soms sluipenderwijs; een enkele keer is het nauwelijks te onderscheiden van het 
Goede. Want hoezeer ze ook wezenlijk verschillen, toch zijn Goed en Kwaad geen scherp 
omlijnde, overzichtelijke categorieën en vormen ze geen keurig contrast. Veeleer lijken ze 
hopeloos verstrengeld.
Ook de personages zelf zijn – alhoewel van vlees en bloed – maskers, mysteries. Ze hebben 
een zichtbare en een onzichtbare zijde, net als de maan. Zelden keren ze hun onzichtbare 
zijde een ander toe. Soms doen ze dit in de liefde – die enkele figuren in Mendelstov met 
overgave bedrijven.

Mellius’ personages zijn echte mensen, maar tevens symbolen, allegorische figuren, bezield 
door een onpeilbaar lot. In de cyclus wordt hun menselijkheid onderstreept in motieven 
als macht, besmetting of identiteit. Veel nadruk valt op de menselijke stem. De tot in het 
absurde gepolijste Stem als bron van verrukking. En als machtsmiddel, zoals beschreven in 
het boek ‘Mir’ van de grote Azorietenleider Kretenski. In een wereld waarin technologische 
hoogstandjes goeddeels verloren zijn gegaan, de mensheid is gedecimeerd en de natuur tot 
woestenij vervallen, treedt de stem weer op de voorgrond, net als in de prehistorie. 
Mij deden de indrukwekkende woestijnen die Oxzana doorkruist denken aan de sertão, het 
symbolisch geladen landschap in het werk van de Braziliaanse schrijver João Guimarães Rosa. 
In het meesterwerk Diepe wildernis: de wegen sluit de gewezen bandiet Riobaldo een pact 
met ‘de duivel die niet bestaat’ – maar als verborgen kracht juist wel. In Mellius’ universum 
is het Kwaad alomtegenwoordig; daar is het Goede de verborgen kracht. De parallel is dat 
zowel Mellius als Rosa een symbolisch universum scheppen dat groter is dan één boek.

Pim Wiersinga is schrijver en redacteur
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Installatie The Womb van boven gezien.

Angel Beacons: Phanayka 
en Steuermann, de twee 
zuilen van een meter of 
12 hoog, bestaand uit 
een vrouwelijke en een 
mannelijke wachter.

De Greybird is een onderdeel van de 
installatie Last Army. Deze installatie 

gaat over de decadentie van macht. 
Ook de kleine vrachtwagen, de 

Transporter en de motor Wictor’s 
Pride horen bij deze installatie.

De installatie Altar for All Those Brave 
Women is een ode aan vrouwelijke kracht 
en een aankondiging van de komst van 
een matriarchale samenleving.

pagina 47: Nimbus, kunstfoto, 500 x 500 cm, deel van de installatie 
Altar for all those Brave Women. Deze foto is een mix tussen 
fotografie en schilderij.

links: The Womb, analoog aan de beschrijving in Hoofdstuk 15 van 
Mendelstov – een ode aan de Godin van Schoonheid en Verval.
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Kunstwerken gerelateerd aan de Black Sun, het duistere 
symbool van de Azorieten, waarvan het vrouwenleger de 

Guards Division deel uit maakt.

Ook al worden ze onderdrukt en uitgebuit, ze maken hun 
eigen kleding en sieraden, Guards Delight genaamd.

50



Het Azorieten Winterfestival op 
het Grote Meer. Hoofdstuk 1 van 

Mendelstov, Vuur en IJs.

Kunstwerken gebaseerd op het 
Azorieten Winterfestival.

53



Novorusky is de schrijftaal van de Azorieten. In het verhaal Mendelstov 
omheinen de Azorieten de hun onwelgevallige volkeren om vervolgens 

een nieuwe variant van de Schuwpest op hen los te laten. 

Vertaling van de Novorusky tekst: Freedom without Boundaries.
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Guards Delight en de Synthesis Dresses 
ontworpen door de Guards. Ze worden 
eens per jaar op de Guards Party in de 
Lokovskyhal getoond.
Zie Hoofdstuk 15 van Mendelstov.
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De Gatling Gun komt op het dak 
van de Greybird. De Matryoshka’s, 
een luidsprekerinstallatie, komen op 
het dak van de laadruimte te staan.

Op de Dung Dai (Dung betekent slijk 
en Dai podium) dansen de Guards de 
Language of Rifles, een taal die alleen 
zij begrijpen.

De Nahil is een bronzen beeld van ruim 
2,5 meter hoog en elk deel verbeeldt 
één van de Seven Sigils.
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Tweede Openbaring: 
Autolyse 0 tot 3 dagen na de dood
Een lichaam dat door de ziel verlaten is, valt uiteen. 
Het ontbindt, het is dood. Door de eeuwen heen is het 
moment dat de dood intreedt op uiteenlopende wijzen 
gedefinieerd. Ooit was hartstilstand het criterium. Later 
achtte men de hersendood doorslaggevend. Ik ben van 
oordeel dat de dood allang in levende organismen 
zetelt, zodat je strikt genomen geen punt in de tijd 
kunt aanwijzen waarop het organisme sterft, net zo 
min als er een punt is waarop alle leven in één klap 
ophoudt.
Als het hart stopt met pompen, krijgen de cellen geen 
zuurstof meer. Er hoopt zich kooldioxide op waardoor 
de zuurgraad toeneemt en de cel uiteindelijk vergiftigd 
raakt en afsterft. Ongeveer vier minuten na de dood 
begint de eigenlijke ontbinding met de zogeheten 
autolyse (zelfvertering), het eerste duidelijke stadium. 
De hersencellen sterven tussen de 3 en de 7 minuten 
na de dood, de spiercellen een paar uur later en de 
huidcellen en de botten leven nog enkele dagen 
door. Wel is het zo dat in de eerste minuten na de 
hersendood het lichaam zijn organisatie begint te 
verliezen. Het bloed zakt naar lagergelegen delen, 
de rest wordt bleek (pallor mortis). Het lichaam koelt 
langzaam af. Na ongeveer 12 uur is de buitenkant op 
omgevingstemperatuur gekomen, en dat geldt na 24 
uur ook voor het inwendige (algor mortis). Doordat 
de spiercellen geen energie meer genereren en zij niet 
meer in staat zijn kalk-ionen weg te pompen, raken zij 
blijvend in contractie (rigor mortis). Die fase begint 
zo’n drie uur na de dood en duurt ongeveer 36 uur. 
Het eerste stadium van verrotting is het meest exquise, 
daarna verschijnen de grovere manifestaties, die 
uiteindelijk eindigen in een uitspatting van extatische 
ontbinding. Het lichaam ziet er aan de buitenkant nog 
redelijk vers uit; aan de binnenkant is dat anders. 
Door toedoen van enzymen lossen de dode cellen 
van binnenuit op, waardoor steeds meer voedselrijke 
vloeistoffen vrijkomen voor de grote hoeveelheid 
anaërobe micro-organismen die al in het lichaam 
aanwezig waren voor de dood. Anaëroob wil zeggen  

dat die organismen geen zuurstof nodig hebben om te 
kunnen leven. De bacteriën die eerst nog bezig waren 
met het verteren van voedsel, beginnen nu de darmen 
zelf aan te vreten. Op een gegeven moment breken zij 
door de darmwand heen en vallen zij gulzig aan op nog 
onaangetaste organen. Daarbij komen verteringssappen 
vrij die bijdragen aan de verdere ontbinding van het 
lichaam. 
Er komen al spoedig vliegen en andere insecten op het 
lijk af. Binnen een etmaal kunnen er eitjes uitkomen 
en kruipen de maden naar binnen. De levenscyclus van 
een vlieg van ei via made en pop duurt ongeveer 2 à 
3 weken.

Derde Openbaring: 
Putrefactie anaëroob – 4 tot 10 dagen
De anaërobe micro-organismen breken het weefsel en 
de cellen steeds verder af. De lichaamsholten vullen 
zich geleidelijk met vloeistof. Bij dit ontbindingsproces 
komen diverse gassen vrij die zich op hun beurt steeds 
verder ophopen. Het lichaam blaast zich langzaam 
op waardoor resterende vloeistoffen uit de weefsels 
worden geperst. Het lichaam wordt langzaam groen.
Jonge vliegenmaden beginnen door het hele lichaam te 
kruipen. Met hun mondhaken trekken zij het vlees stuk 
en hun verteringssappen doen de rest. Er komen 

Detail schilderij Orange Fungus, 250 x 250 cm, 
gemixte materialen op canvas, Deterioration serie. DE ZEVEN OPENBARINGEN VAN VERROTTING

In onderstaand geschrift gaat Yury Kaminowitch, een van de personages uit Mendelstov, nader in 
op de verschijnselen verrotting en verval die hem zo na aan het hart liggen. Hij noemt dit geschrift 
in een gesprek met Oxzana in Hoofdstuk 19, Schaduw van de Schoonheid. 

tekst: YURY KAMINOwITCH 
omslag: Detail schilderij Finally Peace, 100 x 100 cm, gemixte materialen op canvas, Deterioration serie. 

Ik heb me verdiept in de studie van ontbindingsprocessen omdat die tevens de drager zijn van geestelijke en 
zinnelijke transformaties in ons bewustzijn. Schoonheid en Waarheid veranderen in de loop der eeuwen van 
gezicht; wat blijft is datgene wat achter dit gezicht schuilgaat – het Bederf, dat van alle tijden is en tevens de 
drijvende kracht achter alle transformaties, zowel die van grofstoffelijke als van fijnstoffelijke aard. Zoals een 
vuurpijl oplicht in de nacht en zich verliest in kleurige vonkenregens, zo flonkert de schoonheid kortstondig 
alvorens zij ontbindt. En dit, deze opflakkering – in de vervoering van het woord en de betovering van de muziek 
– is het enige waarvoor ik leef, nu mijn lichaam, ontmand, is prijsgegeven aan de steriliteit van het Bederf en de 
verrotting van het Kwaad. In de Hippodrome Tent, symbool van Schoonheid en Verrotting ineen, waar de perfectie 
door de opzettelijke weeffouten heen schemert, deel ik de kunst van mijn vrienden en mij met de wereld. In De 
Zeven Openbaringen van Verrotting beschrijf ik de grondslagen van deze kunst – in het besef dat de waarheid 
eveneens aan bederf onderhevig is en slechts kan worden gezocht, maar nimmer gevonden.  

De Zeven Openbaringen van Verrotting 
De tak van wetenschap die zich bezighoudt met 
ontbindingsprocessen heet taphonomie. Wat gebeurt er 
in fysieke zin met ons vanaf het moment dat we dood 
zijn, als we langzaam maar zeker ontbinden?

Eerste Openbaring: Levend organisme 
Ook binnen een levend en gezond organisme sterven er 
cellen. Dat kan op twee manieren. De eerste manier is 
necrose. De cel raakt beschadigd en sterft zo abrupt dat 
hij geen signalen meer kan afgeven aan naburige cellen 
om hem op te ruimen. Uiteindelijk komt de inhoud vrij, 
het cytoplasma, waardoor een ontstekingsreactie in 
gang wordt gezet. De tweede manier is apoptose. Dit is 
de intern geprogrammeerde celdood. In tegenstelling 
tot de necrose is dit een volledig geordend en gestuurd 
proces, waarbij de cel verschrompelt en desintegreert. 
De apoptose kan alleen optreden als er voldoende 
nieuwe cellen worden aangemaakt (mitose). Bovendien 
wordt door apoptose de afvoer van beschadigde cellen 
mogelijk. In het lichaam van een volwassen mens 
sterven iedere dag miljarden cellen. Zo torst een mens 
wel twee kilo dood weefsel met zich mee. 
In de darmen van mens en dier bevindt zich een grote 
diversiteit aan bacteriën, protozoën en nematoden die 
zorg dragen voor het verteren van voedsel. Ook dit is 
een vorm van verrotting.
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Detail schilderij Dark Winter, 200 x 200 cm, gemixte 
materialen op canvas, Deterioration serie. 



nu niet alleen insecten op het kadaver af die zich 
tegoeddoen aan het rottende vlees, maar ook aan de 
maden zelf. Parasiterende wespen leggen hun eitjes in 
de vliegenlarven.

Vierde Openbaring: 
Putrefactie aëroob – 10 tot 20 dagen 
Uiteindelijk knapt het opgeblazen lichaam en komen de 
opgehoopte gassen en vloeistoffen vrij. Veel insecten 
leven van wat er in de grond stroomt. Het lichaam 
verkleurt langzaam naar zwart. Naast de anaërobe 
organismen zijn er nu ook aërobe micro-organismen 
die de weke delen verder afbreken, zoals bacteriën, 
protozoën en schimmels. Er zijn nu verschillende 
generaties maden aanwezig, waarvan sommige zijn 
volgroeid. Deze verlaten het lichaam om zich in de 
grond te begraven en daar te verpoppen.
Het lijk trekt nu andere insecten aan dan in eerdere 
stadia, zoals kevers waarvan de larven zich voeden met 
het rottende vlees.

Vijfde Openbaring: 
Fermentatie – 20 tot 50 dagen
Het meeste vlees is nu vergaan en het lichaam begint 
enigszins op te drogen. Er komen daarbij boterzuren 
vrij die een kazige geur verspreiden, waar weer andere 

insecten op afkomen. In bijzondere gevallen kan 
adipocere ontstaan, lijkenwas, een wittige, enigszins 
wasachtige substantie die ontstaat op delen van het 
lichaam waar zich veel vet had opgehoopt. Dit is het 
product van een hydrolytische reactie. 
 
Zesde Openbaring: 
Diagenesis – 50 tot 364 dagen 
Het lichaam is nu opgedroogd en verteert nog maar 
langzaam. Er is een grote schare aan organismen, 
waaronder motten, die zich voedt met het resterende 
haar. Uiteindelijk blijven alleen de botten over. Maar 
ook die zullen op den duur verdwijnen door vraat 
en uitspoeling. Er bestaat een formule die aangeeft 
hoelang het duurt voordat er alleen nog maar skelet 
over is, al hangt dat proces van veel factoren af. In 
optimale condities is er van het stoffelijk overschot na 
10 dagen nog maar weinig over. Ligt hij op 1,2 meter 
diepte onder de grond in een kist, dan kan het wel een 
jaar duren. In de lucht gaat het tweemaal zo snel als 
onder water en viermaal zo snel als onder de grond.  
De formule luidt: Y = 1285 : X, waarbij Y = aantal dagen 
en X = temperatuur.
  
Zevende Openbaring: 
Compostering – na 365 dagen  
Tijdens de compostering verdwijnen alle resten van 
organische oorsprong. De organische materialen worden 
afgebroken volgens een vast stramien van fragmentatie, 
uitspoeling en menging tot koolstofdioxide, stikstof en 
allerlei mineralen.

Tot Besluit 
Tot zover voorlopig mijn verhandeling over een 
proces dat eigenlijk ieder mens fascineert, bewust of 
onbewust; dat komt doordat het samenhangt met de 
dood. Momenteel ben ik verwikkeld in een queeste 
waarover ik geen mededeling kan doen. 
Mochten mijn reisgezellen en ik die tot een goed einde 
brengen, dan hoop ik dieper in te gaan op de parallellen 
met de schoonheid van het verval en het verval van de 
schoonheid.

Detail schilderij At the End..., 80 x 80 cm, 
gemixte materialen op canvas, Deterioration serie. 
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Zelfs de stank lijkt ze te willen temperen. Verrot-
ting wordt in onze westerse wereld weggedrukt en  
verborgen gehouden - als een imbeciele zoon in een 
gezin vol talenten. In India is dat anders. Nergens ter  
wereld is verval zo manifest aanwezig als in India.  
Ultieme schoonheid draagt altijd kiemen van verrotting en  
bederf met zich mee. Deze Schaduw van de Schoon-
heid is een deel van het leven. Schoonheid bestaat bij 
de gratie van verval en bederf. Indiërs staan dicht bij 
de rotting, maar daardoor ook dicht bij de schoonheid. 
Wie het ene kan ervaren, voelt dit andere ook. Wie 
geen diepten van smart kent, kent evenmin hoogten 
van geluk; in India lijken ze dit beter te beseffen dan 
in het Westen. 
Dat alles wilde ik zichtbaar maken door de foto’s vlak 
voor de vakantie onder rottende bladeren buiten naast 
mijn atelier te leggen en zo de faisandage frank en 
vrij zijn gang te laten gaan. Groot was mijn verbazing 
toen ik de foto’s na terugkomst droog en wel onder een  
afdakje terugvond. 
Eerlijk gezegd verdenk ik mijn ex er van dat ze de boel 
heeft opgeruimd tijdens mijn afwezigheid, ze zou kip 
en kat eten geven. De rommel om mij heen herinnert 

haar aan de tijd dat we samen waren. Wat doet het er 
toe. Het experiment is geslaagd, zij het op een andere 
manier dan voorzien. Het toont namelijk de mense-
lijk aversie aan, de weerzin jegens verrotting. Mensen 
realiseren zich weer even dat het leven eindig is, in 
het teken staat van de dood. Zoiets past niet in onze 
westerse maatschappij en stoot af; maar de fascinatie 
is er niet minder om. Verrotting behoort toe aan de 
eindeloze cyclus van leven en dood. Verrotting doet 
de materie ontbinden. Daarna gebruikt de natuur het 
vrijgekomen materiaal gretig om nieuwe levensvormen 
aan te maken. 

Hier openbaart zich iets markants. Als we kijken naar 
het menselijk lichaam kunnen we constateren dat dit 
is opgebouwd uit cellen en atomen. Een lichaam en 
een cel zijn sterfelijk, maar atomen zijn dat niet. Die 
keren terug naar de natuur. Met uitzondering van de 
radio-actieve hebben ze allemaal een vrij bestaan en 
verspreiden ze zich over de aarde. Atomen van andere 
dolen in ons rond. Van Hitler, maar ook van Einstein, 
Michelangelo, Ghandi, van Jezus, noem maar op. In 
Tennessee is er een man, Dr. Bass, die met toestem-

Enfin, ik was bezig met een experiment en daarom had 
ik een plastic emmer (die zelf rotbestendig is, maar 
dit terzijde) achter in de tuin gezet. In regen, weer 
en wind. Aan het doek had ik water, groenteafval en 
meel toegevoegd. Toen ik na enkele weken de toestand 
in ogenschouw nam, ontdekte ik dat de emmer was  
verdwenen. Zo is het ook gegaan met de fotoafdrukken 
van de nachtopnamen in Old Delhi. 
Foto’s die met rotting samenhangen zijn het beste 
te maken in het donker. Donkerte en vocht zijn ide-

ale voorwaarden voor bederf. De beelden geuren bijna 
van de rottingswalm die vanuit de stad opstijgt. De 
foto’s heb ik in het donker van Delhi gemaakt; nacht-
fotografie levert daar mooiere beelden op dan foto’s 
die overdag zijn genomen. het is of er een vergevings- 
gezinde sneeuwdeken over een vuilnisbelt is uitgespreid.  
Onvolkomenheden worden liefdevol toegedekt. De  
godin van het avond- en nachtlicht blijkt bereid om 
veel te versluieren. Zij is een milde moeder en verhult 
heel wat gebreken. 

DARK DELHI SERIE 
Kanttekeningen bij De Zeven Aangezichten van Verrotting door Yury Kaminowitch.  

Tekst en beeld: MELLIUS

Ik was bezig met een experiment. Ik wilde onderzoeken of het polyester doek van de velims van de Hippo-
drome Tent (The Womb) kan verrotten - als studie voor het verhaal De Mendelstov. Polyester is kunststof en 
kunststof zou niet aangetast kunnen worden. Kunststof heeft niets met kunst of kunstzinnigheid te maken, 
het is geconstrueerd, dood materiaal. Het heeft niet de nobele eigenschap dat het de dimensie tijd zichtbaar 
maakt. Alleen het vergankelijke draagt het eeuwige in zich. 

omslag: Detail kunstfoto Delhi Tri, Dark Delhi serie.
onder: kunstfoto Dark Delhi serie, 175 x 250 cm, gemixte materialen op canvas



ming en steun van de autoriteiten onder zeilen, doeken, 
in autowrakken, onder rottende bladeren, in ondiepe  
graven, onder kreupelhout, wel veertig ontbindende 
menselijke lijken heeft liggen. Als rottende appels  
onder een boom. Doel is de opeenvolgende stadia van 
het ontbindingsproces te onderzoeken en waar nodig 
te kunnen inschatten op welk tijdstip de dood intrad. 
Zo bewijzen de overledenen postuum diensten aan het 
forensisch onderzoek. Wanneer ontstaat madevorming, 
wanneer veranderen ze in vliegen en op welk moment 
verspreiden ze zich om eitjes te leggen en zo gehoor 
te geven aan de kringloop van het leven? En wanneer 
verdwijnen herkenbare vorm en weefselstructuur? 

Een lichaam dat de geest heeft gegeven, valt uiteen, 
het ontbindt. Verrotting en ontbinding komen vanzelf 
naar je toe. Ooit hebben ze heimelijk hun giftige zaad 
in je lichaam geplant dat als de tijd daar is het verval 
in gang zetten. Reeds enkele minuten nadat het leven 
uit het lichaam is geweken en de laatste putride adem-
tocht is uitgeblazen, schijnt er volgens de entomologen 
al spoedig allerlei ongedierte het lichaam in te zwer-
men om zich daar te huisvesten en voort te planten. 
Aan al dat soort stadia kan je de leeftijd van een lijk 
aflezen en dus vaststellen wanneer de dood is inge-
treden. “The bodyfarm” heet dit centrum poëtisch. Ze 
beseffen daar vast niet dat de langzame insijpeling van 
kadavergif de aarde besmet en zijn ziekelijke adem-
tocht teruggeeft in de vorm van walmende miasmen.  
Deze bittere dodenakker braakt dag en nacht  
stinkende moleculen uit naar hen die haar betreden. 
Ook van onze aarde maken wij één modderige lijkenkuil 
en de levenden doen dit op psychisch en geestelijk vlak 
onderling ook; de zogenoemde Schuwpest (officiële be-
naming: Inter Human Allergy) in de Mendelstov is een  
extreme metafoor om dit fenomeen te verbeelden.. 

“The bodyfarm” is tot nu toe het enige initiatief op dit 
gebied. In India willen ze een nevenvestiging starten.

Detail kunstfoto Delhi Sünya, Dark Delhi serie.
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NIGHTGLOW TULP  

Graag stel ik me even voor: ik ben ‘Nightglow’. Zo heet ik. Ik stam uit een eeu-
wenoud geslacht. Mijn betbetovergrootmoeder heeft het zwaar gehad. Ze is  
misbruikt, uitgebuit, letterlijk en figuurlijk tot de laatste druppel uitgeperst. In de 
tijd van de demonen en de tulpengekte ontnamen ze haar al haar levenssappen.
Ze was moedig, mijn overgrootmoeder. Ik heb een heel ander leven. Ik moet het 
hebben van mijn schoonheid, daarmee kan ik pronken, de wereld betoveren. 
Alhoewel ik een androgyn wezen ben met mijn meeldraden en stamper, voel ik mij 
toch vooral een vrouw. Mellius’ muze, om precies te zijn.
Bij hem heb ik een mooi leven. Hij fotografeert me in mijn sprankelende glorie, 
in de opbloei van mijn kleurenpracht. Maar hij legt ook mijn veroudering vast.  
Genadeloos, zij het met respect voor mijn vrouw-zijn, als het moment is gekomen 
dat mijn kelkbladeren verdorren en uit beginnen te vallen.

Mellius is de enige die mij mag fotograferen; hij alleen en niemand anders. Hij 
zal mij naar plekken leiden waar ik mijn schoonheid onverbloemd kan etaleren. 
Ik maak de wereld blij met mijn kleurenpracht, zegt hij. Ik blijf bij hem. “Je zult 
me overleven,” luidt zijn stellige overtuiging, en iedere keer dat hij die uitspreekt 
word ik toch zo verdrietig! En toch voedt hij daarmee mijn hoop.

Omslag: Nightglow Decay, zilver gelatine print op bariet paper en aluminium, 
afgelakt met een ruwe acryl vernis, 100 x 100 cm, 12 prints per serie.

Links: Nightglow is de eigen tulp van Heptakosmoj. ‘Maar is het niet triviaal  
om iets uit de natuur je bezit te noemen? Ik wil geen Monsanto zijn met z’n ge-
modificeerde koolzaad’, aldus Mellius.
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‘Een bloem is van nature zuiver en puur, maar de Nightglow tulp 
werd in de Gouden Eeuw door demonische krachten misbruikt.’

PREVIEW NACHTGLANS

In Mendelstov is de Kracht van De Menselijke Stem een van de thema’s.

In Nachtglans (Nightglow; mijn voorkeur gaat uit naar de Engelse titel) wordt 
het fenomeen dans geïntroduceerd; in Dariusz en Danushka de inwijdingsweg 
via de Seven Levels van genot naar de Dionysische extase.

De Sigil Heptalogy is een tijdperk waarin een heftige strijd wordt gestreden 
om de Zeven Klankzegels die de bezitter heel veel macht brengen. Oxzana 
Mendelstova speelt in haar zeven levens in deze periode een belangrijke rol 
in dit gevecht om de zegels. Deze levens worden beschreven in evenzoveel 
romans.

In Mendelstov wordt haar zesde leven beschreven en in de roman Nachtglans 
haar tweede. Hiernaast een voorproefje uit dat boek.

De Grachtenstrijd is een verboden koetsenrace dwars door het zeventiende-
eeuwse Amsterdam, compleet met voorrondes, torenhoge weddenschappen en 
verkettering vanuit kerkelijke zijde. Vergelijkbaar met de illegale straatraces van 
nu. De deelnemende koetsen hebben speciale voorzieningen om de snelheid op 
te voeren. De strijd is meedogenloos, er vallen gewonden en sommigen laten er 
zelfs het leven bij.
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HOOFDSTUK 25 (zonder de schokkende afloop te onthullen)

uit de roman Nachtglans: GrACHTeNSTrIjD   

Dagen kwamen, dagen gingen, ze werden langer en weer korter, brieven stapel-

den zich op, sommige waren lang, andere kort, de nachtelijke ontsnappingen 

uit mijn huis waren talrijk. Voorrondes werden verreden, Thellonius ontsnapte  

ternauwernood aan de bijl van Blaeuhulck, de tulpenkolder naderde het kook-

punt, oorlogen in omringende landen werden grimmig en bitter, mijn moeder 

kwam dichter bij de dood.

 Toen brak die zondag aan, half november 1636, de dag van de waarheid.

 De finale is het enige wat telt. De beste, snelste en meest fortuinlijke 

koetsier zal de hoofdprijs winnen, bleef Thellonius’ devies. Er viel niet aan te 

tornen. Hij bepaalde wie meedeed, hij stelde de regels op, hij legde de criteria en 

parameters vast, hij was de middelaar waar niemand omheen kon. In deze helse 

strijd was zijn wil wet, maar wie zou winnen kon zelfs hij niet bepalen – en aan 

die stelregel hield hij vast, hoe krachtig er ook op hem werd ingepraat en hoeveel 

hem ook werd geboden. Hier regeerde een natuurwet die boven alles stond, zelfs 

boven goed en kwaad. Zo kon de demonische wereld het bewijs leveren dat er 

geen verschil bestond tussen uitersten van deugd en zonde, wit en zwart, uitver-

korenen en verdoemden: alles en allen waren onderhevig aan die ene wet, de wet 

van de sterkste.

 De grote gebeurtenis, waar velen koortsig naar uitzagen, ving aan  

met de rit naar de startplaats. Dit was een Dag des Oordeels. Zo moesten te-

rechtgestelden zich hebben gevoeld, besefte ik vol deernis, als ze in een open 

wagen naar het schavot werden gevoerd. Voor hen, murw geslagen en halfdood 

gemarteld, betekende de executie verlossing uit hun lijden. Pijn en smart...  

Alleen de menselijke wil om te leven was krachtig genoeg om je over deze  

gruwelen heen te zetten.

 Niemand had míj er toe veroordeeld. Voor mij was het een keuze  

geweest. Er waren veranderingen op til voorvoelde ik; aan den lijve wilde ik  

ondervinden wat het betekende om aan deze weerzinwekkende strijd mee te 

doen. De strijd der giganten. De Grachtenstrijd.

De laatste dagen was het weer rustig en helder geweest. Het had een beetje  

gevroren die nacht en dat deed het zo vroeg nog steeds, maar er lag geen sneeuw. 

Samen met Thellonius was ik, in het koetshuis van Van Dantzig, in de Ratelkoets 

gekropen, het revolutionaire vehikel. Het rijtuig had kleine vensters; niettemin 

had ik me in het zwart gekleed en mijn haar opgestoken onder een mannenhoed. 

Ik mocht door niemand worden herkend. Vooral niet door mijn vader of iemand 

anders van de Societas; ze zouden hier allemaal rondlopen –  ik zou onzichtbaar 

van de partij zijn, zonder dat zij het wisten.

 Ook Thellonius wilde als altijd anoniem blijven; hij heerste – maar  

achter de schermen. We zouden ons in de Ratelkoets schuilhouden tot het einde 

van de wedstrijd en daarna maken dat we wegkwamen. We waren kwetsbaar  

tussen al die mensen die op dit illegale festijn afkwamen; ook Blaeuhulck lag op 

de loer. Na de strijd zou er een slemppartij worden aangericht in de vroegere  

refter naast de Halvemaen. Op zondag! Dat druiste in tegen de goede zeden. Vanaf 

kansels werden er banvloeken geslingerd naar alles wat ook maar in de verte met 

de Grachtenstrijd te maken had. Het Kwaad van Sodom en Gomorra is over ons  

gekomen, zo werd geroepen. Wie zich met handel en verspreiding van  

Nachtglans bezighield moest hangen – liefst op het galgenveld aan gene zijde 

van het IJ. Bungelende lijken in het zicht van schepen die de haven binnenlie-

pen: zo kon Amsterdam aan de wereld laten zien dat het leven hier veilig was, 

dat schouten en schepenen ferm optraden tegen allen die een loopje namen met 

tucht en fatsoen.

 We gingen de startplaats tegemoet, bij de Waag. De koets ratelde stap-

voets door de nog stille donkerte van de stad. Zwarte doeken onttrokken het 

geheime wapen aan het oog. De Zwartjassen zwermden geruisloos om ons heen 
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– als doodgravers om een lijkbaar. Hun aanwezigheid nam mijn beklemmende 

voorgevoelens niet weg. Blaeuhulck was in de buurt, ik wist het zeker: ook hij 

had op deze dag gewacht.

 De ochtendschemer kondigde zich aan. Zo te zien waren er weinig wol-

ken. Maar de zonnige dag die in het verschiet lag beurde me nauwelijks op. Ik 

was misselijk van angst. Zwijgend tuurde ik door het fijnmazige gaas van het 

voorvenster, langs Cleophas’ rug naar de paarden. Aan alles was te zien dat de 

dieren sterk en gezond waren. Hun spieren lagen als bundels landvasten over 

hun lijf. Volgens Van Dantzig waren ze in vorm, elke dag werd er met ze gedraafd 

en gegaloppeerd op zijn landgoed aan de Vecht. Daar had Cleophas ook met 

de paarden en de koets geoefend op het bochtenwerk. Zowel paarden als koet-

sier hadden moeten wennen aan de bolvormige oogkappen van zilvergaas, zwart  

geloogd om valse schittering tegen te gaan. De paarden, van zichzelf al zwart,  

zagen eruit als reuzeninsecten met duivelse facetogen, hellemonsters die met hun 

vlammende adem je het vlees van de botten zouden schroeien. De oogmaskers 

waren een idee van Thellonius om zich te verweren tegen Vuurwind, de bijtende 

wolken papiersnippers die tegenstanders over hun achtervolgers uitstrooiden. De 

bolle oogkappen van zwart zilvergaas noemde hij Vonckenogen.

 Het was bedompt in de koets. De opbouw was niet ingericht voor men-

selijk transport, alles aan dit vehikel was ondergeschikt gemaakt aan snelheid en 

wendbaarheid. We moesten ons klein maken om door het voorraampje te kunnen 

loeren en als we pijn in onze nek kregen, was de enige keuze die restte onder-

uitzakken en ons half liggend aan elkaar vast te klampen. Die liggende houding 

voorkwam hopelijk dat iemand ons bij de startplaats zou herkennen.

 Mijn lichaam was verstijfd. Ik had beter niet mee kunnen gaan, maar ik 

kon niet meer terug. Ook ik was in de ban, het was iets groots, iets bovenmense-

lijks. Cleophas, Thellonius, de paarden, de Ratelkoets en ik waren onverbrekelijk, 

we vormden een eenheid van samengebalde kracht.

 De klap deed mijn hoofd uiteenspatten alsof er een kanon in mijn  

gezicht werd afgeschoten. Met een schok klampte ik me vast aan Thellonius. Het 

dak! Er was iets naar beneden gegooid! Cleophas op de bok vloekte en tierde, 

hij balde zijn vuist naar een gevel. De Zwartjassen schreeuwden over en weer en 

door elkaar en Cleophas schreeuwde mee. Het liefst zou ik de koets uitspringen 

en wegrennen, weg van dit demonisch geweld.

 Thellonius pakte mijn gezicht beet. ‘Een vijand van de Grachtenstrijd! 

Niet bang zijn, lief, dit is vaker gebeurd.’ Zijn zelfverzekerde woorden schonken 

me moed, bovendien was wegrennen laf. Ik zou verraad plegen en onze liefde 

beschamen. Wij waren tot één geheel gesmeed om een hoger doel te dienen, om 

te zegepralen en alle tegenstanders van de strijd, alle kwezels en huichelaars 

voorgoed het nakijken te geven. Thellonius riep Cleophas toe dat hij beducht 

moest zijn op zulke aanvallen en goed naar boven moest kijken.

 We reden de Kloveniersburgwal op – een strijdwagen op weg naar de 

renbaan van het Colosseum, die aanstonds verwelkomd zou worden met schal-

mei- en trompetgeschal. Zo was het in het oude Rome gegaan, en zo ging het nu. 

De Waag was niet ver meer. Ik nam Thellonius’ hand in de mijne. Hij glimlachte 

me toe. ‘Als we hier op kop liggen...’ begon hij.

 Ik begreep niet wat hij bedoelde. ‘Ja – wat dan?’

 ‘Dan zegevieren wij.’ Zijn glimlach verbreedde zich. ‘We rijden nu op 

het laatste rechte stuk van het parcours. De startplaats is tevens de eindstreep.’  

Vervolgens somde hij op wie er meededen. Ik deed mijn best om alles zo goed  

mogelijk te onthouden; meermalen viel de naam Delmott, die van de Kroon van Myra.  

Adriaan Pekelhaering kende ik: de pafferige zoon van Lubbert Pekelhaering, een 

gefortuneerde haringhandelaar die zijn vishandel dreef in de Haringpackerstoren. 

Ook de naam Croock herinnerde ik me, de scheepsmagnaat en wapenhandelaar 

die net als zijn concurrent Jelmer van Dantzig achter de illegale wapendeal met 

aartsvijand Spanje aan zat. Verder Anthonie Asbrander, de telg uit de paapse fa-

milie die alles op alles zette om Rochus Delmott van de Kroon van Myra dwars te 

zitten. En Sarkis Tourian, zoon van een vermogend zijdekoopman uit Armenië.
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 Het geratel verstomde. We waren aan de startplaats, even voorbij de 

Halvemaen. Voor ons doemden de torens van de Waag op. Terwijl de zwarte 

dekkleden van de koets werden getrokken, knoopten we onze halsdoeken om. 

Er liepen honderden mensen rond en ze gluurden nieuwsgierig naar binnen; we 

hadden gelukkig kleine ramen. Wel trok onze koets veel aandacht, vanwege de 

Vonckenogen waarmee de paarden en Cleophas was uitgerust maar meer nog 

vanwege de hoge, schuinstaande achterwielen, die nieuw en ongekend waren. 

Deze inktzwarte roofspin maakte op veel mensen een dreigende, zelfs buitenis-

sige indruk. Temeer daar de paarden, vurig en jong, al even zwart waren.

 We werden omringd door Zwartjassen; ze stroomden uit de Halvemaen 

naar het plein om de Waag. Hardhandig duwden ze de mensen bij onze koets 

vandaan; nu pas zag ik de andere rijtuigen. ‘Allen die voor ons werken dragen 

nachtzwarte kledij met zilveren accenten.’ Thellonius’ stem klonk nogal gejaagd. 

‘Zwart en zilver zijn de kleuren van de Halvemaen en daarom ook van onze 

koets.’ Maar dat wist ik al. ‘Het startsein laat nu niet lang meer op zich wach-

ten.’

 Mij kon het niet snel genoeg gaan. Ergens tussen al die mensen stond 

Blaeuhulck. En mijn vader. Misschien opereerden ze gezamenlijk. Zekerheidshal-

ve trok ik mijn halsdoek verder over mijn gezicht en de rand van de hoed omlaag. 

Niet langer was ik Esa, de domineesdochter; ik diende nu een andere meester, ik 

maakte deel uit van een machtige moloch, klaar voor de titanenstrijd.

 Cleophas werd gesommeerd om dichter bij de startlijn te gaan staan. Hij 

deed zijn best – misschien zelfs te veel – en had moeite de paarden in bedwang 

te houden, ze waren net zo gespannen als wij. Hij hield ze te strak: als ík op de 

bok zat, zou ik de teugels laten vieren. Ik wilde hem dit toeroepen, maar bedacht 

me bijtijds – zoiets zou op iemand als Cleophas een averechts effect hebben.  

Een vrouw die hem opdrachten gaf! En als de verkeerde mijn stem herkende was 

ik erbij.

 Wie niet op de renbaan hoorde, werd naar de kant gedirigeerd. De zeven 

koetsen werden naar het touw geleid dat boven een kalkstreep was gespannen. 

Het werd dus geen start met twee rijen en er hoefde niet geloot te worden, zoals 

bij de voorrondes. De startplaats was krap, de koetsen stonden wiel aan wiel. Als 

dit geen strijd op leven en dood was, zou je denken dat we gebroederlijk zij aan 

zij stonden. Naast ons zag ik een bruine koets met de scheef hangende kroon op 

het dak: de koets van de Mispel, met Gillis Hartlooper als koetsier. Aan de andere 

kant zat Luycas Delmott op de bok, de zoon van die schijnheilige Rochus. In het 

vehikel zelf zaten twee deernen uit de Kroon van Myra.

 Er werd gevloekt en getierd, achter ons duwden Zwartjassen opdringe-

rige toeschouwers weg. Wij waren helden. Cleophas riep iets naar zijn vader die 

achter de koets stond, ik kon niet horen wat.

 Het schrille trompetsignaal pijnigde mijn oren. Het was de opmaat voor 

het definitieve startschot dat door de straten zou daveren. Tegen een koetsier 

wiens paarden het starttouw naar voren drukten werd geschreeuwd, er was  

gevloek en gescheld alom, paarden die elkaar probeerden te bijten.

 Toen klonk het startschot.

 Zwepen knalden, hoefgekletter echode tegen de gevels; onze paarden 

sprongen in een onstuitbare krachtuitbarsting naar voren en sleurden de koets 

als een voddenbaal achter zich aan – langs de Waag, over de Geldersekade. We 

rolden in een chaotische kluwen de eerste afslag tegemoet. De zijstraat was 

te smal om alle zeven koetsen tegelijk door te laten. Wij zaten ergens in het  

midden. Als niemand inhield, zouden er ongelukken gebeuren. ‘Ga door!’ 

schreeuwde Thellonius door het zwarte gaas tegen Cleophas’ rug, ‘naar voren!’

 Dat deed iedereen. De zijstraat kwam razendsnel dichterbij en was nog 

smaller dan ik had verwacht. Links zag ik huizen met een luifel en rechts op de 

hoek een bouwsel met grote kuipen ervoor, we zouden te pletter slaan!

 ‘Doorrammen,’ brulde Thellonius, ‘druk ze eruit, wij zijn het lichtst! 

Voor je uit kijken, niet opzij.’
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 We schoten naar de kop, ik stond doodsangsten uit, we zouden tegen de 

gevel klappen, we haalden het nooit.

 ‘Remmen! Nu!’ schreeuwde Thellonius. ‘En de hoek om!’

 Cleophas trok vol aan de remstang, in zijn andere hand hield hij de acht 

teugels vast. Ik hoorde gillend ijzer op straatstenen, de koets schudde krakend 

en zwiepte rakelings langs de gevel. Toeschouwers schreeuwden in afschuw. In 

volle vaart joegen we door de Binnenbantammerstraat; Cleophas’ blonde krul-

len wapperden onder zijn hoed uit. Bij de Lastage trok hij opnieuw de stang 

naar zich toe, met een jankende zwaai gierden we de volgende hoek om, één 

achterwiel bonkte door een gat of wie weet was het een keldertrap bij een gevel.  

Vrijwel meteen daarna raasden we door weer een bocht de Recht Boomsloot 

op. Thellonius was geniaal: de remstang en de schuine achterwielen wierpen 

vruchten af. Maar het ging te gemakkelijk, dit kon niet goed gaan, er stond iets 

vreselijks te gebeuren, dat wist ik.

 ‘Hou de paarden in, Cleophas, ze worden moe, we liggen toch al voor-

op!’ 

 We lagen op kop en liepen uit op onze achtervolgers. Als het zo 

doorging, wonnen we de ronde voor de paardenwissel met gemak. Langs de  

Montelbaenstoren zouden we op de havenkade uitkomen. Ik keek door het gaas 

de gracht af. Er was niets te zien, maar des te meer te ruiken – en wat ik rook was 

onraad. Ik wilde net Thellonius toeroepen dat we meer moesten inhouden toen 

we vlak voor een brug een oorverdovend gekrijs en gehuil hoorden. Het was alsof 

een koor hellehonden ons uitjouwde. Dodelijk geschrokken begonnen de paarden 

te bokken en te springen, één paard ging bijna onderuit en dreigde het andere 

mee te sleuren. Het tuig kraakte en dreigde af te scheuren toen we plotsklaps 

stilstonden. Voordat ik tegen het kopschot aan knalde, zag ik in een glimp dat 

Cleophas naar voren schoot en zich nog net aan de zweepstandaard kon vast-

houden. Het gehuil van de hellehonden kwam uit een schacht tussen de huizen: 

tegen een zijgevel stonden orgelpijpen; mannen brachten met balgen de valse 
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tonen voort die tussen de muren weergalmden. De paarden trilden van angst, ze 

leken aan de grond genageld en durfden geen stap meer te verzetten. De meute 

zat ons op de hielen, Adriaan Pekelhaering voorop. Cleophas gaf de paarden een 

klap met de zweep, maar ze bleven als versteend staan. Pekelhaering schoot 

langs ons heen, het was duidelijk dat hij het was die achter de valstrik zat, zijn 

paarden waren aan het geluid gewend. Cleophas hief de zweep om opnieuw te 

slaan en op het moment dat hij met één slag de beide ruggen raakte hield het 

helse gehuil op en zag ik twee mannen wegrennen. Onverhoeds schoten onze 

paarden vooruit, ik viel tegen Thellonius aan. ‘Die werkten voor dat laffe joch,’ 

hijgde hij. ‘We zijn erlangs maar liggen niet meer op kop.’

 We galoppeerden achter Pekelhaering aan. In uitzinnige vaart jakkerden 

we langs kades, pakhuizen en dukdalven – de haven, gehuld in zondagse sluimer,  

bedwelmd door de ranzige lucht van rottende vis. Na enkele scherpe hoeken 

ratelden we over de planken brug. Stukje bij beetje liepen we op Pekelhaering in. 

De koets van onze voorganger bonkte de brug op die het Damrack overspande, 

voorbij de brug werd het parcours afgebakend met tonnen en hekken waarach-

ter een uitzinnige menigte joelde. Maar terwijl we op de Haringpackerstoren af 

denderden, gebeurde er iets... ‘Hij mindert vaart!’ schreeuwde ik, ‘remmen, er is 

daar iets aan de hand.’ Even dacht ik dat er mensen over de weg liepen, dronken 

zeelui die de hele nacht hadden doorgehaald. Te laat zag ik dat het parcours 

ineens een haakse hoek maakte, recht op de toren af. Cleophas nam de paarden 

terug; ook het joch van Pekelhaering remde, maar had te veel vaart toen hij de 

hoek rondde. ‘Niet zo hard!’ riep Thellonius, ‘je hebt Esa toch gehoord, er is 

daar iets.’ Toen zagen we het. Vlak voor de Haring Packerije zwenkte de baan 

opnieuw; en precies in die bocht glansde een tapijt van zilveren vissenlijven in 

het ochtendlicht – een nieuwe, nog laffere valstrik. Pekelhaering reed te snel, 

zijn paarden glibberden over de uiteengereten vissenkadavers. Hij wist zich te 

hernemen, maar de koets zwaaide uit, klapte tegen de toren; het vadsige lichaam 

van de koetsier vloog meters door de lucht om als een natte dweil tegen de toren 



aan te kletsen – de toren waar zijn vaders negorij was gevestigd. Het joch Pekel-

haering was in zijn eigen valkuil verongelukt, zíjn ongeluk was onze redding: we 

lagen weer op kop.

 Cleophas dirigeerde de paarden de Nieuwendijck op, hier schreef het re-

glement voor dat we in stap moesten gaan, iedereen moest zijn positie behouden, 

inhalen zou straftijd opleveren. De trage hoefslag galmde tegen de gevels. Heel 

die lange straat moesten we stapvoets door, stuitend langzaam tot aan de Dam 

waar een schout met enkele adjudanten ons fronsend gadesloeg. ‘Omgekocht,’ 

meesmuilde Thellonius. ‘Van die kant valt weinig te vrezen...’ We passeerden de 

protserige gevel van de Paerl; daarna moeten we, nog steeds in stap, de War-

moesstraat af.

 ‘Omgekocht?’ vroeg ik.

 Thellonius hulde zich in zwijgen, heel dat tergend trage stuk tot aan de 

haven.

 ‘Ik vroeg je wat.’

 ‘Ga nou niet vertellen dat het je verbaast,’ spotte hij.

We reden de Oude Kolk over, langs de Schreijerstoren. Op de Gelresekade werd 

ons geduld beloond; Cleophas spoorde de paarden aan tot een wilde rengalop. 

In vliegende vaart raasden we langs de Waag, de nu verlaten startplaats, en  

werden – na de weidsheid van het plein – opgeslokt door de nauwe Sint Anto-

niesbreestraat. Ik keek om, de koets van de Mispel zat ons op de hielen.

 Een geur van bederf sloeg me in het gezicht. ‘God, wat een stank!’ riep 

ik uit.

 Waarop Thellonius me bevreemd aankeek – waarschijnlijk omdat ik Zijn 

naam noemde, zij het ijdel. Hij zei: ‘Ze hebben me gewaarschuwd dat er hier iets 

gaat gebeuren.’

 Vlak voor de sluis sloeg Cleophas een nog nauwere straat in. Mensen 

sprongen geschrokken opzij. De stank werd penetranter. Onaangekondigd reden 

we een dicht rookgordijn in, nabij de Suyderkerk die aan het zicht onttrok-

ken werd. Mijn keel schrijnde, mijn ogen brandden mijn hoofd uit, mijn longen  

sloegen dicht, dit was geen rook, dit was een bijtende damp. We zaten midden 

in een val die hier voor ons was uitgezet. Degene die eromheen zou rijden en 

daarna op kop zou liggen konden we als dader aanwijzen, maar wat wonnen 

we met dat zicht? De damp kerfde in mijn longen, we werden vergiftigd en de 

paarden ook, ik hoorde ze vreemd hijgen, alsof ze door een aanval van cornage 

waren overvallen.

 ‘Vlug, pak een zijstraat voor ze bovenop ons klappen,’ riep Thellonius 

onze koetsier toe. ‘Hierzo, naar links!’

 We zagen geen hand voor ogen, we stonden zo goed als stil. De schrik 

sloeg me om het hart: ik hoorde iemand aan de knop van het portier morrelen 

– aan mijn kant. Blaeuhulck! Thellonius dacht hetzelfde, in paniek riep hij me toe: 

‘Hou dat portier dicht, koste wat kost!’

 De damp verdichtte zich nog verder. Het was of we de Hades dodenrijk 

binnen waren gereden, waar half onzichtbare schimmen ons belaagden en zich 

met hun kille tentakels aan ons wilden vastklampen om ons te dwingen ze voor 

eeuwig gezelschap te houden. Er werd aan het portier gerukt. Ik schrok toen 

Thellonius een mes trok, mijn lijf verkrampte, gereed om te vechten tegen die 

onzichtbare vijand. Ik zou tot het uiterste gaan en mijn geliefde verdedigen tot 

ik erbij neerviel.

 ‘Hallo?’ hoestte een stem, ik zag een hoofd bij het portierraam. Geluk-

kig niet Blaeuhulck – of een andere kwaadaardige schim. ‘Ik weet wie jullie dit 

geintje heeft geflikt! Niet bang zijn, ik help jullie uit de hel te ontsnappen. Wat 

hijgen die paarden! Dadelijk leggen die nog het loodje.’

 Ik trachtte zo goed en zo kwaad als het in die vergiftigde ether ging door te  

ademen. Met zijn mes sneed Thellonius een lap in tweeën. ‘Hier,’ hoestte hij  

tegen de barmhartige Samaritaan, ‘voor je mond binden! Het andere stuk is voor 

de koetsier, klim bij hem op de bok.’ De man deed wat hem was opgedragen.

 De paarden waren traag en afwezig. ‘Nog even rechtdoor en dan naar 
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rechts, we rijden een rondje,’ hoestte de man vanaf de bok. ‘Mijn vrienden  

zorgen dat de andere koetsen veilig uit die koleremist komen. Er was hier zo’n 

paapse teringpriester die wat lui heeft omgekocht – leerlooiers, teerbranders, 

of...’

 Hij werd onderbroken toen er opnieuw iemand aan het portier rukte.

 Blaeuhulck! 

 Met een katachtige sprong dook Thellonius met het mes tussen zijn 

tanden over me heen. Ik snakte naar adem toen ik zijn knie in mijn buik kreeg. 

Mijn lief en Blaeuhulck klapten in een dodelijke omhelzing op de keien. Cleophas 

riep iets en sprong naar beneden. Er werd geschreeuwd, gevochten en geslagen. 

Achter ons doemde vaag de koets van de Mispel op; ook daar sprong iemand van 

de bok. Ik was verlamd van schrik, maar drukte me omhoog, ik moest Thellonius 

helpen, misschien was dit de laatste keer dat het kon en zou de Grachtenstrijd 

hier roemloos eindigen. Nergens waren er Zwartjassen te bekennen, of Helpers 

die Blaeuhulck met occulte middelen konden verdrijven. Niemand was er bij ge-

baat als Thellonius door Blaeuhulck gedematerialiseerd zou worden – ook mijn 

vader niet. De Societas had geen zegels en zonder zegels kon de crypte niet 

worden ontmanteld... En wat was mijn leven zonder Thellonius! Door onze liefde 

groeide zijn menselijkheid – en wie weet ook de mijne.

 Ik dook de koets uit, stortte me op straat. Blaeuhulck zat schrijlings op 

Thellonius en omklemde zijn polsen. Hij was sterker dan we dachten. Zijn habijt 

was doordrenkt met bloed, Thellonius moest op hem ingestoken hebben. Ineens 

besefte, zág ik dat Blaeuhulck met zijn ritueel bezig was, hij schreeuwde formu-

les in demonentaal. De man die ons hielp probeerde hem van Thellonius af te 

schoppen. Mijn mond werd droog, mijn adem versnelde, ik ontstak in helse toorn. 

Krijsend en vloekend stormde ik op Blaeuhulck af, sloeg en schopte hem in zijn 

gezicht. Alles wat demonisch in me was brak los. Ik beukte op zijn ogen, ramde 

met mijn elleboog tegen zijn slaap. Hij probeerde me van zich af te slaan en liet 

even Thellonius’ hand los. Die maakte van de gelegenheid gebruik en doorstak 

zijn arm. Een ijselijke kreet sneed de duivelse damp aan flarden, de overmacht 

was hem te veel. Hij richtte zich op, probeerde nog een laatste trap uit te delen 

en verdween, als een geest in de giftige nacht.

 ‘Wegwezen,’ schreeuwde onze vriend vanaf de bok, ‘de paarden bezwij-

ken.’

 Ik sjorde Thellonius overeind. Hoestend nam iedereen zijn plaats weer 

in, de paarden en koets zetten zich in beweging, de anderen volgden… We  

ontsnapten ternauwernood aan de dodelijk adem van het kwaad. De paarden 

hijgden zwaar en leken zich met moeite voort te slepen. ‘Laat ze stappen,’ riep 

Thellonius op de nauwe Groenburgwal, ‘we moeten ze sparen, niemand kan ons 

inhalen, het is hier te smal. Desnoods zet je de hele boel klem.’ Hij greep me bij 

mijn nek en zei: ‘Liefste: je hebt mijn leven gered.’

 Ik wilde wat terugzeggen, maar zag dat onze beschermengel van de bok 

sprong. Thellonius wees Cleophas de weg, het zure gif verliet de longen van de 

paarden en die van ons. Niemand was omgereden, een roedel van zes koetsen zat 

ons op de hielen toen we van draf overgingen in een behoedzame galop.

 Even later leek iedereen het gevaar vergeten. Toen we de Duvelshoek 

schampten werd er gesneden en geïntimideerd. In een oogwenk zag ik Erpenius 

Herfstblat tussen een aantal stamgasten zijn Mispelkoets aanmoedigen, bestuurd 

door Cleophas’ aartsrivaal, de zoon van wapenhandelaar Theobald Croock. Met 

een levensgevaarlijke manoeuvre werden we door de vijand ingehaald in een 

flauwe bocht, net voorbij de Munttoren. Vloekend probeerde Cleophas zijn rivaal 

met de zweep te raken. Precies in die bocht zwaaiden we uit en klapte onze koets 

tegen die van Arent Asbrander die op de bok van zijn wankelend vehikel de kans 

te baat nam om ons de pas af te snijden. We hadden geduchte tegenstanders.

 Kort daarop ratelden we de Prinsengracht over. De Westertoren was 

nog altijd in aanbouw; hoog bovenin schitterde de fonkelnieuwe gouden kroon 

die ons met vaderlijk vermaan waarschuwde dat er nieuwe problemen ophanden 

waren.
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 Cleophas wist behendig de koets van Vartan Tourian te snijden.  

Opnieuw gebeurde er iets, pal voor ons. ‘Remmen!’ brulde Thellonius.

 Het ijzerbeslag huilde op de keien. De twee koetsen voor ons kwamen 

tot staan voor een barricade van balken, deuren en andere rommel. 

 ‘Nog zo’n wanstaltige streek van die Kroonlijers!’ riep Thellonius uit. 

‘Kijk, met goudverf hebben ze overal die verdomde kroon op gekalkt – werk van 

die paapse Asbranders en consorten, wie anders! Als we nu snel keren ligt hij 

achteraan.’ Hij boog zich naar voren. ‘Keren, Cleophas!’ Maar de andere koet-

siers hadden het in de gaten wat we van plan waren. Alsof de zes koetsen door 

een goddelijke hand bestuurd werden, begon iedereen met steken en draaien. Zo 

zouden de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.

 De koene Cleophas overtrof zichzelf, hij wist snel te keren en met een 

sluwe uitval Tourian te passeren. We lagen nu op de derde positie in plaats van 

de vierde. Voor ons reed de koets van de Mispel en aan kop die van Delmott. ‘Wat 

een matennaaiers die Kroonheiligen,’ schreeuwde Cleophas van de bok.

 ‘Laat niemand door!’ riep Thellonius. ‘Die Tourian is ziedend.’

 Als een vechtend roedel wolven stormden we terug over de gracht. Met 

een duizelingwekkende vaart ratelden we zijstraten door, nog een gracht over, 

om voorbij de barricade weer op de route te komen. Een verbeten strijd, niemand 

gaf een duimbreed toe. De wisselplaats was niet ver meer. Daar kwam het erop 

aan om in een ommezien de paarden te verversen. 

 Iedereen had zijn rijdieren in rengalop gezet, de posities bleven onver-

anderd. Door het raampje zag ik de Noorderkerk dichterbij komen – onze kerk. 

Ik ging plat op mijn rug liggen, als de dood dat er bekenden op de wisselplaats 

rondhingen. Stel je voor dat mijn vader me zag!

 Er heerste chaos. Overal waren mensen, paarden, stalknechts en Zwart-

jassen; bij het treffen met Blaeuhulck waren ze nergens te bekennen geweest. Ze 

wenkten ongeduldig en schreeuwden met hun akelige stemmen dat we moesten 

opschieten.
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 Nu was te zien hoe grondig Cleophas en zijn stalknechts hadden  

geoefend. Wat was ik trots op hem – op ons! Hij zette de paarden in een schuine 

hoek ten opzichte van de koets. De dieren werden razendsnel door zijn hulpen  

uitgespannen. Cleophas trok de boom op. De verse, al opgetuigde paarden werden 

eronder gedirigeerd, waarna hij de boom ijlings liet zakken. Riemen en gespen 

werden behendig vastgesnoerd en hij kreeg de teugels in zijn handen gedrukt. 

Alles ging zo rap, zo routineus, het was in een luttele minuut gebeurd. Toen we 

wegstoven dacht ik dat we op kop lagen, al kon ik nauwelijks iets zien met al die 

mensen – even later bleek ik me te hebben vergist: opnieuw lagen we achter de 

Mispel. Er voor zat niemand meer voor, we waren tweede! Het was zaak om de 

rest achter ons te laten en de Mispel in te halen.

 Aan de paarden kon het niet liggen, die waren niet te houden. Met 

hun hoefgekletter en het gedaver van onze stalen wielen maakten we de Brou-

wersgracht in een ommezien wakker. In een duizelingwekkende glijpartij rondde  

Cleophas de hoek naar de Herengracht. Pal achter ons zag ik de koets van 

Tourian, op de vierde positie lag Theobalt Croock, Van Dantzigs rivaal; de rest 

zag ik niet. Op de gracht gingen we meteen over in rengalop, als ze het maar  

volhielden! We stormden langs het water, toeschouwers flitsten voorbij. Aan kop 

veranderde er niets; achter ons waren er inhaalmanoeuvres. Een wedren naar de 

verste uithoek van de hel: niets of niemand bleef gespaard. Voorbij de gesloopte 

stadswal kwamen we op een stuk gracht waar nog gegraven werd, er lag geen 

bestrating. We bonkten over de zandlaag. Vlak voor ons minderde de Mispel 

vaart. Meteen werd duidelijk waarom: er liep een greppel overdwars. Op dat 

moment gebeurde het, iedereen had zijn aandacht gericht op wat zich voor hen 

uit afspeelde, het was te laat om wat te doen. In roekeloze vaart stuiterde The-

obalt Croock door de greppel. Ik dacht, nee ik hoopte dat zijn assen het zouden 

begeven en zijn wielen zouden breken, maar hij redde het en lag aan kop. Ook 

wij ramden door de greppel en gaven ons over aan een roekeloze achtervolging, 

er was geen houden aan.
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 Opeens leek alles weg te vallen, de tijd schiftte, snelheid bevroor, er was een  

explosie, een krakend geweerschot, de zoveelste ingreep op een eerlijk verloop 

van de strijd. Waar het schot vandaan kwam was een raadsel. Cleophas viel  

gewond van de bok. De paarden renden stuurloos voort. ‘Jouw beurt!’ schreeuw-

de Thellonius en hij gaf me een duw. In razende radeloosheid bundelde ik mijn 

krachten en perste me door het portierdeurtje. De op hol geslagen koets bonkte 

en zwiepte. Wanhopig hield ik me met één hand aan de slingerende dakrand vast 

en met de andere aan de leuning van de bok, mijn gezicht hing boven het zand 

dat onder me door schoot en me naar zich toe trok. Gevels en bouwsteigers  

ijlden voorbij; ik bezweek zowat. 

 ‘Esa! Schiet op! Daar is het eind – kijk uit! We slaan te pletter!’ 

 Thellonius’ wanhoop gaf me de zet die ik nodig had. Hoe ik het deed, 

wist ik niet, maar ik slingerde me op de bok en graaide naar de teugels. Wat 

was er met Cleophas gebeurd? ‘We moeten keren!’ riep ik over mijn schouder,  

‘Cleophas ligt dood te bloeden!’

 ‘Doorrijden!’ commandeerde Thellonius. ‘Pak Croock en dan de Mispel.’

 We stormden over het zandbed. Ik kreeg de paarden in bedwang. Ik 

haatte Thellonius: we moesten naar Cleophas, hij was één van ons!

 Net wilde ik de paarden inhouden om te keren, toen er aan de achter-

kant van de Mispelkoets een luik openging. Het was alsof er een wolk reuzen-

muggen op ons af gierde. ‘Vuurwind!’ riep Thellonius. ‘Door! Door! Trek de doek 

voor je gezicht, de paarden hebben Vonckenogen, jij niet!’ Die had Cleophas 

nog op; mijn ogen brandden uit hun kassen, ik zag door de tranen niets meer.  

Terwijl onze dieren renden, ademde ik een verwaaide snipper in, het leek of er een  

kartelmes door mijn neusgat werd geperst en mijn hersens verbrandden.

 ‘Doorrijden, alleen maar knipperen met je ogen, niet wrijven,’ snauwde 

Thellonius. 

 Bang dat ik ergens tegenaan zou botsen, zag ik in de vage schemerwe-

reld een lange slinger uit het luik van de Mispelkoets komen. Een bleke rups die 
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uit zijn schuilplaats werd verdreven en zich opmaakte om een vlinder te worden.  

Zijn papieren lijf siste, ritselde en liet brandende huidschilfers op ons los.  

Geschrokken hielden de paarden in. Achter me rukte de vijand op, het was Vartan 

Tourian die ons begon in te halen, maar ik drukte hem opzij naar de gevels rechts 

van ons. Hij hield in, maar links rukte de koets van Anthony Asbrander op, ik 

lag slechts luttele meters op hem voor. Dit was een achtervolging tot in het rijk 

der verdoemden. De rups brak los; de paarden sprongen verschrikt opzij. Alles 

ging razendsnel. ‘Een Hellepoort!’ brulde Thellonius. Ik zag nog steeds niets – ja 

contouren van een poort, gemaakt van de bolvormige visbuns waar Thellonius 

het over had, maar zonder vlammen.

 Voor me ging Croock vol in de remmen, hij gooide zijn koets dwars en  

blokkeerde de doorgang. Ik remde uit alle macht, de paarden gleden even door op hun  

achterbenen, toen zette ook ik mijn combinatie dwars. Opeens had ik door wat er 

ging gebeuren. Twee mannen renden met brandende fakkels langs ons, ze gingen 

de Hellepoort aansteken. Uit uit de koets van Croock sprongen twee kompanen 

met houten knuppels die op de fakkeldragers insloegen.

 ‘Hij gaat!’ hoorde ik Thellonius roepen. ‘Jij ook!’ 

 Croocks zweep kletste op de paardenruggen, ik joeg verbeten  

achter hem aan. Achter me gebeurde hetzelfde, alleen de laatste koets zag ik 

terugrijden. 

 ‘Hij loopt in de val!’ Thellonius’ stem klonk schel. ‘Die hindernis is er 

niet voor niks, het was de bedoeling dat we omreden, in de smalle straten slaan 

ze toe! Voor Delmott houdt het op.’

 Mij liet het koud wie of wat we kwijt waren, Thellonius moest zich koest 

houden, het ging erom dat wíj belaagd werden, dat wíj verwikkeld waren in een 

strijd op leven en dood. Aan mij zou het niet liggen, ik gaf alles, koste wat kost. 

Mijn strijdlust sloeg over op de paarden. Als duivels raasden ze voort, ik wist 

Croock in te halen, we zaten nu pal achter de Mispel, en wij waren lichter en 

sneller. We moesten erlangs! Bij elke inhaalpoging ramde hij zijn koets voor de 
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blijven.

 Thellonius kende de route als geen ander. Hij kon precies aangeven 

waar we moesten remmen. Ik probeerde met de glijtechniek van Cleophas de 

hoeken te ronden, wat verre van eenvoudig bleek. De Mispel legde een venijnige 

verbetenheid aan de dag, zette alles op alles om me in te halen. We beukten over 

de keien. ‘Bij de Munt!’ riep Thellonius, ‘bij de Munt is onze laatste kans, daarna 

gaat het rechtdoor tot aan de eindstreep.’

 Ik kwam met mijn paarden haast tussen Croocks wielen. Wanstaltige 

razernij beving mij, ik werd een gevaar voor mezelf, voor de paarden en alle 

andere deelnemers. Voor geen prijs gaf ik me gewonnen. Ik zag niets, hoorde 

niets, dacht niets, ik wist en wilde maar één ding: winnen! We denderden door de 

straat, de paarden schuimden van het zweet. De neuzen van de Mispel-paarden 

raakten de achterkant van onze koets.

 ‘Bukken!’ gilde Thellonius met overslaande stem. ‘Een Halsbreker!’

 Tot hier dan dit hoofdstuk, anders wordt het een spoiler. De strijd is 

nog niet gestreden!
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onze. Hopelijk was zijn voorraad Vuurwind geloosd.

 Ik hoorde Thellonius door het gaas van het voorraampje, hij klonk  

minder gejaagd. ‘Aan het einde van de gracht, Esa! Daar de brug over en aan 

de andere kant weer terug, probeer hem er in die draai er uit te drukken – of 

eerder al!’

 Het lukte bijna, onze wielen raakten elkaar, ik keek Gillis Hartloo-

per uitdagend in de ogen, hij dwong mij met bruut geweld naar het water, ik 

moest wel aan de remstang trekken. Meteen joeg ik de paarden op, pal daarop  

trotseerde ik de steile brug langs de Amstel, mijn hart bonkte – om aan de andere 

kant van de gracht terug te denderen. Telkens moest ik kalk- en cementkuipen 

ontwijken, en rondslingerende bouwsteigers. Als we ver genoeg doorreden zou ik 

misschien nog iets van Cleophas kunnen zien. Ik keek. Maar aan de overkant zag 

ik hem nergens. Wat ik wel zag was een omgekantelde koets die lag te fakkelen 

in een steeg – een tafereel uit het inferno, terwijl mijn ogen nabrandden van de 

Vuurwind. ‘Delmott!’ riep Thellonius. ‘Ze hebben Luycas te grazen genomen, zijn 

koets staat in lichterlaaie.’

 Te laat zag ik dat Croock inhield. Dwars over de rijweg lag een aarden 

wal van een meter hoog. Mijn paarden botsten bijna op de achterkant van de 

Mispel. Croock schoot langs mij en maakte een scherpe bocht naar links, met de 

bedoeling te keren. ‘Door!’ brulde Thellonius. ‘Onze assen kunnen het hebben!’

 Ik schampte de koets van de Mispel die ook wilde keren. Croock zag wat 

ik deed, trok zijn combinatie recht en sneed me de pas af. Ik kon geen kant op. 

 ‘Hij gaat eroverheen!’ brulde Thellonius. ‘Erlangs – nu!’

 Croock stopte zijn paarden vlak voor de wal, ik zat bijna naast hem. 

Hij keek opzij. Nog steeds had ik de zwarte mannenhoed op mijn hoofd en de 

halsdoek voor mijn gezicht. Croock gaf een klap met de zweep, zijn paarden 

sprongen vooruit; onbeholpen kwamen ze half op, half achter de wal terecht. Ik 

deed hetzelfde. Ik hoorde een hevig gekraak, wist niet of het van onze koets of 

van de zijne was. We haalden het! Maar Croock redde het ook en wist me voor te 
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rechts: de Nightglow installatie met de Rendez-Vous schilderijen, 
de Doomed Couple, Nightglow Barrels en de Crystal Lights.
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