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 Hoofdstuk I   Ganymedes en Griekenland 

 

Inleiding 

De oudste overgeleverde tekstbron waarin de mythologische figuur Ganimedes wordt 

aangetroffen, is de Ilias van Homerus (ongeveer achtste eeuw v. Chr.). Ganymedes figu-

reert er in als de mooiste der stervelingen, de zoon van Tros, de heerser van Troje, die tot 

verdriet van zijn vader door Zeus geschaakt wordt en naar de Olympus wordt meege-

voerd als schenker voor de goden. In de Eerste Hymne aan Aphrodite (zevende eeuw v. 

Chr. of later) is er een uitgebreidere versie van de mythe te vinden. Het is een van de zo-

genaamde Homerische hymnen, lofdichten op de goden met hetzelfde metrum als Home-

rus toepaste. Uit de zevende (of zesde) eeuw v. Chr. is een lang elegisch gedicht overge-

leverd, dat aanvankelijk toegeschreven werd aan Theognis van Megara. De relatie tussen 

Zeus en Ganymedes wordt erin geroemd als het bovenaardse voorbeeld van volmaakte 

liefde. Tot slot zijn er Olympische Oden van Pindarus (522-443 v. Chr.). Het zijn lofdich-

ten geschreven om de overwinnaars van de Olympische spelen te eren. In twee ervan 

wordt de mythe van Ganymedes genoemd.  

Het aantal verwijzingen in de overgeleverde Griekse literatuur in de vijfde eeuw naar de 

mythe van Ganymedes is niet groot. In twee tragedies van Euripides (ca. 480-406 v. Chr.) 

zijn korte verwijzingen naar Ganymedes en dit gebeurt eveneens in een satyrspel. Ook in 

één comedie van Aristophanes heeft Ganymedes een kleine rol. 

In de Hellenistische periode (derde eeuw v. Chr.) is Ganymedes te vinden in het werk van 

Apollonius Rhodius (ca. 270-215 v. Chr.). Ganymedes wordt hier voorgesteld als de 

speelmakker van Eros op de Olympus. In een epigram van Callimachus (ca. 305-ca. 240 

v. Chr.) wordt Ganymedes ten voorbeeld gesteld aan de beminde van de hoofdpersoon. 

Eenzelfde rol is voor Ganymedes weggelegd bij Theocritus (ca. 300-ca. 250 v. Chr.) in 

Idylle XII. 

Vanaf de zesde eeuw zijn er veel afbeeldingen van Ganymedes en Zeus bewaard geble-

ven. Het betreft beelden, gesneden stenen, schilderingen op vazen en afbeeldingen op 

munten. Vanaf de vierde eeuw v. Chr. werd in plaats van Zeus als menselijke figuur 

meestal een adelaar afgebeeld naast Ganymedes. Ook Ganymedes als schenker komt 

voor. Omdat het aantal afbeeldingen groot is, is een representatieve selectie gemaakt.  

 

Maatschappelijke context: Liefde voor jongens  

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de mythe van Ganymedes iets vertelt over de maatschap-

pelijke werkelijkheid en de maatschappelijke verhoudingen waarbinnen de mythe functi-

oneerde. In dit verband dient de vraag gesteld te worden wat nu de vigerende opvattingen 
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in de Griekse samenleving waren over de liefde van mannen voor jongens. Dover schreef 

hierover in zijn inleiding bij het Symposium van Plato: 

It is clear from Greek literature, art and myth that at least by the early sixth century B.C. 

the Greeks had come to think it natural that a good-looking boy or youth should excite in 

an older male the same desire for genital contact and orgasm as is excited by a pretty 

girl. They did not consider homosexual relations incompatible with concurrent hetero-

sexual relations or with marriage1.  

In de dissertatie van Hupperts Eros Dikaios deed de auteur verslag van zijn onderzoek 

naar Griekse homosexualiteit in Athene aan de hand van zowel de literatuur als de af-

beeldingen op vazen. Hupperts komt tot de conclusie dat de geïdealiseerde opvatting dat 

ongelijkheid in leeftijd en sociale status een noodzakelijke voorwaarde zou zijn voor een 

homosexuele relatie in Athene, onjuist is. Hupperts schreef׃ 

De term pederastie voldoet niet als de definiërende beschrijving van het homosexuele ge-

drag in Athene. In de archaïsche poëzie vinden we al toespelingen op seksualiteit tussen 

leeftijdsgenoten, maar de vaasafbeeldingen met hofmakerij-scènes en komoi laten onmis-

kenbaar zien dat de Atheense cultuur al vanaf ca. 560 vertrouwd is met homosekualiteit 

tussen volwassen mannen en tussen jonge mannen van gelijke leeftijd2. 

 

Ganymedes in de Ilias 

In de achtste eeuw voor Chr.(sommige auteurs gaan uit van een eerdere periode, anderen 

van een latere tijd) werd de Ilias van Homerus op schrift gesteld. Het is een heldendicht 

met als centraal thema de wrok van Achilles en de strijd tussen de Grieken en de Troja-

nen rond de stad Troje. In dit werk wordt Ganymedes (Ilias XX 231-23) bezongen als de 

zoon van de koning van Troje, die vanwege zijn schoonheid door Zeus wordt geroofd. 

Homerus geeft van de roof een summier en feitelijk verslag, waarbij de genealogische 

verhoudingen van drie generaties beschreven worden. Homerus beschreef het als volgt: 

 

 

Τρῶα δ' Ἐριχθόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα·  

Τρωὸς δ' αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο  

Ἶλός τ' Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,  

ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·  

τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν  

                                                 
1 K.K. Dover, 1998, (1980), 3. 
2 Ch. Hupperts, 2000, Deel I, 331 e.v. 
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κάλλεος εἵνεκα οἷο ἵν' ἀθανάτοισι μετείη3. 

 

 

Hij, Erichthonios, won zich een zoon, de vorst der Trojanen, 

Tros, die zelf weer een drietal voortreflijke zonen verwekte: 

Illos, Assárakos voorts en die stralende god, Ganymedes, 

Die zich de mooiste man van de sterflijke mensen mocht noemen, 

Daarom, vanwege zijn schoonheid, werd deze door goden ontvoerd om  

nectar te schenken voor Zeus en te midden der goden te leven4. 

 

In tegenstelling tot latere versies spreekt Homerus van ontvoering door goden. De reden 

hiervoor is niet duidelijk. De mooiste van de mensen wordt door Zeus verkozen om hem 

tot schenker te zijn en op de Olympus te leven. Gaat het hier om een liefdesrelatie? Wat 

bedoelt Homerus? Is Zeus de erastes (minnaar) van Ganymedes? Als belangrijk argu-

ment voor deze opvatting pleit dat ook de relatie tussen Achilles en Patroclus als een lief-

desrelatie geïnterpreteerd kan worden5. Achilles vervult een belangrijke rol in de plot van 

de Ilias. In de strijd rond Troje weigerde hij te strijden, nadat zijn eergeschenken door de 

opperbevelhebber Agamemnon waren afgenomen en zijn eer was aangetast, maar nadat 

zijn vriend Patroclus in de strijd is gevallen, herziet hij zijn besluit. Hij wreekt zijn vriend 

en zorgt ervoor dat de Grieken opnieuw de overhand in de strijd behalen. 

 

Omdat er uit de achtste eeuw geen visueel materiaal is overgeleverd, kunnen we slechts 

afgaan op de tekst die weinig expliciet is. Daarbij komt dat uit een ander fragment blijkt 

dat Zeus de vader van Ganymedes heeft gecompenseerd door hem zeer bijzondere paar-

den te schenken. Dit detail wordt vermeld in Ilias V 265-267: 

 

τῆς γάρ τοι γενεῆς ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς  

δῶχ' υἷος ποινὴν Γανυμήδεος, οὕνεκ' ἄριστοι  

ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ' ἠῶ τ' ἠέλιόν τε,…6 

 

                                                 
3 Homer, The Iliad I, II, ed. G.P. Goold, transl. A.T. Murray, 1993 (1925), 386-388. 
4 H.J. de Roy van Zuydewijn, 1980, 324.  
5 De relatie tussen Achilles en Patrokles wordt in het Symposium van Plato op die wijze beschreven en 
geïnterpreteerd; Symposium 179E6-180A3. 
6 Homer, The Iliad I, II, ed. G.P. Goold, transl. A.T. Murray, 1988 (1924), 214. 
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Want het zijn paarden van ’t ras dat Zeus, de god van de donder, schonk als 

vergoeding aan Tros voor zijn zoon Ganymedes - de beste paarden, die ooit in 

het licht van dag en dageraad stonden7. 

 

Bij dit fragment rijst de vraag welke betekenis er aan zo’n gift gegeven dient te worden. 

In een latere tekst, de Eerste Hymne aan Aphrodite, komt dit element terug, waarbij ook 

de reactie van de vader op dit geschenk wordt uitgewerkt. 

 

Theognis van Megara 

Uit de zevende8 (of zesde) eeuw is een lang elegisch gedicht overgeleverd. Het behoort 

tot het corpus Theognideum. Aanvankelijk werd het toegeschreven aan Theognis van 

Megara. Tegenwoordig wordt daar anders over gedacht. Op meerdere plaatsen wordt 

hierin gesproken over de liefdesgevoelens van de auteur voor jongens. De zoon van Kro-

nos (Zeus) en Ganymedes worden daarbij aan de geliefde ten voorbeeld gesteld in 

 ׃1340-1350

Αἰαῖ, παιδὸς ἐρῶ ἁπαλόχροος, ὅς με φίλοισιν  

πᾶσι μάλ' ἐκφαίνει κοὐκ ἐθέλοντος ἐμοῦ.  

τλήσομαι οὐ κρύψας ἀεκούσι<α> πολλὰ βίαια·  

οὐ γὰρ ἐπ' αἰκελίωι παιδὶ δαμεὶς ἐφάνην.  

 

Παιδοφιλεῖν δέ τι τερπνόν, ἐπεί ποτε καὶ Γανυμήδους  

ἤρατο καὶ Κρονίδης, ἀθανάτων βασιλεύς,  

ἁρπάξας δ' ἐς Ὄλυμπον ἀνήγαγε καί μιν ἔθηκεν  

δαίμονα, παιδείης ἄνθος ἔχοντ' ἐρατόν.  

οὕτω μὴ θαύμαζε, Σιμωνίδη, οὕνεκα κἀγώ  

ἐξεδάμην καλοῦ παιδὸς ἔρωτι δαμείς9. 

 

Ach, ach, ik ben verliefd op een jongen met zachte huid 

die mij voor al mijn vrienden hevig te kijk zet, zelfs tegen mijn wil. 

                                                 
7 H.J. de Roy van Zuydewijn, 1980, 73. 
8 Over de periode waarin de Theognis leefde, bestaan verschillende opvattingen: 1. de periode van ca. 
640-580; 2. de periode van ca. 550-540, die enkele antieke chronografen, onder wie de Suda suggereren. 
3. de periode, die samenvalt met de invasie van Xerxes in 480, waarnaar de verzen 773 e.v. zouden ver-
wijzen. Deskundigen plaatsen serieuze vraagtekens achter het auteurschap van Theognis van deze verzen. 
Carrière kiest voor (2) (Carrière 1975, 174-176) en neemt dus de jaren 550-540 aan als de periode van zijn 
bloei. West opteert voor de vroegste periode. Iambi et elegi Graeci ante Alexandrum cantati I: Archi-
lochos, Hipponax, Theognidea edidit by M.L.West, 1971, 65. 
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Ik zal veel onvrijwillige beledigingen slikken zonder ze geheim te houden, 

want het bleek geen schandelijke jongen te zijn, die mijn meester is. 

Knapenliefde is iets heerlijks, want ooit werd op Ganymedes 

ook Kronos’ zoon verliefd, de koning der onsterflijken; 

hij roofde hem mee naar de Olympus en maakte hem 

een god met de lieflijke bloem van de jeugd. 

Wees daarom niet verbaasd, Simonides, dat ik er voor uitgekomen ben 

overmeesterd te zijn door de liefde voor een mooie jongen10. 

 

De auteur geeft uiting aan zijn erotische gevoelens voor zijn ‘jongen’. De jongen ge-

draagt zich echter niet bepaald liefhebbend ten opzichte van de hoofdpersoon, aangezien 

deze hem voor zijn vrienden te kijk zet. Ook uit de overige epigrammen van Theognis 

wordt duidelijk dat zijn jongen hem afwijst of ontrouw is. Kortom, de relatie lijkt de 

hoofdpersoon nogal wat ellende te bezorgen. Toch beschouwt hij deze liefde als iets aan-

genaams. De relatie tussen Zeus en Ganymedes beschouwt de auteur als het voorbeeld 

van een ideale relatie tussen erastes en eromenos (beminde). In vergelijking met de tekst 

van Homerus en de tekst van de Eerste Hymne van Aphrodite, die hierna aan de orde zal 

komen, worden de gevoelens van Zeus ten opzichte van Ganymedes als verliefdheid om-

schreven. 

 

Ganymedes en de Eerste Hymne aan Aphrodite 

Het gedicht, dat uitvoeriger ingaat op de roof van Ganymedes is de Eerste Hymne aan 

Aphrodite 200-214. Deze tekst wordt gedateerd in de tweede helft van de zevende eeuw 

en luidt aldus: 

ἦ τοι μὲν ξανθὸν Γανυμήδεα μητίετα Ζεὺς  

ἥρπασεν ὃν διὰ κάλλος ἵν' ἀθανάτοισι μετείη  

καί τε Διὸς κατὰ δῶμα θεοῖς ἐπιοινοχοεύοι,  

θαῦμα ἰδεῖν, πάντεσσι τετιμένος ἀθανάτοισι,  

χρυσέου ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων νέκταρ ἐρυθρόν.  

Τρῶα δὲ πένθος ἄλαστον ἔχε φρένας, οὐδέ τι ᾔδει  

ὅππῃ οἱ φίλον υἱὸν ἀνήρπασε θέσπις ἄελλα·  

τὸν δὴ ἔπειτα γόασκε διαμπερὲς ἤματα πάντα.  

καί μιν Ζεὺς ἐλέησε, δίδου δέ οἱ υἷος ἄποινα  

                                                                                                                                                         
9 Theognis, rev. ed. with introd. and comm. and append. by T. Hudson-Williams, 1979, 168. 
10 Ch. Hupperts, 2000, deel I, 338. 
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ἵππους ἀρσίποδας, τοί τ' ἀθανάτους φορέουσι.  

τούς οἱ δῶρον ἔδωκεν ἔχειν· εἶπεν δὲ ἕκαστα  

Ζηνὸς ἐφημοσύνῃσι διάκτορος Ἀργειφόντης,  

ὡς ἔοι ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἶσα θεοῖσιν. 

Αὐτὰρ ὲπεὶ δὴ Ζηνὸς ὃ γ’ἔκλυεν ἀγγελιάων, 

οὐκέτ’ ἔπειτα γόασκε, γεγήθει δὲ φρένας ἔνδον, 

γηθόσυνος δ’ ἵπποισιν ἀελλοπόδεσσιν οχεῖτο11. 

 

De blonde Ganymedes werd door de alwijze Zeus omwille van zijn schoonheid 

ontvoerd om onder de goden te leven en in de woning van Zeus wijnschenker 

voor de goden te worden, een wonder om te zien. Geëerd wordt hij door alle 

onsterfelijken, wanneer hij donkere nectar uit een gouden mengvat schept. Het 

hart van Tros was overweldigd door ondraaglijk verdriet en hij wist niet waar-

heen de goddelijke wervelwind zijn zoon had gevoerd. Sindsdien treurde hij 

onophoudelijk over hem alle dagen. Zeus kreeg medelijden en gaf hem als los-

prijs voor zijn zoon paarden die hun poten hoog heffen en die ook goden ver-

voeren. Dat gaf Zeus hem als blijvend geschenk. In opdracht van Zeus vertelde 

de rijkdomschenkende Hermes hem uitvoerig dat zijn zoon onsterfelijk en 

eeuwig jong zou blijven zoals de goden. Nadat Tros die berichten van Zeus 

vernomen had, heeft hij nooit meer getreurd, maar was hij verheugd in zijn 

hart en opgewekt reed hij zijn paarden met windsnelle benen 12. 

 

In deze beschrijving zijn elementen te vinden die ook bij Homerus aan de orde kwamen, 

zoals de schoonheid van Ganymedes, het leven te midden van de goden en de functie van 

wijnschenker. Uitvoerig wordt ingegaan op het intense verdriet van de vader na de ver-

dwijning van zijn zoon. Zeus blijkt medelijden te hebben met Tros. De god verplaatst 

zich kennelijk in de gevoelens van de vader. Het wegvoeren naar boven wordt beschre-

ven als ‘ἀνήρπασε θέσπις ἄελλα’: een door een god bezielde hevige wind (onstuimige 

beweging, storm, stofwolk) roofde (hem) (omhoog). Net als in de Ilias wordt de aard van 

de relatie van Zeus tot Ganymedes niet nader toegelicht. Kennelijk was het evident dat 

uitzonderlijke schoonheid tot liefde uitnodigde. De beschrijving van de schoonheid van 

                                                 
11 The homeric hymns and homerica/Hesiod (heruitg. van de herz. druk van 1936) by H. G. Eve-
lyn-White, (1914, 1936) 1967, 420. 
12 Homerische hymnen, H.A.R.Verbruggen, 1995, 71. 
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Ganymedes is uitvoeriger en meer specifiek. Ganymedes is ξανθὸν (blond)13evenals 

Achilles. Ter compensatie voor het verlies van zijn zoon schonk Zeus Tros goddelijke 

paarden, naast onsterfelijkheid en eeuwige jeugd14 voor Ganymedes. Was dit geschenk 

een genoegdoening voor het verlies van zijn zoon die nimmer meer naar de aarde zou te-

rugkeren? De reactie op het geschenk is in moderne ogen verbazingwekkend. Het ge-

schenk stemde de vader tot vreugde en opgewektheid15. Men kan zich in dit verband wel 

afvragen welke rol materiële compensatie speelde in de antieke Griekse intermenselijke 

relaties. Dit element van de mythe doet de indruk ontstaan dat er in de verhouding Tros 

en Zeus sprake is van een ‘do ut des’ relatie. En wat is de positie van Ganymedes binnen 

een dergelijke constructie? Is de relatie tussen Zeus en Ganymedes wel gelijk te stellen of 

exemplarisch voor de ‘ideale’ relatie tussen een erastes (minnaar) en een eromenos (be-

minde)? In veel opzichten niet. In tegenstelling tot de relatie van Ganymedes ten opzichte 

van Zeus was in het antieke Griekenland in de relatie tussen jongens en hun (meestal ou-

dere) vriend sprake van (enige) vrijwilligheid. Bij een relatie tussen een godheid en een 

sterveling ligt dat niet voor de hand. Evenmin lijkt er sprake te zijn geweest van het vero-

veren van de geliefde. 

Opvallend in dit verband is dat de vaasschilderingen uit deze periode weinig verschil la-

ten zien tussen de godheid (Zeus) op liefdespad en een sterfelijke man in dezelfde positie. 

Slechts aan de skepter of het bijschrift zijn dergelijke voorstellingen te onderscheiden. 

Het betreft afbeeldingen die Hupperts in zijn dissertatie aanduidde met hofmakerij16. 

 

Pindarus 

Bij Pindarus wordt eveneens gerefereerd aan de mythe van Ganymedes in de Eerste en de 

Tiende Olympische Ode. De Eerste Olympische Ode werd geschreven naar aanleiding 

van Hieron’s overwinning bij de paardenrace (κέλης) in 476 v. Chr. Het centrale deel van 

het gedicht bevat een eigen versie van het verhaal van Pelops. Daarin werd Pelops gebo-

ren met een ivoren schouder. Tantalus gaf een groot feest. Op dit feest werd Poseidon 

verliefd op Pelops en nam hem mee naar de Olympus. Het verloop van deze geschiedenis 

                                                 
13 Ook in het hedendaagse Italië, Griekenland, Turkije wordt blond als schoonheidsideaal aange-
troffen! Kennelijk hebben schoonheidsidealen een lang leven. Wellicht is de schaarste van dit 
‘goed’ een verklarende factor. 
14 Wat dit betreft heeft Ganymedes het beter getroffen dan de man van Eos, Tithonos, die welis-
waar onsterfelijk werd, maar niet eeuwig jong, tot groot verdriet van beide geliefden. 
15 De vraag is of het moderne levensgevoel het ons mogelijk maakt ons werkelijk te verplaatsen in 
de situatie. Zou bij hedendaagse ouders na de schenking van schitterende auto’s en de belofte van 
onsterfelijkheid voor de geroofde en voor altijd verdwenen zoon het verdriet verdwijnen en zou-
den zij, net als Tros van zijn paarden, van hun auto’s kunnen genieten?  
16Ch. Hupperts, 2000, 75 e.v. heeft een analyse uitgevoerd van de voorstellingen op vazen die de 
thema’s hofmakerij, symposia en komoi hebben. Terwijl bij de voorstellingen van de scènes van 
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is identiek aan de mythe van Zeus en Ganymedes. Tantalus wordt gestraft, omdat hij nek-

tar en ambrozijn heeft gestolen van de goden en dit aan zijn vrienden heeft uitgedeeld. 

Als gevolg daarvan is Pelops teruggestuurd naar de aarde. De passage die deze verbin-

ding legt tussen Poseidon-Pelops en Ganymedes-Zeus is vers 37-45: 

 

υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ' ἀντία προτέρων φθέγξομαι,  

ὁπότ' ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνομώτατον  

ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον,  

ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα παρέχων,  

τότ' Ἀγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι,  

δαμέντα φρένας ἱμέρῳ, χρυσέαισί τ' ἀν' ἵπποις  

ὕπατον εὐρυτίμου ποτὶ δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι·  

ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ  

ἦλθε καὶ Γανυμήδης  

Ζηνὶ τωὔτ' ἐπὶ χρέος17. 

 

Zoon van Tantalus, van jou zal ik zeggen, in tegenstelling tot mijn voorgangers 

dat toen jouw vader in zijn geliefde Sipylo, voorzien van zeer goede wetten, een 

banket gaf als wederdienst aan de goden, de god van de drietand jou toen 

roofde, 

zijn gemoed overweldigd door verlangen 

en met gouden strijdrossen je overbracht  

naar het hoogste huis van de zeer geëerde Zeus 

waar op een later tijdstip Ganymedes kwam  

eveneens voor Zeus, met het oog op dezelfde taak18. 

 

Pindarus verhaalde in de Eerste Ode over de roof van de zoon van Tantalus door Posei-

don. Zeus zou dus in deze versie slechts de actie van Poseidon hebben gecopieerd bij de 

roof van Ganymedes.  

Wanneer deze versie van de mythe ook bij vaasschilders bekend zou zijn, dan kunnen de 

voorstellingen waarbij sprake is van goden, zowel betrekking hebben op Zeus als op Po-

seidon. Er zijn nogal wat afbeeldingen waarbij een god een lange staf bij zich draagt. 

                                                                                                                                                         
hofmakerij veel overeenkomsten werden aangetroffen, gold dit niet voor de twee andere typen 
voorstellingen. 
17 Pindar, ed. and transl. by W. H. Race, 1997, 50-51. 
18 Als minnaar en als schenker. 
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De Tiende Olympische Ode van Pindarus is geschreven voor Hagesidamos uit Locri.19Het 

verhaalt de stichting van de Olympische spelen door Herakles, het eerste festival, de win-

naars, de feestelijkheden en de overwinningsverzen. Pindarus besluit zijn lofprijzing voor 

de Locriërs en voor Hagesidamos en stelt de overwinnaar op één lijn met Ganymedes, die 

onsterfelijk werd met de hulp van godin Aphrodite. Pindarus schreef in Olymp. Ode 10 

99-106: 

 

παῖδ' ἐρατὸν <δ'> Ἀρχεστράτου  

αἴνησα, τὸν εἶδον κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ  

βωμὸν παρ' Ὀλύμπιον  

κεῖνον κατὰ χρόνον  

ἰδέᾳ τε καλόν  

ὥρᾳ τε κεκραμένον, ἅ ποτε  

ἀναιδέα Γανυμήδει θάνατον  

ἆλκε σὺν Κυπρογενεῖ20. 

 

Ik heb de lieftallige zoon van Archestratus geprezen, 

die ik zag winnen met de kracht van zijn hand 

bij het Olympisch altaar, 

op dit moment schoon van uiterlijk en begiftigd  

met de jeugdigheid die eens de nietsontziende 

dood afwendde van Ganymedes 

met de hulp van de in Cyprus geboren godin. 
  

In dit lofdicht op de overwinning, waarin de overwinnaar geprezen wordt vanwege zijn 

uiterlijke schoonheid en jeugd en een vergelijking wordt gemaakt met Ganymedes, is het 

Aphrodite, de godin van de liefde, die Ganymedes het meedogenloze doodslot bespaarde. 

Dit element in de mythe, het eeuwige leven dat verworven wordt in plaats van de dood, 

zal in de laat-Romeinse tijd een belangrijke rol gaan spelen. Ganymedes wordt in deze 

periode afgebeeld op sarcofagen en genoemd in grafschriften van met name (te) jong ge-

storven jongens. 

 

                                                 
19 Locri ligt aan de teen van de ‘laars’ van het hedendaagse Italië (Calabrië). 
20 Pindar ed. and transl. by W. H. Race, 1997, 172. 
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De voorstellingen van Ganymedes (en Zeus) tussen de zesde en vierde eeuw voor 

Christus 

Er zijn zeer veel afbeeldingen van Ganymedes bewaard gebleven. Sichtermann21 onder-

scheidde: Ganymedes alleen en Ganymedes die door Zeus wordt achtervolgd. Eén voor-

stelling op een pelike uit Phokis die zich in het Nationale Museum in Athene bevindt en 

gedateerd wordt rond 470/460 voor Chr. is representatief voor de wijze waarop Ganyme-

des werd afgebeeld. Het toont Ganymedes als een atletisch gebouwde jongeman met een 

volwassen lichaam terwijl hij hoepelt. Een andere versie van dit gegeven op een Attische 

schaal die zich in het Louvre in Parijs bevindt, toont Zeus, bekranst, met scepter in de 

linkerhand, die de slapende Ganymedes op zijn armen meevoert22. Tevens zijn er afbeel-

dingen van Ganymedes in een Olympische omgeving. Ganymedes wordt daarin vaak als 

schenker afgebeeld23. Ook andere goden, zoals Hermes en Iris, worden soms opgenomen 

in de voorstelling. Het betreft zowel zwartfigurige als roodfigurige vazen, waarbij de 

composities van de afbeeldingen vrijwel gelijkblijven. 

Vooral achtervolgingsscènes werden door de vazenschilders gekozen. Uit de literaire 

teksten lijkt een dergelijke weergave niet voor de hand te liggen. Een argument zou kun-

nen zijn, dat de beweeglijke vorm een uitdaging vormde voor schilders. In de voorstellin-

gen worden twee elementen tegelijkertijd visueel weergegeven: de roof en de erotiek. De 

situering op aarde geeft het tafereel een zekere realiteitswaarde en biedt de mogelijkheid 

de god en jongen van dichtbij af te beelden. Een voorbeeld van een dergelijke afbeelding 

is te vinden op een stolpkrater van de Berlijnschilder, die zich nu bevindt in het Louvre in 

Parijs, waarbij Zeus Ganymedes met een hoepel en een haan achtervolgt24. Ook bij ande-

re mythen zijn achtervolgingsscènes geliefd. Daarbij gaat het soms om goden en meisjes, 

maar ook satyrs worden vaak in die rol afgebeeld. Een ander opvallend detail is dat ach-

tervolgingsscènes meestal van links naar rechts worden weergegeven. Zeus wordt afge-

beeld met een of meer van zijn attributen, bij voorbeeld een scepter. Vaak wordt ook een 

haan afgebeeld als geschenk aan de jongeman. Sichtermann25 meende, dat een haan een 

kostbaar en begerenswaardig geschenk was, omdat er hanengevechten mee gehouden 

konden worden. De hoepel symboliseert de jeugd van Ganymedes.26 De vermenselijking 

van de God en de mythe is nauwelijks verder door te voeren dan in deze voorstellingen 

                                                 
21 H. Sichtermann, (1948) 1953, 21 e.v. 
22 LIMC, Ganymedes, afb. 53. 
23 Schotel uit Tarquinia, museum van Tarquinia RC 6848, late zesde eeuw. De afbeelding betreft 
een godenverzameling (Aphrodite, Ares, Athena, Hebe), terwijl Ganymedes Zeus inschenkt. 
LIMC, Ganymedes, afb. 60.  
24 Louvre, G 175, 490/480 v. Chr., LIMC, Ganymedes, afb.12. 
25 H. Sichtermann, (1948)1953, 24. 
26 Werden jongens op deze wijze ‘verkozen’, ook meisjes werden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, 
en offerden hun speelgoed en poppen aan de goden. In feite is er dus sprake van een vrijwel iden-
tieke overgang op jeugdige leeftijd van jongens èn meisjes naar een min of meer volwassen status.  



 11

gebeurde. Een man, meestal met een baard (wie het niet aan te zien is dat hij goddelijk is) 

rent weinig majestueus (de scepter lijkt hem te hinderen) achter een vrijwel steeds naakt 

afgebeelde jonge man aan27.  

In het museum van Olympia staat een terrracottagroep van Zeus met wandelstok, die in 

snelle pas voortgaat, terwijl hij Ganymedes (met haan) onder zijn arm meevoert. Deze 

voorstelling, die uniek is, zal uitvoerig besproken worden28.  

 

Het beeld van Zeus en Ganymedes in Olympia 

In 1878 werd in Olympia tijdens de Duitse opgraving een terracottahoofd van Zeus ge-

vonden. In 1939 kon het totaal worden gereconstrueerd. Het bleek een beeldengroep van 

Zeus met wandelstaf, die Ganymedes onder zijn arm (met haan) meedraagt 29. Omdat het 

(terracotta) hoofd bedekt was met een zwarte laag sintels, kreeg de vondst weinig aan-

dacht in de vakliteratuur. Nadat het hoofd gerestaureerd was en bovendien op een andere 

plaats30 bijna alle overige delen gevonden waren (vier grote fragmenten en talrijke klei-

ne), bleek slechts het kopje van Ganymedes en een fragment bij de hals te ontbreken. De 

totale hoogte van de groep is 106 centimeter, de figuur zelf is ongeveer 95 centimeter. De 

vier delen van de groep, de basis, de beide lichamen en het hoofd van de god zijn afzon-

derlijk gemodelleerd en vervolgens tot een geheel samengevormd. Vervolgens zijn ze ge-

bakken en daarna geschilderd in wit, rood en zwart. De mantel heeft een roodbruine 

kleur. De haan die de jongen draagt heeft een rode kam en insnijdingen in het oppervlak 

die de veren scheiden.31 Over de oorspronkelijke bestemming van het beeldhouwwerk la-

ten de vorm en de basis geen twijfel bestaan: Die Gruppe hat also einst, frei in die Höhe 

ragend, als Mittel-Akroter den Giebel eines Baues gekrönt32. De maker heeft de dyna-

miek van een snel voortgaande figuur goed weergegeven. De drapering is eenvoudig. De 

totaalvorm van de figuur van Zeus werd diagonaal geaccentueerd door de armen. Het 

beeld straalt een zekere rust uit, ondanks de stormachtige bewegingsdrang die van binnen 

uit lijkt te komen. Op de lippen van Zeus is de zogenaamde archaïsche glimlach te zien. 

De plooien van de mantel vallen in banen. De zoom van de mantel vertoont in de rand 

een in losse elegante stijl geschilderde compositie van springende paarden. Op grond van 

deze details wordt het beeld door Kunze rond 470 v. Chr. gedateerd. Zeus draagt een 

                                                 
27 Meestal dragen beiden een krans als een geschenk van Eros. Wellicht betreft het symposium-
kransen. 
28 Terracottagrroep, Olympia, Museum van Olympia, rond 470 v. Chr. , LIMC, Ganymedes afb. 56. 
29 P. Mingazzini heeft de vraag gesteld of het hier niet zou gaan om Poseidon en Pelops (Pindaros 
eerste Olympische Ode). E. Kunze & H. Schleif, 1944 nemen echter aan dat het Zeus en Ganyme-
des betreft. 
30 Zowel de kop als de overige delen werden gevonden in een relatief ‘jonge’ laag aarde die ter 
verhoging was opgebracht. Voor details, zie het artikel van E. Kunze & H.Schleif, 1944.  
31 E. Kunze & H. Schleif, 1944, 35. 
32 E. Kunze & H. Schleif, 1944, 36. 
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wandelstok in zijn linkerhand, terwijl hij het lichaam van de ontvoerde knaap bij de ok-

sels met vaste, maar vriendelijke greep van de rechterarm omvat houdt. De benen zweven 

door de lucht en een brede dwarsgekerfde streng van het lange haar wappert over de 

schouder van de god. Het hoofd van de knaap (dat verloren is gegaan) was waarschijnlijk 

iets naar links gewend. De beeldengroep valt op door het contrast tussen het lijfje van de 

jongen tegenover de machtige tors en krachtige arm van de als rijpe man afgebeelde 

Zeus. In tegenstelling tot de hiervoor besproken afbeeldingen is hier sprake van een groot 

contrast tussen de grootte van Ganymedes en die van Zeus. Het betreft een knaap in 

plaats van een jongeman. Uit het voorgaande zou afgeleid kunnen worden dat de vazen-

schilders Ganymedes voorstellen als een bijna volwassen man. Kennelijk is dit de leef-

tijdsfase die het meest appelleert aan sexuele gevoelens. Opmerkelijk in dit verband is dat 

Eros in dezelfde periode in Griekenland eveneens als een min of meer volwassen man 

werd afgebeeld, dit in tegenstelling tot Eros in de latere Romeinse periode waarbij hij 

soms de grootte van een peuter kreeg. 

 

Ganymedes in de literatuur van de vijfde eeuw voor Chr.  

Ganymedes figureert in een aantal tragedies van Euripides33 (484-406 v. Chr.), in een 

komedie van Aristophanes en in een satyrspel van Euripides. In de tragedie Orestes, die 

de vervolging van Orestes door de Erinyen na de moord op zijn moeder tot thema heeft, 

ligt de hoofdpersoon door ziekte geveld in Argos in bed, terwijl hij wordt verzorgd door 

zijn zuster. De stad gruwt van de moord die hij heeft begaan en dreigt beiden met de 

doodstraf. De verwijzing naar Ganymedes benadrukt enerzijds de tragiek van de Darda-

nen en verwijst anderzijds naar een uitkomst die positieve elementen in het vooruitzicht 

stelt, namelijk opname in een goddelijke omgeving (1391-1392): 

 

Δαρδανία τλάμων,  

Γανυμήδεος ἱπποσύνα, Διὸς εὐνέτα34. 

 

Ongelukkig Troje, 

 paardenstoeterij van Ganymedes, Zeus’ bedgenoot. 

 

In de tragedie Iphigneia in Aulis wordt door Euripides het gelukkige huwelijk van Peleus 

en Thetis, waarbij alle goden aanwezig waren, gecontrasteerd met het bedriegelijke plan 

om Iphigeneia - zogenaamd vanwege een huwelijk met Achilles - naar Aulis te lokken 

                                                 
33Ook fragment 320 van Κολχίδες van Sophokles zou betrekking hebben op Ganymedes.  
34 Euripides, Orestes, text with introd. and commentary by C.W. Willink, 1986, 154. 
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om haar te offeren om een gunstige wind te verkrijgen om naar Troje te varen. In 1049-

1053: 

 

ὁ δὲ Δαρδανίδας, Διὸς  

λέκτρων τρύφημα φίλον,  

χρυσέοισιν ἄφυσσε λοι- 

βὰν ἐκ κρατήρων γυάλοις  

ὁ Φρύγιος Γανυμήδης35. 

 

Dardaans kind, Trojaanse Ganymedes 

bedlieveling van Zeus 

schepte een drankoffer uit mengvaten met gouden kannen. 

 

In het enige volledig overgeleverde satyrspel de Cycloop van Euripides wordt Ganyme-

des genoemd in de volgende scène die zich afspeelt in de grot van de Cycloop. De cy-

cloop heeft zojuist van Odysseus wijn te drinken gekregen. De derde persoon is een ge-

vangengenomen sileen. De Cycloop 576-584: 

 

               Cycloop: 

ἰοὺ ἰού·  

ὡς ἐξένευσα μόγις· ἄκρατος ἡ χάρις.  

ὁ δ' οὐρανός μοι συμμεμειγμένος δοκεῖ  

τῆι γῆι φέρεσθαι, τοῦ Διός τε τὸν θρόνον  

λεύσσω τὸ πᾶν τε δαιμόνων ἁγνὸν σέβας.  

οὐκ ἂν φιλήσαιμ'; αἱ Χάριτες πειρῶσί με.  

ἅλις· Γανυμήδη τόνδ' ἔχων ἀναπαύσομαι  

κάλλιον ἢ τὰς Χάριτας. ἥδομαι δέ πως  

τοῖς παιδικοῖσι μᾶλλον ἢ τοῖς θήλεσιν.  

 

                                                 
35 Euripides, Iphigneia in Aulis, edited with introd. and critical and explanatory notes by E.B. 
England, 1979, 105-106. Deze auteur meent overigens dat het hier om een ingelaste tekst gaat: I 
have no hesitation in rejecting these vv. and the corresponding vv. 1071-1075. Ganymede and the 
arms of Achilles were two stock mythological ‘tags’ worked in here possibly by the same interpo-
lator who dished up for us earlier in the play the Homeric cataloque of the ships. The mention of 
what happened at the feast interrupts awkwardly here the account of the guests trooping to it 
along the mountain and of the sea-nymphs’dance on the sea-shore. 
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Sileen: ἐγὼ γὰρ ὁ Διός εἰμι Γανυμήδης, Κύκλωψ;  

Cycloop: ναὶ μὰ Δί', ὃν ἁρπάζω γ' ἐγὼ 'κ τῆς Δαρδάνου.  

Sileen: ἀπόλωλα, παῖδες· σχέτλια πείσομαι κακά.  

Cycloop: μέμφηι τὸν ἐραστὴν κἀντρυφᾶις πεπωκότι;  

Sileen: οἴμοι· πικρότατον οἶνον ὄψομαι τάχα36. 

 

Cycloop 

Oei,Oei, 

Wat een ongemengd genoegen, ik bleef er bijna in. 

Het schijnt me toe, dat de hemel en de aarde zich met elkaar  

vermengd hebben. 

Ik zie de troon van Zeus en het hele vereerde gezelschap van goden. 

Zal ik ze niet kussen? De Chariten proberen me te verleiden. 

Genoeg. Met deze Ganymedes zal ik beter aan mijn gerief komen 

dan bij de Chariten. Mijn voorkeur gaat nu eenmaal (πως) meer uit naar jon-

getjes dan naar vrouwen. 

Sileen 

Ben ik dan Zeus’ Ganymedes, Cycloop? 

Cycloop 

Ja, bij Zeus, die ik roof uit Dardanus’ huis 

Sileen 

Ik ben verloren, jongens. Een verschikkelijke ellende zal ik ondergaan. 

Cycloop 

Maak je je minnaar verwijten, kijk je neer op iemand, die dronken is? 

Sileen 

Arme ik, de wijn zal weldra zeer zuur zijn. 

(De cycloop gaat wankelend het hol binnen en sleept de Sileen mee). 

 

Ongetwijfeld was deze scène bedoeld om eens te lachen om die Cycloop, die door Odys-

seus dronken wordt gevoerd. De vergelijking van de sileen met Ganymedes maakt het 

geheel nog komischer, omdat de sileen ongetwijfeld heel lelijk was in tegenstelling tot 

Ganymedes. De situatie is nog lachwekkender, doordat de Cycloop zich in de rol van 

Zeus waant op de Olympus in plaats van in zijn grot. 

 

                                                 
36 Euripides, Cyclops; Alcestis; Medea, ed. and transl. by D. Kovacs, 1994, 128. 
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In de komedie Vrede van Aristophanes ten slotte komt Ganymedes voor in het volgende 

fragment. Wanneer de hoofdpersoon Trygaeus terug wil vliegen naar de aarde, nadat hij 

een privé-vrede heeft gesloten, is zijn vervoermiddel, een grote kever, verdwenen. Daar-

op volgt deze scène (721): 

Hermes: Οὐκ ἐνθάδ', ὦ τᾶν, ἐστι.  

Τrygaeus: Ποῖ γὰρ οἴχεται;  

Hermes: Ὑφ' ἅρματ' ἐλθὼν Ζηνὸς ἀστραπηφορεῖ.  

Τrygaeus: Πόθεν οὖν ὁ τλήμων ἐνθάδ' ἕξει σιτία;  

Hermes: Τὴν τοῦ Γανυμήδους ἀμβροσίαν σιτήσεται 37. 

 

Hermes: Het is niet hier, beste kerel. 

Trygaeus: Hoezo, waar is hij heen gegaan? 

Hermes: Onder (de) strijdwagen van Zeus gekomen, draagt hij de bliksem.  

 

Trygaeus: Vanwaar zal nu de arme stakker hier voedsel krijgen?  

Hermes: Hij zal gevoed worden met ambrozijn door Ganymedes.  

 

In tegenstelling tot wat men zou kunnen verwachten maakte Aristophanes geen grappen 

over Ganymedes als bedgenoot maar gaf hij Ganymedes de opdracht voor het welzijn van 

de kever te zorgen.  

Het aantal verwijzingen in de overgeleverde Griekse literatuur van de vijfde eeuw naar de 

mythe van Ganymedes is dus niet erg groot, zeker niet in vergelijking met het aantal af-

beeldingen uit diezelfde periode. Het erotische element staat daarbij op de voorgrond. Het 

enig overgebleven satyrspel is daarin het meest expliciet.  

 

De vierde eeuw 

Omdat Plato een dialoog heeft geschreven over de liefde, Symposium en de mythe van 

Ganymedes verbonden is met dit onderwerp, wordt een samenvatting gegeven van dit 

werk om meer inzicht te krijgen in de heersende ideeën over de liefde in deze periode. In 

het Symposium belichten de deelnemers aan het gastmaal hun visie op Eros38. Voor  

Phaedrus, de eerste spreker in het Symposium (178a-180b) bestaat er voor een jongeling 

geen grotere weldaad dan een flinke minnaar en voor een minnaar geen grotere weldaad 

dan een flinke geliefde. De liefde leidt er toe, dat zowel de minnaar als de geliefde schan-

                                                 
37 Aristophanes, Peace, ed. with a transl. and notes by A. H. Sommerstein, 1985, 72-73. 
38 K. Dover, 1998 (1980), 17 e.v.; X. de Win, 1978, 195 e.v. 
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delijke dingen zullen nalaten en eervolle zaken zullen aanpakken. Een leger van minnaars 

en beminden zou daarom onoverwinnelijk zijn. De volgende spreker, Pausanias (Sympo-

sium 180c-185c) maakt onderscheid tussen de vulgaire en de hemelse liefde en benadrukt 

dat slechts de liefde voor een fatsoenlijke minnaar, op fatsoenlijke wijze gestalte gege-

ven, waardering verdient. Schandelijk zijn zij, die zowel vrouwen als knapen minnen, 

meer het lichaam dan de ziel en daartoe de meest onverstandigen uitkiezen. Bovendien 

zijn het deze vulgaire minnaars die jonge jongens in hun argeloosheid verleiden en er 

daarna met een spotlach vandoor gaan. Pausanias pleit voor het wachten met de liefde tot 

een jongen verstand krijgt. Dit moment valt samen met de eerste baardgroei. Dergelijke 

fatsoenlijke minnaars zijn er ook op voorbereid om hun hele leven samen te blijven en 

gezamenlijk door het leven te gaan. Tijd is daarbij een goede toetssteen. Daarom moet er 

een periode overheen gaan voordat de beminde toegeeft aan de minnaar. Pausanias be-

schrijft de zeden in verschillende stadstaten. In Elis en Boeotië, waar de mensen niet be-

dreven zijn in het spreken, is het eenduidig goed om een minnaar ter wille te zijn. Bij 

niet-Grieken is wegens hun dictatoriale regime de knapenliefde uit den boze, net als de 

wijsbegeerte en de liefde tot sport. In Athene (en in Sparta) wordt over dit onderwerp ge-

nuanceerd gedacht. Openlijk beminnen wordt schoner gevonden dan in het geheim. De 

minnaar kan zich een groot aantal gedragingen permitteren waarvoor hij in andere geval-

len afkeuring zou kunnen verwachten. Zelfs wanneer verliefden een eed die zij gezworen 

hebben breken, wordt dit (zelfs door de goden) vergeven. Dit alles lijkt te steunen op een 

positieve houding in de samenleving ten opzichte van deze liefde, zegt Pausanias. Ander-

zijds, zo gaat Pausanias voort, stellen ouders pedagogen aan om te verhinderen dat hun 

zoon wordt aangesproken door minnaars. Dit feit lijkt op het tegengestelde te wijzen. 

Eryximachus, (185e-188a), de volgende spreker, breidt het werkingsgebied van Eros uit 

tot alle levende wezens en de natuur. Hij legt een relatie tussen Eros en de geneeskunst, 

de muziek, de sterrenkunde en de waarzeggerskunst. Aristophanes (189c-193e) vertelt 

vervolgens een mythe over de oorsprong van de ‘drie’ menselijke geslachten, namelijk 

man-man, vrouw-vrouw, man-vrouw die, omdat zij de godenwereld wilden bestormen, 

door Zeus in tweeën gesneden zijn en daarom nu voortdurend op zoek zijn naar hun we-

derhelft. Agathon (194e-197e) geeft de natuur en de eigenschappen van Ερως weer als 

uitermate jong en teder, rechtvaardig, matig en dapper, verbonden met het schoonste en 

het beste. Socrates (198c–212c) bestrijdt de opvatting van Agathon en beschouwt Ερως, 

in navolging van Diotima, als een δαίμων μέγας,… καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον μεταξύ 

’εστι θεοῦ καὶ θνητοῦ39 (een grote daemon, want ook al het daemonische is tussen god-

delijk en sterfelijk in). Het is het kind van Poros (Rijkdom) en Penia (Gebrek) en combi-

                                                 
39 Plato, 202 E 5, ed. W.R. M. Lamb, 1991 (1925), 178. 
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neert de eigenschappen van beide ouders. Ερως bewerkt bij de mensen dat zij in schoon-

heid willen verwekken en voortbrengen in hun verlangen naar onsterfelijkheid. Voor 

mannen die gericht zijn op vrouwen betekent dit sterfelijke kinderen verwekken en 

grootbrengen. Mannen, die houden van mannen, streven naar het voortbrengen van gees-

telijke kinderen. Dit laatste heeft de voorkeur. Het zorgt voor onsterfelijke roem en nage-

dachtenis. De inwijding in de mysteriën van Ερως ziet er dan als volgt uit: verliefdheid 

op één lichaam wordt geëxtrapoleerd naar alle schone lichamen. Vervolgens wordt de 

ziel belangrijker gevonden dan het lichaam. Daarna volgt sublimatie in de vorm van 

schone instellingen, wetten en gebruiken, wetenschappen, en ten slotte wordt het visioen 

geopenbaard van de opperste schoonheid, de schoonheid zelf. In het laatste deel van het 

Symposium houdt Alcibiades (214e-222b) een rede op Socrates. Daarin bekent hij, dat hij 

heeft geprobeerd Socrates te verleiden zonder dat dit het gewenste resultaat heeft opgele-

verd. Alcibiades beschrijft Socrates als een sileen, zoals die in de werkplaats van een 

beeldhouwer te vinden is en die wanneer deze geopend wordt een godenbeeld blijkt te 

bevatten. Ook vergelijkt hij hem met Marsyas, die met zijn fluitspel zijn publiek betovert, 

terwijl Socrates ditzelfde bereikt zonder fluit. Ten opzichte van Socrates voelt Alcibiades 

zich beschaamd, omdat hij ondanks zijn vele tekortkomingen zichzelf verwaarloost, maar 

zich wel met de politiek van de stad bezighoudt in zijn zucht naar de volksgunst. 

Deze dialoog is een prachtige literaire tekst. Het is tevens een lofzang op de homo-

erotische liefde. Het Symposium biedt inzicht in Plato’s opvattingen over de aard van de 

intermenselijke relaties in de Griekse maatschappij. De mythe van Aristophanes over de 

drie menselijke geslachten biedt opvattingen over sexuele voorkeuren van mensen die 

aansluit bij huidige opvattingen. Dit staat in contrast met de opvatting die in de negen-

tiende en eerste driekwart van de twintigste eeuw vigeerde waarbij de man-vrouw relatie 

centraal stond. Daarnaast geeft het inzicht in de regels die volgens Plato in acht genomen 

dienen te worden bij het veroveren en behouden van een geliefde jongen. Ook geeft het 

een beeld van de wijze waarop Plato de relatie ziet tussen lichamelijke aantrekkings-

kracht en liefde en het ontwikkelen van moraliteit, burgerschap en menselijke waardig-

heid. 

 

De Beeldende Kunst in de vierde eeuw 

In de beeldende kunst trad er in de eerste helft van de vierde eeuwde een verandering op 

in de visuele presentatie van de mythe. Was het tevoren zo, dat meestal Zeus en Gany-

medes samen werden afgebeeld, nu werd de plaats van Zeus ingenomen door een adelaar 
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als representant van Zeus40. De afbeeldingen van Ganymedes samen met Zeus verdwenen 

haast geheel. Naast de adelaar traden soms nog andere figuren op zoals begeleiders, een 

broer, een moeder, Eros of Aphrodite. Ganymedes werd daarbij afgebeeld als knaap of 

jongeman. Over de inventie van de adelaar in de beeldende kunst is weinig geschreven. 

Friedländer zag een aanwijzing voor deze voorstelling in de ‘θέσπις ἄελλα’ van de 

Aphroditehymne die in het voorafgaande aan de orde is gekomen. Hij meende dat de ade-

laar als ontvoerder niet wezenlijk verschilde van de vroegere voorstellingen, maar zag dit 

slechts als een verduidelijking. 

Sichtermann wees deze opvatting niet af, maar interpreteerde deze inventie als een ma-

nier om op een verhulde wijze uitdrukking te geven aan de erotiek van Zeus. Sichtermann 

zocht een verband tussen de filosofische opvattingen van Plato ten aanzien van de liefde 

en de afbeelding van Ganymedes. In Plato’s opvatting, zo meende Sichtermann, werd 

‘Ερως παιδικός’ verheven van het platvloerse niveau van de seksuele aantrekkingskracht 

tot iets dat daar bovenuit stijgt. De kunstenaars in deze periode zouden daarom de adelaar 

hebben geïntroduceerd. Hoewel deze redenering heel charmant is, ligt een heel andere 

verklaring voor de hand. Er zijn aanwijzingen dat het idee om Zeus voor te stellen als een 

adelaar voortkomt uit de astromische literatuur. Vanaf de vierde eeuw voor Christus werd 

de sterrenhemel in toenemende mate verbonden met de mythologie. Het sterrenbeeld 

Aquila (Adelaar) is daarbij op niet te grote afstand van dat van Aquarius (Ganymedes) in 

de sterrenlucht geprojecteerd. Dit is waarschijnlijk de meest logische verklaring voor de 

latere afbeeldingen. Op deze astronomische literatuur wordt in hoofdstuk III nader inge-

gaan. 

 

Om een indruk te krijgen van de aard van de afbeeldingen wordt ingegaan op enige voor-

beelden. Allereerst betreft het een reliëf op een spiegeldeksel van brons, gedateerd rond 

360/350 v. Chr.41, waarbij de adelaar en Ganymedes door de lucht zweven. Ganymedes 

en de adelaar zijn afgebeeld in een elegante klassieke stijl. 

Het tweede voorbeeld is een marmeren beeldengroep uit het Vaticaanse Museum in Ro-

me uit de Antoninische tijd. De beeldengroep van adelaar, Ganymedes en een hond 

vormde het onderstel van een Romeinse tafel, waarbij de kop van de adelaar boven Ga-

nymedes uit torent. Deze voorstelling zou volgens Sichtermann een kopie zijn van een 

ouder beeldhouwwerk van de beroemde beeldhouwer Leochares. Deze kunstenaar heeft 

tussen 353-350 v. Chr. meegewerkt aan het grafmonument van Maussolos in Halikarnas-

                                                 
40 H. Sichtermann, (1948) 1953, 32. Wie die vaststelling het eerst heeft geformuleerd is niet te 
achterhalen. Bij Furtwängler wordt een suggestie in die richting gedaan, maar bij Friedländer 
(RE.VII 1, 738) wordt het helder uitgesproken. 
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sos42. Het oorspronkelijke beeld van Leochares van Ganymedes is verloren gegaan, maar 

een korte beschrijving van het beeld is overgeleverd van de hand van Plinius43. Ook de 

Apollo van Belvedere (330-320 v. Chr.) zou volgens Winter44 een kopie zijn van een 

beeld van Leochares. Het vertoont overeenkomst in stijl en in bewegingsmotieven met de 

groep met Ganymedes45. Maar aangezien de beeldengroep met Ganymedes gerestaureerd 

is, rijst de vraag of het er oorspronkelijk zo heeft uitgezien46. 

Het derde voorbeeld betreft gouden oorringen47 uit de vierde eeuw voor Chr. die zich be-

vinden in het Nationale museum in Napels. Ganymedes en de adelaar zweven door de 

lucht. De knaap wordt van achter door de adelaar bij de heupen gepakt, terwijl hij zijn 

linkerarm omhoog houdt om zich aan hem vast te klampen, terwijl de adelaar zich buigt 

in de richting van het gezicht van de knaap.  

 

Hellenistische periode: Apollonius, Theocritus en Callimachus 

Bij Apollonius in de Argonautica bevindt Ganymedes zich op de Olympus waar hij bik-

kel speelt met de god Eros. Apollonios Rhodius III 114-127: 

εὗρε δὲ τόνγ' ἀπάνευθε, Διὸς θαλερῇ ἐν ἀλωῇ,  

οὐκ οἶον, μετὰ καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεύς  

οὐρανῷ ἐγκατένασσεν ἐφέστιον ἀθανάτοισιν,  

κάλλεος ἱμερθείς. ἀμφ' ἀστραγάλοισι δὲ τώγε  

χρυσείοις, ἅ τε κοῦροι ὁμήθεες, ἑψιόωντο.  

καί ῥ' ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ  

μάργος Ἔρως λαιῆς ὑποΐσχανε χειρὸς ἀγοστόν,  

ὀρθὸς ἐφεστηώς, γλυκερὸν δέ οἱ ἀμφὶ παρειάς  

                                                                                                                                                         
41 H. Sichtermann, (1948) 1953, 39 W. Züchner, Griech. Klappspiegel 62. Neugebauer, AA. 
1946/47, 23, Staatsmuseum Berlijn, inv. no. 7928 (LIMC, Ganymedes, afb. 195). 
42 Rond 338 v. Chr. werkte hij voor Philippus van Macedonië en na diens dood voor Alexander de 
Grote aan gouden en ivoren standbeelden voor het Philippeion van Olympia (Pausanias, V.20.9; J. 
Overbeck, 1868, Nr. 1312 Plutarchus, Alexander, M 40; J. Overbeck, 1868, Nr. 1491); Na de dood 
van Alexander in 323 v. Chr was hij met Lysippos samen in opdracht van Krateros werkzaam aan 
de Alexander jachtgroep voor Delphi. 
43 C. Plinius Secundus, Naturalis Historiae, 19, 79: fecit... Leochares aquilam sentientem, quid 
rapiat in Ganymede et cui ferat, parcentemque unguibus etiam per vestem puero...   hrsg. und 
übers. R. König in zusammenarbeit mit K. Bayer, 1989, 60. 
44 Winter heeft deze voorstelling van Ganymedes (de Romeinse tafelpoot) uitvoerig bestudeerd en 
gaat er als vanzelfsprekend van uit dat het een kopie is van Leochares. Rumpf meent echter dat de 
artistieke kwaliteit van de Ganymedes voorstelling zo pover is, dat een stilistische vergelijking niet 
mogelijk is. Sichtermann, (1948) 1953, 40. 
45 Dus ook qua tijd niet veel van elkaar kunnen verschillen. 
46 Hoewel Sichtermann en Winter er in lyrische termen over spreken, zou het mijns inziens ook 
wel eens een vervalsing kunnen zijn! In de negentiende eeuw en ook later zijn talloze zogenaamde 
‘antieke’ beelden gemaakt, omdat er veel geld mee te verdienen was! 
47 Galerie Bachstitz, LIMC, Ganymedes, afb. 203. 
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χροιῆς θάλλεν ἔρευθος· ὁ δ' ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο  

σῖγα κατηφιόων, δοιὼ δ' ἔχεν, ἄλλον ἔτ' αὔτως  

ἄλλῳ ἐπιπροϊείς, κεχόλωτο δὲ καγχαλόωντι,  

καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας,  

βῆ κενεαῖς σὺν χερσὶν ἀμήχανος, οὐδ' ἐνόησεν 

Κύπριν ἐπιπλομένην48. 

 

Zij vond hem in de weelderige boomgaard  

van god Zeus, wat verder weg, maar niet alleen: bij hem 

was Ganymedes. Zeus, verlangend naar zijn schoonheid, 

had hem doen wonen bij de hemelgoden om 

hun huisgenoot te zijn. Ze speelden samen met 

hun gouden bikkels, zoals vrienden vaker doen. 

De drieste Eros stond er rechtop bij en drukte  

zijn linkerhandpalm, vol met bikkels, aan zijn borst; 

zijn wangen gloeiden van een zoete rode kleur. 

De ander zat erbij, gehurkt, en zweeg mistroostig. 

Hij had nog maar twee bikkels, zonder resultaat 

wierp hij de ene na de andere op, verbitterd 

en boos op Eros, die zijn vriend brutaal bespotte. 

Maar ook die twee verloor hij evenals de andere. 

Met lege handen ging hij weg, geheel verslagen, 

zodat hij de godin van Cyprus niet zag komen49. 

 

Deze Hellenistische inventie, waarbij Eros en Ganymedes samen in de tuin van de Olym-

pus spelen, is kenmerkend voor de wijze waarop in deze periode teksten werden geschre-

ven, waarbij het alledaagse leven opgenomen werd in de literatuur. Plinius heeft een 

beeldengroep beschreven, die vervaardigd is door Polykleitos50, waarbij deze scène uit 

Apollonius Rhodius uitgebeeld zou zijn. Eros is hier overigens niet alleen het speelmak-

kertje van Ganymedes, maar ook het symbool van de gevoelens van Zeus. De overwin-

ning bleef steeds aan de kant van Eros, zoals Apollonius Rhodius heeft beschreven. 

                                                 
48 Apollonius Rhodius, Argonautica, edited by H. Fränkel, 1961, 117-118. 
49 W. Kassies, 2000, 157-158.  
50 C. Plinius Secundus, Naturalis Historiae, Liber XXXIV,XIX 55: Polyclitus Sicyonius, Hageladae dis-
cipulus… fecit...duosque pueros (item) nudos, talis ludentes, qui vocantur astragalizontes et sunt in Titi 
imperatoris atrio (hoc opere nullum absolutius plerique iudicant), R. König, K. Bayer, 1989, 46.  
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In de afbeelding die Sichtermann heeft geordend onder het hoofdje Eros, zijn drie voor-

stellingen die Eros tonen in gezelschap van een speelkameraad waarbij er vermoedelijk 

met bikkels wordt geworpen. Het probleem is echter dat Ganymedes veelal geïdentifi-

ceerd wordt door zijn phrygische muts. Echter dit attribuut wordt in deze voorstellingen 

niet aangetroffen. De voorstellingen kunnen dus betrekking hebben op Ganymedes, maar 

zeker is het niet. 

 

Callimachus 

Niet alleen bij Apollonius Rhodius figureerde Ganymedes. In een van epigrammen van 

Callimachus wordt Ganymedes ook genoemd LII (53): 

 

Τὸν τὸ καλὸν μελανεῦντα Θεόκριτον, εἰ μὲν ἔμ' ἔχθει,  

τετράκι μισοίης, εἰ δὲ φιλεῖ, φιλέοις,  

ναίχι πρὸς εὐχαίτεω Γανυμήδεος, οὐράνιε Ζεῦ,  

καὶ σύ ποτ' ἠράσθης—οὐκέτι μακρὰ λέγω 51. 

 

Moge jij die Theocritus met zijn mooie zwarte haren, als hij me haat, 

vier keer zoveel haten, maar als hij (je) bemint, laat je maar beminnen, 

 

Ja zeker, bij Ganymedes met zijn mooie haren, hemelse Zeus, 

Jij was ook eens verliefd. Maar ik heb het er niet meer uitgebreid over.  

 

In dit gedicht wordt een verbinding gelegd tussen de liefde- en haatgevoelens die een rol 

spelen tussen de hoofdpersoon en zijn vriend(en) en de relatie van Zeus en Ganymedes. 

De dichter Theocritus in Idylle XII houdt een monoloog, gericht aan een geliefde jongen. 

In de laatste verzen volgt een beschrijving van het jaarlijkse festival, waarin de jongens 

wedijveren in een zoenwedstrijd. Degene die beoordeelt, heeft een benijdenswaardige en 

moeilijke taak. Idylle XII 34-37: 

 

ὄλβιος ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ.  

ἦ που τὸν χαροπὸν Γανυμήδεα πόλλ' ἐπιβῶται  

Λυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ  

πεύθονται, μὴ φαῦλος, ἐτήτυμον ἀργυραμοιβοί 52. 

 

                                                 
51 Callimachus, Hymni et epigrammata, ed. R. Pfeiffer, 1953, 96. 
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Gelukkig degene, die voor de jongens over het kussen z’n oordeel uitspreekt, 

Ja, veelvuldig roept hij luid dat de stralende Ganymedes  

een mond heeft als een Lydische steen53,  

waarmee geldwisselaars vaststellen dat het goud van goede kwaliteit is.  

 

Conclusie 

Ganymedes is in de Griekse en Hellenistische literatuur vanaf de achtste eeuw terug te 

vinden en wel het eerst bij Homerus. De meest uitvoerige versie van de mythe staat be-

schreven in de Eerste Hymne aan Aphrodite. In tragedie, comedie en satyrspel speelt de 

mythe slechts een zijdelingse rol, evenals bij Pindarus en Theognis van Megara. De my-

the is exemplarisch voor het belang dat aan de liefde van man tot jonge man in de Griek-

se samenleving wordt gehecht. Het aantal afbeeldingen van de mythe is vele malen groter 

dan het aantal citaten in literaire werken. In de periode vanaf de zesde eeuw voor Chr. 

werd Zeus meestal afgebeeld, terwijl hij Ganymedes achtervolgt of meedraagt. Opvallend 

is dat vazenschilders meestal een bijna volwassen jongeman afbeelden. Ook Eros werd 

als een bijna volwassen man afgebeeld door de vazenschilders, dit in contrast met de late-

re vooral Romeinse afbeeldingen waarbij Eros als een klein jongetje met een boog wordt 

getoond en Ganymedes eveneens jonger van gestalte is. In de Hellenistische periode be-

gint deze verandering. Het doet vermoeden dat de opvattingen over eros in de Griekse 

oudheid en de Romeinse periode van elkaar verschilden. Dit biedt ondersteuning aan de 

thesen in de dissertatie van Hupperts over homosexualiteit in de Griekse oudheid.  

In het begin van de vierde eeuw v. Chr. werden voorstellingen van Zeus als menselijk fi-

guur in relatie tot Ganymedes schaars. Ganymedes wordt in deze periode veelal afge-

beeld terwijl hij door een adelaar door de lucht wordt gevoerd of op het moment waarop 

Ganymedes juist van de grond wordt getild. Sichtermann verklaart deze verandering in de 

wijze van uitbeelding met een beroep op Plato: het platvoerse niveau van de sexuele aan-

trekkingskracht wordt verheven naar iets dat daar bovenuit stijgt. In het hoofdstuk over 

Ganymedes en de astronomie zal aangetoond worden dat een andere verklaring meer 

voor de hand ligt. 

 

                                                                                                                                                         
52 Bucolici Graeci, Theocritus, Vol. I and II, ed. with a transl. and comment by A.S.F. Gow, 1965, 92-94. 
53 Een toetssteen om valse gouden munten van echte gouden munten te onderscheiden. 




