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Voorwoord van de auteur 
 
 
 
 
 
 
 

“Verhalen uit de wereld van Coniculus: Hoe Coniculus 
zijn wereld leerde kennen” is mede tot stand gekomen 
door de vrienden die altijd achter mij staan.  
 
Ik hoop dat dit boek even leuk is om te lezen als dat  het 
was om te schrijven.  
 
 
 
                                                  Jerry Sebastiaan Talboom 
 23 / 09 / 2019 
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Hoofdstuk 1 
Corvelius Aves 

 
Coniculus was een gewoon alledaags wit konijn. 
Hij woonde in een hol onder een enorme boom 
in het bos.  
Er waren geen andere konijnen te vinden in dit 
bos. Als er ooit meer konijnen hadden geleefd, 
dan waren ze allang verdwenen. 
Het enige konijn dat aan tot kort geleden nog 
leefde in het bos was Opa. 
Opa had Coniculus in zijn huis genomen nadat 
Coniculus zijn familie was verloren. 
Opa was een aantal jaar geleden van de een op 
de andere dag verdwenen en hoe goed Coniculus 
ook had gezocht, nergens kon hij een spoor van 
hem vinden. 
‘Coniculus!’ klonk een stem van buiten het 
konijnenhol. 
Coniculus zat al een tijdje te wachten op dit 
moment. Hij stak zijn kop naar buiten. 
‘Goedemorgen Ratter!’ zei hij met een lach. 
Ratter was Coniculus zijn beste vriend.  
Toen hij helemaal niemand meer had en alleen 
en verdwaald door het bos was gelopen, was 
Ratter de eerste die hem probeerde te helpen. 
Ratter was een klein bruin veldmuisje, niet eens 
half zo groot als Coniculus maar, voor Coniculus 
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was hij de grootste vriend die hij maar kon 
wensen. 
‘Klaar?’ Ratter keek vragend naar Coniculus. 
‘Klaar!’ Coniculus hopte zijn hol uit. 
Het was een warme zomerdag. Een licht briesje 
waaide door zijn vacht heen.  
Coniculus nam even de tijd om te genieten van 
het weer. 
‘Prima weer om paardenbloemen te 
verzamelen!’ en met een klap van zijn 
achterpoot begon hij te lopen richting het 
bloemenveld, Ratter achter hem aan. 
Paardenbloemen waren het lievelingseten van 
Coniculus. Als je hem een plezier wilde doen, 
dan was het daar wel mee. 
Bij de bloemen aangekomen werd de glimlach 
die Coniculus al op zijn gezicht had minstens 
twee keer zo groot. 
De geur van de bloemen was zo ongelofelijk 
zoet dat het water bijna uit zijn mond begon te 
stromen. Voorzichtig nam hij een hap uit een 
kleine bloem recht voor hem. De smaak was al 
minstens zo zoet als de geur. 
Ratter zat op een afstandje te kijken. 
Hoewel hij paardenbloemen wel lustte, was hij 
meer van de zaden en noten. 
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Na een tijdje was Coniculus uitgegeten en 
draaide hij zich om richting Ratter. 
‘Heb jij al gegeten vandaag?’ vroeg hij richting 
Ratter met een licht bezorgde toon. 
‘Ik heb meer dan genoeg gehad’ antwoorde 
Ratter terwijl hij met zijn poot op zijn eigen buik 
sloeg. 
Coniculus begon te lachen. 
 
De twee liepen een tijdje later door het bos heen. 
Luid pratend over van alles en nog wat. Net 
terwijl Ratter het begon te hebben over een 
nieuwe muis die haar hol niet ver bij het zijne 
vandaan had gemaakt stopte hij opeens midden 
in zijn zin met praten. 
‘Auw!’ zei hij met een schreeuw. 
Coniculus draaide zich naar Ratter toe. Hij had 
niet echt op staan letten toen Ratter aan het 
praten was en was een beetje in zijn eigen 
gedachten verzonken. 
‘Wat is er?’ vroeg hij verschrikt. 
Ratter wreef over zijn achterhoofd. Daar zag 
Coniculus een kleine bult verschijnen. 
Voordat Ratter een woord uit kon brengen 
gebeurde hetzelfde bij Coniculus. 
‘Auw!’ schreeuwde hij uit. 
Een steen had hem hard geraakt op zijn 
achterhoofd. 


