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De vorige keer in Koningsland (zelf lezen):

Timon is nu echt sterk en hij kan goed vliegen. Tot zijn 
spijt heeft hij geleerd dat niet alleen zijn oom hem wil 
vermoorden, maar dat zijn broer Zefi dat ook wil. Timon 
is voorbestemd om koning te zijn, maar heeft nog geen 
idee wat dat inhoudt. Hij heeft Mayte gered uit een 
bloeddorstig gevecht. We gaan beginnen.

INVIDIA
(Invidia – jaloezie, afgunst)

De kolonel laat het ruimteschip soepel 
landen in het gras. Ze zijn op Invidia. 
‘Ik geef u dit,’ zegt de kolonel.

 ‘Een veer?’

 Mayte lacht. ‘Daarmee kun je mij 
over mijn rug kriebelen. Geef maar 
hier!’

 Timon begint te blozen. Hij wil 
best over haar rug kriebelen, hoor, als 
ze dat prettig vindt. Maar waarom 
zegt ze het als een grap? Hoe moet hij nu weten 
of ze het meent?

 ‘Neenee,’ zegt de kolonel. ‘De veer is voor hem, en die 
ook.’ Hij wijst naar een eindje verderop in het gras. Daar 
ligt nog een veer.

 ‘Nog een?’ vraagt Timon.

 ‘Gaat u hem maar halen.’

 Timon trekt zijn wenkbrauwen op. Deze veren komen 

Planeet Invidia
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niet van zijn rug, zoveel is zeker. Ze lijken wel op die van 
hem, maar ze zijn groter en steviger. Hij raapt hem op. In 
het gras groeien allerlei bloemen, paddenstoelen en andere 
vreemde planten die Timon niet meteen herkent.

 ‘En die ook.’ De kolonel wijst weer twee meter 
verderop. Een spoor van veren is het, ziet Timon nu. Hij 
begrijpt de bedoeling. Hij glimlacht, ook al voelt hij zich 

verdrietig. Eerst verloor hij zijn ouder, 
en nu verliest hij voor zijn gevoel ook 
zijn oom en broer. ‘Gaan jullie mee?’

De kolonel neemt Mayte bij de arm. 
Samen lopen ze achter Timon aan.

De veren zijn prachtig wit, met een 
goudgele rand. Timon speurt over de 
grond naar meer– 

Maar dan stokt zijn adem.

 Twee blote voeten staan voor hem in 
het gras. Hij volgt met zijn blik de benen omhoog, langs 
een linnen broek, een wit hemd en de vertrouwde sterke 
schouders. Hij kijkt recht in het gezicht van zijn... vader!

 Timons keel knijpt dicht en hij valt zijn vader zomaar 
in de armen. De vleugels van beide mannen staan wijd 
uitgespreid. 

 ‘U leeft nog.’

 ‘Ik leef nog.’ De koning veegt vaderlijk over de wangen 
van zijn zoon. ‘Mijn zoon,’ fluistert hij. Zijn ogen vullen 
zich nu ook met tranen. ‘Mijn zoon is een man.’ Inderdaad 
is Timon onderweg al zeventien geworden. Zelfs de tijd 
vliegt.

‘Ik zal je vertellen wat er met ons is 
gebeurd. Maar eerst breng ik je naar je 
moeder.’

*

De omhelzing tussen prins Timon en zijn 
moeder duurt minstens tien minuten. Hoe 

De omhelzing

duurt minstens

tien minuten.

begrijpt de bedoeling. Hij glimlacht, ook al voelt hij zich 
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groot hij ook is, in de armen van zijn ouders voelt hij zich 
ineens weer dat jochie van tien. Het vrolijke ventje dat hij 
was vóór de aanval van de monsters.

 ‘Het is mijn schuld,’ zegt zijn vader. ‘Ik heb fouten 
gemaakt.’ Hij laat zijn oude hoofd hangen. Op zijn rug 
liggen twee gigantische vleugels. Timon wil er niet naar 
staren, maar hij kan zijn ogen er toch niet van afhouden.

 Hoe bestaat het dat hij die 
als jochie nooit heeft gezien? 
Zijn vader heeft die dus altijd 
verborgen gehouden, net als het 
geheim van de troonsopvolging.

 De veren van de koning 
moeten ooit glanzend wit zijn 
geweest, met een rand van 
blinkend goud. De koningin is 
net zo mooi als vroeger, al is 
ook zij een flink aantal jaar 
ouder geworden. Haar lieve ogen worden nu omringd door 
kraaienpootjes. 

 Zijn ouders vertellen dat oom Hector al eerder een 
aanval op de troon heeft gedaan. 

 De koning pakt de handen van zijn zoon. ‘Lieve jongen, 
als je koning bent, zorg dan goed voor de mensen. Voor 
álle mensen. En doe het zelf.’ Hij fluistert: ‘Ik liet het 
mijn broer doen, jouw oom Hector. Maar Hector wilde alle 
macht...’

 Timon richt zich tot de kolonel. ‘Wilt u met uw 
vliegende schip langs de planeten gaan? Op zoek naar 
steun voor de koning? De Onbekenden staan alvast aan 
onze kant.’

‘Ik doe het,’ antwoordt de kolonel.

‘Neem deze veren mee.’ Timon geeft hem de veren van 
de oude koning en trekt dan aan de veren op zijn eigen rug 
(auw) tot hij er zes in zijn hand houdt. ‘Dit is het bewijs 
van ons bestaan. Voor het geval dat mensen niet geloven 
dat we kunnen vliegen.’

 De kolonel neemt de vleugelveren aan en met een 
buiging verdwijnt hij naar het schip. 
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‘Auw,’ zegt Mayte weer.

 ‘Heb je pijn?’ vraagt Timon.

 Mayte krabt haar hoofd. ‘Nee,’ zegt ze. En weer: 
‘Auw!’

 ‘Er viel iets op je hoofd.’

 ‘Nee hoor.’

 ‘Jawel, hier ligt het.’ Timon bukt en 
raapt iets op. Een vrucht is het. Een 
kleine vrucht. Rood als een aardbei, 
maar hard als een noot. 

 ‘Dat is een bondoenoot,’ zegt 
Mayte. En dan veel harder: ‘hEt Was 
MIs!’ Ze kijkt boos omhoog, naar de 
boom, die nu begint te ritselen. Zowat 
de hele boom slingert als in een zware 
storm. Mayte kijkt ernaar, trekt wit 
weg en schreeuwt dan: ‘REnnEn!’

 Ze trekt Timon mee. Hij rent achter haar aan zonder te 
weten waarom, maar dan begint het: pok. Auw, een harde 
bondoenoot tegen zijn arm. Pok. Op zijn hoofd – wat een 
gemene pijn is dat! Pokpok – auwauw!

 ‘Rennen!’ gilt Mayte opnieuw. ‘Hárder!’ Ze rent door 
de notenbui en trekt hem dan ineens onderuit. Timon valt 
over haar heen. Hij ligt half op haar. Wat was dít nou 
weer?

 Mayte kijkt hem aan. Haar 
ogen zijn blauwgroen als een 
prinsessenzee. ‘Kijk nou eens,’ 
zegt ze. ‘Ik zit onder de blauwe 
plekken.’ Tegen de struik roept ze: 
‘Het doet echt pijn hoor!’

Bzzzt, hoort Timon dan. En weer 
bzzt, en nog eens. Er gaat een 
beestje op zijn arm zitten, het lijkt 
wel een insect. Maar dat is het 
niet.

‘Wat is dit?’ vraagt hij verbaasd.

 ‘Een Manoïde,’ zucht Mayte.

Er komt iets vreselijks 
hun kant op...
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 Manoïdes hebben vleugeltjes en zijn heel klein – maar 
acht tot tien centimeter. Ze lijken lief, maar Mayte denkt 
er anders over.

 Ook het Manoïde-mensje kijkt boos. ‘Wat doet zij 
hier?!’ vraagt ze geïrriteerd. ‘Zij is gemeen,’ zegt de 
Manoïde. ‘Weet je dat wel?’

 Krak, klinkt het in de verte.

  ‘Ssst,’ doet de Manoïde. Ze houdt haar hoofdje 
schuin. ‘Sst...’

 Wat hoort ze?

 Binnen twee tellen begint ze te 
snikken.

 Huh?

 Timon snapt er niks van. Ook 
Mayte kijkt verbaasd en een tikje 
angstig. Minitranen stromen over 
haar gezicht. Andere Manoïdes 
komen ook onder de struik vandaan. 
Wat, wát is er aan de hand?

 krak, horen ze – het is nu vlakbij.

*

De tieners blijven angstig zitten waar ze zitten. Het 
klinkt alsof er bomen omver worden getrokken. Alsof er 
reuzen over de planeet stampen. 

 boem, horen ze. De grond trilt zo hard dat ze het in hun 
buik kunnen voelen. En weer: boem. Er komt iets vreselijks 
hun kant op, zoveel is wel duidelijk. Maar wat?

 Ineens weet Timon het. Het zijn de Shaytan. De 
shaytan! Ze zijn gekomen om hem te doden. Timon kijkt 
om zich heen. Hij zoekt naar een plek waar hij naartoe kan 
vluchten, maar die is er niet. Ineens dringt het tot Timon 
door: hier eindigt zijn reis. Hij heeft verloren.

 ‘Néé!’ hoort hij schreeuwen. Het gaat door merg en 
been. ‘Ik ga niet mee!!’ Dat is de stem van zijn moeder. 
Ze hebben zijn moeder, de moeder die hij nog maar net 

Alles wordt zwart voor

Timons ogen.
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heeft teruggevonden!

 Mayte drukt hem tegen de grond, in een kuil, en trekt 
takken met bladeren over hen heen.

 ‘Dat is mijn moeder,’ sist hij. ‘Ik moet ernaartoe!’

 Mayte fluistert superzacht: ‘Jouw moeder zal als 
lokaas worden gebruikt. Ze zullen haar niet doden. Ze 
hebben haar nodig!’ Mayte kijkt hem streng aan en zegt: 
‘Snap het dan! Ze willen 
haar gebruiken om jou te 
pakken te krijgen!’

 BOEM, horen ze. Het 
gedreun klinkt vlak naast 
hen. Timon durft zijn hoofd 
niet te bewegen. Hoeveel 
zijn het er? Staan ze naar 
hen te kijken?

 Mayte bijt op haar lip. 
Ze trekt een lief gezicht 
naar hem en dan... neemt 
ze Timon plots in een 
houdgreep.

 Hij wil haar afschudden 
– ze is toch lang niet zo 
sterk als hij? Ze drukt 
haar handen over zijn neus 
en mond. Help, hij stikt! 
Haar mond legt ze tegen 
zijn oor en ze fluistert 
heel zacht: ‘Het... spijt 
me.’

 Alles wordt zwart voor Timons ogen. Hij merkt alleen 
nog dat Mayte overeind komt. Ze zegt tegen de Shaytan: 
‘Ik ben het, Mayte. Ik ben hem kwijtgeraakt.’

 Een Shaytan zegt boos: ‘Jij komt nu mee. Je wordt 
gestraft.’

 BOEM, boem, boem....

*

Waar zijn ze met
mijn moeder
naartoe?
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Waar zijn ze met
mijn moeder
naartoe?

Hoe lang is hij buiten westen geweest? Timon schrikt op: 
‘Mijn moeder!’ Hij krabbelt overeind uit de kuil en schudt 
de takken van zich af.

 ‘Mijn moeder! Ik moet haar redden!’

 ‘Ik breng je,’ zegt een Manoïde.

 ‘Nee, ik,’ zegt een tweede.

 ‘Laat mij het doen,’ krijst de derde.

 ‘Wie is er bij mijn vader?’ roept Timon. ‘Waar is mijn 
vader? Pap!’ schreeuwt hij. Zijn stem klinkt als die van 
een volwassen man. ‘Vader!’

 Ze komen bij de plek waar hij zijn moeder voor het 
eerst weer zag. Daar, bij de boom, ligt iets in het gras.

 Een lichaam.

 Bewegingloos.

 Daar ligt hij, zijn vader. Met zijn gezicht in het gras, 
zijn arm slap langs zijn zij.

 Het voelt alsof hij moet overgeven. Timon legt zijn 
vader op zijn schoot, zo goed en zo kwaad als het gaat. 
‘Vader, pap!’

 Dit is de man die hem leerde lopen. Die hem leerde 
zweef-fietsen. Dood.

 Om hem heen ziet hij sporen van een gevecht. Zijn 
vader heeft behoorlijk wat weerstand kunnen bieden aan 
de Shaytan, zo te zien. In de schors van de boom zitten 
krassen. Er liggen afgebroken stukken van de wapens van 
de Shaytan.

 Hartverscheurend begint Timon te huilen, en er is 
niemand meer om hem te troosten. Zijn verdriet mengt 
zich met woede. Hij voelt ook verdriet en woede om het 
verraad van oom en zijn grote broer Zefi. 

De kracht in Timons lijf bundelt zich. Ooit moet die 
eruit. Ooit moet zoveel kracht eruit.

 ‘Waar zijn ze met mijn moeder naartoe?’ vraagt prins 
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Timon kalm.

 De kleine Manoïdes zoemen en beven. ‘Niet gaan, prins 
Timon. Blijf bij ons.’

 ‘Waar. Zijn. Ze. Naartoe.’

 ‘Naar Ira, lieve prins. De kwaadste planeet.’

 ‘Dan ga ik daar ook naartoe.’

 Hij slaat zijn vleugels uit en stijgt op. Hij lust ze 
rauw.

De volgende keer in Koningsland (zelf lezen):

Het verhaal sluit af met een eindgevecht. Zal het lukken 
om zijn vader te wreken? Zal het lukken om zijn moeder 
te bevrijden? Timon leert het geheim van Mayte kennen. 
Dat zal hem schokken. En zijn grote broer Zefi moet leven 
met de gevolgen van zijn keuzes...


