
Ode: een kort verhaal uit de wereld van Ordo Entia. 
 
Ode is een kort verhaal uit de wereld van Ordo Entia. Als ik het goed begrepen heb mag ik het geen 
reeks noemen van Esmeralda van Belle. Hoe moet ik dan duidelijk maken dat de verhalen met elkaar 
te maken hebben? Het komt in ieder geval uit wereld waarvan eerder de delen Openbaring en 
Opstand zijn verschenen. Allemaal titels die beginnen met een O en dat heeft een speciale reden. 
Ode gaat over de relatie tussen een mens en een mythisch wezen. Een relatie die volgens de regels 
van Ordo Entia niet mag bestaan. Toch kunnen de twee geliefden elkaar niet loslaten. 
 
‘Ik ga naar het IJsselmeer en vaar daar mijn einde tegemoet of jij en ik verlaten Nederland en 
beginnen ons leven ergens anders.’ 
 
Ode leest makkelijk weg, hoewel ik wel even moest wennen. Ik kende de wereld van Ordo Entia nog 
niet (sorry Esmeralda). Het leuke is dat je niet ver weg hoeft om die wereld te betreden. Het is onze 
wereld. Alleen niet slechts de menselijke variant, maar ook die van mythische wezens. Een 
verrassend effect vind ik het verweven van oude volksmythes en sages in de verhalen. 
Hoewel het een los te lezen verhaal is, is het wel handig om de delen op volgorde te lezen. Nu 
kwamen de namen van rassen en wezens plotsklap tot me en het lijkt me voor de beleving fijner als 
je daar al bekend mee bent. Maar niettemin is Ode ook als op zich staand verhaal goed te begrijpen. 
 
‘Communicatie is de sleutel tot een goede relatie.’ 
 
Ode verscheen in december 2020 bij Godijn Publishing. Het boek bevat 98 pagina’s en is exclusief te 
koop voor 9,99 bij de uitgever. Daarnaast is het ook als E-book verkrijgbaar. 
 
En mijn beoordeling ... dit godijntje uit Ordo Entia geef ik vier sterren. 
 
https://www.godijnpublishing.nl/galerij-en-webshop/nieuw/ode/ 


