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Alleen mijn verhalen nam ik mee 

Inleidend gedicht 

Mensen met koffers gaan over de wereld, 

van oorlog naar vrede, van honger naar brood. 

Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug; 

van voedsel naar honger, van leven naar dood. 

Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig, 

ze reizen per ezel, per trein of per vlot. 

Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten, 

voor beul of tiran, of een andere God. 

De geur van het gras 

dat je grootmoeder maaide, 

het wuivende graan 

dat je vader eens zaaide. 

Het kleine verdriet 

dat je moeder steeds suste, 

heur haar dat zo kriebelde 

als ze je kuste. 

Dat alles was thuis 

dat alles en meer. 

Dat alles, dat alles, 

dat alles nooit weer. 

Mensen met koffers gaan over de wereld. 

Altijd op de vlucht naar de volgende grens 

Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen, 

voor duivel en draai – die vermomd gaan als mens. 

 

Dit is een prachtig boek vol met waargebeurde verhalen. Het inleidende gedicht dat in het boek staat, 

vertelt eigenlijk alles. Het zijn verhalen over mensen die naar een andere plaats gaan, omdat ze vluchten 

en/of een betere wereld zoeken. De verhalen zijn ontroerend, indringend, bizar en mooi.  
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Je kijkt in het leven van deze mensen. De schrijver heeft sprookjes, uit de landen waar de mensen vandaan 

komen, door de verhalen heen gevlochten. In de verhalen wisselen werkelijkheid en sprookjes of 

volksverhaal elkaar af.  

Het is op zo’n goede manier gedaan, dat het lijkt of de sprookjes onderdeel zijn van het verhaal. Ben jij 

weleens bang? Wat voel je als je moet vluchten voor oorlog? Hoe is het voor een kind om te verhuizen 

naar de andere kant van de wereld? Het is een kennismaking met andere culturen op een heel andere 

manier. Een echte aanrader voor een ieder die zich wil verdiepen in zijn medemens. Ik las op internet een 

mooie omschrijving: Een bundel  sprookjes over mensen die grenzen oversteken. Reizigers en migranten. Mensen 

met zo weinig bagage dat we hen alleen kunnen leren kennen via hun verhalen. We moeten alleen goed luisteren!1 
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 http://deboekenvankalkoen.blogspot.nl/ 


