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Heel wat lezers waren aanwezig op deze leeskring. Sabine Alexander gaf een grondige en boeiende  

bespreking van het boek. Ze begon met de bijzondere kwaliteiten van het werk: het epos de Odyssee 

wordt op een knappe manier vervlochten met het verhaal van de vader van de auteur, Jay 

Mendelsohn. Het epos wordt er menselijker door en komt dichter bij ons en geeft tegelijk ook een 

universele dimensie aan het verhaal van de vader. Er is ook de nostalgie: herinneringen aan vroeger, 

aan thuis. En er is ook de passie nl. de liefde  voor de Griekse taal en de verhalen. Ook vandaag kan 

zo’n oud verhaal nog steeds bekoren. De auteur is intelligent, erudiet en heel openhartig. 

De structuur die Mendelsohn toepast is die van de ringcompositie zoals die ook in die Griekse 

verhalen wordt toegepast: het verhaal begint op bepaald moment, maakt voortdurend zijsprongen 

met zowel terugblikken en vooruitblikken om dan weer te belanden bij het oorspronkelijke 

verhaalmoment. 

Er is het werkcollege over de Odyssee gegeven door Daniël Mendelsohn en waar er commentaar 

gegeven wordt bij het verhaal en de reacties van zowel de studenten als de tachtigjarige vader 

Mendelsohn  die het college wil bijwonen om de Odyssee te zien door de ogen van zijn zoon. De zoon 

is aanvankelijk sceptisch want hij verschilt erg qua karakter met zijn vader en ook qua 

levensbeschouwing. Daniël heeft altijd het gevoel dat hij tekortschiet in de ogen van zijn vader 

omdat hij niet wetenschappelijk genoeg is voor de wiskundig getalenteerde vader. En hoe gaan de 

studenten reageren op zijn vader? Is Odysseus wel een held vraagt de vader zich af? Hij heeft hulp 

nodig van de goden, heeft andere vrouwen tijdens zijn omzwervingen op weg naar huis en hij verliest 

al zijn manschappen onderweg! De vader geeft ongefilterd zijn mening tijdens de colleges en de 

studenten geven hem soms gelijk. Achteraf blijken de studenten vader Mendelsohn enorm te 

appreciëren wat de zoon doet twijfelen: wie is zijn vader eigenlijk? Hij had zijn vader altijd gezien als 

de strenge, stugge en eerder kille man. Als kind droomde hij van een zachtere vader en zocht hij 

surrogaatvaders. Toch heeft de vader door zijn strengheid hem gemaakt tot wat hij geworden is. 

Na het college volgt er een cruise over de Middellandse Zee, in navolging van Odysseus’ beroemde 

omzwervingen. Daniël leert zijn vader ook hier op een andere manier kennen. Ze komen dichter bij 

elkaar. Door een staking zullen ze niet op Ithaca geraken. Maar belangrijker dan de eindbestemming 

te bereiken is de reis zelf. 

De vader wordt ziek en geleidelijk leert Daniël ook het huwelijk van vader en moeder beter te 

begrijpen.  Zijn ouders waren meer verenigd dan hij dacht. Het zijn de gedeelde herinneringen die 

verbinden meer dan de seks. Zo zal ook Penelope  Odysseus echt herkennen na al die jaren aan het 

feit dat hij als enige weet dat hun echtelijk bed niet verplaatst kan worden.  Op het einde realiseert 

hij zich at zijn vader hem beter had begrepen dan hij dacht. Hij is immers de zoon van de vader en de 

zoon zal nooit zijn vader helemaal kennen. 

De meeste  aanwezigen vonden het boek heel goed,  al hadden sommigen wat last in het begin. De 

auteur is natuurlijk een classicus en een docent en je merkt dat hij grondig ingaat op de Odyssee en 

de Griekse taal. De vaderfiguur wordt geleidelijk aan sympathieker omdat we hem beter leren 

kennen, net zoals dit bij Daniël ook gebeurt. De passie van de schrijver is voelbaar: de oude verhalen 

zijn nog springlevend. De belangrijkste vragen van de mens komen er aan bod. En er is ook humor af 

en toe.  De meesten waren blij dat ze het boek gelezen hadden. 

        Sonja Verheyen 

 


