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Inleiding 

In dit boek staat de mythe van Ganymedes centraal. De mythe van Ganymedes gaat over 

de liefde van de oppergod Zeus voor Ganymedes, een Trojaanse koningszoon, de mooiste 

van alle mensen. Zeus besloot Ganymedes te roven en mee te nemen naar de Olympus, 

het verblijf van de goden. De mythe gaat eveneens over het verlies en het verdwijnen van 

een geliefde zoon die betreurd wordt door zijn vader.  

Mythen bieden ‘verklaringen’ voor verschijnselen in de natuur, de genealogie van be-

faamde geslachten en bieden richtlijnen voor moreel gedrag1. De mythe van Ganymedes 

verbindt belangrijke thema’s des levens: namelijk liefde en dood. In dit boek worden met 

behulp van bewaard gebleven teksten en beelden de betekenis en de interpretaties die aan 

de mythe van Zeus en Ganymedes gedurende een tijdspanne van meer dan 2000 jaar ge-

geven zijn, zichtbaar gemaakt. Het richt zich op de volgende perioden: de Griekse oud-

heid, de Romeinse oudheid, de periode van de kerkvaders (tweede tot zesde eeuw na 

Christus), de Middeleeuwen, de Renaissance en de periode tot en met de zeventiende 

eeuw. Een afzonderlijk hoofdstuk is besteed aan de rol van Ganymedes in de astronomi-

sche literatuur die vanaf de derde eeuw voor Christus bewaard is gebleven. In het laatste 

hoofdstuk ligt het accent op de situatie in de Nederlanden. Het gaat daarbij zowel om lite-

raire bronnen als om afbeeldingen in boeken en schilderijen. Vooral in de zestiende en 

zeventiende eeuw zijn veel mythologische verhalen in schilderijen verwerkt. Zo is de my-

the van Ganymedes door onder andere Peter Paul Rubens en Rembrandt van Rijn ge-

schilderd.  

De eerste bewaard gebleven bron waarin de mythe van Zeus en Ganymedes is vermeld, is 

de Ilias van Homerus. In de Griekse en Romeinse periode en in de Renaissance werd de 

relatie tussen Zeus en Ganymedes ten voorbeeld gesteld door minnaars en beminde jon-

gens. In de Griekse mythologie zijn meer van dergelijke liefdesrelaties te vinden zoals bij 

voorbeeld in de mythe van Apollo en Hyacinthus.  

De mythe van Zeus en Ganymedes heeft in bepaalde perioden negatieve reacties opge-

roepen die er op kunnen wijzen, dat het onderwerp van de mythe in die periode contro-

versieel was. De kerkvaders spraken zich uit tegen de heidense oppergod en de verboden 

liefde voor Ganymedes. In een latere periode, vanaf de elfde eeuw, sprak de kerk zich in 

haar concilies uit tegen homosexualiteit en pederastie in het bijzonder in de eigen gelede-

ren. Later gebeurde dat eveneens in calvinistische kring. Het schilderij dat Rembrandt 

vervaardigde van Ganymedes en de adelaar (Zeus) kan als een exponent van een derge-

lijke interpretatie van de mythe beschouwd worden. Het schilderij toont een zeer jong 

kind dat plassend en huilend door een adelaar door de lucht wordt gevoerd. Het vormt 

                                                
1 Zie Der Neue Pauly, 8, 634 e. v. 
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een antithese ten opzichte van de aanvankelijke betekenis van de mythe die verbonden is 

met schoonheid en liefde. In dit boek zijn een groot aantal belangrijke Griekse, Hellenis-

tische en Romeinse teksten waarin de mythe van Ganymedes ter sprake komt, opgeno-

men. Ook uit het beeldende materiaal is een representatieve selectie gemaakt. Opvallend 

is dat beeldhouwers en vazenschilders uit de zesde en vijfde eeuw voor Chr. Zeus steeds 

afbeeldden als menselijk figuur, terwijl vanaf de vierde eeuw in plaats van Zeus veelal 

een adelaar te zien is. 

De werkwijze in dit boek komt overeen met de methode die Louise Vinge gebruikte in 

haar boek The Narcissus Theme in Western European Literature up to the early 19th 

Century2. Met deze benadering wordt een beeld gegeven van de wijze waarop deze mythe 

geïnterpreteerd is door schrijvers en beeldende kunstenaars. Eveneens zal soms kort wor-

den ingegaan op de maatschappelijke werkelijkheid die de achtergrond vormde van de li-

teraire of beeldende interpretatie. Kunstwerken zijn artistieke recepties, die ook gezien 

kunnen worden als een weerslag van de maatschappelijke situatie van dat moment. Af-

hankelijk daarvan krijgen en kregen andere elementen van de mythe de nadruk. 

Wanneer er gebruik is gemaakt van vertalingen van Griekse, Latijnse of Italiaanse teksten 

zijn de vertalers in de voetnoot vermeld. De overige vertalingen zijn van eigen hand. Een 

grote steun daarbij leverde mr. drs. Rikus van de Wetering, die een groot aantal sugges-

ties heeft gedaan ter verbetering van de vertalingen. Daarnaast bedank ik hierbij prof. dr. 

Gerry Wakker en drs. Hannie van der Woude-ter Harmsel voor hun bereidheid de tekst te 

lezen en commentaar te geven. 

Mocht U als lezer opmerkingen dan wel suggesties hebben ter verbetering van deze tekst, 

dan verzoek ik U een mailtje te zenden naar rh.vanmeurs@chello.nl. Bij voorbaat harte-

lijke dank!  

                                                
2 L. Vinge, 1967. 

 




