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Hoofdstuk III   Ganymedes in de astronomische literatuur 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de verbinding tussen de wereld van de sterren en de mythologie. 

In de loop van de vierde eeuw voor Christus is een groot aantal sterrenconstellaties ge-

noemd naar mythologische figuren. Binnen deze ontwikkeling werd Ganymedes verbon-

den met het sterrenbeeld Aquarius (υδροχοος). Omdat de astronomische wetenschap en 

de astrologische opvattingen in de oudheid en eveneens in de middeleeuwen een belang-

rijke rol speelden, bleef de mythe van Ganymedes levend door de verbinding met het 

sterrenbeeld Waterman (Aquarius). Na de middeleeuwen verflauwde deze interesse in de 

sterren en de invloed daarvan op de kosmos niet; de belangstelling voor de sterren is niet 

alleen in de renaissance maar ook in het neoplatonisme onverminderd groot. Aangeno-

men werd dat sterrenconstellaties invloed hadden op het leven op aarde, zowel op de 

groei van gewassen, als op de levens van mens en dier. Sterrenbeelden werden in de 

beeldende kunst niet alleen gebruikt als illustraties van boeken over sterrenkunde, de 

Aratea1, maar ook als decoraties van representatieve gebouwen, zoals paleizen en kerken.  

Aquarius werd in het algemeen geassocieerd met water. Dit gold voor Aquarius in de 

Griekse literatuur, evenals voor de Oudegyptische presentatie en voor Babylonische 

voorstellingen. Deze verbinding met water komt voort uit het feit dat het sterrenbeeld 

verschijnt gedurende het regenseizoen. Het sterrenteken is waarschijnlijk van Babyloni-

sche oorsprong2. Het werd op Babylonische grensstenen afgebeeld als een man of een 

jongen, die water schenkt uit een kan. In Egypte is het teken voor water (de hieroglyph 

≈≈) nog steeds in gebruik als symbool voor Aquarius.3 

In dit hoofdstuk wordt vooral ingegaan op drie antieke auteurs en op de wijze waarop zij 

de sterrenbeelden van de adelaar en de schenker (Aquarius) hebben beschreven en de my-

thologische interpretaties die zij er aan hebben verbonden. Het betreft de volgende au-

teurs: Aratos, Pseudo-Eratosthenes en Hyginus.  

 

Achtergrond 

De belangstelling en de kennis van sterren is vermoedelijk oud en van Babylonische of 

Egyptische oorsprong. Een van de eerste teksten in Griekenland die op de belangstelling 

                                                 
1 De boeken over sterrenkunde werden genoemd naar de auteur Aratus, die in dit hoofdstuk uit-
voerig besproken zal worden. 
2 De Griekse voorstelling van de schenker is dus vermoedelijk van Babylonische of Egyptische 
oorsprong. Dit is niet nader ondergezocht. 
3 T. Condos,1997, 31. 
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voor sterrenkunde wijst, is te vinden in een fragment van Xenophanes van Colophon4 

(Fragment 19), dat over Thales van Milete het volgende vertelt: 

 

δοκεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος αστρολογῆσαι καὶ ἥλιακας ἐκλείψεις καὶ τροπὰς 

προειπεῖν …ὅθεν αὐτὸν και Χενοφάνης καὶ Ηρόδοτος θαυμάζει’5. 

 

(Volgens sommige bronnen) schijnt (Thales) de eerste te zijn geweest, die de 

sterren bestudeerde en zonsverduisteringen en zonnewendingen voorspelde en 

daarom bewonderen zowel Xenophanes als Herodotus hem. 

 

Thales van Milete6 is vooral beroemd geworden als de eerste (Westerse) natuurfilosoof. 

Thales stelde zichzelf niet alleen vragen over het ontstaan van leven, maar ook over de 

substantie waaruit het leven voortgekomen is. Hij meende dat de wereld en het leven ont-

staan zijn uit water. Ook de werking van het heelal en de sterrenhemel waren studieobjec-

ten van Thales. Beroemd is Thales door het feit dat hij een zonsverduistering correct 

voorspelde. Dit moet wel een verpletterende indruk gemaakt hebben op zijn tijdgenoten. 

Deze zonsverduistering vond vermoedelijk plaats in het jaar 585 voor Christus 7. Uit an-

dere bronnen is bekend dat deze belangstelling8 voor sterrenkunde door meerdere auteurs 

werd gedeeld. Hun werk is echter niet overgeleverd. In een latere periode werd de astro-

nomische kennis verspreid vanuit het oostelijk deel van het Romeinse Rijk naar andere 

delen van het rijk. 9 Astronomische kennis was vaak verbonden met allerlei occulte opvat-

tingen die in Rome hun eigen leven gingen leiden. 

 

Literaire werken over astronomie: Ganymedes (Aquarius) en de adelaar  

Hier zullen we ons beperken tot de sterrrenbeelden die een verbinding hebben met de my-

the van Ganymedes: het sterrenbeeld Aquarius (Waterman) en de adelaar. Uit de Ro-

meinse tijd is het werk van Hyginus10 overgeleverd, dat in een oudere traditie staat. Ver-

                                                 
4 Dit fragment is overgeleverd omdat het werd geciteerd door Diogenes Laertius in Levens van Fi-
losofen 1.23. 
5 J.H. Lesher, 1992, 24. 
6 De meeste overzichten van de Westerse filosofie beginnen met de Milesiërs (en Thales als eer-
ste) eind van de zevende eeuw en begin van de zesde eeuw v. Chr. (D.W. Hamlyn, 1988, 14). 
7 Sterrenkundigen hebben daarover berekeningen gemaakt. Bertrand Russell,1984 (1946), 39. 
8 Het is bekend dat verscheidene auteurs literaire werken hebben gewijd aan de sterrenhemel. De 
drie poëtische astronomieën die nu verloren zijn gegaan, zijn van Cleostratus van Tenedos (zesde 
eeuw v. Chr.), van Sminthes (vierde (?) eeuw v. Chr.) en van Alexander Aetolus (vierde/derde 
eeuw v.Chr). 
9 F. Cumont, 1910, 7. 
10 Er zijn meerdere auteurs met de naam Hyginus. De eerste heeft tijdens de regeringsperiode van 
Trajanus geleefd en heeft De Limitibus constituendis geschreven; de tweede, de heilige Hyginus, 
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moedelijk werd het geschreven door de bibliothecaris11 van Augustus, die oorspronkelijk 

uit Spanje kwam of - minder waarschijnlijk - uit Alexandrië12. Volgens Le Boeuffle is het 

werk De Astronomia vermoedelijk geschreven tussen 89-86 v. Chr. dan wel rond 16-17 

van onze jaartelling. Het is tenminste gedeeltelijk gebaseerd op een ouder werk, het werk 

Phaenomena van Aratos van Soloi13. Dit werk is weer een versificatie van een prozawerk 

met dezelfde titel van Eudoxus van Cnidus (vierde eeuw v. Christus). 

Het gedicht van Aratos is geheel bewaard gebleven. Het bevat 1150 verzen die de relatie-

ve posities van de sterrenconstellaties beschrijven, met af en toe verwijzingen naar my-

then. De Phaenomena is rond 270 voor Christus gedicht. Werken en Dagen van Hesiodus 

heeft model gestaan voor dit leerdicht, dat als basisthema heeft: hoe op een goede wijze 

te leven. Het geeft praktische instructie over astronomie en tekens, die invloed hebben op 

de weersgesteldheid, dit vanwege agrarische activiteiten en scheepvaart14. Over de dich-

ter is weinig bekend15. Aratos zou in Soli in de buurt van Tarsos in Cilicia geboren zijn. 

Hij leefde vermoedelijk tussen 315-245 v. Chr. Hij studeerde filosofie en verbleef aan het 

hof van Koning Antigonos van Macedonië16. Aratos beschreef in zijn gedicht het sterren-

beeld van de vogel en dat van Aquarius, sterrenbeelden die dicht bij elkaar liggen. De be-

schrijving luidt als volgt (275-291): 

 

Ἤτοι γὰρ καὶ Ζηνὶ παρατρέχει αἰόλος Ὄ ρ ν ι ς ,  

ἄλλα μὲν ἠερόεις, τὰ δέ οἱ ἐπὶ τετρήχυνται  

ἀστράσιν οὔτι λίην μεγάλοις, ἀτὰρ οὐ μὲν ἀφαυροῖς.  

Αὐτὰρ ὅγ' εὐδιόωντι ποτὴν ὄρνιθι ἐοικὼς  

οὔριος εἰς ἑτέρην φέρεται, κατὰ δεξιὰ χειρὸς  

Κηφείης ταρσοῖο τὰ δεξιὰ πείρατα τείνων.  

Λαιῇ δὲ πτέρυγι σκαρθμὸς παρακέκλιται Ἵππου.  

Τὸν δὲ μετὰ σκαίροντα δύ' Ἰχθύες ἀμφινέμονται  

Ἵππον· πὰρ δ' ἄρα οἱ κεφαλῇ χεὶρ Ὑ δ ρ ο χ ό ο ι ο   

δεξιτερὴ τάνυται. Ὁ δ' ὀπίστερος Αἰγοκερῆος  

                                                                                                                                                         
was paus tussen 139 en 142; de derde ten slotte, die het meest in aanmerking komt, is ook de au-
teur van Fabulae.  
11 Hygin, texte établi A. Le Boeuffle, 1983, XXXII, XXXVII. 
12 Hij zou als slaaf door Caesar meegevoerd zijn naar Rome, vermoedelijk in 45 op negentienjari-
ge leeftijd. Hygin, texte établi A. Le Boeuffle, 1983, XXXII, noot 64. 
13 A. Schott, R. Böker, 1958. 
14 D. Kidd, 1997, 8. 
15 Hij moet enige jaren in Athene hebben doorgebracht, waarbij hij contact had met andere dich-
ters en filosofen, in het bijzonder met Stoïci. (A. Le Boeuffle, 1983, 9). 
16 A. Le Boeuffle,1983,11-12, noot 11. 
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τέλλεται· αὐτὰρ ὅγε πρότερος καὶ νειόθι μᾶλλον  

κέκλιται Α ἰ γ ό κ ε ρ ω ς , ἵνα ἲς τρέπετ' ἠελίοιο.  

Μὴ κείνῳ ἐνὶ μηνὶ περικλύζοιο θαλάσσῃ  

πεπταμένῳ πελάγει κεχρημένος. Οὔτε κεν ἠοῖ  

πολλὴν πειρήνειας, ἐπεὶ ταχινώταταί εἰσιν,  

οὔτ' ἄν τοι νυκτὸς πεφοβημένῳ ἐγγύθεν ἠὼς  

ἔλθοι καὶ μάλα πολλὰ βοωμένῳ17. 

 

Ja, er is zelfs een gevlekte vogel, die Zeus vergezelt, nevelig in sommige delen, 

terwijl andere delen ervan wemelen van de sterren, niet erg groot, maar ook 

niet zwak. Net zoals een vogel in kalme vlucht wordt gedragen met gunstige 

wind naar de horizon18, zijn rechter vleugelpunt strekkend in de richting van 

Cepheus rechterhand, terwijl dicht bij zijn linkervleugel het steigerende Paard 

ligt. De twee Vissen bevinden zich rondom in de richting van het springende 

Paard. Naast het hoofd van het Paard strekt zich de rechterhand van de Wa-

terman uit: hij komt op na Steenbok. Steenbok ligt ervoor en lager naar bene-

den, waar de machtige zon keert. In die maand moet je je niet op zee begeven, 

gebruik makend van de open zee. Noch bij dag kun je veel voortgang maken, 

aangezien de dagen zeer snel voorbijgaan, noch zal in je angst ’s nachts de 

dageraad snel komen, hoe hard je ook schreeuwt. 

 

In de Hellenistische periode ging het proces van mythologisering, het verbinden van my-

then en sterrenbeelden, verder. Eratosthenes19 (284-204 v. Chr.) completeerde het werk 

van zijn voorgangers waarbij iedere constellatie van sterren een mythologische betekenis 

kreeg en voorzien werd van een uitvoerig commentaar. Het gedicht legde meer de nadruk 

op het mythologische aspect dan op de sterrrenkunde. Het transformeerde het firmament 

tot een rendez-vous van mythologische figuren20. Er werd bijvoorbeeld door de ko-

ninklijke astronoom een constellatie van sterren genoemd naar Berenice. Naar aanleiding 

daarvan is het gedicht De lok van Berenice door Callimachus geschreven. Hierin vertelt 

                                                 
17 D. Kidd, 1997, 92-94. 
18 Ibidem, 287. Kidd geeft in zijn commentaar bij ‘ετέρην’ ‘the western horizon’.  
19 In 245 v. Chr. toen Eratosthenes ongeveer dertig jaar oud was, verzocht Ptolemaeus III (246-221 
v. Chr.) hem hoofd van de bibliotheek in Alexandrië te worden. In de periode daaraan voorafgaand 
had hij filosofie gestudeerd in Athene. Eratosthenes nam het aanbod aan en vervulde deze functie 
tot zijn dood in 193 v. Chr. Hij was op vele terreinen werkzaam. Van zijn werken op terreinen als 
lexografie, chronologie, geografie, literaire geschiedenis, wiskunde, filosofie en dichtkunst is wei-
nig overgebleven. 
20 E. Panofsky and F. Saxl, 1932-1933, 232.  



 43

hij hoe Berenice, de koningin van Egypte, haar haar aan Venus heeft geofferd opdat de 

godin haar echtgenoot zou beschermen gedurende een oorlog. 

De Katasterismoi van Eratosthenes zijn verloren gegaan. Wat over is onder deze titel is 

een verzameling van 44 verhalen over de oorsprong van de diverse sterrenconstellaties, 

de Melkweg en vijf planeten. Algemeen wordt aangenomen dat dit een excerpt is van het 

werk van Eratosthenes, samengevat door een anonieme auteur, die wordt aangeduid met 

de naam Pseudo-Eratosthenes. Het is vermoedelijk geschreven in de eerste of tweede 

eeuw na Christus21. De Adelaar wordt als volgt omschreven: 

 

Οὗτός ἐστιν ὁ Γανυμήδην ἀνακομίσας εἰς οὐρανὸν  

τῷ Διί, ὅπως ἔχῃ οἰνοχόον. ἔστι δὲ ἐν τοῖς ἄστροις,  

δι' ὅσον καὶ πρότερον, ὅτε οἱ θεοὶ τὰ πτηνὰ διεμερί- 

ζοντο, τοῦτον ἔλαχεν ὁ Ζεύς. μόνον δὲ τῶν ζῴων  

ἀνθήλιον ἵπταται ταῖς ἀκτῖσιν οὐ ταπεινούμενον· ἔχει  

δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἁπάντων· ἐσχημάτισται δὲ διαπεπτα- 

μένος τὰς πτέρυγας ὡς ἂν καθιπτάμενος. Ἀγλαοσθέ- 

νης δέ φησιν ἐν τοῖς Ναξικοῖς γενόμενον τὸν Δία ἐν  

Κρήτῃ καὶ κατὰ κράτος ζητούμενον, δὶς ἐκκλαπέντα,  

ἐκεῖθεν ἐκκλαπῆναι καὶ ἀχθῆναι εἰς Νάξον, ἐκτρα- 

φέντα δὲ καὶ γενόμενον ἐν ἡλικίᾳ τὴν τῶν θεῶν βα- 

σιλείαν κατασχεῖν· ἐξορμῶντος δὲ ἐκ τῆς Νάξου ἐπὶ  

τοὺς Τιτᾶνας καὶ ἀετὸν αὐτῷ φανῆναι συνιόντα, τὸν  

δὲ οἰωνισάμενον ἱερὸν αὑτοῦ ποιήσασθαι [κατηστερι- 

σμένον] καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἐν οὐρανῷ τιμῆς ἀξιωθῆναι.  

Ἔχει δὲ ἀστέρας δʹ, ὧν ὁ μέσος ἐστὶ λαμπρός22. 

 

Deze is het die Ganymedes naar de hemel bracht om de schenker te zijn van 

Zeus. De adelaar is onder de sterren, omdat vroeger, toen de goden lootjes 

trokken voor de verschillende vogels, de adelaar toeviel aan Zeus. Als enige 

van de levende wezens vliegt hij tegen de zon in zonder dat hij aangetast wordt 

door de stralen van de zon en hij heeft de alleenheerschappij over alle (vogels). 

Deze constellatie representeert de adelaar met vleugels uitgespreid als in 

                                                 
21 T. Condos, 1997, 19. 
22 Ps. Eratosthenis Catasterismi rec. A. Olivieri, 1897, 36. 
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neerwaartse vlucht. Aglaosthenes zegt in zijn geschiedenis van Naxos dat Zeus 

na zijn geboorte op Kreta intensief gezocht werd [door zijn vader] en tweemaal 

werd weggevoerd, vervolgens weggehaald van Kreta en gebracht naar Naxos, 

waar hij is opgegroeid. Toen hij volwassen was geworden, verwierf hij de op-

perheerschappij van de goden. Toen hij Naxos verliet om op te trekken tegen 

de Titanen, verscheen er een adelaar aan zijn zijde. Zeus accepteerde het voor-

teken en adopteerde de adelaar als zijn eigen vogel. Om die reden werd de 

adelaar beschouwd de hemel waard te zijn. De adelaar wordt gevormd door 

vier sterren waarvan de centrale ster helder is. 

 

De Waterman wordt door Ps-Eratosthenes als volgt omschreven: 

 

Οὗτος δοκεῖ κεκλῆσθαι ἀπὸ τῆς πράξεως Ὑδροχόος.  

ἔχων γὰρ ἕστηκεν οἰνοχόην καὶ ἔκχυσιν πολλὴν ποιεῖ- 

ται ὑγροῦ. λέγουσι δέ τινες αὐτὸν εἶναι τὸν Γανυ- 

μήδην, ἱκανὸν ὑπολαμβάνοντες σημεῖον εἶναι τὸ ἐσχη- 

ματίσθαι τὸ εἴδωλον οὕτως ὥσπερ ἂν οἰνοχόον χέειν.  

ἐπάγονται δὲ καὶ τὸν ποιητὴν μάρτυρα, διὰ τὸ λέγειν  

αὐτὸν ὡς ἀνεκομίσθη οὗτος πρὸς τὸν Δία κάλλει ὑπερ- 

ενέγκας ἵνα οἰνοχοῇ, ἄξιον κρινάντων αὐτὸν τῶν  

θεῶν, καὶ ὅτι τέτευχεν ἀθανασίαν τοῖς ἀνθρώποις  

ἄγνωστον οὖσαν· ἡ δὲ γινομένη ἔκχυσις εἰκάζε- 

ται τῷ νέκταρι ὃ καὶ ὑπὸ τῶν θεῶν πίνεται, εἰς μαρ- 

τύριον τῆς εἰρημένης πόσεως τῶν θεῶν ὑπολαμβάνοντες  

τοῦτο εἶναι.  

Ἔχει δ' ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἀμαυροὺς βʹ, ἐφ'  

ἑκατέρων ὤμων αʹ, ἀμφοτέρους μεγάλους, ἐφ' ἑκατέρῳ  

ἀγκῶνι αʹ, ἐπ' ἄκρας χειρὸς δεξιᾶς λαμπρὸν αʹ, ἐφ'  

ἑκατέρου μαστοῦ αʹ, ὑπὸ τοὺς μαστοὺς ἑκατέρωθεν αʹ,  

<ἐπ'> ἀριστεροῦ ἰσχίου αʹ, <ἐφ'> ἑκατέρου γόνατος αʹ,  

<ἐπὶ> δεξιᾶς κνήμης αʹ, ἐφ' ἑκατέρῳ ποδὶ αʹ· <τοὺς  

πάντας ιζʹ>· ἡ δὲ ἔκχυσις τοῦ ὕδατός ἐστιν ἐξ ἀστέ- 
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ρων λαʹ ἔχουσα ἀστέρας βʹ, οἵ εἰσι λαμπροί23. 

 

Men denkt dat deze figuur de waterschenker wordt genoemd vanwege de han-

delingen die hij representeert. De waterschenker staat (er) met een wijnkan en 

schenkt veel vocht uit. Sommigen zeggen dat het Ganymedes is, omdat zij me-

nen in dit beeld voldoende bewijs te vinden zoals een schenker schenkt. En zij 

beroepen zich op Homerus als getuige, omdat de dichter zegt dat Ganymedes 

nadat de goden hem waardig gekeurd hadden, weggevoerd werd, uitmuntend 

in schoonheid, om schenker te zijn voor Zeus. Homerus zegt ook dat Ganyme-

des onsterfelijkheid bezorgd heeft aan mensen, die nog onbekend was. De 

vloeistof die uit de kan geschonken wordt is het beeld van nectar, de drank van 

de goden en ten bewijze dat de genoemde drank van de goden is veronderstel-

len zij dat dat het is. 

Aquarius heeft twee flauwe sterren op zijn hoofd; een ster op iedere schouder, 

beide grote sterren; een op iedere elleboog; een heldere ster op de rand van de 

rechter hand; een op iedere borst; een onder de borst aan iedere kant; een op 

de linker heup; een op iedere knie; een op het rechter scheenbeen; een op ieder 

voet. Het totaal is zeventien. De stroom water bestaat uit 31 sterren waarvan 

twee sterren helder zijn. 

 

      Hyginus ten slotte, beschreef de adelaar als volgt: 

Aquila. Haec est quae dicitur Ganymedem 

rapuisse et amanti Ioui tradidisse; hanc etiam 

Iuppiter primus ex auium genere sibi deligisse exis- 

timatur. Quae sola tradita est memoriae contra solis 

exorientis radios contendere uolare. Itaque supra 

Aquarium uolare uidetur; hunc enim complures Ga- 

nymedem esse finxerunt 24.  

 

Dit is de adelaar waarvan gezegd wordt dat hij Ganymedes heeft geroofd en 

heeft overgegeven aan zijn minnaar Jupiter; men meent ook dat Jupiter deze 

als eerste uit de soort vogels voor zich heeft uitgekozen. Volgens de overleve-

ring is dit de enige vogel die tracht tegen de stralen van de opgaande zon in te 

                                                 
23 Ps. Eratosthenis Catasterismi rec. A. Olivieri, 1897, 32-33. 
24 Hygin, texte établi par A. Le Boeuffle,1983, 51-52. 
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vliegen; daarom lijkt hij boven de Waterman te vliegen, want velen identifice-

ren deze constellatie met Ganymedes. 25  
 

Ook andere interpretaties komen bij Hyginus aan bod, zoals het verhaal van een zekere 

Merops die regeerde over het eiland Cos. Merops had een vrouw uit het geslacht van de 

nymfen, Ethemea. Omdat zij Diana niet meer wilde vereren, werd Ethemea doorboord 

met pijlen en vervolgens door Proserpina levend naar de onderwereld gebracht. Merops 

was zo in de war van de dood van zijn vrouw, dat hij een eind aan zijn leven wilde ma-

ken. Iuno veranderde hem echter uit medelijden in een adelaar, zodat hij niets meer zou 

voelen van het verdriet dat hij zou hebben gehouden in een menselijk lichaam en plaatste 

hem aan de hemel. 

Hyginus gaf nog een andere verklaring afkomstig van Aglaosthenes, de schrijver van de 

Naxica (de geschidenis van Naxos), die al bij Pseudo-Eratosthenos was aangetroffen, 

namelijk dat Jupiter van Kreta naar Naxos was meegenomen en daar was opgevoed. Toen 

hij volwassen was geworden, wilde hij strijden met de Titanen. Hij bracht een offer en 

kreeg een teken van een adelaar. Daarom plaatste hij de adelaar temidden van de sterren. 

Sommigen hebben weer een andere verklaring, namelijk, dat Mercurius (weer anderen 

zeggen Anaplades) verleid door de schoonheid van Venus, verliefd zou zijn geworden. 

Toen het op niets uitliep, had hij de moed verloren. Jupiter had echter medelijden met 

hem gekregen en toen Venus zich in de rivier (de Acheloüs) aan het baden was, stuurde 

hij een adelaar om haar slipper naar Amythaonia in Egypte te brengen en deze aan Mer-

curius toe te vertrouwen. Venus ging haar slof zoeken en kwam bij de smachtende min-

naar aan die, toen hij zijn doel had bereikt, uit dankbaarheid de adelaar aan de hemel 

plaatste26. 

 

Over de schenker (Aquarius) schreef Hyginus: 

Hunc complures Ganymedem esse dixerunt, quem Iuppiter propter pulchritudi-

nem corporis ereptum parentibus, deorum ministrum fecisse existimatur. Itaque 

ostenditur ut aquam aliquo infundens. Hegesianax autem Deucaliona dicit esse, 

quod eo regnante tanta uis aquae se de caelo profuderit, ut cataclysmus factus 

esse diceretur. Eubulus autem Cecropem demonstrat esse, antiquitatem generis 

commemorans et ostendens, antequam uinum traditum sit hominibus, aqua in 

                                                 
25 Gedurende de heerschappij van keizer Hadrianus is een poging gedaan een constellatie te vor-
men van zes of zeven sterrren in het lagere deel van de constellatie Aquila naar de favoriet van de 
keizer die toen juist was verdronken in de rivier de Nijl. Ptolemaeus die ongeveer twintig jaar na 
de regering van Hadrianus een sterrencatalogus samenstelde, noemde de zes sterrren ‘Antinous’. 
Tot in de late achttiende eeuw hebben deze sterren deze naam gedragen. Maar nu zijn ze opgeno-
men in het sterrenbeeld Aquila. T. Condos, 1997, 35. 
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sacrificiis deorum usos esse, et ante Cecropem regnasse quam uinum sit inuen-

tum27. 

 

Velen zeggen: dit is Ganymedes die op grond van zijn schoonheid weggeroofd 

werd bij zijn ouders door Jupiter om schenker te zijn van de goden. Daarom is 

hij afgebeeld terwijl hij water giet in een of ander voorwerp. Hegesianax ech-

ter zegt dat de figuur Deucalion is, omdat gedurende zijn heerschappij zo’n 

grote hoeveelheid water uit de hemel viel dat er een grote overstroming plaats 

vond. Eubulus toont aan dat de figuur Cecrops is, melding makend van de 

oudheid van het geslacht en er op wijzend dat Cecrops regeerde voor de wijn 

was uitgevonden. En voordat wijn bekend was bij de mensen werd water ge-

bruikt bij het offeren aan de goden.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de adelaar zowel in de Griekse als in de Latijnse traditie 

primair verbonden is met Zeus. Ps.Eratosthenes besteedt het grootste deel van zijn betoog 

aan de wijze waarop de verbinding tussen de adelaar en Zeus tot stand is gekomen. Om-

dat in de beeldende kunst rond de vierde eeuw plotseling een adelaar in de mythe van 

Ganymedes opduikt, lijkt het waarschijnlijk dat dit element afkomstig is uit de astrono-

mische literatuur. Aangezien de adelaar en Ganymedes in het luchtruim dicht bij elkaar 

liggen, lijkt het voor de hand te liggen een verbinding te leggen. De connectie tussen 

Aquarius en Ganymedes bestond al. Dit zou wel eens de achtergrond kunnen vormen 

voor het plotseling opkomen van voorstellingen van Ganymedes en de adelaar (als ver-

momming van Zeus). In de periode die daaraan voorafging (de zesde en vijfde eeuw voor 

Christus) werd de mythe van Ganymedes namelijk afgebeeld als een achtervolgingsscène 

waarbij Zeus in de gedaante van een bebaarde man met staf Ganymedes te voet achter-

volgt.  

Hyginus’ versie stemt overeen met die van Ps.-Eratosthenes, maar Hyginus biedt nog 

twee andere verklaringen voor de verbinding van de adelaar en Zeus, waarbij in de ene 

mythologische verklaring de adelaar de boodschapper is van Zeus en in het andere ver-

haal geen verbinding tussen Zeus en de adelaar wordt gelegd. 

 

De constellatie van de adelaar heeft waarschijnlijk een Babylonische oorsprong. Er is een 

zegelcylinder gevonden, waarop een episode uit het epos van Etana is afgebeeld, die een 

                                                                                                                                                         
26 Hygin, texte établi par A. Le Boeuffle, 1983, 52. 
27 Hygin, texte établi par A. Le Boeuffle, 1983, 72. 



 48

figuurtje laat zien dat op de rug van een adelaar naar de hemel opstijgt28. Opvallend is de 

overeenkomst met de wijze waarop Alciati Ganymedes afbeeldt in zijn Emblemata in de 

eerste helft van de zestiende eeuw (zie hoofdstuk Ganymedes en de Nederlanden), name-

lijk het kind Ganymedes op de rug van de adelaar (Zeus). De vraag is echter of Alciati 

deze Babylonische voorstelling kende. Een andere voorstelling, de voorstelling van Jupi-

ter en Ganymedes op de adelaar in Domus Aurea in Rome heeft wellicht wel invloed ge-

had op het werk van Alciati. 

 

Aquarius (Ganymedes) in de periode na de vierde eeuw na Christus 

Volgens Saslow29 zou Ganymedes in de laat-antieke periode en vroege middeleeuwen 

vooral voorkomen in astrologische teksten. In de vierde eeuw in de Calender van 354 

staat een astrologische tekst, die frequent is gekopiëerd in de Karolingische tijd. Gany-

medes-Aquarius bleef figureren gedurende de Renaissance in de astrologische kunst en 

het daarmee verbonden occulte symbolisme van de alchemisten. Minder frequent kwam 

hij voor in prenten van boeken bij teksten van Ovidius en Vergilius. 

Panofsky30 heeft onderzoek gedaan naar de rol van klassieke mythologie in de middel-

eeuwse kunst. Hij maakt daarbij onderscheid tussen de representationele traditie, waarbij 

de kunstenaar over een serie visuele voorbeelden van een bepaald onderwerp beschikte 

en de literaire of tekstuele traditie waarbij de kunstenaar alleen een tekst had. In de mid-

deleeuwen behoorden de astronomische en astrologische onderwerpen tot de eerste cate-

gorie. Het prototype of beter de prototypen van deze geïllustreerde manuscripten gaven 

een overzicht van de astronomische kennis en ontwikkelden zich tot een soort semi-

mythologische plaatjesboeken, die meestal begonnen met een afbeelding van de gehele 

sterrrenhemel, waarna vervolgens de afzonderlijke sterrenbeelden aan bod kwamen. Deze 

boeken werden meestal Aratea genoemd. De vroegste exemplaren zijn vermoedelijk ver-

vaardigd in de latere jaren van het Romeinse Rijk. Deze exemplaren zijn in de vroeg By-

zantijnse en vroeg-islamitische kunst nagebootst. Deze illustraties werden door Carolin-

gische boekschilders tot voorbeeld genomen om weer geïmiteerd te worden door latere il-

lustratoren in vijftiende-eeuwse manuscripten. Een zeer oud voorbeeld van zo’ n afbeel-

ding die tamelijk nauw verbonden is met het gedicht van Aratus, is de Farnese wereldbol, 

hier weergegeven als een achttiende-eeuwse gravure. Het is een Romeinse kopie van een 

                                                 
28 H. Frankfort, Cylinder Seals, 1965, 138-139 and Plate XXIVh. Frankfort schreef er over: ‘On 
the right-hand edge of Pl. XXXIVh we see a man mounting to heaven on the back of a large bird. 
Interpreters agree to recognise in him Etana, a man who assisted an eagle which had got into diffi-
culties after betraying its friend the serpent with whom it had entered into a covenant. Etana res-
cued the bird and as his reward asked to be carried up to heaven to obtain the plant of birth, since 
he had so far remained childless notwithstanding his ceaseless offerings to Shamash’. 
29J. M. Saslow, 1986, 5. 
30 E. Panofsky and F. Saxl, 1932-1933, 228 e.v. 
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Grieks orgineel, waarin de constellaties voor een deel gemythologiseerd zijn en voor een 

deel nog niet. Panofsky en Saxl toonden aan dat er in de astrologische manuscripten een 

compleet nieuwe beeldvorming ontstond die zij niet verklaarden uit oriëntaalse transfor-

maties van klassieke beelden.  

 

Conclusie 

In de loop van de vierde eeuw voor Christus zijn in de literaire astronomische literatuur 

mythologische figuren verbonden met sterrenconstellaties. Het oudste overgeleverde 

werk in dit verband is de Phaenomena van Aratos (270 v. Chr.) waarin zowel de Adelaar 

van Zeus als de Waterman (Ganymedes) zijn beschreven. De verbinding tussen de mythe 

van Zeus en Ganymedes en het sterrenbeeld Adelaar en Waterman wordt expliciet gelegd 

door Ps.-Eratosthenes en Hyginus. Dit is vermoedelijk de achtergrond voor het feit dat 

beeldende kunstenaars de mythe van Zeus en Ganymedes na de vierde eeuw op een ande-

re wijze vorm gaven. Zij toonden in plaats van Zeus een adelaar. 

 




