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Het overspel van Ares en Aphrodite 
Lachen met Odyssee 8.266-366 in Nonnus’ Dionysiaca

Berenice Verhelst

Summary: The story of Aphrodite’s adultery, sung by Demodocus in Odyssey 8, 
was in antiquity both well-known and controversial. Many later Greek and Latin 
authors refer to this myth in their works, but no one as often as Nonnus of Pano-
polis, the Novus Homerus of late antiquity and author of the long epic Dionysiaca. 
We can find references to the story in twelve separate passages. Two of them are 
fully developed and highly original adaptations of the story, combining humour 
and explicit intertextuality. They can be read as parodic sequels of the story. Both 
also seem to refer to the points of discussion in the Homeric scholia regarding the 
song of Demodocus. This article presents a full discussion of the story of Aphro-
dite’s adultery in the Dionysiaca, with special attention to Nonnus’ attitude to-
wards Homer.

1   Inleiding

Hoe Aphrodite in de armen van Ares wordt betrapt door haar bedrogen echt-
genoot Hephaestus lezen we in de oudste en meest uitgebreide versie van 
het verhaal in het lied van Demodocus, de aoide aan het hof van de Faeaken, 
in Odyssee 8.266-366. De allesziende Helius verklikt het overspelige koppel, 
waarop Hephaestus een gouden net smeedt. Daarin worden de overspeligen 
gevangen, op heterdaad betrapt en in schaamte aan de andere goden getoond. 
Het verhaal behoort vandaag tot de best gekende mythologische verhalen. In 
Ovidius’ Metamorphoses, waar het verhaal door Leuconoë aan haar zusters 
wordt verteld, besluit zij met de woorden haec fuit in toto notissima fabula 
caelo ‘dit was het meest ruchtmakende verhaal op de Olympus’ (Metamor
phoses 4.189). 

Dit ‘ruchtmakende verhaal’ is echter niet zonder controverse. Afkeurende 
reacties op de inhoud lezen we bij Xenophanes en Plato.1 De tien ‘ergste’ ver-

1 Xenophanes fr. 21B11 Diels-Kranz (dk): ὡς πλεῖστ(α) ἐφθέγξαντο θεῶν ἀθεμίστια ἔργα, κλέπτειν 
μοιχεύειν τε καὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν ‘(Homerus en Hesiodus) hebben alles wat schandelijk is aan 
de goden verweten, namelijk diefstal, overspel en wederzijds bedrog.’ Plato, Republiek, 390c: 
‘οὐδὲ Ἄρεώς τε καὶ Ἀφροδίτης ὑπὸ Ἡφαίστου δεσμὸν δι᾽ ἕτερα τοιαῦτα. οὐ μὰ τὸν Δία, ἦ δ᾽ ὅς, οὔ 
μοι φαίνεται ἐπιτήδειον. ‘Neen, bij Zeus, zei hij, het verhaal van Ares en Aphrodite geboeid door 
Hephaestus om vergelijkbare redenen, dat lijkt mij niet gepast.’
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zen (333-342) werden al in de oudheid gecensureerd, zoals blijkt uit de scho-
lia. Dit ‘omwille van de ongepaste inhoud’ (διὰ τὸ ἀπρέπειαν ἐμφαίνειν) die 
volgens de scholiast dan ook van recentere datum moet zijn (νεωτερικὸν γὰρ 
τὸ φρόνημα ‘want deze opvatting is nieuwlichterij’).2 Het gaat hier om het 
vrolijke gesprek tussen Apollo en Hermes, twee van de goddelijke toeschou-
wers van het beschamende tafereel. In plaats van het overspel te veroordelen, 
laat Hermes hier blijken dat hij maar al te graag van plaats had gewisseld met 
de zonet betrapte Ares. Lucianus verwerkt het humoristische fragment in een 
van zijn Godendialogen (17). 

Dezelfde combinatie van censuur en tekstkritiek als in de scholia vinden we 
ook in de moderne editiegeschiedenis van Odyssee 8. Een goed overzicht van 
de argumenten om het volledige lied van Demodocus – een losstaand geheel 
dat gemakkelijk geschrapt zou kunnen worden – al dan niet als een interpo-
latie te beschouwen, wordt verschaft in een artikel van Christine Hunzinger.3 
Vandaag ligt de focus van het onderzoek echter op de interpretatie van het 
verhaal binnen het bredere kader van de Odyssee en wordt de authenticiteit 
niet langer betwist.4

De betwiste authenticiteit en moraliteit van de passage hebben echter niet 
kunnen beletten dat deze passage in de latere Griekse en Latijnse literatuur 
een sterke weerklank kreeg. Naast de verschillende herwerkingen in Ovidius 
en de pastiche van Lucianus, kunnen we ook verwijzen naar de vermelding in 
de Georgica (4.345-346) en de homerische vergelijking van Helena met de be-
trapte Aphrodite bij Quintus van Smyrna (Posthomerica 14.47-53). Geen en-
kele auteur gebruikt het verhaal van Ares en Aphrodite echter zo intensief als 
Nonnus van Panopolis (vijfde eeuw n.Chr.), de dichter van het monumentale 
epos de Dionysiaca (48 zangen). Naast een tiental kortere verwijzingen naar 
deze mythe, bevat het lang uitgesponnen verhaal van de jonge god Dionysus 
ook twee langere en erg opvallende parodieën van het homerische origineel. 
Met dit artikel wil ik met Ares en Aphrodite als rode draad ook een inkijk bie-
den in de complexe poëzie van Nonnus. De langere passages zijn uitstekende 
illustraties voor de eigenwijze houding die Nonnus aanneemt ten opzichte 
van zijn grootste voorbeeld Homerus. Humor en intertekstualiteit gaan hand 
in hand. 

2   Novus Homerus

Als de auteur van het laatste grote mythologische epos in Griekse hexameters 
staat Nonnus aan het einde van een traditie en zo profileert hij zich ook in 

2 Scholia Vetera (ed. Dindorf 1855: 386 ) bij Odyssee 8.333-342.
3 Hunzinger (1997).
4 Zie bijvoorbeeld Braswell (1982), Brown (1989) en Alden (1997).
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zijn werk. In de tweede proloog van zijn Dionysiaca, precies halverwege het 
werk, geeft hij aan met ‘oude en nieuwe dichters te willen wedijveren’ (25.27 
νέοισι και ἀρχεγόνοισιν ἐρίζων). Hij noemt in de Dionysiaca zijn voorbeel-
den Homerus (vijf keer) en Pindarus (eenmaal) expliciet bij naam. Homerus 
wordt in de Dionysiaca geïmiteerd en geparodieerd, geëerd en bekritiseerd.5 
Nonnus schrijft geen vervolg op Homerus, zoals Quintus van Smyrna in zijn 
Posthomerica, maar wil met zijn epos, dat in veel aspecten ook erg vernieu-
wend is, Homerus overtreffen. Tijdgenoten van Nonnus worden door hem 
weliswaar nergens expliciet vermeld, maar de extreme metrische dwangbuis 
van de Nonniaanse hexameter (met slechts 9 mogelijke patronen) die Nonnus 
en zijn tijdgenoten en navolgers zichzelf oplegden, moeten we waarschijnlijk 
kaderen in een poëtische concurrentiestrijd.6 

Nonnus staat tegelijk ook in de christelijke traditie, hoewel daar in de Dio
nysiaca niet veel van te merken is. Op zijn naam is namelijk nog een tweede, 
bescheidener dichtwerk overgeleverd, een hexametrische parafrase van het 
 Johannesevangelie. Vandaag wordt algemeen aanvaard dat beide werken door 
dezelfde auteur geschreven zijn. Er wordt ook niet langer uitgegaan van een 
bekering of apostasie, maar van een christelijke auteur die zonder gewetens-
bezwaren over de Griekse godenwereld kan schrijven als essentieel deel van 
de Griekse paideia waarin hij geschoold is.7

Sinds de voltooiing van de Budé-editie van de Dionysiaca (1976-2006) en 
de Italiaanse bur-reeks (2003-2004) kent het Nonnusonderzoek een onge-
kende bloei. De Novus Homerus van de late oudheid werd lang onderbelicht. 
De Dionysiaca werd beschouwd als weinig originele en onverteerbare barok, 
onsamenhangend en veel te lang. De vele recente publicaties tonen echter het 
literair belang en de veelzijdigheid van dit epos. Ik hoop daartoe, ook met dit 
artikel, een steentje bij te dragen.

3   Het overspel in de Dionysiaca

Iets wat onmiddellijk opvalt bij het lezen van de Dionysiaca is de hoge con-
centratie aan mythologische referenties, vaak aan verhalen die helemaal niets 
te maken hebben met de cyclus rond Dionysus. Mythologische verhalen wor-
den meestal gebruikt als vergelijkingspunt. Ze geven daarnaast ook achter-
grond bij de (voornamelijk goddelijke) personages, waardoor hun handelin-
gen en onderlinge relaties verklaard kunnen worden. 

Het valt op hoe bepaalde mythes meer terugkomen dan andere. Tot Non-

5 Zie voor de verhouding van Nonnus tot Homerus Vian (1991), Hopkinson (1994), Shorrock 
(2001), De Stefani (2011) en Frangoulis (2011). 

6 Zie Agosti (2006).
7 De meest uitvoerige behandeling van dit onderwerp vinden we bij Shorrock (2011).

Lampas 2014-2 binnenwerk.indd   160 22-04-14   08:51



Berenice Verhelst Het overspel van Ares en Aphrodite 161

nus’ ‘favorieten’ lijken bijvoorbeeld de dood van Hyacinthus (ten minste 13 
keer), het gruwelijke verhaal van Philomela, Procne, Itys en Tereus (ten min-
ste zes keer ) en de val van Phaethon in de Eridanus (ten minste 13 keer) te ho-
ren.8 De Phaethonmythe is van deze voorbeelden de enige die een meer uit-
gebreide behandeling krijgt. De mythe wordt namelijk als verklaring bij een 
hemelteken volledig verteld op verzoek van Dionysus door de god Hermes 
(38.105-434). 

De mythe van het overspel van Ares en Aphrodite, waarop ik in totaal 12 
toespelingen heb geteld, valt in de Dionysiaca niet alleen op door de frequen-
tie van de verwijzingen naar het verhaal, maar zoals reeds vermeld ook en 
vooral door de creatieve en humoristische manier waarop Nonnus in zan-
gen 24 (230-329) en 29 (325-381) het verhaal herwerkt. In dit artikel volg ik 
de verwijzingen grotendeels in de volgorde zoals die in de Dionysiaca voor-
komen. Ik heb ervoor gekozen ook aan de kortere en minder opvallende de 
nodige aandacht te geven om een zo volledig mogelijk beeld te geven van hoe 
Nonnus dit verhaal door zijn epos heen verschillende gestaltes geeft. Er kun-
nen verschillende redenen aangehaald worden waarom sommige mythologi-
sche verhalen in de Dionysiaca meer aandacht krijgen dan andere. In het geval 
van Ares en Aphrodite lijkt dit voort te vloeien uit de controverse rond dit 
verhaal in Odyssee 8.

4   Een overzicht

In het volgende overzicht worden de twaalf verwijzingen gesitueerd in de 
 Dionysiaca. Naast de tekstreferentie staat kort het aspect van de mythe dat in 
elke verwijzing aan bod komt. De twee parodieën zijn gemarkeerd met een 
ster.

De eerste vier verwijzingen komen uit het eerste deel van de Dionysiaca. In 
zangen 1-8 wordt de voorgeschiedenis van de jonge god behandeld. Cadmus 
en zijn familie staan centraal. In een lange flashback wordt ook het verhaal van 
Zagreus, de eerste Dionysus en zoon van Zeus en Persephone, verteld. Zan-
gen 9-12, met één verwijzing naar onze mythe, sluiten het eerste kwart van het 
epos af met het relaas van de jeugd van Dionysus. Het verhaal van de oorlog 
van Dionysus tegen de Indische koning Deriades beslaat het grootste deel van 
het epos: zangen 13 tot 40. Hier vinden we ook het leeuwendeel van de ver-
wijzingen. In zang 25 wordt de tweede helft ingezet met een nieuwe proloog 
en een tijdssprong. In zangen 41-48 eindigt de Dionysiaca ten slotte met de te-

8 Zie voor Hyacinthus 2.81-84; 4.133-134; 10.253-255; 11.257-261, 365; 12.154-160, 224-225, 247; 
19.102-105, 187-188; 29.95-99, 142-143; 48.587; voor Philomela 2.130-139; 4.319-330; 12.75-
78; 44.265-69; 47.30-33; 48.748; voor Phaethon 2.152-157; 4.121-123; 11.32-34, 324; 15.381-382; 
19.184-186; 23.89-93, 236-248; 27.201-203; 30.112-116; 38.90-438; 42.419-423; 43.414-416.
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rugtocht naar huis via Tyr, Beiroet, Thebe, Naxos en Athene en de apotheose 
van Dionysus. In de acht laatste zangen van de Dionysiaca wordt niet naar het 
verhaal van Ares en Aphrodite verwezen. Aphrodite is als moeder van Beroë 
(met Adonis) wel nog een belangrijk personage in zangen 41-43. 

4.220-221  Aphrodite vs. Helius
5.80-82  Astrologie
5.135-143  Vaderschap van Eros
5.581-585  Hephaestus vrijgezel
10.201-202  Vaderschap van Eros
15.256  Aphrodite vs. Helius
24.230-329 * Parodie op het verhaal
29.325-381 * Parodie op het verhaal
31.236-237  Aphrodite tweemaal echtgenote
33.149-152  Aphrodite vs. Helius
33.309-311  Aphrodite vs. Helius
39.403-404  Ares vs. Hephaestus

5   Korte verwijzingen

De allereerste verwijzing naar de mythe is kenmerkend voor Nonnus’ stijl. 
Selene bespot Harmonia omdat ze als dochter van Aphrodite evenmin als Se-
lene gespaard is gebleven door de liefde: ‘Dochter van Aphrodite, zeg tegen 
je moeder: “Phaethon kwelt jou en mij maakt Selene ten schande”’ (4.220-
221: Παφίης τέκος, εἰπὲ τεκούσῃ· / “κερτομέει Φαέθων σε, καὶ αἰσχύνει με Σε-
λήνη”). De mythe wordt kort geëvoceerd naar aanleiding van een analoge 
situatie, maar niet verteld. Nonnus gaat er – ook als hij naar minder bekende 
verhalen verwijst – steeds van uit dat de stof voor de lezer bekend is. Korte 
verwijzingen als deze komen het meeste voor. 

Op de vete tussen Aphrodite en Helius wordt eveneens erg kort geallu-
deerd in 15.256 (verwijzing 6) en 33.309-311 (verwijzing 11), waar respectie-
velijk Hymnus en Chalcomede Aphrodite verwijten dat ze hen niet gunstig 
gezind is en zich afvragen waarom: ze zijn nochtans geen afstammelingen van 
verklikker Helius. In 33.149-152 (verwijzing 10) verwijst Aphrodite ook zelf 
naar haar aanhoudende vete met Helius. Aphrodite is de overhand kwijt nu 
haar dochter Pasiphaë niet langer geplaagd wordt door haar liefde voor een 
stier en Helius haar opnieuw uitlacht terwijl zijn kleinzoon, de Indische ko-
ning Deriades, tegen Dionysus vecht. Deze vier terloopse verwijzingen naar 
de vete tussen Aphrodite en Helius worden in de mond gelegd van persona-
ges. Wanneer personages bij Nonnus het woord krijgen, is dit meestal in lan-
ge monologen die bol staan van dergelijke verwijzingen. Ook verwijzingen 5 
en 9 horen thuis in dit rijtje. In 10.201-202 (verwijzing 5) wordt door Diony-
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sus verwezen naar Eros als het kind van Ares óf Hephaestus. De verwijzing 
maakt deel uit van een omslachtig compliment in een amoureuze rede vol my-
thologische allusies. Dionysus wil zijn geliefde Ampelus niet ‘Eros’ noemen, 
want dat zou hem het kind maken van oorlogsgod Ares of de kreupele Hep-
haestus. Beide opties vindt de verliefde Dionysus onaanvaardbaar. In zang 
31 (236-237, verwijzing 9) noemt Hera Aphrodite haar tweevoudige schoon-
dochter omdat ze met zowel Ares als Hephaestus getrouwd is. Hiermee pro-
beert ze Aphrodite te overtuigen haar te helpen in Nonnus’ versie van de Dios 
Apate (Ilias 14). 

Verwijzingen 2 tot 4 vinden we geconcentreerd in zang 5, maar telkens erg 
verschillend en in een andere context. De tweede is een astronomische uitwei-
ding bij de opsomming van de zeven poorten van Thebe: Helius (zon) staat 
aan de hemel tussen Aphrodite (Venus) en Ares (Mars) om de geliefden uit 
elkaar te houden (5.80-82). Dit soort astrologische verwijzingen komen ook 
regelmatig voor. Omwille van de opvallende aanwezigheid van astrologie in 
de Dionysiaca is in het verleden zelfs geprobeerd om deze als sleutels voor een 
totaalinterpretatie te gebruiken.9

De derde verwijzing, in 5.135-143, is waarschijnlijk de enige van de twaalf 
die echt vanuit de hoofdverhaallijn verwacht kan worden. Op de bruiloft 
van Cadmus en Harmonia geeft Aphrodite haar dochter namelijk een mooie, 
maar gevaarlijke halsketting. Hierbij geeft de verteller de nodige achtergrond-
informatie: bij de geboorte van Eros, wiens uiterlijk verraadt dat hij door een 
ander dan Hephaestus is verwekt, schonk de bedrogen echtgenoot dit ver-
giftigd geschenk aan de nietsvermoedende Aphrodite die het hier doorgeeft. 
Over het uiteindelijke effect van deze ketting lezen we niets in de Dionysiaca.

De vierde verwijzing komen we tegen in één van Nonnus’ vele opsommin-
gen, namelijk in een cataloog van mannelijke Goden die in de lange flashback 
(5.563-7.109) over de geboorte van Zagreus (de eerste Dionysus) bij bosjes 
vallen voor de charmes van Persephone. Hephaestus is daar één van, want hij 
heeft op dat moment, zo legt de verteller uit, Aphrodite immers al verstoten 
nadat hij haar met Ares had betrapt (5.581-585). Met deze opmerking wordt 
het overspel van Aphrodite chronologisch voor alle andere gebeurtenissen in 
de Dionysiaca geplaatst.

6   Aphrodite aan het weefgetouw

Wanneer de aandachtige lezer zang 24 bereikt, is het verhaal van het overspel 
van Ares en Aphrodite met reeds zes verwijzingen in zangen 4-15, net als de 
andere vaak voorkomende mythen bij Nonnus, tot het onmiddellijke referen-

9 Met name in de monografie van Stegemann (1930). Zijn theorie werd weerlegd maar de grote 
aanwezigheid van astrologie in Nonnus is onmiskenbaar. Zie ook Feraboli (1985).
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tiekader gaan behoren voor de verdere lectuur. In zang 24 wordt eerst de con-
text van het verhaal in Odyssee 8 in herinnering gebracht. Zoals Demodocus 
optreedt aan het hof van de Phaeaken, zo laat Nonnus in zang 24 een zekere 
Leucus optreden voor de troepen van Dionysus na hun overwinning bij de 
Hydaspes (22) en het gevecht met de rivier (23). 

Het lied van Leucus is net als dat van Demodocus in indirecte rede weerge-
geven en wordt voorafgegaan door een eerste optreden dat kort wordt gepa-
rafraseerd. De formulering in 24.242 (αὐτὰρ ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο Κύπριν 
ἀείδειν ‘En al spelend begint hij over Aphrodite te zingen’) is een duidelijke 
verwijzing naar Odyssee 8.266-267 (αὐτὰρ ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀεί-
δειν / ἀμφ’ Ἄρεος φιλότητος ἐϋστεφάνου τ’ Ἀφροδίτης ‘En al spelend begint hij 
zijn mooie lied te zingen over de liefde van Ares en de gekroonde Aphrodi-
te’).10 

Het verhaal van Leucus kennen we echter enkel uit de Dionysiaca. Naar alle 
waarschijnlijkheid is het een eigen creatie van Nonnus. Hij speelt in op het 
verwachtingspatroon van de lezer en verrast door een heel andere Aphrodi-
te te tonen. In dit verhaal legt Aphrodite haar taken als liefdesgodin neer om 
zich op haar nog stuntelige handwerk te concentreren. Zoals Neil Hopkinson 
opmerkt heeft zij net als in Odyssee 8 als hoofdpersoon een zwijgende rol.11

Het is opmerkelijk hoe het verhaal van Aphrodite en Ares in de Latijnse 
traditie zowel bij Ovidius als Vergilius in navolging van Homerus gekop-
peld wordt aan een ingebedde vertelling. Leuconoë (Ovidius’ Metamorphoses 
4.167-189) vertelt het aan haar zusters. In de Georgica vertelt Clymene (4.345) 
het aan de andere nimfen. Nonnus’ aanpak is erg origineel. Hij introduceert 
de aoide Leucus en behoudt enkele duidelijke verbale resonanties, maar kop-
pelt die aan een nieuw maar verwant verhaal vol knipogen en verwijzingen 
naar het homerische voorbeeld.

Aphrodite begaat in dit verhaal een misdrijf van een heel andere aard dan 
overspel. Al wevend lijkt ze meer op de trouwe Penelope dan op de overspe-
lige Aphrodite. Ze verwaarloost haar eigen taken en wijdt zich aan de weef-
kunst, die aan Athena toebehoort. De formulering καὶ πόνος ἦν ἀγέλαστος 
(24.256 ‘en het was werk waarmee niet te lachen viel’) voor de noeste arbeid 
van Aphrodite lijkt een verwijzing naar de ἔργα γέλαστα (‘lachwekkende da-
den’) waarop Ares en Aphrodite in Odyssee 8.307 betrapt werden. Uit het 
homerische lexicon van Apollonius Sophista (eerste eeuw n.Chr.) kennen we 
ook het alternatief ἔργ’ ἀγέλαστα (‘niet lachwekkende daden’)12. Deze vorm 
werd door een aantal moderne uitgevers verkozen boven de overgeleverde 

10 De inleiding op zang 24 in de Budé-editie van de Dionysiaca bevat de meest uitgebreide bespreking 
van het lied van Leucus (Hopkinson 1994a: 155-162). Op pagina’s 157-158 wordt een overzicht 
gegeven van de inhoudelijke en woordelijke ontleningen aan Odyssee 8. Hopkinson bespreekt de 
passage ook in zijn artikel ‘Nonnus and Homer’ (1994b: 21-22).

11 Hopkinson (1994a: 157; 1994b: 21).
12 Onder het lemma ‘ἀγέλαστα’ in het lexicon van Apollonius Sophista (ed. Bekker 1833: 4).
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vorm ἔργα γέλαστα.13 Hopkinsons conclusie is dat Nonnus met ἀγέλαστος te-
genover γέλαστα het verschil wil benadrukken tussen zijn verhaal en dat uit 
de Odyssee.14 Nonnus blijkt ook elders vertrouwd met de homerische scholia 
en lexica. Het lijkt erg waarschijnlijk dat hij hier op een spitsvondige manier 
naar een discussiepunt binnen de contemporaine Homerusstudie verwijst. 

Athena is de ‘Hephaestus’ in dit verhaal en roept er verontwaardigd de an-
dere goden bij (24.279-291 ~ Odyssee 8.306-320). Haar verwijten richten zich 
tegen Zeus omdat de weefkunst aan haar is toegekend als een soort privilege 
(280 δόσιν ‘geschenk’ en 281 κλῆρον ἐμὸν σύλησε ‘ze heeft mijn toegewezen 
deel geroofd’). Hephaestus heeft het in zijn monoloog over de ἔεδνα ‘bruids-
geschenken’ die Aphrodites vader zou moeten terugbetalen. Deze transpo-
sitie (ἔεδνα in Odyssee – δόσις in Dionysiaca) is één van de vele omzettingen 
die Nonnus maakt. Een groot deel van de verhaalelementen uit het origineel 
krijgt zo een tegenhanger die aan de nieuwe context is aangepast. 

Ook het gesprek tussen Apollo en Hermes uit Odyssee 8 heeft een tegen-
hanger bij Nonnus. Hermes neemt het woord en drijft de spot met de wevende 
Aphrodite: καὶ γελόων ἀγόρευε πάλιν φιλοκέρτομος Ἑρμῆς· ‘en lachend nam 
spotvogel Hermes opnieuw/op  zijn  beurt het woord’ (296). Het woord 
 πάλιν kan in deze context op verschillende manieren gelezen worden. Hermes 
neemt hier voor het eerst het woord, wat voor de minder sterke vertaling 
‘op zijn beurt’ pleit. Hopkinson en Fayant merkten echter op dat het hier 
waarschijnlijk om een speelse knipoog naar het homerische voorbeeld gaat.15 
Na eerst bij Homerus, neemt Hermes bij Nonnus voor de tweede keer, dus 
‘opnieuw’, in een erg vergelijkbare situatie het woord. Verschillende paral-
lellen in de Dionysiaca ondersteunen deze pregnante lezing van het woord als 
een intertekstuele verwijzing.16

In de monoloog van Hermes wordt de link met het overspelverhaal expli-
ciet gemaakt. Na een spottende opmerking dat Aphrodite dan ook maar het 
schild en de speer van Athena moet overpakken, beweert hij plots Aphrodites 
beweegredenen te doorzien (300-316):

οἶδα, πόθεν, Κυθέρεια, πολύκροτον ἱστὸν ὑφαίνεις,
σὸς δόλος οὔ με λέληθε· τεὸς τάχα νυμφίος Ἄρης 
εἰς γάμον ἱμερόεντας ἀπαιτίζει σε χιτῶνας. 

13 Bijvoorbeeld in de Teubner-editie van Peter Von der Mühll uit 1962.
14 Hopkinson (1944a: 277; 1994b: 16).
15 Hopkinson (1994a: 176) en Fayant (1998: 150).
16 Hopkinson (1994a: 280) verwijst naar het gebruik van πάλιν in 27.193 waar het waarschijnlijk 

verwijst naar een ons onbekende mythe. Een nog betere parallel vinden we echter in 25.4-5. Vlak 
voor Nonnus in zijn tweede proloog aankondigt het zevende en laatste jaar van de Indische oorlog 
te zullen bezingen heeft hij het over een vogelteken: ἀλλὰ δρακοντείοιο τεθηπότες ἄκρα γενείου / 
Ἰνδῴης πλατάνοιο πάλιν κλάζουσι νεοσσοί, / Βακχείου πολέμοιο προμάντιες. ‘maar doodsbang voor 
de open bek van een slang, krijsen de jonge vogeltjes in de Indische plataan opnieuw, voortekens 
voor de oorlog van Dionysus’. Ook hier verwijst πάλιν naar een homerisch ‘precedent’, namelijk 
Ilias 2.308-316 waar een gelijkaardig vogelteken de duur van de Trojaanse oorlog voorspelt.
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Ἄρεϊ πέπλον ὕφαινε· νεοκλώστῳ δ’ ἐνὶ πέπλῳ   
ἀσπίδα μὴ ποίκιλλε· τί γὰρ σακέων Ἀφροδίτῃ;
τεῦχε τεῆς Φαέθοντα φεραυγέα μάρτυρον εὐνῆς,
φώριον ἀγγέλλοντα τεῶν συλήτορα λέκτρων·
ἢν ἐθέλῃς, ποίκιλλε καὶ ἀρχαίους σέο δεσμούς,
καὶ θεὸν ἀσκήσειε νόθον πόσιν αἰδομένη χείρ· (308)
χρυσῷ τεῦξον Ἄρηα μετὰ χρυσῆς Ἀφροδίτης (314)
κερκίδα χειρὶ φέροντα καὶ οὐ πάλλοντα βοείην, (315)
δίπλακα ποικίλλοντα σὺν ἐργοπόνῳ Κυθερείῃ. (316)17

Ik weet, Aphrodite, waarom je weeft met het ratelende weefgetouw. Je list ont-
gaat me niet. Waarschijnlijk vraagt je bruidegom Ares een aantrekkelijke mantel 
voor de bruiloft. Weef hem een jurk. Maar borduur geen schild op de nieuw ge-
weven jurk. Wat heeft Aphrodite immers met een schild te maken? Maak een af-
beelding van Phaethon, de lichtgevende getuige van je huwelijk die de boodschap 
heeft verspreid dat Ares in het geheim je bed innam. Als je wilt, borduur dan ook 
je vroegere boeien en maak met beschaamde hand een afbeelding van de god die je 
onechte echtgenoot was. Borduur Ares in het goud naast gouden Aphrodite met 
een weefspoel in zijn hand in plaats van zijn schild en laat hem samen met de ijve-
rige Aphrodite een dubbele mantel weven.

Hermes spoort de onhandige Aphrodite schertsend aan om een ingewikkeld 
borduurwerk te maken. Na de beschrijving van haar grove handwerk (246-
249) lijkt het echter onwaarschijnlijk dat ze hiertoe in staat zou zijn.18 De ex-
pliciete verwijzingen naar het overspel bevestigen en versterken niet alleen het 
intertekstueel spel met Odyssee 8, Nonnus grijpt hiermee ook de kans om een 
komische travestie van Ares te schetsen. We krijgen het effect van een mise en 
abyme met de suggestie om de overspelscène op de mantel te borduren. Met 
de tweede suggestie, om Ares en Aphrodite er samen op af te beelden als we-
versduo, wordt de mise en abyme nog complexer. De situatie in Odyssee 8 en 
die in Dionysiaca 24 versmelten in dit beeld. Hopkinson en Shorrock lezen 
hierin ook een metapoëticale boodschap met betrekking tot het verweven van 
homerische motieven.19 Deze mise en abyme doet ook denken aan de weven-
de Helena in de Ilias (3.125-128), die op haar handwerk taferelen uit de Tro-
jaanse oorlog afbeeldt.

Hierna volgt nog een apostrofe aan het adres van Eros, die ook wordt aan-
gespoord Aphrodite bij het handwerk te helpen. Hij maakt de scène com-
pleet. Het beeld van de overspelscène, zoals Nonnus die ongetwijfeld ook 
van afbeeldingen kende, wordt omgebouwd tot een nieuw tafereel met Ares, 
Eros en Aphrodite samen aan de weefarbeid. Hermes eindigt zijn monoloog 

17 De verzen zijn in de teksttraditie waarschijnlijk door elkaar gehaald en in deze volgorde hersteld. 
Hierna volgen 309-313.

18 Zie Hopkinson (1994a: 158).
19 Hopkinson (1994b: 22) en Shorrock (2001: 169-170).
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ten slotte in een geheel andere toonaard. In 24.317-320 spreekt hij Aphrodite 
vermanend toe en spoort haar aan haar taken als liefdesgodin weer op te ne-
men. Hij is blijkbaar erg overtuigend, want in 24.322-326 eindigt het lied van 
Leucus met een snelle vermelding dat Aphrodite hierna beschaamd naar Cy-
prus vluchtte en alles gauw terug bij het oude was. 

Het is kenmerkend voor de stijl van Nonnus dat de dialoog tussen Hermes 
en Apollo uit de Odyssee in de Dionysiaca een langere monoloog van Her-
mes is geworden.20 Van de dialoog tussen Poseidon als verzoeningsfiguur en 
Hephaestus vinden we bij Nonnus geen spoor. De vermanende woorden van 
Hermes in het laatste deel van zijn monoloog nemen die functie over en die-
nen samen met de zwijgende reactie van Aphrodite als sluitstuk voor de zang. 

Nonnus geeft zijn humoristische verhaal ook een kosmische geladenheid, 
die we bij Homerus niet vinden.21 Aphrodite verstoort de harmonie in de we-
reld. Er is geen liefde, vruchtbaarheid of voortplanting meer op aarde. Het be-
lang van de kosmische orde waarvoor de goden garant staan, is een terugke-
rend thema in de Dionysiaca. Naast Dionysus zelf, Zeus, Aphrodite en Eros 
treden er ook abstractere ordebewaarders op: Aion, Harmonia, Astraeus en 
de seizoenen.22 Dit kosmische aspect van het lied van Leucus zorgt voor een 
zekere continuïteit met de algemene verhaallijn. 

Tegelijkertijd maakt het lied van Leucus deel uit van een hele reeks passages 
in de centrale zangen van de Dionysiaca die bol staan van de homerische ver-
wijzingen. In 22-23 is er de slag bij de Hydaspes (tegenhanger van de Scaman-
der) met Aeacus (grootvader van Achilles en Aias) als belangrijkste krijger. 
In 25 is er de tweede proloog, waarin Homerus twee maal expliciet vermeld 
wordt en krijgen we de lange beschrijving van het schild van Dionysus. In 26 
volgt de troepencataloog van de Indiërs. Een dergelijke concentratie van ho-
merisch materiaal vinden we nergens anders in de Dionysiaca.23

Wat het verhaal van Ares en Aphrodite betreft kan hier nog toegevoegd 
worden dat er met verschillende verhaalniveaus wordt gespeeld. In de Odys
see gaat het om een ingebedde vertelling door een fictieve ‘collega’ van Home-
rus. Bij Nonnus zijn de expliciete referenties aan de overspelmythe in dit lied 
van Leucus beperkt tot het commentaar van Hermes. We zakken dus nog een 
verhaalniveau (of misschien zelfs twee), want het gaat om verhalende afbeel-
dingen die een personage in een ingebedde vertelling suggereert te borduren. 

20 Over de verhouding van dialogen (opvallend zeldzaam) en monologen (vaak lang, pathetisch 
en vol mythologische verwijzingen) bij Nonnus zie onder andere Wifstrand (1933: 140-154) en 
Agosti (2006).

21 Zie Hopkinson (1994b: 162) : ‘À la différence du chant de Démodocos, celui de Leucos est chargé 
explicitement d’une signification profonde et il mêle, d’une façon qui n’est pas habituelle, le 
cosmique au comique.’ 

22 Zie Miguélez-Cavero (2014).
23 Zie Hopkinson (1994b: 20).
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7   Rollenspel

De tweede parodie op het verhaal van het overspel is een komisch vervolg-
verhaal. In 29.323 wordt het vechten gestaakt bij avondval. Ares, die openlijk 
aan de zijde van Deriades meevecht (cf. 25.344), legt zich te slapen en Rhea, de 
goddelijke adoptiemoeder van Dionysus, stuurt hem een bedrieglijke droom. 
In de droomscène combineert Nonnus elementen uit de bedrieglijke droom 
die Zeus aan Agamemnon stuurt in Ilias 2, de list van Hera in Ilias 14 (Dios 
Apatè) en het verhaal van Ares en Aphrodite.24 Het doel van de droom is 
Ares weg te lokken van het slagveld. De droom stuurt hem achter Aphrodite 
aan, die weer zou zijn ingetrokken bij haar eerste echtgenoot Hephaestus. De 
droom spoort Ares aan om Aphrodite en Hephaestus op zijn beurt te betrap-
pen en hen in een nieuw net, gesmeed door de Cyclopen, als overspeligen aan 
de goden te tonen. De rollen zijn nu dus omgekeerd.

Nonnus geeft hier onopvallend een oplossing voor een oud vraagstuk. In 
Ilias 18.382 bij het bezoek van Thetis aan Hephaestus, blijkt deze getrouwd 
te zijn met Charis. In Odyssee 8 is Hephaestus de echtgenoot van Aphrodite. 
In de antieke scholia bij de passage uit de Ilias lezen we als oplossing dat Cha-
ris moet worden geïnterpreteerd als een personificatie. Ofwel van de gratie en 
schoonheid (χάρις) die Hephaestus steeds aan zijn kunstwerken kan toevoe-
gen, ofwel van de dank (χάρις) die Hephaestus nog aan Thetis verschuldigd 
was.25 Charis wordt bij Nonnus daarentegen vermeld als de jaloerse tweede 
echtgenote van Hephaestus, die – let wel: volgens een bedrieglijke droom – op 
haar beurt door Hephaestus verstoten wordt wanneer hij zich met Aphrodite 
verzoent. Een alternatieve oplossing werd ook al bedacht door Lucianus 
(Godendialogen 17), die beide godinnen in een andere woonplaats van de god 
Hephaestus situeerde. Als je alle verwijzingen naar het verhaal van Ares en 
Aphrodite in de Dionysiaca naast elkaar legt, lijkt Nonnus een totaalbeeld 
te geven dat vrij coherent is. We weten bijvoorbeeld al uit 5.581-585 dat 
Aphrodite na haar overspel door Hephaestus verstoten werd, waardoor zijn 
tweede huwelijk met Charis hier niet als een verrassing komt.26

Als inleiding bij het narratieve eerste deel van de droom (29.328-339) wordt 

24 De meest uitgebreide bespreking van deze passage is het recent verschenen artikel van Hélène 
Frangoulis (2011). 

25 Scholia vetera (ed. Erbse 1975, volume 4: 509) bij Ilias 18.382b: ζητεῖται, διὰ τί ἐν Ὀδυσσείᾳ (sc. 
θ 267–366) τὴν Ἀφροδίτην παρίστησι γυναῖκα Ἡφαίστου, ἐνθάδε δὲ τὴν Χάριν. κατ’ ἀμφότερα, ὅτι 
τῇ τέχνῃ τὴν χάριν προσεῖναι δεῖ, ἵνα καὶ ἐπίχαρις ᾖ, καὶ ὅτι χάριν ἀποδίδωσι τῇ Θέτιδι τῶν εἰς 
αὑτὸν ὑπ’ αὐτῆς εὐεργεσιῶν γενομένων πρότερον. ‘Men vraagt zich af waarom hij in de Odyssee 
Aphrodite als de vrouw van Hephaestus voorstelt, en hier Charis. Om beide volgende redenen: 
omdat gratie (charis) bij de (smeed)kunst moet aanwezig zijn, zodat het resultaat bekoorlijk is en 
omdat Hephaestus dank (charis) verschuldigd is aan Thetis voor haar vroegere hulp.’

26 Over de vader van Eros is Nonnus minder duidelijk: schijnbaar niet Hephaestus in 5.135; Ares 
of Hephaestus in 10.201-202 en toch Hephaestus hier in 29.333. De droom legt namelijk uit hoe 
Eros zijn vader helpt om zijn onwillige moeder te heroveren. Elders nog (in 41.129-142) wordt 
verteld hoe Eros spontaan uit Aphrodite wordt geboren kort na haar eigen geboorte uit de zee.
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Ares nog aangespoord te blijven slapen (29.328 σὺ μὲν εὗδε ‘slaap jij maar’), 
weliswaar op ironische toon.27 Het tweede deel van de droom start met ἔγρεο 
‘word wakker’. Hierop volgt een reeks suggesties waar Ares Aphrodite (en 
Hephaestus) zou kunnen vinden. Verzen 29.346-347 (ἀνδροφόνον γάρ / ὁ 
βραδὺς ὠκὺν Ἄρηα παρέδραμε ‘want de trage is de snelle Ares, moordenaar 
van mannen, te vlug af geweest’) zijn een duidelijke verwijzing naar Homerus 
(Odyssee 8.330-331: ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν Ἄρηα, / ὠκύτα-
τόν περ ἐόντα θεῶν ‘zo heeft nu ook Hephaestus, hoewel hij traag is, Ares 
gevangen, die de snelste van de goden is’).28 

In het derde en laatste deel van de droom wordt Ares ten slotte aangespoord 
tot weerwraak op Hephaestus. De droom voorspelt zelfs de lovende reactie 
van de andere goden als Ares op zijn beurt de overspeligen zal hebben 
gevangen (357-358)29. De droomrede eindigt met een laatste spitsvondige 
verwijzing naar het verhaal van het overspel (29.361): σιγὴ ἐφ’ ἡμείων, Φαέθων 
μὴ μῦθον ἀκούσῃ ‘Maar stil nu, dat Phaethon ons niet hoort’. Zoals Hélène 
Frangoulis opmerkt, is er hier een speelse omzetting van Helius als alziende 
god naar een mogelijk alhorende Helius – die deze keer wel eens niet aan de 
kant van de bedrogen echtgenoot zou kunnen staan!30

Zang 29 eindigt met de reactie van Ares die als een waanzinnige op zoek 
gaat naar Aphrodite. De parodie bereikt nog een hoogtepunt in 29.377-378 
wanneer Ares bevangen wordt door schrik bij de gedachte dat Hepaestus’ 
zwarte rook het fijne gezichtje van Aphrodite wel eens vuil zou kunnen 
maken.31 

De context van de Indische oorlog is in de droomscène volledig naar de 
achtergrond verdreven. Enkel in de voorlaatste zin van de droomrede worden 
we er nog even aan herinnerd. Met τί σοι κακὰ Δηριαδῆος; ‘wat kunnen jou de 
problemen van Deriades schelen’ (29.360) wordt Ares’ motivatie om op het 
slagveld te blijven onderuit gehaald. Dit is de enige verwijzing naar de Indische 
oorlog binnen deze hele passage. Zonder dit halfvers zou deze passage ook 
los van enige context als op een zichzelf staande homerische parodie gelezen 
kunnen worden.32 Anders dan het lied van Leucus, dat als ingebed verhaal 

27 Dit is een omkering van de opening van de bedrieglijke droom van Agamemnon in Ilias 2.23-24: 
εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο· οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα ‘Je slaapt, 
zoon van de wijze Atreus, paardentemmer. Een gezagsvoerder hoort niet de hele nacht te slapen’. 
Zie Frangoulis (2001: 97).

28 Zie Vian (1990: 353).
29 Dit is natuurlijk een verwijzing naar Odyssee 8.325-333 waar de reactie van de goden beschreven 

wordt.
30 Frangoulis (2011: 101).
31 29.377-378 καὶ ἐδείδιε, μή οἱ ὀπωπήν / καπνὸς ἀμαλδύνειε μελαινομένης Ἀφροδίτης. ‘En hij was 

bang dat de rook het gezicht van Aphrodite zou ontsieren en haar zwart maken.’
32 Bij Frangoulis (2011: 101) lezen we echter: ‘Ce qui fait de cette Moichéia nonnienne une parodie, 

c’est une nouvelle fois le contexte dans lequel elle est située.’ Frangoulis benadrukt hier ook het 
belang van de context bij de lectuur van deze passage. Het scherpe contrast met de oorlogscontext 
zorgt er natuurlijk ook voor dat het effect van de parodie versterkt wordt. Vooral in Ares’ groteske 
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geen directe invloed heeft op de plot, heeft deze passage echter wel een 
zekere invloed op het verloop van de Indische oorlog. In zang 30.1-12 hervat 
Dionysus met hernieuwde moed de strijd als hij ziet dat Ares de Indiërs in de 
steek gelaten heeft (30.9). Ares duikt pas in 32.162-180 opnieuw op.

8   De geschiedenis herhaalt zich …

De enige toespeling op de mythe van het overspel van Ares en Aphrodite die 
nog niet in dit artikel is besproken is de twaalfde. De plaatsing en toon van 
deze laatste referentie aan de mythe in de Dionysiaca zijn opvallend. Wanneer 
aan het einde van de beslissende zeeslag de Indische troepen vluchten uit de 
brandende schepen, eindigt zang 39 met het hoongelach van Helius (39.403-
4): καὶ Φαέθων ἐγέλασσεν ὅτι προτέρους μετὰ δεσμούς / ἐκ πυρὸς Ἡφαίστοιο 
πάλιν φύγε ναύμαχος Ἄρης ‘En Phaethon lachte, want zoals Ares eens vluchtte 
uit de boeien, zo vlucht hij in de zeeslag opnieuw voor het vuur van Hephaes-
tus’. Het woord ‘πάλιν’ verwijst net als in 24.296 naar het verhaal van het 
overspel zoals we het bij Homerus vinden. 

Ares, die de Indische troepen op verschillende momenten in de Dionysiaca 
steunt, wordt hier de verpersoonlijking van de Indische krijgsmacht. Diony-
sus die ook al in de slag bij de Hydaspes de rol van Hephaestus aannam (Di-
onysus en de Hydaspes in 23.225-279 ~ Hephaestus en de Scamander in Ilias 
21) wordt hier opnieuw met de vuurgod vergeleken. Deze opmerking sluit 
zang 39 af en daarmee ook de Indische oorlog. In zang 40 volgt enkel nog het 
duel tussen Dionysus en Deriades, die in de laatste verzen van 39 radeloos het 
land op vlucht (39.406-407). Het is een symbolisch erg belangrijk moment 
dat hier met het verhaal van het overspel van Aphrodite en Ares verbonden 
wordt. Anders dan bij de andere verwijzingen naar de mythe moeten we Ares 
en Hephaestus hier tegelijkertijd zien als de antropomorfe goden uit het ver-
haal en als de abstracte begrippen van oorlog en vuur. Helius, de eeuwige toe-
schouwer, legt door zijn lach het verband. De lezer wordt als het ware uitge-
nodigd mee te lachen om de spitsvondige analogie.

9   Slotopmerkingen

Als we nu terugblikken op de rol van het overspelverhaal in de Dionysiaca, 
valt op hoe Nonnus steeds op de mythe terugkomt vanuit de gevolgen ervan: 
de aanslepende vete tussen Helius en Aphrodite, het betwiste vaderschap van 
Eros, de positie van Aphrodite als tweevoudige schoondochter van Hera. De 

zoektocht naar Aphrodite na de droom worden zijn capaciteiten als veldheer geridiculiseerd door 
het gebruik van krijgsterminologie voor zijn amoureuze queeste (Frangoulis: 2011: 101-105).
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twee langere passages kunnen gelezen worden als twee alternatieve vervolg-
verhalen. In het lied van Leucus blijft Aphrodite trouw aan Ares en wordt als 
het ware een nieuwe Penelope, voor wier trouw Aphrodite’s overspel in de 
Odyssee een contrasterende tegenhanger is. Aphrodite blijkt echter erg on-
handig in het handwerk dat symbool staat voor Penelopes kuise levenswijze. 
In de droom van Ares zien we een tweede mogelijkheid. Aphrodite wordt als 
liefdesgodin door de pijlen van haar eigen zoon Eros geraakt en zo opnieuw 
naar Hephaestus gedreven. Ares wordt op zijn beurt bedrogen en de rollen 
zijn omgedraaid. 

Door één passage uit de Odyssee te herwerken tot twéé humoristische ver-
volgverhalen steekt Nonnus Homerus naar de kroon. Hetzelfde geldt voor de 
twee prologen (zangen 1 en 25), twee troepencatalogen (zangen 13-14 en 26) 
en twee lijkspelen (zangen 19 en 37) die de Dionysiaca telt. Humor is ook be-
langrijk bij een groot deel van de kleine verwijzingen. Denk maar aan de spot 
van Semele, de verliefde vrijgezel Hephaestus en het vergezochte compliment 
van Dionysus aan Ampelus. Nonnus had geen toepasselijker eindpunt voor 
het verhaal van Ares en Aphrodite in de Dionysiaca kunnen kiezen dan de 
lach van Helius in zang 39. 

berenice.verhelst@ugent.be 
 Vakgroep Letterkunde – Afdeling Latijn en Grieks, Universiteit Gent, 
Blandijnberg 2, b 9000 Gent.
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