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Odysseus, een man met verhalen 

Dit boek vertelt het verhaal over Odysseus, de koning van Ithaka. Hij verliet zijn vrouw en zoontje om 

te vechten in de Trojaanse oorlog. Na deze oorlog verdween Odysseus. Niemand wist waar hij was 

gebleven en velen dachten dat hij dood was. Zijn vrouw Penelope en zijn zoon Telemachos blijven 

echter geloven in zijn terugkeer. 

Imme Dros vertelt het verhaal van Homerus over de Griekse held Odysseus op een duidelijke manier. 

Het boek bestaat uit hoofdstukken, die elk worden verteld door iemand die Odysseus heeft ontmoet 

of gekend. Na de Trojaanse oorlog verdwaalt Odysseus onderweg naar huis met zijn schip en strandt 

uiteindelijk op een eiland. Daarna zwerft hij rond en beleeft veel avonturen. In Ithaka wordt 

Penelope, zijn vrouw, wanhopig. Er zijn veel mannen, die de plaats van Odysseus willen innemen en 

met haar willen trouwen. Omdat Penelope blijft geloven in de terugkeer van haar man, houdt ze al 

deze mannen op een afstand. De mannen worden steeds ongeduldiger, geven feesten en geven het 

geld van Odysseus uit als water. Telemachos beseft, dat hij iets moet doen en hij gaat op zoek naar 

zijn vader. Zal hij hem op tijd vinden? 

 

'... hij zei mijn naam en ik zei zijn naam.' Met deze woorden beschrijft Telemachos de 

ontmoeting met zijn vader Odysseus. Tien jaar is Odysseus onderweg geweest om van 

de Trojaanse oorlog terug te geraken in zijn Koninkrijk Ithaka. In die tijd hebben de 

machtsbeluste vrijers zich in het paleis genesteld en Telemachos is niet in staat iets 

tegen hen uit te richten. Pas aan het eind, als hij terugkomt van een zoektocht naar zijn 

vader, neemt hij met de inmiddels teruggekeerde Odysseus bloedig wraak. Dros vertelt 

het klassieke verhaal op een eigenzinnige en indringende manier. De omzwervingen van 

Odysseus krijgen we grotendeels te horen via gesprekken tussen de rivaliserende goden. 

Dat alles in een voortdurende wisseling van invalshoeken en schrijfstijlen. Zo nu en dan 

sluipt een terloopse verwijzing naar latere literatuur in het verhaal of horen we de echo 

van een eigentijdse smartlap. De zwart-wit tekeningen roepen soms heel sterk de 

afbeeldingen op oude Griekse vazen in herinnering. Een manier van vertellen die past bij 

de wijze waarop jonge mensen gewend zijn informatie te ontvangen. Een waardevolle 

aanvulling op haar eerder verschenen 'De reizen van de slimme man' en 'Odysseia'1 

 

Achterin het boek staat een verklarende namenlijst. Deze is heel handig bij het begrijpen 

van de personages en het lezen van het boek. 
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