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Dit boek is een hedendaagse  
inter pretatie van het middeleeuwse 
beestenboek Der Naturen Bloeme 
van Jacob van Maerlant (1350). Deze 
tekst van Van Maerlant, ook bekend 
als het Utrechts Beestenboek, was 
een vertaling van de traditie van 
het beestenboek naar zijn eigen 
Nederlandse spreektaal. 
Aan de hand van mijn interpretatie 
van het veertiende eeuwse boek (en 
van middeleeuwse beestenboeken 
in het algemeen), presenteert  
An Extended Alphabet een 
hoogst persoon lijke manier van 
het interpreteren van een directe  
omgeving. De specifieke omge-
ving die beschreven wordt is de 
stad Utrecht. 
Beestenboeken dienden als een  
soort encyclopedie van de natuur 
in de middeleeuwen. Alle bekende 
dieren, zeedieren, planten, metalen 
en mineralen werden erin opge-
nomen volgens hun symbolische 
betekenis binnen de Christelijke 
doctrine van dat moment. 
Elke beschrijving kreeg een mo-
rele betekenis. Om een voorbeeld 

te geven: in de beschrijving van de 
adelaar wijst deze haar jongen af 
wanneer deze niet voor langere tijd 
in de zon kunnen kijken.Hierdoor 
wordt de adelaar vergeleken met 
Christus, van wie werd gezegd 
dat hij zondaars zou afwijzen die 
zich afkeerden van het goddelijke 
licht. Naast verzonnen kwalitei-
ten en gedragspatronen zijn in het 
beestenboek ook fantastische 
wezens opgenomen alsof ze echt 
bestonden, zoals de Eenhoorn, 
de Griffioen en de Skiapode. Wat 
me interesseert in deze fictieve be-
schrijvingen is dat ze bestaan uit een 
combinatie van bekende elementen  
(de zeemeermin bijvoorbeeld, is 
een vrouw gekruist met een vis).  
Dit lijkt een bruikbare formule  
te zijn voor het creëren van een 
alternatieve realiteit. Over het al-
gemeen lijkt het beestenboek een 
rijk, fictief ecosysteem te tonen, dat 
vooral gebaseerd is op het geloof 
en het gedrag van mensen in plaats 
van op een gedetailleerde observa-
tie van de natuur. 
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This book is a contemporary take on the Medieval bes-
tiary Der Naturen Bloeme (also known as The Utrecht 
Bestiary) by Jacob Van Maerlant from circa 1350. 
Van Maerlant’s text was a translation of the besti-
ary tradition into his own Dutch vernacular. Following 
my interpretation of the fourteenth century book  
(and medieval bestiaries in general), An Extended 
Alphabet presents a highly personalized way of interpret-
ing immediate surroundings. The specific environment 
being described is the contemporary city of Utrecht. 
Bestiaries served as a kind of encyclopaedia of the natu-
ral world in the Middle Ages, listing all known animals,  
marine life, plants, metals and minerals according 
to their symbolism in Christian doctrine at that time.  
Each entry was given a moral significance. To name 
one example, the eagle is described as rejecting those 
of its young who are unable to stare into the sun for 
a prolonged period of time. It is therefore likened to 
Christ, who was believed to reject sinners who shied 
away from the divine light. As well as invented qualities 
and behavioral patterns, the bestiary also has fantastic 
inclusions, with creatures like the unicorn, gryphon and 
skiapod listed as fact. What interests me about these 
fictional entries is that they are made up of a combina-
tion of known elements. For example, the mermaid is a 
woman merged with a fish. This seems like a useful for-
mula to apply in order to create another kind of reality. 
Overall, the bestiary seems to build up a rich, fictional 
eco system, based on the beliefs and behavior of people 
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Tijdens het vertalen van oude  
teksten voor het Utrechts 
Beestenboek voegde Van Maerlant 
zijn eigen interpretaties toe aan 
de traditie (met behoud van 
de gestructureerde rijmvorm). 
Op bepaalde momenten word 
zelfs gedacht dat hij zijn eigen 
afbeelding aan de tekst heeft 
toegevoegd. De kunstenaars en 
schriftgeleerden die elke pa-
gina verluchtten lijken ook elk 
hun persoonlijke perspectief te 
hebben gegeven op de gegeven 
informatie, in de vorm van hoogst 
individuele (en onnatuurlijke)  
afbeeldingen en krullen.
Door het proces van beschrijven 
en interpreteren wordt het bees-
tenboek voor mij meer dan een 
werktuig voor morele Christelijke 
kwesties, omdat het lagen bevat 
van persoonlijke interpretatie en  
belang hecht aan het beschrijven 
van gemeenschappelijke ervaringen.  

Ik denk dat dit gezien kan worden 
als een soort mechanisme om de 
alledaagse wereld te verklaren. 
Het idee achter het maken van 
An Extended Alphabet was om 
te reageren op het Utrechts 
Beestenboek door specifieke  
karakteristieken van de stedelijke 
omgeving van Utrecht te catalo-
giseren en ze te beschrijven alsof 
ze beschrijvingen waren in een 
hedendaags beestenboek. Binnen 
het proces van het portretteren 
van door de mens gemaakte  
objecten alsof ze levende wezens 
zijn, ligt mijn intentie om een 
nieuwe, fictieve versie te maken 
van Utrecht. Er schuilt geen mo-
raal in deze seculiere tekst, maar 
mijn vermoeden is dat het, door 
het antropomorfiseren van ste-
delijke elementen, onvermijdelijk 
is dat mijn mening over bepaalde 
structuren duidelijk wordt.

Ruth Sacks, 2011
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rather than detailed observation of the natural environ-
ment (according to our understanding of these terms in 
contemporary science). 
In the process of translating an earlier text when 
making The Utrecht Bestiary, Van Maerlant added his 
interpretations to the tradition. At certain points, he is 
even thought to have had his own image inserted into 
its illustrations. The artists and scribes who illuminated 
each page also seem to have presented a personalized 
view on the tradition in the form of highly individualistic 
and non-naturalistic images. While these images were 
based on previous illuminated manuscripts, they are  
still mediated through the artist’s vision. For me, through 
the process of describing and interpreting, the bestiary 
becomes more than a tool for moralistic Christian con-
cerns. It provides layers of personal interpretation and 
significance to describe commonly shared experience. 
I think this could be seen as a kind of mechanism for 
explaining the everyday world.
The idea in making An Extended Alphabet was to respond 
the to The Utrecht Bestiary by creating a contemporary 
bestiary of the city of Utrecht. Instead of cataloguing 
elements of the natural world, I have only focused on the 
built environment. In the process of portraying man-made 
features as if they were living beings (with many of them 
based on bestiary mythology), my intention is to build up 
a new, fictional version of Utrecht. There is no inherent 
‘moral’ in this secular text, but my assumption is that,  
in the act of anthropomorphosizing elements of the city,  
it is unavoidable that my opinion becomes apparent.

Ruth Sacks, 2011
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mong most people, the Ambration 
was thought to be an efficient animal.  
She was seen as a guardian of the 
city, her effectiveness depending on 
constant communication with mem-
bers of her family across the country. 
The Ambration’s reputation has been 

seriously affected since an avaricious predator swallowed 
her whole. She has been forced to live in the marauder’s 
underbelly ever since and can no longer offer entirely safe 
passage to people traveling to and from the city. Some say 
the Ambration will free herself one day and a concerned 
community action group is rumoured to be making plans 
to this end. The extent to which she has been contami-
nated since being eaten is difficult to gauge.

Voor de meeste mensen had de 
Ambratie de reputatie een effi-
ciënt dier te zijn. Ze werd gezien 
als de bewaakster van de stad 
van wie het voortbestaan afhan-
kelijk was van een voortdurend 
contact met familieleden door 
het hele land. De reputatie van 
de Ambratie werd flink aangetast 
toen ze werd verzwolgen door 
een roofdier. Sindsdien woont ze 
noodgedwongen in de buik van 

deze veelvraat en kan ze niet lan-
ger een volledig veilige overtocht 
garanderen voor mensen die naar 
en van de stad reizen. Sommigen 
zeggen dat de Ambratie zichzelf 
op een dag zal bevrijden. Een be-
zorgde en actieve actiegroep in de 
gemeenschap zou hiervoor plan-
nen aan het smeden zijn. De mate 
waarin ze besmet is geraakt sinds 
ze werd opgegeten is moeilijk in te 
schatten.
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oasting the tallest height in the city, 
the Behwer is also one of the oldest.  
Its history has been linked with 
Utrecht’s since the city’s earli-
est days. The Behwer is believed to 
have been reared by the initial town 
leaders, who cared first and fore-

most about its ability to grow as tall as possible.  
Many at that time found it ugly and said that more 
care should have been taken with its appearance.  
Despite various larger and taller rivals emerging over the 
years, the Behwer’s impressive form still dominates the 
city skyline from certain viewpoints. Its body has gradu-
ally withered away and will soon disappear altogether.  
Only an empty spine and some old bones will remain.

Met veel bravoure staat hij op de 
grootste hoogte van de stad, én 
is hij ook nog eens de oudste: de 
Behwer. Zijn geschiedenis is ver-
bonden met dat van Utrecht sinds 
zijn begindagen. De Behwer werd 
naar het schijnt grootgebracht 
door de oorspronkelijke oprichters 
van de stad die vooral bekommerd 
waren om haar capaciteit om zo 
groot mogelijk te worden. Velen 
vonden hem toendertijd lelijk 

en zeiden dat er meer aandacht 
besteed had moeten worden aan 
haar uiterlijk. Ondanks de opkomst 
van vele rivalen door de jaren 
heen blijft de ruggengraat van de 
Behwer dominant in de skyline van 
de stad. Haar lichaam is langzaam 
aan weggekwijnd en zal spoedig 
volledig verdwijnen. Alleen de lege 
ruggengraat en een paar oude bot-
ten zullen overblijven.
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aring little about its effect on the 
landscape, the Croall continues to 
grow longer. This giant worm de-
stroys anything in its path as it goes.  
Instead of actually moving its body in 
order to reach its destination, it pre-
fers to grow there. It hopes to become 

the longest of its kind, an attitude that is much admired. 
Those people who think the Croall’s great length is a 
notable achievement tend to condone its menacing 
presence. It is unlikely that this enormous insect will 
ever move from its position without extreme measures 
being taken against it.

Met weinig oog voor de gevol-
gen voor het landschap blijft  
de Croall langer worden.  
Deze reuzenworm verwoest alles 
wat het op zijn pad tegenkomt. 
In plaats van zijn lichaam daad-
werkelijk te verplaatsen om 
zijn bestemming te bereiken, 
verkiest het om ernaar toe te 
groeien. Hij hoopt de langste 
van zijn soort te worden, een 

houding die bij velen bewon-
dering oproept. Mensen die  
zijn enorme lengte als een be-
wonderenswaardige prestatie 
zien, hebben de neiging zijn 
dreigende aanwezigheid door 
de vingers te zien. Zelfs wan-
neer hij stopt met groeien, is 
het onwaarschijnlijk dat het ooit 
zonder extreme maatregelen van 
zijn plaats zal wijken.



9

entanals can be found all over the 
country (and a few other places with 
similar climates). They favour flat, low 
land with lots of rainfall. The aim in life 
of a dentanal is to return to the sea. 
If kept under control from a young 
age, they can be useful for transport-

ing goods and people. Many have been bred specifically 
for this purpose. The Utrecht dentanal and its offspring 
have been a feature of the town for hundreds of years. 
Much of the city’s business in the early days relied on it. 
When the Utrecht dentanal was first brought into being, 
a special enclosure was designed for it that was found 
to be almost as useful as the creature itself. Like most 
innovations from a time past, both the structure and its 
inhabitant are now considered quaint and best utilized 
as a tourist attraction. The Utrecht dentanal has not 
changed a great deal over the years and continues to 
serve the city, though sluggishly. It sometimes remem-
bers that it is being kept in captivity and retaliates with 
mould and chills.

Dentanellen kunnen door het 
hele land worden gevonden  
(en in een paar andere plaatsen 
met een gelijksoortig klimaat).  
Ze verkiezen plat en laag terrein 
met veel neerslag. Het levensdoel 
van de Dentanel is het terugkeren 
naar zee. Als ze jong onder con-
trole gehouden worden, kunnen 
ze erg nuttig zijn bij het vervoe-
ren van goederen en mensen. 
Veel zijn precies om deze reden 
gefokt. De Dentanel van Utrecht 
en haar kroost vormen reeds 
geruime tijd een onderdeel van 
de stad. Veel van de handel in de 

beginjaren van de stad was van 
hen afhankelijk. Een bijzondere 
omheining werd voor hun ont-
worpen, die bijna zo nuttig werd 
geacht als het wezen zelf. Zoals 
vele innovaties uit vroeger tijden, 
wordt het nu beschouwd als 
vreemd, iets dat het best wordt 
gebruikt als toeristenattractie.  
De Dentanellen van Utrecht 
zijn door de jaren heen weinig  
ver anderd en dienen de stad nog 
steeds, zij het traag. Soms herinne-
ren ze zich dat ze in gevangenschap 
leven en slaan dan terug met  
schimmels en kilte.
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legant in its old age, the Edenöderouse 
is entirely unique. In its day, it set an 
example of principled behaviour that 
inspired many of its kind for future 
generations. The Edenöderouse’s body 
and shell are similar in appearance, 
both being made up of an interlacing 

arrangement of solid primary colours, mixed with blocks 
of grey, white and black. It is difficult to differentiate 
its inner organs from the rest of it. The tragedy of the 
Edenöderouse is that it was only supposed to live for a 
short time. Because of the vintage creature’s fame, the cit-
izens of Utrecht have not allowed it to die a natural death.  
They bully the old-timer into staying up for a few hours 
a day to receive guests and its aging body is routinely 
patched up against its will. As a result, the Edenöderouse 
has been forced to witness its original habitat disappear. 
Like many of its rare, refined counterparts on public dis-
play, it has come to be both admired and pitied.

De Edenöderoos is volkomen 
uniek en elegant in zijn ouderdom. 
Tijdens zijn hoogtijdagen stelde 
hij een voorbeeld van principi-
eel gedrag dat veel toekomstige 
generaties soortgenoten inspi-
reerde. Het lichaam en de schelp 
van de Edenöderoos zijn gelijk in 
voorkomen, beiden opgebouwd 
uit een verstrengelde ordening 
van primaire kleuren gemengd 
met grijze, witte en zwarte blok-
ken. Het is moeilijk de interne 
organen te onderscheiden van 
de rest van het dier. De tragedie 
van de Edenöderoos is dat het 
eigenlijk maar kort moest leven. 

Vanwege zijn grote bekendheid 
heeft de gemeenschap verhin-
derd dat het een natuurlijke 
dood kon sterven. Ze dwingen 
het oudje om dagelijks een paar 
uur wakker te blijven om gasten 
te onvangen en zijn oude lijf 
wordt regelmatig tegen zijn wil 
weer opgelapt. Dientengevolge 
heeft de Edenöderoos noodge-
dwongen moeten toezien hoe 
zijn oorspronkelijke leefomge-
ving verdwenen is. Zoals zo veel 
zeldzame types die publiekelijk 
worden blootgesteld, wordt het 
zowel bewonderd als beklaagd.



11

Fapplokken kunnen in grote geta-
le teruggevonden worden over de 
hele stad. Omdat ze niet in staat 
zijn te bestaan als individuele een-
heden, zoeken ze gelijkaardigen 
om combinaties mee te vormen.  
Individuele Fapplokken smelten 
samen om externe organen en 
huid te delen en één enkele massa 
te worden. Een van hun mindere 
gewoontes is, dat ze, terwijl ze 
zich aan elkaar koppelen, andere 

soorten met een meer frappant 
uiterlijk kannibaliseren. Aangezien 
ze hun prooi niet volledig kunnen 
verteren, kunnen uitgebraakte 
huiden, schelpen en plukken haar 
vaak op hun lijf teruggevonden 
worden. Als ze eenmaal samen-
gesmolten zijn, leven Fapplokken 
over het algemeen in een staat 
van semi-blindheid, zich vrijelijk 
vermenigvuldigend.

applocks can be found in large quanti-
ties all over the city. Unable to exist as 
independent units, they find others of 
their kind to combine with. Individual 
fapplocks then merge to share external 
organs and skins, becoming a single mass.  
One of their less attractive habits, when 

still forming, is that they tend to cannibalize other 
breeds with more striking physical appearances and 
stronger principles than their own. As fapplocks are un-
able to fully digest their prey, regurgitated bits of brick 
shells, as well as concrete skins and patches of hair 
from their early victims, can usually be found attached 
to their exteriors well into their later life. Once merged 
and settled, Fapplocks generally live in a secure state of 
semi-blindness, multiplying freely.
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roups of cheerful galbings occupy  
the children’s parks. They are 
usually recognizable for their 
bright colours, often having elec-
tric blue trunks, bright yellow 
skins and, sometimes, red horns.  

These diminutive shape-shifters mimic other animals 
and situations from the adult world. They like to simplify 
the behaviour of larger creatures, so that they can intro-
duce them to the children. Although galbings are usually 
playful in the presence of human beings, it takes very 
little to disappoint them. Too much litter, bad weather,  
or even too few children, can quickly cause dejection in 
a galbing, causing it to emit a musky, unpleasant smell.

Groepen vrolijke Galbings be-
zetten de kinderparken. Ze zijn 
doorgaans te herkennen aan hun 
felle kleuren, met vaak licht-
blauwe slurven, fel gele huiden 
en soms rode horens. Deze kleine 
vervormers bootsen andere 
dieren en situaties uit het echte 
leven na. Ze houden ervan om 
het gedrag van grotere schep-
sels te vereenvoudigen zodat ze 

die kunnen introduceren bij de  
kinderen. Hoewel Galbings meest-
al speels zijn in de aanwezigheid 
van mensen, zijn ze gemakkelijk 
teleurgesteld. Te veel afval, slecht 
weer, of zelfs te weinig kinderen, 
kunnen gemakkelijk neerslach-
tigheid veroorzaken bij Galbings 
waardoor ze een muskusachtige, 
onaangename geur afscheiden.
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usks of previous heroines stand, tall 
and strange, in the middle of town. 
The Hermaues act as false supports 
for a building that parodies a temple.  
Made entirely through imitation, the 
colourless forms of the Hermaues have 
become grotesque through replication, 

from marble to plaster, to plastic and back to plaster. 
They are thought to bring good fortune through the 
dissemination of classical reference. The Hermaues’ 
presence suggests that the person responsible for 
breeding them had a misplaced sense of humour. As the 
only representatives of their kind in the city, they might 
have grown stronger had they been in a location where 
they were less conspicuous.

Lege hulzen van voormalige  
heldinnen staan, hoog en vreemd, 
midden in de stad. De Hermauwen 
dienen als valse ondersteunin-
gen voor een gebouw dat een 
tempel parodieert. De kleurloze 
vormen van de Hermauwen zijn 
grotesk geworden door replicatie 
van marmer naar pleister werk,  

naar plastic en weer naar pleis-
terwerk. Er wordt gedacht dat ze 
geluk brengen door het versprei-
den van klassieke verwijzingen. De 
aanwezigheid van de Hermauwen 
suggereert dat de inwoners van 
de stad humor boven onwetend-
heid verkiezen.
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qbarios are the descendants of medi-
eval bestiary creatures, many of them 
having even older roots in Antiquity. 
Over the centuries, their line has been 
inalterably subsumed by a more com-
mon species. In Utrecht, they do not 
hover around the ruins left by the 

people that used to revere them on the outskirts of the 
city. Instead, as in many other parts of the world, the 
iqbarios are scattered around the contemporary town. 
It is in domestic situations that they seem to suffer 
the most. Here, they can be found inside and outside 
of homes, in all manner of dismemberment. Beaten 
and sapped of any strength, the iqbarios are hung 
up, often coated in craft paint, and used as decora-
tion. They are still positioned at doorways, windows 
and thresholds, despite having lost all their power.  
Those iqbarios who manage to exist in shop fronts and 
signs often manage to maintain some dignity.

Iqbarios zijn de afstammelingen 
van schepsels uit middeleeuwse 
dierenboeken. Veel van hen 
hebben zelfs wortels in de oud-
heid. Door de eeuwen heen is 
hun geslacht onomkeerbaar 
geclassificeerd onder een meer 
voorkomende soort. In Utrecht 
zweven ze niet rond de ruines 
van de mensen die hen vroeger 
vereerden aan de randen van 
de stad. Zoals overal ter we-
reld zijn de Iqbarios verspreid 
over de hedendaagse stad.  
Ze lijken het meeste te lijden in 

huishoudelijke situaties. In deze 
situaties worden ze in getergde 
toestand binnens- en buitenshuis 
aangetroffen. Verslagen en ont-
nomen van alle kracht, worden 
Iqbarios opgehangen, bedekt met 
vingerverf en gebruikt als deco-
ratie. Ironisch genoeg worden ze 
gepositioneerd bij deuren, ramen 
en dorpels, ondanks het feit dat 
ze van alle betekenis ontdaan 
zijn. De Iqbarios die erin slagen 
op winkelfaçades en reclamebor-
den terecht te komen behouden 
vaak enige waardigheid.
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ostling in the wind, these familiar creatures are 
well known for their ability to grow different 
heads. Jerlags are almost always found on the 
outside of homes and businesses, especially 
hotels and places where diplomats reside. 
Once established, a jerlag will seldom move. 
He will rather choose to grow a new head to 

suit the occupants of the building. Shape-shifting is 
integral to their existence, as is representing the build-
ing they serve. Jerlags can be found all over the world,  
but the city of Utrecht has some distinctive local breeds.  
These tend to have red and white checked patterning.

Deze vertrouwde schepselen, 
die horten en stoten in de wind, 
zijn bekend om hun vermogen  
verschillende hoofden te groeien. 
Jerlagen zijn bijna altijd terug te 
vinden bij huizen en bedrijven,  
in het bijzonder hotels en plaat-
sen waar diplomaten verblijven.  
Eens gevestigd zal de Jerlag  
zelden nog van plaats veran-
deren. Hij laat liever een nieuw 

hoofd groeien om de bewoners 
van het gebouw tevreden te stel-
len. Van vorm veranderen is een 
integraal deel van hun bestaan, 
evenals het vertegenwoordigen 
van het gebouw dat ze dienen. 
Jerlagen kunnen over de hele 
wereld worden teruggevonden, 
maar de stad Utrecht beschikt 
over een paar bijzondere lokale 
variëteiten.
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aipices are an unusual variety of giant 
mollusc that can only be found on a crea-
ture from the early 20th century called 
the Kenyice. These parasites have rough 
concrete shells, made up of symmetrical 
patterns that protect their vulnerable 
internal organs. Kaipices rarely move at 

all. They cling to the exterior and also the insides of their 
bulky host, who would crumble into its surroundings 
if not for their presence. In turn, the Kaipices cannot 
survive without the Kenyice’s warmth and nourishment. 
The majority of people feel that both play an important 
role for the centre of the town, as the Kenyice is seen 
to make a valiant stand to represent an era long past,  
in spite of its younger and more fashionable neighbours.

Kaipicen zijn een ongewone soort 
reuzen-weekdier dat enkel terug te 
vinden is op een schepsel van het 
begin van de 20e eeuw, Kenyice 
genaamd. Deze parasieten heb-
ben een ruwe betonnen schaal 
opgebouwd uit symmetrische pa-
tronen, die hun kwetsbare interne 
organen beschermt. Kaipicen 
bewegen nauwelijks. Ze klam-
pen zich vast aan het exterieur 
maar ook aan de binnenkant 
van hun lijvige gastheer, die zou 

wegzakken in zijn omgeving als 
zij er niet zouden zijn geweest. 
De Kaipicen kunnen op hun beurt 
niet overleven zonder de warmte 
en voeding van de Kenyice.  
De meerderheid van de mensen 
vindt dat beiden een belangrijke 
rol spelen voor het stadscentrum, 
aangezien de Kenyice een ver  
verleden moedig vertegenwoor-
digt temidden van zijn jongere en 
hippere buren.
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arsycles are plant forms that have 
been developed as a form of transport.  
They are especially prominent in 
the same flatland environment as 
dentanals. These specialized plants, 
made up of moulded, living vegetable 
matter, are cheap and easy to han-

dle. Larcycles have come to dominate Utrecht’s roads, 
even taking precedent over pedestrians. They cannot 
be exposed to moisture for too long as this leads to a 
disfiguring fungus that slowly kills them. It is not clear to 
what extent Larcycles are sentient, but some rustlings 
and movements at night suggest that they might have 
a way of communicating amongst themselves. For this 
reason, it is advisable to keep them chained up when 
not in use.

Larcykelen zijn plantaardige 
wezens die speciaal ontwikkeld 
zijn als transportmiddel. Ze zijn 
vooral prominent aanwezig in 
dezelfde plattelandsomgeving 
als de Dentanellen. Deze gespe-
cialiseerde planten, opgemaakt 
uit geknede, levende plantaar-
dige materie, zijn goedkoop en 
gemakkelijk hanteerbaar, in het 
bijzonder vergeleken met anorga-
nische voertuigen met motoren. 
Larcykelen zijn de straten van 
Utrecht gaan domineren, waar-
bij zelfs voetgangers overstemd 

worden. Ze kunnen niet te lang 
aan vocht worden blootgesteld 
aangezien dit resulteert in een 
misvormende schimmel die alle 
plantaardige materie traag doodt. 
Het is niet duidelijk in welke mate 
Larcykelen een bewustzijn heb-
ben, maar enig geruis en beweging 
tijdens de nacht doet vermoeden 
dat ze onderling zouden kunnen 
communiceren. Om deze reden 
is het aan te raden hen aan de 
ketting te laten wanneer ze niet 
gebruikt worden.



18

odern day monsters are not only to  
be found hiding in caves and under 
bridges. Utrecht’s miltopers squat 
just outside the town’s historical  
centre, dominating the cityscape. 
From a distance, one can hear their 
bellies rumbling. The community 

seems quite resigned to their angular and inhuman pres-
ence. The defining element of a miltoper, here as in the 
rest of the world, is its extreme proportions. Their enor-
mous scales protect the harsh delineations of their bulk 
from any potential threat in the surrounding landscape. 
The majority of the Utrecht miltopers are hideous due to 
a complete lack of imagination. They occasionally reveal 
a refinement in manner and appearance that suggests 
good breeding and a few are dressed up in lively, child-
like colours. However, none of the above concessions 
make up for the harm they cause to their environment. 
All miltopers create a disturbing amount of waste and 
damage, especially when giving birth.

Hedendaagse monsters lijken zich 
niet langer schuil te houden in grot-
ten en onder bruggen. De Miltopers 
van Utrecht zitten net buiten het 
historische stadscentrum gehurkt 
en domineren het stadgezicht. Van 
een afstand kan men hun buiken 
horen rommelen. De gemeenschap 
lijkt tamelijk kalm te zijn met 
betrekking tot hun hoekige, on-
menselijke aanblik. Het bepalende 
element van een Miltoper, zowel 
hier als in de rest van de wereld, 
zijn zijn extreme verhoudingen.  
Hun enorme schubben beschermen 
het grootste deel van hun massa 

tegen het omringende landschap. 
De meerderheid van de Utrechtse 
variant is afzichtelijk vanwege een 
totaal gebrek aan verbeelding.  
Af en toe geven ze blijk van enige 
 verfijnde manieren, hetgeen 
een goede ontwikkeling doet 
vermoeden. 
Enkelen zijn gekleed in bonte 
kinderlijke kleuren, waardoor ze 
minder dreigend lijken te zijn.  
Alle Miltopers produceren een 
storende hoeveelheid afval en 
veroorzaken veel schade, vooral 
wanneer ze bevallen.
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elsamiciles are a mixture of plant and 
insect. These small entities feed off 
the entrances of houses and doors.  
Like bees, their lives depend on com-
munal living, with each nelsamicile 
continually striving for the collective 
good. Once a nelsamicile community has 

been established, its primary purpose is to decorate 
the designated area of its hive in an orderly fashion. 
Each specimen is square and thin, with suckers on their 
bottom half, which they use to stick to walls, concrete 
and each other. The local breeds only occasionally 
set up home on the floor. They continually rearrange 
themselves and can often be heard scuttling and chat-
tering to each other. Dutch nelsamiciles are particularly  
attracted to the smell of baking bread.

Nelsamicillen zijn een kruising 
tussen een plant en een insect. 
Deze kleine wezens voeden zich 
met de ingangen van huizen en 
met deuren. Hun leven hangt, 
net als bij bijen, af van hun ge-
meenschap en iedere Nelsamicil 
zet zich voortdurend in voor 
het gemeenschappelijk belang.  
Als een Nelsamicilgemeenschap 
eenmaal is opgericht, richt 
het zich voornamelijk op het 

geordend decoreren van haar 
nest. Elk exemplaar is vierkant 
en dun, met zuignappen op het 
onderste gedeelte van hun lijf die 
ze gebruiken om zich te hech-
ten aan muren, beton en elkaar.  
Soms vestigen ze zich op de vloer. 
Ze herschikken zich voortdurend 
en men kan ze vaak horen schuife-
len en babbelen. Nelsamicillen zijn 
bijzonder aangetrokken tot de geur 
van versgebakken brood.
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nerous to some, but seen as necessity 
to others, these plants create security 
hedges around the city’s basketball 
courts. Ollences are usually found in 
more extreme urban environments and 
are therefore unusual in this relatively 
provincial setting. The Utrecht ollences 

are recognizable by their thin stems and bright blue col-
ouring. The latter has led them to be mistakenly linked to 
the galbing family in the past. Ollences are very tough, 
despite their slender proportions. Their roots reach 
deep into the ground and, over the years, will start to 
cause trouble with nearby trees and the foundations of 
buildings. It is unclear what kind of pesticide could kill 
an ollence, should the need arise.

Deze planten maken ‒ tot bezwaar 
van enkelen, maar als noodzake-
lijkheid voor anderen ‒ hekwerken 
om basketbalveldjes in de stad. 
Ollencen komen meestal voor in 
de extremere stedelijke omgeving 
en zijn daarom uitzonderlijk in deze 
provinciale omgeving. De Ollencen 
van Utrecht zijn herkenbaar aan 
hun dunne stammen en helblauwe 
kleur. Door dat laatste zijn ze in 

het verleden foutief gelinkd aan de 
Galbingfamilie. Ollencen zijn erg 
sterk, ondanks hun tengere bouw. 
Hun wortels reiken tot ver in de 
grond en veroorzaken in verloop 
van tijd problemen voor bomen 
en fundamenten van gebouwen in 
de buurt. Het is onduidelijk welk 
bestrijdingsmiddel Ollencen zou 
kunnen doden mocht de nood  
zich voordoen.
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eirsonks have congregated in this city 
for no immediately discernable rea-
son. They are always jolly and made up 
of a variety of colours. Sizes also vary, 
but most piersonks never grow larger 
than the average elephant. They are 
multi-headed and often topsy-turvy 

with visible internal organs. The single focus of their lives 
is to keep singing. Each peirsonk knows only its own dis-
tinctive song and spends its life repeating this whenever 
it has the opportunity. All the peirsonks in Utrecht are 
kept together in an old church where they can be prop-
erly cared for. A select few are allowed out to serenade 
the public on weekends and holidays. Peirsonks live to a 
very old age if properly tended to, but are too stupid to 
manage for long on their own. Their memories are said 
to be so poor that they are unable to retain any informa-
tion other than their respective songs.

Peirsonken zijn zonder directe 
duidelijke redenen in deze stad 
samengekomen. Ze zijn steeds 
vrolijk en bestaan uit een  
verscheidenheid aan kleuren.  
Ze verschillen van grootte, maar 
de meeste Peirsonken worden 
nooit groter dan een gemiddelde 
olifant. Ze zijn meerhoofdig en 
vaak chaotisch, met zichtbare 
interne organen. Het enige doel 
in hun leven is om te blijven  
zingen. Elke Peirsonk kent slechts 
zijn eigen karakteristieke lied en 
herhaalt dat zijn leven lang op elk 

mogelijk moment. Alle Peirsonken 
in Utrecht worden samen gehou-
den in een oude kerk, waar ze naar 
behoren verzorgd kunnen worden. 
Een select aantal mag voor de 
bevolking zingen in de weekenden 
en op feestdagen. Peirsonken 
worden erg oud wanneer ze goed 
worden verzorgd, maar ze zijn 
te dom om het op eigen houtje 
lang te redden. Het schijnt dat 
hun geheugen zo slecht is, dat ze 
buiten hun eigen lied niets kunnen 
onthouden.
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uirouses are an unfortunate result of cross 
breeding. They were originally developed 
to replicate a traditional domestic animal 
from Finland. Unfortunately, very little of 
the Finnish breed’s line is evident in the 
contemporary quirouse. The markings 
on their skin run vertically rather than 

horizontal and their scales are not sufficiently po-
rous for comfort. They are always infectiously sickly, 
spreading their inherited sense of failure to those unfor-
tunate enough to come into direct contact with them.  
Some say the presence of young children can counteract 
this negative effect, but there has not yet been sufficient 
evidence to suggest this.

Quirosen zijn een ongelukkig ge-
volg van het kruisen van rassen. 
Ze waren oorspronkelijk ontwik-
keld om een traditioneel huisdier 
uit Finland na te bootsen. Helaas 
toont de hedendagse Quiroos nog 
maar weinig overeenkomsten met 
het Finse geslacht. De strepen op 
hun huid lopen niet horizontaal 
maar verticaal en hun schub-
ben zijn niet poreus genoeg om 

comfortabel te zijn. Ze zijn steeds 
besmettelijk ziekelijk en ver-
spreiden hun aangeboren neiging 
tot mislukking aan iedere onge-
lukkige die met hen in contact 
komt. Volgens sommigen zou de 
aanwezigheid van jonge kinderen 
dit negatieve effect kunnen tegen-
gaan, maar er is geen bewijs om 
dit te bevestigen.
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eluctant to bloom in the countryside, rana-
mosti grow densely in most urban spaces. 
These city trees are famous for only flow-
ering once in their lifetime, resulting in a 
single fruit. Ranamosti fruit have a special 
quality that allows them glow in the dark, 
which makes them especially useful around 

roads and paths. The trees have tall, thin trunks that 
start curling as they mature. Short roots that resemble 
giraffe’s tongues support them. Sometimes, the young 
plants do not manage to break through to the surface of 
the ground. They then burrow in the opposite direction 
like an ingrown hair. In these cases, they tend to disrupt 
pathways and streets with the resulting piles of earth 
and rubble.

Ranamosti groeien op de meeste 
stedelijke plekken en zijn zelden 
op het platteland terug te vin-
den. Deze stadsbomen staan 
erom bekend dat ze slechts 
éénmaal in hun leven bloeien, 
wat één enkele vrucht oplevert.  
De vruchten van de Ranamosti 
hebben de bijzondere eigen-
schap dat ze licht geven in het 
donker, wat hen bijzonder nuttig 
maakt in de omgeving van stra-
ten en paden. De bomen hebben 

hoge stammen die meestal boven 
hun buren uitsteken. Ze worden 
ondersteund door korte wortels 
die lijken op de tong van een 
giraffe. Soms slagen de jonge 
planten er niet in om door het 
grondoppervlak te breken. In dat 
geval groeien ze in omgekeerde 
richting, zoals een ingegroeid 
haartje. In deze gevallen vernie-
len ze meestal wandelpaden en 
straten met hopen aarde en puin 
tot gevolg.
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ecretive in the extreme, the Schaef,  
who consists only of a voice, would appear 
to spend a good deal of his life avoiding 
contact with humans. Although absent for 
long periods of time, reports suggest that 
he never completely abandons the city 
centre. His language is a perfect replica 

of the sound that trains make. This tends to unnerve 
people who come into contact with the poor creature.  
The Schaef’s purpose in life has always been a mystery, 
but his irregular presence has led to a variety of stories 
growing up around him. Some believe that he is keening 
for a lost love, while another version suggests that he is 
continually calling out for his missing body. One can tell 
when the Schaef has inhabited a spot in the city because 
of the icy shadow he leaves in its wake. This remains long 
after the creature has left.

Tot in het extreme geheimzinnig, 
lijkt de Schaef, die slechts be-
staat uit een stem, zijn hele leven 
lang het contact met mensen te 
vermijden. Hoewel het soms lang 
afwezig is, wijzen rapporten erop 
dat het het stadscentrum nooit 
helemaal verlaat. Zijn taal is een 
perfecte kopie van het geluid 
dat wordt voortgebracht door 
treinen, waardoor mensen die 
het horen zenuwachtig worden.  
Het levensdoel van de Shaef is 
steeds onduidelijk geweest, maar 

zijn mysterieuze aanwezigheid 
heeft geleid tot verschillende, 
weinig overtuigende theorieën. 
Sommigen denken dat het erop 
gebrand is een verloren liefde te 
vinden, terwijl anderen denken 
dat de stem steeds roept om 
zijn vermiste lichaam. Door de 
ijzige schaduw die het achter laat,  
kan men zien dat het op een be-
paalde plek in de stad gewoond 
heeft. Deze blijft lang nadat de 
Schaef verdwenen is zichtbaar.
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here is a kind of mineral that is thought 
to penetrate every pore of the city. 
Thompsoeret is made up of millions 
of particles that travel through the air 
around us. If correctly accessed, it has 
the ability to transfer vast quantities 
of information. Since experimentation 

concerning the invisible mineral began in the late twen-
tieth century, many myths have developed around it, 
involving wild theories of worldwide population surveil-
lance and the creation of a new kind of reality where the 
physical body is no longer necessary. These alchemical 
investigations have also led to a variety of practical 
devices being produced for the purpose of success-
fully harnessing Thompsoerat as a useful conduit for 
communication. While the substance becomes increas-
ingly central to everyday life, its influence and affect on 
human interaction has yet to be fully assessed.

Er is een soort mineraal dat elke 
porie van de stad schijnt te kun-
nen penetreren. Thompsoeret 
bestaat uit miljoenen deeltjes die 
zich door de lucht om ons heen 
voortbewegen. Het kan massale 
hoeveelheden informatie overdra-
gen, mits er op correcte manier 
toegang verkregen wordt. 
Sinds het einde van de twintig-
ste eeuw, toen experimenten 
begonnen betreffende deze 
onzichtbare materie, zijn er 
veel mythen over ontstaan. 
Daartoe behoren theorieën over  

wereldwijd bevolkingstoezicht 
en de creatie van nieuwe reali-
teiten waarbij een fysiek lichaam 
niet nodig is.  Deze alchemische 
onderzoeken hebben ook geleid 
tot de ontwikkeling van verschil-
lende praktische apparaten, 
waarmee Thompsoerat met suc-
ces als informatiekanaal gebruikt 
kan worden. Terwijl de betekenis 
steeds meer centraal komt te 
staan in het dagelijks leven, moet 
haar invloed en effect op men-
selijke communicatie nog verder 
worden onderzocht.



26

nwinores are able to mutate into 
innumerable different colours and 
patterns. They are, nevertheless, all the 
same basic kind of reptile. Similar types 
exist all over the world, but a few of the 
more prominent ones are indigenous to 
Utrecht. The majority of space in the city 

centre is taken up with smaller and larger representatives 
of the breed. It is rare for an unwinore to exist by itself 
without one or two family members of similar appearance 
stationed nearby. These reptiles maintain a rigid hierarchy 
that allows for ongoing squabbling amongst the younger 
variety. Unwinores are rumoured to have originated from 
across the Atlantic and a good deal of evidence suggests 
that this is the case.

Unwinoren kunnen veranderen 
in ontelbaar veel kleuren en pa-
tronen. Ze zijn in de basis echter 
allemaal hetzelfde soort reptiel. 
Vergelijkbare types bestaan over 
de hele wereld, maar een paar van 
de meest prominente zijn typisch 
Utrechts. Het grootste deel van 
de ruimte in het stadscentrum 
wordt opgeslorpt door kleinere 
en grotere exemplaren van het 
ras. Een Unwinoor bestaat zelden 

zonder één of twee familieleden 
in de buurt die er hetzelfde uit 
zien. Deze reptielen houden zich 
aan een strikte hiërarchie, wat 
voortdurend gekibbel veroorzaakt 
onder de jongere soort. Unwinoren 
zouden afkomstig zijn van de 
andere kant van de Atlantische 
Oceaan en er is genoeg bewijsma-
teriaal dat suggereert dat dit bij 
velen het geval is.
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ardimues man their posts across the 
city, varying greatly in form. All they 
have in common is the fact that their 
permanent locations were decided 
and approved by the town council.  
Of varying different proportions 
and ages, these grotesques create 

bizarre shadows and reflections of the city, each with 
their own unique appearance. One takes the form of a 
giant, deformed ceramic dove, another of a strange 
rabbit-human hybrid and others of distorted animals 
and humans, squashed and mutated out of proportion. 
Vardimues are thought to disturb the old gargoyles of the 
city that always followed a strict set of behavioral rules. 
In comparison, their younger successors’ representation 
of different styles, eras and personalities can be a source 
of great confusion.

Vardimuën bemannen hun pos-
ten verspreid over de stad. Ze 
verschillen onderling sterk van 
vorm. Het enige dat ze gemeen 
hebben is dat hun permanente 
locaties bepaald en goedgekeurd 
zijn door de gemeente. Deze in-
drukwekkende wezens, die sterk 
van verhouding en leeftijd varië-
ren, creëren bizarre schaduwen 
en reflecties van de stad, elk met 
zijn eigen unieke (en vaak ver-
schrikkelijke) voorkomen. De éen 
neemt de vorm van een reusach-
tige misvormde keramiek duif,  

de andere dat van een vreemde 
konijn-mens-hybride en weer 
anderen die van verwrongen 
dieren en mensen, volledig uit 
verhouding geplet en gemuteerd. 
Men vermoedt dat Vardimuën  
de oude waterspuwers van 
de stad, die altijd strikte ge-
dragsregels volgden, saboteren.  
De verbeelding van verschillende 
stijlen, tijden en persoonlijkhe-
den die door hun jongere opvolger 
gemaakt worden, kan voor het 
publiek erg verwarrend zijn.
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hether tethered up for the 
night or splashing around in 
shallow water, wendoats are 
a common sight in the town.  
Wherever there are dentanals,  
these domesticated water 

animals are sure to be found. The Utrecht wendoats 
tend to be of a much smaller breed than their mari-
time counterparts. Occasionally, when boisterous, 
they play tricks on their owners, which can be fatal 
for those who are sucked underwater as a result.  
Wendoats are especially protective of their young and it 
is best not to come between a mother and her babies.

Of ze nu ‘s nachts vastgeketend 
zijn of rondplonsen in ondiep 
water, Wendoaten zijn een veel-
voorkomend beeld in de stad. 
Waar men Dentanellen vindt, 
vindt men deze getemde water-
dieren zeker ook. De Utrechtse 
Wendoaten zijn veel kleiner  
dan hun maritieme soortgenoot.  

Af en toe, wanneer ze speels zijn,  
leggen ze hun eigenaars in de 
luren, wat fataal kan aflopen voor 
hen die onder water worden ge-
zogen. Wendoaten zijn bijzonder 
beschermend ten opzichte van 
hun jongen en het is dan ook niet 
verstandig om tussen een moeder 
en haar kroost te komen.
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ayaps can be found on any map of 
the city, from the foldouts that tour-
ists walk around with, to street signs 
and children’s geography books.  
These little beetles can be striped, 
spotted or a plain colour, very often 
in pastels. They have a strong sense of 

duty and constantly seek to simplify information. Xayaps 
have no sense of smell or feeling but are very conscious 
of members of their own kind. They appear to reproduce 
according to the exact amount of space available to them.  
It is possible to tell when it is breeding season by the 
residue of thin, white foam at the bottom of paper pages 
that are left by their hatched eggs.

Xayapen kunnen terug gevonden 
worden op elke plattegrond van 
de stad, van toeristenbrochures 
tot straatwijzers, tot aardrijks-
kundeboeken voor kinderen. Deze 
kleine kevers kunnen gestreept, 
gevlekt of effen zijn, meestal in 

pastelkleuren. Hoewel ze niet in-
telligent zijn, hebben ze toch een 
sterk plichtsbesef en trachten ze 
steeds informatie te vereenvoudi-
gen. Het ontbreekt hen aan elke 
geur- en tastzin.
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oughles are stalwart protectors of 
the city, despite their diminutive size. 
They man their posts at the entrances 
to the city’s underground system of 
tunnels with rock-like tenacity. Heavy 
vehicles can drive over them without 
causing any discomfort, as is also the 

case when buildings fall directly on top of their rounded 
frames. Youghle shells are decorated with a variety of 
patterns, usually with the mark of a particular guild 
embellishing them. It is believed that if one of them is 
lifted from its position without proper care, the whole 
city could be sucked underground.

De Youghelen zijn onwaar-
schijnlijke maar weerbarstige 
beschermers van de stad. Zware 
voertuigen kunnen over ze heen 
rijden zonder enig ongemak te 
veroorzaken, wat ook het geval 
is als gebouwen direct bovenop 
ze vallen. Youghelen blokkeren 
de toegang tot het ondergrondse 
tunnelsysteem van de stad met 

een rotsachtige vasthoudendheid.  
Hun schelpen zijn versierd met 
een verscheidenheid aan patro-
nen, meestal opgesmukt door het 
symbool van hun eigen gilde. Men 
denkt dat een Youghel de hele 
stad onder de grond zou kunnen 
zuigen als hij achteloos opgetild 
wordt.
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oning in on the deserted, border-
line parts of town, the Zuiller seems 
to particularly like areas where 
construction work is taking place.  
This dejected creature is thought to be 
the result of a misjudged affair between 
a winter Sunday and the offices of a 

small town branch of an international courier service. 
Construction companies dread the Zuiller as it tends to 
prolong the building process as much as possible, drag-
ging materials around at night and upsetting the general 
order. Its distinctive smell of dust and synthetics warns 
passers-by of its presence. Some believe that too much 
proximity to the Zuiller can be so discouraging that peo-
ple start to abandon the city.

Zones van onzekerheid zijn de 
natuurlijke habitat van dit schep-
sel. De Zuiller vindt men alleen 
terug in verlaten grensgebieden 
van de stad waar gebouwd wordt. 
Van dit schepsel wordt gedacht 
dat het de afstammeling is van 
een slecht beoordeelde affaire 
tussen een winterse zondag en 
de bureaus van het technisch 
ondersteuningsteam van een 
internationale koeriersdienst in 

een kleine stad. Men denkt dat de 
Zuiller bouwprocessen vertraagt 
door ‘s nachts materialen te ver-
slepen en de openbare orde te 
verstoren. Zijn kenmerkende geur 
van stof en schimmel verraadt zijn 
aanwezigheid. Sommige mensen 
denken dat het zo ontmoedigend 
kan zijn om in de nabijheid van de 
Zuiller te geraken, dat het mensen 
aanzet om de stad te verlaten.
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