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Hoofdstuk II   Ganymedes in de Romeinse periode 

De mythe van Ganymedes komt voor in het werk van belangrijke Romeinse dichters zo-

als Vergilius, Ovidius, Horatius en Martialis. Ook in het werk van de Griekse Lucianus 

(Romeinse tijdsperiode) komt Ganymedes regelmatig voor. In een aantal gevallen wordt 

Ganymedes terloops genoemd in een ekfrasis (beschrijving) (bij Vergilius) of als een 

component in een lied (zoals bij Ovidius), in andere gevallen als erudiete of ironische 

verwijzing of als humoristisch element. Maar voordat nader ingegaan wordt op de betref-

fende passages, wordt ingegaan op de erotische idealen in de Romeinse literatuur waar-

van de mythe van Ganymedes een exponent vormt.  

 

De opvattingen over erotiek en liefde in de Romeinse samenleving 

In de Romeinse literatuur en het contemporaine Griekse epigram is het ideaal van de 

mooie jongen niet secundair aan het ideaal van de mooie vrouw.1 Richlin schreef er over: 

It is difficult to know how widespread the practice of male homosexuality in general and 

pederasty in particular was at Rome; of course the existence of a great deal of literature 

inspired by or about homosexual love must be related to that question. What ever the re-

lationhip between poetry and the reality, it is a fact that poems to ‘pueri’ are as common 

as poems to mistresses, and are similar in tone 2.  

De meeste gedichten vermijden fysieke details. De uitgedrukte emotie is hoogst conven-

tioneel, het betreft of slaafse aanbidding of brandend verlangen. Jongens worden be-

schouwd als tijdloos en niet als potentiële volwassenen. Ze zijn aanbiddelijke en lieflijke 

objecten van romantische liefde. Haargroei maakt de jongens onaantrekkelijk. In de ge-

dichten wordt de anus vergeleken met een rozenknop en met goud. Naarmate een jongen 

een meer volwassen lichaam heeft (16-17 jaar), lijkt hij aantrekkelijker te worden, totdat 

baardgroei een einde maakt aan deze begerenswaardigheid. 

De Griekse epigrammen in de late republiek en het vroege keizerrijk zijn volgens Richlin 

enigszins verschillend3. De gedichten zijn verheven van toon en hebben vaak als thema: 

‘jongen, je wijst me nu af; wees niet zo onverschillig, je zult weldra de volwassenheid be-

reiken’4. Als aantrekkelijke elementen worden genoemd: gelaatskleur, stralende ogen, 

een welluidende stem en zachte huid. Richlin wijst op een belangrijk sociaal verschil in 

de aard van de relatie in de Romeinse tijd, die vrijwel zeker een afspiegeling was van de 

                                                 
1 A. Richlin, 1983, 34.  
2 Ibidem, 33. 
3 Richlin doelt daarbij op de Anthologia Palatina, in het bijzonder op boek twaalf met auteurs als 
Strato, Dioscorides, Rhianus uit de derde eeuw v. Chr. en de auteurs Meleager, Phanias en Glau-
cus van wie werken verschenen in Meleager’s Garland of Philip (90 v. Chr.): Automedon, Tullius 
Laureas (mogelijk een vrijgelatene van Cicero) en Statyllius Flaccus. A. Richlin, 1983, 34.  
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realiteit: “they are generally pictured as slaves, most commonly either for sale on the 

auction block or pouring wine at a dinner party. That lust toward slave boys had societal 

approval while lust toward ingenui did not, is implied by Cicero’s tirade against An-

tony’s youthful career in Phil. 3.44-47; that, this was an artificial maintained barrier, is 

attested by the fact that sexual intercourse with a freeborn youth was illegal”5.  

Uit het voorgaande is af te leiden dat in tegenstelling tot de situatie in Griekenland in de 

vierde eeuw voor Christus zoals beschreven door Plato in het Symposium6, het in de Ro-

meinse samenleving niet gaat om relaties van mannen en jongens die beide vrije burgers 

waren, maar om vrije burgers die sexuele betrekkingen onderhielden met jonge mannelij-

ke slaven. In de afbeeldingen van Ganymedes in de Romeinse tijd komt deze verschui-

ving in de verhoudingen tot uitdrukking doordat Ganymedes ‘jonger’ en ‘kinderlijker’ en 

‘molliger’ wordt afgebeeld7 dan bij voorbeeld op de vazen uit de zesde en vijfde eeuw 

voor Christus. Bij de bespreking van het beeldende materiaal zal hierop worden terugge-

komen. Maar eerst komen de teksten aan de orde waarin de mythe van Ganymedes te 

vinden is, te beginnen met Vergilius. 

 

Vergilius 

In de Aeneis V.250-257 wordt de mythe uitgewerkt in een beschrijving van een mantel, 

die uitgeloofd wordt als prijs voor de scheepswedstrijd bij de lijkspelen voor Anchises:  

 

chlamydem auratam, quam plurima circum  

purpura Maeandro duplici Meliboea cucurrit, 

intextusque puer frondosa regius Ida 

velocis iaculo cervos cursuque fatigat 

acer, anhelanti similis, quem praepes ab Ida 

sublimem pedibus rapuit Iovis armiger uncis: 

longaevi palmas nequiquam ad sidera tendunt 

custodes, saevitque canum latratus in auras 8. 

 

                                                                                                                                                         
4 A. Richlin, 1983, 35. 
5 ibidem, 34.  
6 zie hoofdstuk I. 
7 H. Sichtermann (1948) 1953 ordende naar de aard van de voorstelling (Ganymedes: staand, zit-
tend, met adelaar, met Zeus enz), waarbij zowel Griekse als Romeinse voorstellingen binnen één 
categorie zijn opgenomen. Er is geen onderscheid gemaakt naar stijl. Bovendien gaat het over 
vondsten van het gehele mediterrane gebied. Nader onderzoek en differentiatie naar stijl en regio 
lijkt daarom wenselijk. Het onderscheid in afbeelding van Ganymedes is gebaseerd op observatie 
van de foto’s in de Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, IV, 1988, I, 154 e.v. en II, 75 
e.v.  



 25

een met goud doorstikte mantel omzoomd door een 

brede dubbele rand van Meliboeïsch purper. Daarin  

was geweven de koningszoon Ganymedes op de loofrijke  

Ida, jagend met de speer op de snelle herten, vurig  

en zichtbaar hijgend; hem roofde Jupiters wapendragende 

vogel van de Ida, hoog in de lucht met gekromde klauwen.  

Vruchteloos strekten de oude wachters hun handen  

omhoog naar de sterren en woedde het hondengeblaf 

in het luchtruim9. 

 

Bij Vergilius vindt de roof van Ganymedes plaats in het Ida gebergte, waar Ganymedes 

aan het jagen is. In tegenstelling tot de versie in de Homerische hymne van Aphrodite 

wordt hij niet door een goddelijke wervelwind naar boven gevoerd, maar door Jupiters 

wapendragende vogel met gekromde klauwen (een adelaar) geroofd. Deze inventie was al 

eerder terug te vinden in de beeldende kunst, en vormde intussen een gebruikelijk ele-

ment van de mythe. In plaats van een bedroefde vader zijn bij Vergilius oude wachters en 

honden getuigen van de ontvoering. Deze details komen vaak terug in afbeeldingen. Zij 

vormen elementen die zelfs in zeventiende eeuwse schilderingen terug te vinden zijn. 

Naast een staf, een Phrygische muts en een hond vormen hydriae (waterkruiken) die op 

de grond liggen vaak voorkomende attributen bij Romeinse afbeeldingen. Ook voorstel-

lingen van Ganymedes als jager met hoge schoenen en twee speren komen voor. 

De andere bron van de mythe, Ovidius Metamorphosen, speelt vooral in de literatuur 

vanaf de dertiende eeuw een belangrijke rol en daarna ook in de beeldende kunst. De my-

the van Ganymedes vormt bij Ovidius een onderdeel van het lied van Orpheus de zanger, 

die zijn bruid door een slangenbeet verloor op de huwelijksdag. Nadat hij een mislukte 

poging deed om haar uit de dood terug te halen, bleef hij bedroefd achter en meed het 

contact met vrouwen.10 Omgeven door een woud van bomen, (wilde) dieren en vogels 

zong hij een lied, dat niet Zeus en zijn heerschappij of de strijd tegen de Giganten tot on-

derwerp had, maar ging over goden en beminde jongens en over meisjes die met hun ex-

tatische vuur straf verdiend hadden door hun losbandigheid11. In dit lied wordt de ge-

schiedenis van Ganymedes en Zeus verteld in de passage X 155-161: 

 
                                                                                                                                                         

8 ed. with a commentary R.D. Williams (1960) 1974.De scène speelt zich af bij het graf van An-
chises op Sicilië.  
9 M.A. Schwartz, 1995, 82. 
10 Orpheus meed drie jaar ieder contact met vrouwen en werd zo (in de woorden van Ovidius) 
zelfs in Thracië een voorbeeld van de liefde voor jongens. 
11 P. Ovidius Naso, Metamorphosen, Zweiter Band, Buch VIII-XV, erklärt von M. Haupt und be-
arb. von O. Korn (1966) 1970. 
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Rex superum Phrygii quondam Ganymedis amore 

arsit, et inventum est aliquid, quod Iuppiter esse, 

quam quod erat, mallet, nulla tamen alite verti 

dignatur, nisi quae posset sua fulmina ferre. 

nec mora, percusso mendacibus aere pennis 

abripit Iliaden; qui nunc quoque pocula miscet 

invitaque Iovi nectar Iunone ministrat12. 

 

Eens brandde de koning van de goden van liefde voor de 

Phrygische Ganymedes en vond dat hij zich niet als Jupiter 

moest voordoen, maar als adelaar, de enige gedaante  

die bij hem paste en die ook zijn bliksems dragen kon.  

Geen uitstel, door de lucht gestoten met misleidende vleugels 

schaakte hij de Trojaan; die nu nog steeds de bekers mengt  

en ondanks Juno’s afgunst Jupiter de nectar aanreikt. 

 

In deze versie van de mythe wordt de reden van de ontvoering, in tegenstelling tot bij 

voorbeeld de versie van Homerus, expliciet vermeld. Jupiter is hevig verliefd op de 

mooie jongen. Bovendien is hij het zelf die gevleugeld als adelaar Ganymedes rooft. De 

enige vogel die hem waardig is en bliksems kan vervoeren. De vraag is of dit detail ooit 

door een schilder is opgenomen in de voorstelling. De voorstelling van Ganymedes, ge-

schilderd door Rubens, bevat een pijlenkoker, die op die manier geïnterpreteerd zou kun-

nen worden13. Een nieuw element bij Ovidius, maar ook bij Vergilius14 is het ongenoegen 

van Juno over deze rivaal in de liefde15. 

Ovidius’ versie van de mythe heeft, naast die van Vergilius, een belangrijke rol gespeeld 

in de verspreiding en de overlevering. Vanaf de dertiende eeuw werden de mythologische 

verhalen uit de Metamorphosen razend populair, zowel bij de erudiete populatie die de 

Latijnse versie kon lezen, als ook bij het overige publiek dat vertalingen las, die vanaf die 

                                                 
12 Bij Ovidius vervolgt Orpheus zijn lied met Hyacynthus de zoon van Amyclas die geliefd werd 
door Apollo, maar door de discusworp van Phoebus op tragische wijze de dood vond.  
13 In het hoofdstuk: Ganymedes en de Nederlanden wordt dit nader toegelicht. 
14 Vergilius, Aeneis 1.26-28: …manet alta mente repostum iudicium Paridis spretaeque iniuria 
formae et genus invisum et rapti Ganymedis honores:…. 
15Kennelijk was er in de Romeinse samenleving een situatie waarbij vrouwen hun ongenoegen 
konden laten blijken over rivalen (in de vorm van een geliefde jongen, man of maitresse). In een 
bewaard gebleven huwelijkscontract uit Egypte worden nadrukkelijk afspraken gemaakt dat de 
echtgenoot er geen jongen (of man) noch een maitresse bij mag hebben (μηδε παλλακην μη-
δεπ[αιδ]ικον εχειν) met als dwangmiddel het terugbetalen van de bruidschat. J.M. Saslow, 1986, 
42-43. Zie ook B.P. Grenfell en A.S. Hunt, eds., New Classical Fragments and Other Greek and 
Latin Papyri (London 1897).  
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periode in de volkstalen, zoals in het Duits, Frans en Italiaans verschenen. Daarbij kwam 

dat Vergilius’ Aeneis aanvankelijk onderdeel vormde van de lesstof op de kloosterscho-

len. Later ging het werk Ovidius ook een onderdeel vormen van het curriculum. In de 

volgende hoofdstukken wordt hierop nader ingegaan.  

Ook Horatius (65–8 v. Chr.) heeft twee carmina geschreven, waarin een toespeling wordt 

gemaakt op de mythe van Ganymedes: Carmen III 20.13 en IV 4.3. 

In Carmen III 20 werft Pyrrhus om de gunst van de jonge stralende Nearchus, die echter 

ook bemind wordt door een hartstochtelijke schoonheid ‘de leeuwin’, die niet bereid is 

hem af te staan. Horatius beschrijft het gevecht met een zekere ironie en ziet er de humor 

van in hoe beide rivalen in grote vijandschap geraken vanwege Nearchus. In het laatste 

vers wordt Nearchus vergeleken met Nireus en Ganymedes in de zinssnede: aquosa rap-

tus ab Ida. Carmina III, XX luidt als volgt: 

 

Non vides, quanto moveas periclo, 

Pyrrhe, Gaetulae catulos leaenae? 

dura post paulo fugies inaudax 

   proelia raptor, 

cum per obstantis iuvenum catervas 

ibit insignem repetens Nearchum, 

grande certamen, tibi praeda cedat, 

maior an illa. 

interim, dum tu celeris sagittas 

promis, haec dentes acuit timendos, 

arbiter pugnae posuisse nudo 

sub pede palmam 

fertur et leni recreare vento 

sparsum odoratis umerum capillis, 

qualis aut Nireus fuit aut aquosa 

raptus ab Ida16. 

 

Zie je geen gevaar, als je de 

welpen wegsteelt van een Gaetulische leeuwin, Pyrrhus? 

Spoedig zul je een harde strijd ontvluchten,  

rover zonder durf. 

Wanneer zij zich wringt door de schare van jongens om  

                                                 
16 Q. Horati Flacci, Opera, tertium recognovit F. Klingler, 1959, 112. 
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de in het oog vallende Nearchus op te eisen:  

een groots gevecht : valt hij jou als buit toe, 

of is zij sterker?  

Maar, terwijl jij je snelle pijlen te  

voorschijn haalt, zij haar te vrezen tanden wet, 

heeft de scheidsrechter onder zijn blote voet 

de palmtak gelegd 

en in de milde bries, zo zegt men, koelt hij zijn schouders,  

omgolfd door welriekend haar, 

zo mooi als Nireus was, of hij die ontvoerd werd van de 

waterrijke Ida. 

 

In Carmen IV, 4 verbindt Horatius de strijd van het adelaarsjong met de slang met het 

gevecht, dat Rome voert tegen vijandelijke volkeren. Het is een overwinningslied. In de 

eerste acht verzen spreekt hij over de koning van de vogels, de adelaar, die met zijn aan-

geboren kracht vlug uit het nest op rooftocht gaat, hoewel de eerste tocht uit het nest hem 

angst aanjaagt. Het is dezelfde adelaar die Jupiter behulpzaam is bij het dragen van de 

bliksem en het veroveren van de blonde Ganymedes. 

 

Qualem ministrum fulminis alitem, 

cui rex deorum regnum in aves vagas 

permisit expertus fidelem 

Iuppiter in Ganymede flavo, 

olim iuventas et patrius vigor 

nido laborum propulit inscium 

vernique iam nimbis remotis 

insolitos docuere nisus  

venti paventem... 17 

 

Zoals de gevleugelde dienaar van de bliksem 

aan wie de koning van de goden de heerschappij  

toestond over de rondvliegende vogels,  

nadat Jupiter zijn trouw ervaren had met de blonde Ganimedes. 

Eens stootten jeugd en vaderlijke kracht hem  

uit het nest, onwetend van het gezwoeg dat hem wachtte; 

                                                 
17 Q.Horatius Flaccus, Opera, Tertius, recognovit F.Klingner, 1959. 
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lentewinden, die de wolken reeds verjaagd hadden 

leerden (hem nieuwe vluchten), hoewel hij bang is,… 

 

Een andere auteur die op een geheel eigen wijze het thema Ganymedes diverse malen als 

element in zijn Epigrammata opnam, is Martialis (40-104 na Chr)18. Zonder een volledi-

ge analyse te geven van alle gedichten waarin Ganymedes naam wordt genoemd, volgen 

hier twee epigrammen om een indruk te geven: 

V. 55 

Dic mihi, quem portas, volucrum regina? ‘Tonantem.’ 

nulla manu quare fulmina gestat? ‘amat.’ 

quo calet igne deus? ‘pueri.’cur mitis aperto 

respicis ore Iovem? ‘de Ganymede loquor’ 19. 

 

Vertel me, wie draag je, koningin van de vogels? ‘de Donderaar’. 

Waarom draagt hij geen bliksems in zijn hand? ‘Hij is verliefd’. 

Door welk vuur brandt de godheid van hartstocht? Voor een jongen. 

Waarom kijk je vriendelijk met open mond om naar Jupiter? 

‘Ik spreek over Ganymedes’. 

              

Dit gedicht heeft een voor Martialis unieke vorm. Het is een dialoogepigram. Deze vorm 

komt vrij veel voor in de Griekse anthologie. Aan de adelaar worden vragen gesteld, die 

deze beantwoordt. Onderwerp is het gedrag van Zeus naar aanleiding van zijn verliefd-

heid op Ganymedes. Zeus blijkt gedragen te worden door de adelaar, zonder z’n bliksem 

mee te nemen! Een unieke inventie, zo lijkt het. Of toch niet? In de Domus Aurea, het pa-

leis van Nero, bevond zich een wandschildering met een dergelijke voorstelling. Hierop 

waren Jupiter en Ganymedes op de adelaar afgebeeld terwijl ook Minerva en Mercurius 

zich in de lucht op een soort wolk bevonden. Met andere woorden, Martialis was waar-

schijnlijk bekend met deze schildering in het paleis! 

Howell20 geeft als volgt commentaar: The eagle replies in single words until her final re-

ply, which brings in Ganymede, who more usually rides the eagle. Nu is het de vraag of 

deze opmerking van Howell geinterpreteerd dient te worden als een erotische allusie of 

als een verwijzing naar een representatie in literaire of beeldende kunstwerken. Wanneer 

                                                 
18 D.R. Shackleton Bailey,1993, Vol III, 356, 357: Ganymedes, Jupiter’s cupbearer, kidnapped by 
an eagle: V. 55; VII. 74; IX.22; 25; 103; X.66; XI 26; 43; 104.20; XIII.108. Generally, for youth-
ful catamite: II.43.14; IX.73 cf. I.6. II 43.13; III. 39: IX 11.7: 36.2; X. 98.2; XII. 15.7. Gany-
medeus, adj: VII.50; VIII. 39; IX 16. Ganymedes: XI.22. (name of a person). 
19 Martial, Epigrams V, ed. with intr., transl. & comm. by P. Howell, 1995, 138-139. 
20 Martial, Epigrams V, ed. with intr., transl. & comm. by P. Howell, 1995, 138-139. 
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dit laatste bedoeld is, dan is dit vermoedelijk niet geheel juist, want afgaande op het ma-

teriaal dat overgeleverd is, was Ganymedes op de adelaar in deze periode een weinig 

voorkomende representatie. 

In het gedicht XI 26 van Martialis wordt een scène beschreven, waarbij de minnaar zijn 

verlangen naar zijn begeerde jongen uitdrukt: 

 

O mihi grata quies, o blanda, Telesphore, cura, 

qualis in amplexu non fuit ante meo, 

basia da nobis vetulo, puer, uda Falerno, 

pocula da labris facta minora tuis. 

addideris super haec Veneris si gaudia vera, 

esse negem melius cum Ganymede Iovi 21. 

 

Telesphorus, mijn aangename rust en tedere liefdessmart, 

Die niet eerder in mijn armen lag, 

geef mij kussen, jongen, vochtig van oude Falernische (wijn), 

geef me bekers minder vol gemaakt door jouw lippen22 

als je daar boven de ware vreugden van Venus zult toevoegen, 

zal ik ontkennen dat Jupiter beter af is met Ganymedes. 

 

Telesphorus is duidelijk de oogappel van de hoofdpersoon uit het gedicht. De Griekse 

naam van de geliefde jongen zou op zijn status als slaaf kunnen wijzen. Bovendien bete-

kent deze naam ‘de afronding brengend’. Wellicht verwijst de keuze van deze naam naar 

datgene waar de hoofdpersoon naar verlangde en wat hij in de één na laatste regel eufe-

mistisch aanduidde als de ware vreugde van Venus. Kay sprak in dit verband: ‘capillati’ 

‘were often kept for their attractions rather than their ability to serve drink, and there 

presence was a noted diversion and temptation for the guests23. De hoofdpersoon van het 

gedicht is echter kennelijk, in tegenstelling tot Zeus, afhankelijk van de bereidheid van 

Telesphoros.  

 

Lucianus  

Het werk van Lucianus is een latere Griekse literaire bron waarin Ganymedes een rol 

speelt. Deze auteur heeft een groot aantal humoristische dialogen over de godenwereld 

                                                 
21 Martial, Epigrams, ed. and transl. D.R. Shackleton Bailey, 1993; Martial Book XI, a comm. by 
N.M. Kay, 1985, 127-129. 
22 ‘welke jouw lippen eerst hebben beroerd’, een vaak voorkomend motief, omdat het een goede 
manier is om kussen uit te wisselen zonder opvallend te zijn.  
23 N.M.Kay, 1985, 127. 
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geschreven. Zo verwijt Zeus Eros24 in de gelijknamige dialoog dat Eros een idioot van 

hem maakt, dat hij hem heeft laten veranderen in alles onder de zon - in een satyr, een 

stier, een regen van goud, een zwaan en een adelaar. Nooit heeft Eros een vrouw verliefd 

op hem gemaakt in zijn ware gedaante. Al deze vrouwen zijn vol liefde voor de stier, de 

zwaan, enzovoort, maar wanneer ze Jupiter zelf zien, zijn ze doodsbang. 

Lucianus heeft eveneens een dialoog geschreven die gevoerd wordt tussen Zeus en Ga-

nymedes en plaats vindt op het moment dat Ganymedes naar de Olympus is gebracht. 

Zeus vraagt Ganymedes om hem een kus te geven want, zo zegt hij, dan zul je merken 

dat ik geen kromme snavel, scherpe klauwen of vleugels meer heb. Ganymedes heeft er 

weinig zin in. Aanvankelijk meent hij dat Zeus de god Pan is en hoopt hij hem af te kun-

nen kopen met het offeren van een schaap. Bovendien maakt Ganymedes zich grote zor-

gen over zijn kudde en zijn vader die hem overal zal zoeken. Ganymedes wil dolgraag te-

rug naar huis. Wanneer Zeus zijn ware identiteit bekend heeft gemaakt, vertelt hij aan 

Ganymedes wat hij van hem verwacht, namelijk het schenken van nectar. Ganymedes 

blijft echter spreken over het ronddelen van melk. Wat betreft de opdracht om met Zeus 

het bed te delen meent Ganymedes dat Zeus weinig plezier aan hem zal beleven. Zijn va-

der deed ’s nachts nooit een oog dicht wanneer Ganymedes bij hem sliep, omdat hij de 

hele nacht woelde. Maar ook dit argument brengt Zeus niet op een andere gedachte: 

 

ΖΕΥΣ  

Τοῦτ' αὐτό μοι τὸ ἥδιστον ποιήσεις, εἰ ἀγρυπνή- 

σαιμι μετὰ σοῦ φιλῶν πολλάκις καὶ περιπτύσσων.  

ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ  

Αὐτὸς ἂν εἰδείης· ἐγὼ δὲ κοιμήσομαι σοῦ κα- 

ταφιλοῦντος.25. 

 

Zeus 

Daarmee juist zul je het voor mij het aangenaamst maken, wanneer ik wakker 

zou blijven met jou, je steeds maar weer beminnend en omarmend. 

 

Ganymedes 

Je zult het zelf wel zien. Ik zal gaan slapen en laat het uitgebreide kussen aan 

jòu over. 

                                                 
24 Luciani, Opera, Tomus IV, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M.D. Macleod, 
1987, 271-273. 
25 Luciani, Opera, Tomus IV, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M.D. Macleod, 
1987, 280-285. 
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Ook in de dialoog Poseidon en Hermes26 komt een passage over Ganymedes voor. Posei-

don vraagt Zeus te spreken. Aangezien hij ongelegen komt, vraagt Poseidon of Zeus 

soms in bed ligt met Hera. Wanneer dit niet zo blijkt te zijn, zegt Poseidon: 

 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ  
Συνίημι· ὁ Γανυμήδης ἔνδον.  
 

                           Poseidon 

Ik begrijp het, Ganymedes is binnen.  

 

Maar ook dat blijkt niet de situatie. Zeus is namelijk aan het bevallen van het kind van 

Semele27! 

 

Aan Lucianus werd aanvankelijk ook het werk Erotes toeschreven, hoewel dit werk ver-

moedelijk uit de vierde eeuw stamt. Het bespreekt de voor- en de nadelen van de homo- 

en heterosexuele liefde. Al eerder in de tweede eeuw na Christus was er een opleving van 

homoseksuele literatuur28. Het verdraagzame klimaat in de vroege keizertijd was hiervoor 

bevorderlijk, evenals het feit dat keizer Hadrianus openlijk en hartstochtelijk de jonge 

Antinoös beminde. Dit liefdespaar heeft wellicht model gestaan voor talrijke homoparen 

in de literatuur. Behalve Erotes zijn er ook andere werken die een vergelijking tussen de 

homo- en heteroseksuele liefde tot onderwerp hebben. Het betreft de Logos erotikos van 

Plutarchus (rond 100). Zelf treedt Plutarchus daarbij op als pleitbezorger van de liefde 

tussen man en vrouw. Het derde werk over dit onderwerp vormt de roman van Achilleus 

Tatius Leukippe en Kleitophon. 

In de Erotes vindt de centrale dialoog plaats op Knidos, een belangrijk centrum van de 

Aphroditecultus. De deelnemers van het gesprek komen respectievelijk uit Korinthe29 en 

Athene30. De twee soorten liefde, voor een vrouw of voor een jongen, worden vergeleken 

op grond van hun morele superioriteit, schoonheid en lichamelijke bevrediging. In zijn 

pleidooi voor de knapenliefde raakt de Atheense spreker in de Erotes hoe langer hoe 

meer in hogere sferen. Hij eindigt met een loflied op de zuivere Platoonse liefde, het cre-

do van de wijsgerige minnaars van de deugd. Plutarchus huldigt een andere opvatting. 

                                                 
26 Luciani, Opera, Tomus IV, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M.D. Macleod, 
1987, 289. 
27 Semele, de dochter van Cadmus, werd door Jupiter zwanger gemaakt. Door een list van de ja-
loerse Juno kwam ze om door Jupiters bliksemvuur (Met. III 260-309). Het ongeboren kind, Bac-
chus, werd door Jupiter gered door hem te dragen in zijn dijbeen (Met. III 310-315). 
28 J. Boswell, 1994, 73. 
29 Korinthe is intentioneel gekozen, omdat Korinthe al eeuwenlang de stad was waar Aphrodite 
werd vereerd en de vrouwelijke prostitutie als nergens anders bloeide. 
30 De Athener is de minnaar van jongens. Hij komt uit de stad waar de knapenliefde populair was. 
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Hoe fraai de pleidooien voor deze vergeestelijkte liefde ook mogen zijn, zo meende hij, 

de praktijk is heel anders. Alleen mooie jonge jongens worden bemind, geen lelijke jon-

gens of grijsaards, terwijl schoonheid voor een dergelijke geestelijke band toch nauwe-

lijks een voorwaarde zou behoeven te zijn. Overigens is dit argument niet nieuw. Het is te 

vinden bij Cicero in Boek IV 33 (70) van zijn Tusculanae Disputationes31. Plutarchus 

pleit voor een huwelijksverbintenis van man en vrouw met als belangrijkste argument de 

grotere duurzaamheid van een dergelijke relatie. 

 
Conclusie 

Uit de besproken fragmenten is af te leiden, dat de betekenis van de mythe in de Romein-

se tijd dezelfde is als in de Griekse periode. De mythe is verbonden met erotiek voor een 

jongen. De Romeinse dichters voegden er nieuwe elementen aan toe. Ganymedes werd 

ten tonele gevoerd als jager in het Ida gebergte waarbij wachters en blaffende honden als 

toeschouwers aanwezig zijn. Ovidius verplaatste zich in zijn beschrijving in de positie 

van Zeus die Ganymedes in vermomming roofde. Zowel bij Vergilius als bij Ovidius 

kreeg Zeus te maken met de afgunst van Juno. Horatius en Martialis in één epigram ko-

zen voor het perspectief van de adelaar. In de overige epigrammen van Martialis werd 

een verbinding gelegd tussen de mythe en de aantrekkingskracht van de geliefde jongen. 

Lucianus liet ons lachen door een antropomorf beeld te schetsen van de godenwereld en 

in de Erotes werd een dialoog gepresenteerd waarbij de vraag welke vorm van liefde de 

voorkeur heeft, een centrale plaats inneemt. 

 

De beeldende kunst in de Romeinse tijd 

Uit deze periode is een grote hoeveelheid beeldend materiaal overgeleverd. Het materiaal 

is echter slechts gedeeltelijk ontsloten door gebrekkige wetenschappelijke bewerking. 

Een probleem vormt het feit dat exacte datering en vindplaats nogal eens ontbreken. Bo-

vendien is er geen ordening aangebracht naar stijlperiode. Het gevolg is dat het totaal een 

chaotische indruk maakt. Bovendien worden kunstwerken uit deze periode vaak be-

schouwd als getrouwe kopieën van Grieks werk, zoals al bleek bij de Romeinse tafelpoot, 

die naar het voorbeeld van een werk van Leochares (zie voorgaand hoofdstuk) zou zijn 

                                                 
31 Cicero, Tusculanae Disputationes, übersetzt und herausgegeben von E. A. Kirfel,1997, 364. 
Sed poetas ludere sinamus, quorum fabulis in hoc flagitio versari ipsum videmus Iovem: ad magi-
stros virtutis philosophos veniamus, qui amorem negant stupri esse et in eo litigant cum Epicuro 
non multum, ut opinio mea fert, mentiente. quis est enim iste amor amicitiae? Cur neque defor-
mem adulescentem quisquam amat neque formosum senem? 
Maar laten we de dichters toestaan te spelen, van wie we in de verhalen zelfs Jupiter ontucht zien 
plegen. Laten we naar de filosofen gaan, de leraren van de deugd, die ontkennen dat liefde on-
tucht is, en het op dit punt niet eens zijn met Epicurus, die naar mijn mening er niet veel naast ( de 
waarheid) zit. Want wat is die vriendschapsliefde van hen? Waarom houdt niemand van een lelijke 
jongen of van een mooie grijsaard? 
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gemaakt. Uit summiere beschrijvingen van kunstwerken van bijv. Plinius Secundus wor-

den door kunsthistorici verregaande conclusies getrokken. 

Toch is het wellicht interessant een beeld te geven van wat er zo al bewaard is gebleven. 

Sichtermann onderscheidde de volgende categorieën: 1. Ganymedes en de adelaar (beel-

den, wandschilderingen (o.a. in Pompeï), mozaïeken, reliëfs en afbeeldingen op sarcofa-

gen en munten), 2. Ganymedes met de adelaar staand gegroepeerd (mozaïeken, reliefs, 

gemmen en vele beeldengroepen), 3. Ganymedes die de adelaar drenkt (een wandschil-

dering in Pompei, marmerreliefs, grafreliëfs, gemmen en een bronzen dekspiegel), 4. Ga-

nymedes die door de adelaar wordt gegrepen (mozaiëken, marmerreliefs o.a. op sarcofa-

gen32 en beeldengroepen). 

De grootste categorie (meer dan 56 items) toont Ganymedes terwijl hij door de adelaar 

wordt ontvoerd. Het gaat daarbij om schilderingen, gemmen, reliëfs in steen, stuck, ivoor, 

brons, rondplastiek, munten en mozaïeken. Daarnaast zijn er enkele afbeeldingen waarbij 

Ganymedes zich op de rug van de adelaar bevindt33. Een dergelijke afbeelding bevond 

zich in de Domus Aurea (het paleis van Nero) in Rome. Deze voorstelling, die nu ver-

dwenen is, is vermoedelijk na de ontdekking van de grotten na 1480 door kunstenaars ge-

tekend en speelde een rol in de representatie van de mythe in de zestiende en zeventiende 

eeuw34. Om een beeld te geven van de Romeinse afbeeldingen van Ganymedes en de ade-

laar volgen enkele voorbeelden van veel voorkomende representaties: 

 

a. Ganymedes nadert de adelaar 

b. Ganymedes staand met de adelaar gegroepeerd 

c. Ganymedes zittend, die de adelaar drenkt 

d. Ganymedes door de adelaar gegrepen 

e. Ganymedes door de adelaar door de lucht gevoerd 

 

a. Deze voorstellingen zijn vooral te vinden op wandschilderingen in Pompei. Ook een 

carneoolreliëfzegel uit de Augusteïsche periode is hiervan een voorbeeld. Ganymedes is 

                                                 
32 Op deze categorie voorstellingen (op sarcofagen) wordt in het laatste deel van dit hoofdstuk te-
ruggekomen. 
33 LIMC, Ganymedes, afb. 257, 258 en 259. H.C. Ackermann et al. red., 1988, 166. 
Een wandschildering in de Domus Aurea, volta dorata, nu verwoest toonde Jupiter en Ganymedes 
op de adelaar terwijl Minerva en Mercurius eveneens waren afgebeeld, LIMC, Ganymedes, afb. 
258. Een olielamp, Nicosia Cyprus uit de vroege keizertijd, waarop Ganymedes rijdend op de ade-
laar is afgebeeld, LIMC, Ganymedes, afb. 259. Een mozaïek, Vaticaan, uit de villa van Hadrianus 
in Tivoli (?): Antike Entstehung unsicher. 
34 Wellicht heeft deze voorstelling Alciati beïnvloed in zijn voorstelling van Ganymedes in zijn 
Emblemata. 
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afgebeeld terwijl hij tegen een rots leunt en kleding over de rug trekt, rechts van hem 

vliegt de adelaar naar hem toe, onder Ganymedes is een hond afgebeeld35. 

b. Een voorbeeld van Ganymedes staand met de adelaar is de marmergroep uit het Natio-

naal Museum in Napels. De voorstelling stamt uit de Antoninische periode. De adelaar is 

in verhouding tot Ganymedes niet erg groot. Ganymedes is bloot afgebeeld met een 

Phrygische muts. De adelaar staat op een rots en zijn vleugels zijn ingeklapt. Hij kijkt 

naar Ganymedes, die zijn blik beantwoordt. Ganymedes heeft zijn linkerarm om de nek 

van de vogel geslagen. Opvallend is de wijdbeense positie van de onderpoten van de ade-

laar36.  

c. In de universiteit van Heidelberg bevindt zich een Ganymedes die zittend de adelaar 

drenkt. Naast de adelaar is een kleine Eros afgebeeld. Het werk stamt uit de vroege kei-

zertijd. Dit type voorstelling komt ook vaak voor op gemmen, gemaakt van halfedelsteen, 

zoals carneool, jaspis en amethist37. 

d. In het Nationaal museum in Rome bevindt zich een Ganymedes die door de adelaar 

wordt gegrepen. Ganymedes is hier afgebeeld met een voet nog op de grond, terwijl hij 

opgetild wordt door een zeer grote adelaar van wie de kop boven het hoofd van Ganyme-

des uitsteekt. Aan weerszijden zijn twee bomen afgebeeld. Ganymedes kijkt omhoog. 

Afgezien van een kort manteltje en schoeisel is hij naakt afgebeeld. Met een hand houdt 

hij zich vast aan de vleugel van de adelaar; in de andere hand houdt hij een boog vast. 

Het is een voorstelling uit de tijd van keizer Severus38. 

e. In het archeologisch museum in Venetië bevindt zich een marmeren beeldengroep van 

Ganymedes die door de adelaar wordt ontvoerd, die rond 200 na Chr. is vervaardigd. De  

adelaar en Ganymedes lijken door de lucht te zweven, terwijl zij elkaar aankijken. De  

adelaar is in deze voorstelling niet veel groter dan Ganymedes39.  

  

Conclusie I 

          De mythe van Ganymedes is in de Romeinse periode evenals in de Griekse periode in 

erotische zin geïnterpreeerd. Wel representeert de mythe waarschijnlijk in tegenstelling 

tot de Griekse situatie niet een relatie tussen vrije burgers, maar een relatie tussen een 

Romeinse burger en een jonge mannelijke slaaf. In de afbeeldingen gaat het om jongere 

jongens dan in de Griekse afbeeldingen. Ze zijn niet alleen kleiner, maar worden ook lief-

lijker, voller en vrouwelijker afgebeeld. 

                                                 
35 LIMC, Ganymedes, afb.103. De carneoolzegel bevindt zich in de Muntslag te München inv. nr. 
A 2037 
36 LIMC, Ganymedes, afb. 131 Nationaal museum Napels inv. nr. 6355. 
37 LIMC, Ganymedes, afb. 165. Universiteit Heidelberg, inv. nr. R 229. 
38 LIMC, Ganymedes, afb.173; Nationaal museum Rome, inv. nr. 1241; Sichtermann, 1953 (1948), 
162, 163 
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          De mythe heeft echter in deze periode ook een andere betekenis. De voorstellingen van 

Ganymedes worden eveneens aangetroffen op graven en sarcofagen. In de volgende pa-

ragraaf zal hierop nader worden ingegaan. 

  

De Ganymedesmythe en de verbinding met de dood 

Al in de late oudheid is de ontvoering van Ganymedes aangetroffen op sarcofagen als een 

symbool van de mystieke hereniging met God na de dood. Ook de voorstelling van de 

adelaar als vogel van doden en zielen is al een oud gegeven. De adelaar trad bijvoorbeeld 

op in de keizer-apotheose. Zo drong de opvatting van de roof van Ganymedes als sym-

bool van een hemelvaart van de ziel zich bijna vanzelf op. Bepaalde religieuze opvattin-

gen kunnen daar toe hebben bijgedragen, zoals de ideeën in Hierapolis, waar de ziel werd 

opgevat als een deel van de zon. Na de dood zou de ziel weer naar zijn oorsprong worden 

teruggevoerd. 

Ook de invoering van het christendom heeft invloed gehad op de veranderende interpreta-

tie van de mythe. De Olympus, als godenzetel, werd steeds meer met de hemel geïdenti-

ficeerd en de ontvoering van Ganymedes werd daarmee tot hemelvaart. Talrijke monu-

menten getuigen daarvan. Scènes van Ganymedes en de adelaar zijn afgebeeld op sarco-

fagen. Zo verschijnt bijvoorbeeld in het drie-broers-graf van Palmyra de mythe als mid-

denmedaillion op de deksel40. Ook is de mythe afgebeeld als bekroning van een graf in 

Igel41. 

Boyancé vermeldde een serie grafinscripties, waaruit blijkt dat vooral voortijdig gestor-

ven kinderen als Ganymedes betiteld werden. De bloei en schoonheid van de lieveling 

van god vormden een tegenwicht tegen het metafysische geweld van de dood. Bloeiende 

en vegetatieve elementen werden vaak op deze Romeinse grafmonumenten aangebracht 

waarvan de betekenis echter nog niet geheel is verklaard. In de Romeinse grafmonumen-

ten is naast de hiernamaalsallegorie en de ontvoering tevens het erotische element42 on-

derdeel van de voorstelling evenals astronomische verwijzingen.  

Boyancé beschreef in zijn artikel Funus Acerbum43 een kleine marmeren stèle die in 1935 

werd ontdekt in de buurt van Albano Laziale, gepubliceerd in 1943 en becommentarieerd 

door A. Galieti. Het onderste deel van de stèle biedt een dubbele epitaaf in het Grieks en 

het Latijn van een kindje van twee jaar met de naam Eutychos, zoon van Eutychos. Het 

                                                                                                                                                         
39 LIMC, Ganymedes, afb. 253. Archeologisch museum te Venetië, inv. nr. 145 
40 C.H. Kraeling, 1961, 62, taf. 2, 13. Foto: Annal. Arch. de Syrie 1112 (1961/2). Zie J. Enge-
mann, 1973, 16 e.v. 
41 H. Dragendorff & E. Krüger, 1924, 65, taf.18 fig 64 en noot 37.  
42 H. Sichtermann, 1953(1948), 65 
43 P. Boyancé, 1972, 82. 
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bovenste deel toont een lachend kindje, gekleed in een chiton, bulla44 om de hals, gezeten 

op een hobbelpaard: een ster met zes stralen op zijn hoofd geplaatst. Voor het paard 

vliegt een adelaar, die een rol speelt die volgens Robert ons wel bekend lijkt: De adelaar 

wordt voorgesteld als de bestuurder en houdt in zijn bek een zweep, men herkent het 

rechte handvat, waarvan het bovenste deel in de bek van de vogel wordt gehouden, ter-

wijl het achterste deel verdwijnt achter de neusgaten van het paard en het koordje dat 

soepel en kronkelend is.45  

  

Duidelijk is dat het kindje naar de hemel wordt gevoerd. Over de tekst en de aanvulling 

daarvan in regel 7-10 bestaat controverse tussen Seston en Galieti. Maar voor ons onder-

werp is het leesbare gedeelte vooral belangrijk. Dit luidt als volgt: 

 

[Οὐ γ]ὰρ υποχθόνιος κατὰ γῆς ’Αίδης μὲ κέκευθε, 

[ἀ]λλὰ Διὸς πάρεδρος αετὸς ᾔρπασέ με, 

[……], ἔνθα σύνεδρος 

Φωσφόρῳ ἠδὲ καλῳ ‘Εσπέρῳ ὅφρα πέλω46. 

 

Want niet heeft de onderaardse Hades me onder de grond geborgen, maar de 

adelaar, compagnon van Zeus, heeft me geroofd, […] waar ik in gezelschap 

van Phosphorus ben en de mooie Hesperus.  

 

Op een sarcofaag die zich bevindt in de Villa Doria-Pamphili, wordt het leven van een 

kind dat jong gestorven is, in vier scènes afgebeeld waarvan de laatste de apotheose laat 

zien: een kindje op een karretje met twee paarden en een adelaar met uitgespreide vleu-

gels ervoor. Een vergelijkbare afbeelding is te vinden op een sarcofaag in Museum Tor-

lonia. Hier is de adelaar vervangen door Eros met uitgestrekte vleugels die een toorts in 

de hand houdt47. Deze sarcofagen dateren vermoedelijk uit het eind van de tweede eeuw. 

Seston heeft gewezen op het verband tussen de voorstelling en de roof van Ganymedes. 

Daarbij citeert hij een passage uit het commentaar van Eusthatius48 op de Ilias, waarin hij 

schrijft dat de roof van Ganymedes een premature dood van een kind symboliseert op een 

wijze waarop mythen veelvuldig zaken voorstellen49. 

                                                 
44 Amulet, dat gedragen werd door Romeinse jongens als symbool van vrij burgerschap.  
45 L. Robert, 1950, 217. 
46 P. Boyancé, 1972, 83  
47 S. Reinach, Répertoire des reliefs, III, 1978 (1905-1923) 343, fig. 2. 
48 Eusthatius: Commentaar op de Ilias Υ 219 , 1205. Ή του Γανυμηδους αρπαγη αωρον αινιττεται 
του παιδος θάνατον, οποια πολλα οι μυθοι πλάττουσι.  
49 Daarmee doelend op de mythe van Korè en Perséphone en de mythe van Hylas. 
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Cumont noemt ook een Romeins grafschrift CIL, VI, 35769 (Bücheler, suppl. 1994): 

 

nunc quia non licuit frunisci nostrum aue raptum Ganymeden, 

uelim quidem facerent caelestia fa[ta ut eode (m)] 

iremus properes ad nostrum immaturu(m) tuendum50. 

 

Nu, omdat het ons niet meer toegestaan is te genieten van onze Ganymedes, 

ontvoerd door de vogel, zou ik graag willen, dat, op zijn minst, de hemelse  

Parcen er voor zullen zorgen, dat wij spoedig zullen  

komen bij onze te vroeg gestorven dode om voor hem te (kunnen) zorgen. 

 

Op een Grieks grafschrift uit de buurt van Aezani in Phrygië gedateerd 

in 193 na Chr., spreekt de jonge dode Αντωνεινος zelf en zegt:  

  

Ζεύς με νέον Φρύγιον Γα[ν]υ[μ]ήδ[ην 

ἠφάνισε]ν [σ]υν [ε]μῳ Καρπίωνι νέῳ [συ]νομαίμῳ51. 

 

Zeus heeft me laten verdwijnen als een nieuwe Phrygische Ganymedes 

samen met mijn jongere broertje Karpion. 

 

Op een andere grafinscriptie in Smyrna (Kaibel 635) wordt de dode slapend afgebeeld, 

terwijl zijn ziel naar de ether vliegt. Aangekomen bij het banket van de goden, in aanwe-

zigheid van Zeus, schenkt hij nectar aan de onsterfelijken. Hoewel de naam Ganymedes 

niet genoemd wordt, is de voorstelling identiek aan de mythe. 

 

Conclusie II 

Zowel uit deze inscripties als uit de afbeeldingen komt hetzelfde beeld naar voren: Ga-

nymedes wordt geïnterpreteerd als symbool van een door de god(en) uit het aardse leven 

weggevoerde jongen, niet als liefdesknaap van Jupiter, maar als symbool van het voortle-

ven na de dood. 

                                                 
50 P. Boyancé,1972, 85, noot 3. 
51 P. Boyancé,1972, 85 noot 4 (Kaibel, 380, v. 5–6). 




