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IN GEVANGENSCHAP 
 
Alles kan theater worden. Zelfs de meest gewone dingen. Wat doe jij als je binnen moet blijven? 
 

LOUKE: WANDELEN MET MIJN KONIJN AAN DE LEIBAND 
 
 

DE KONIJNENVAL 

 
Zondagmiddag in Wonderland. ALICE ligt in de bosjes in het bos. Ze heeft een blauw kleedje aan dat 

vies is van de modder en takken in haar haar gestoken als camouflage. Op het pad, drie meter voor 

haar bosje, ligt een bord met een grote wortel.  

 

ALICE:  Elk moment… Hij kan nu elk moment voorbij komen. Dit keer zal ik hem krijgen. Elke dag 

probeer ik met dat gekke konijn te praten. Elke dag als ik achter hem aanloop, is hij me te 

snel af. En dan kom ik bij een of andere gekke hoedenmaker terecht. Of een geschifte 

rups die een vlinder wil worden. Of – god vergeven me- dat idiote ei dat elke dag van een 

muurtje valt. En dan maar twijfelen of ik wel helemaal in orde ben. Nou, vandaag niet 

meer! Vandaag neem ik mijn eigen lot in handen! Vandaag VANG ik dat konijn! En ik zal 

met hem praten. 

 

Boven ALICE verschijnt de Cheshire KAT. Hij glimlacht naar ALICE. ALICE ziet hem niet. 

 

KAT: Wat doe je, meisje? 

 

ALICE: Kat! Jij bent de laatste die ik wil zien. Ga weg! Je verklapt waar ik ben!  

 

KAT: Dat is niet aardig.  

 

ALICE: Ik ben niet aardig vandaag. 

 

KAT: Wat heb ik nu weer misdaan? 

 

ALICE: Als jij komt is alles meteen weer vreemd. Dan moet ik twijfelen aan  alles wat ik weet. Ga 

nu weg! Ik moet me concentreren. 
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KAT: Met die val ga je het konijn niet vangen… 

 

ALICE: Laat me met rust! Je… Wacht… Wat? 

 

KAT: Dat konijn kan klokkijken. Het kan spreken. Alice, het konijn draagt kleren. Niemand 

vraagt zich af hoe hij die knopen dicht doet met die poten zonder vingers… Heb je daar 

wel eens over nagedacht? Denk je echt dat die gaat eten van een wortel dat op een bord 

ligt, midden op het bospad? 

 

ALICE: Maar… 

 

KAT: En dan nog. Wat zou je vragen aan het konijn? Als je het gevangen zou hebben. 

 

ALICE: Ik… Ik… 

 

KAT: Wat voor interessants kan je nu vragen aan een konijn? 

 

ALICE:  Waarom hij zo graag wortels eet... 

 

KAT: Oeh, dat is een goede vraag... (KAT komt naar beneden en komt naast ALICE liggen)  

Lig je hier al lang? 

 

ALICE: Bijna 2 uur. 

 

KAT: Natuurlijk komt hij dan nu niet langs… Typisch…  

 

ALICE: Ja, dat vind ik dus ook... En belangrijker nog… 

 

Het licht gaat langzaam uit terwijl ALICE tegen de kat blijft spreken. 

 


