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Hoofdstuk VI   Ganymedes en de Renaissance  
Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de veranderingen die het gevolg zijn van de herwaar-

dering voor de antieke cultuur in de Renaissance, die er toe leidt dat antieke teksten zoals 

de Metamorphosen van Ovidius opgenomen worden in het schoolcurriculum met als ge-

volg dat ook de mythe van Ganymedes niet alleen in de literatuur maar ook in de beel-

dende kunst in deze periode een grotere plaats verwerft dan in de periode ervoor. 

 
         De Renaissance 

De Renaissance vormde in een aantal opzichten geen breuk met de middeleeuwen. De al-

legorische, voornamelijk christelijke interpretatie van de mythe bleef in de uitgaven in de 

volkstaal de manier waarop dergelijke verhalen werden benaderd. Maar in geleerde kring 

vond er een verandering plaats. In 1375 verscheen Genealogia Deorum Gentilium van 

Giovanni Boccaccio1, een compilatie van antieke teksten zonder moraliserende glossen. 

Het werk markeerde in zekere zin de overgang van het middeleeuwse denken naar de Re-

naissance. 

Het uitwerken van een heidense thematiek was in Boccaccio’s tijd geen vanzelfsprekend-

heid. Van kerkelijke zijde kon een dergelijke onderneming op bezwaren rekenen. Daarom 

voegde Boccaccio een veertiende hoofdstuk toe waarin hij een pleidooi hield voor de  

poëzie. In de verhalen van dichters zijn waarheden verborgen, zo meende hij, die over-

eenstemmen met de opvattingen van het geloof.  

In de eerste dertien delen werden de genealogische lijnen van goden en helden op syste-

matische wijze uiteengezet. Bij zijn beschrijvingen maakte Boccaccio vooral gebruik van 

Vergilius, Ovidius, Seneca en talrijke kerkvaders2. Over Dardanus vertelde hij bijvoor-

                                                
1 Giovanni Boccaccio (1313-1375) werd of in Parijs of in Cerltaldo geboren. Van 1327 tot 1341 
leefde hij in Napels waar hij kanoniek recht studeerde en zijn literaire carrière begon. De laatste 35 
jaar van zijn leven bracht hij door in Florence en Certaldo. Af en toe trad hij op als diplomaat voor 
de stad Florence onder andere als afgevaardigde aan het pauselijke hof, eerst in Avignon en later 
in Rome. Vanwege zijn enthousiasme voor klassieke literatuur en de roem die hij als jongeman 
verwierf door de publicatie van Latijnse eclogae vroeg Hugo, de koning van Cyprus en Jerusalem, 
hem een genealogie van de heidense goden te schrijven. Hij begon dit project in 1350 en bleef er 
meer dan twintig jaar aan werken. De Genealogia bestaat uit vijftien boeken en lijkt in vele op-
zichten op een modern tekstboek voor klassieke mythologie. Boek veertien is een verdediging van 
de poëzie en boek vijftien is een verdediging van het nut, de accuraatheid en de volledigheid van 
het werk. Y. Delègue, 2001; J. Reedy, 1978. 
32 Boccaccio citeerde Vergilius meer dan 100 keer. Eveneens verwees hij naar Ovidius, Statius, 
Seneca, Lucanus en Claudianus, Horatius, Naevius, Accius, Varro Atacinus, Lucretius, Plautus, 
Terentius, Catullus, Propertius, Tibullus, Cicero, Plinius de Oudere, Macrobius, Livius, Valerius 
Maximus, Columella, Vitruvius, Apuleius en Martianus Capella. Recent onderzoek echter heeft 
aangetoond dat naar moderne standaarden Boccaccio’s geleerdheid enigszins te wensen overliet. 
Zelfs in het geval van Vergilius, Ovidius en Cicero en Seneca citeerde hij vaak uit compilaties of 
uit zijn geheugen. Bovendien behandelde hij alle antieke en middeleeuwse bronnen alsof ze even 
betrouwbaar zouden zijn. Hij baseerde zich eveneens op eerdere mythologische handboeken zoals 
Hyginus, Albericus en Theodontius en anderen, J. Reedy, 1978, 3-4.  



 82 

beeld dat hij de zestiende zoon was van Jupiter Secundus en dat zijn zoon Erichthonius 

de grootvader was van Ganymedes en de vader van Tros. In het zesde boek continueerde 

de auteur de stamboom van Dardanus tot aan de geboorte van Romulus en Remus, te be-

ginnen met de talrijke zonen van Priamus. Daarbij citeerde Boccaccio de Ilias3.  

In zijn hoofdstukje over Ganymedes beschreef Boccaccio eerst de versie van de mythe 

van Vergilius en daarna de versie van Ovidius. Ook legde Boccaccio een verbinding met 

het sterrenbeeld Aquarius. De versie van Fulgentius gaf hij eveneens weer in een eigen 

interpretatie. Jupiter zou Ganymedes bij een zeeslag als krijgsbuit hebben geroofd waar-

bij het schip het adelaarsteken droeg. Fulgentius legde een dergelijke verbinding bij zijn 

uitleg van de ontvoering van Europa. Ook de versie van Eusebius die meende dat niet Ju-

piter Ganymedes roofde maar de Phrygische Tantalus werd door Boccacio beschreven. 

Dit zou aanleiding hebben gegeven tot oorlog tussen Tros en Tantalus. Deze versie is al 

bij de Kerkvaders aan de orde geweest (zie voorgaande hoofstuk). Boccaccio schreef in 

Genealogia Deorum Gentilium, Liber sextus, Cap.IV: 

 

Ganimedes Troi regis fuit filius, speciosissimus adolescens, de quo sic Virgili-

us: Intextusque puer frondosa regibus Yda Veloces iaculo cervos cursuque fa-

tigat, Acer, anelanti similis; quem prepes ab Yda Sublimen pedibus rapuit Iovis 

armiger uncis; Longevi palmas nequicquam ad sydera tendunt Custodes sevit-

que canum latratus ad auras… Ovidius autem post Maronem dicit: Rex supe-

rum Frigii quondam Ganimedis amores arsit; et inventum est aliquid, quod 

Iuppiter esse, Quam quod erat, mallet. Nulla tam alite verti dignatur, nisi que 

poterat sua fulmina ferre. Nec mora, percusso mendacibus aere pennis Accipit 

Yliadem, qui nunc quoque pocula miscet. Invitaque Iovi nectar Iunone minis-

trat etc. Fabula que de Ganimede narratur, satis bene percipi potest ex carmini-

bus dictis, hoc addito quod Aquarii signum factus sit, Huius intentum paucis 

iudicio suo Fulgentius explicat dicens: Iovis pugnantis navali certamine, exis-

tentisque in navi, cuius aquila erat insigne, bellicam predam fuisse Ganime-

dem, Eusebius autem, in libro Temporum, non a Iove raptum, sed a Tantalo 

Frigie rege dicit, quod scriptum asserit a Phandro poeta, et ob hoc ortum bel-

lum inter Troium et Tantalum; et hinc videtur frustrari superior fabula. Sane 

secundum Leontium non frustratur. Dicit enim Tantalum ad Iovis Cretensis 

gratiam promerendam, quem impudicissimum cognoscebat, sub signis aquile  

venantem, adolescentulum rapuisse, eumque Iovi dono dedisse. Quod autem  

                                                
3 V. Romano vol. I, 1951, 302, 314, 316. Boccaccio kende waarschijnlijk 

 geen Grieks. 
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deorum pincerna factus sit, ideo dictum est, quia inter celi ymagines figuratus 

forsan ad suorum solatium eam esse dicunt, quam vocamus Aquarium, in quo 

existente sole, terra maximis ymbribus irrigatur, quarum humidis vaporibus sy-

dera pasci non nulli voluere, et sic deorum pincerna factus est. Fuit autem reg-

nante Argivis Prito4. 

 

Ganymedes was de zoon van koning Tros, een zeer schone jongeling; over hem 

schreef Vergilius aldus: temidden van prinsen vermoeit de jongeman met een 

snelle pas en met zijn speer de snelle herten in het gebied van de bladerrijke 

Ida, vurig, zichtbaar hijgend. Hem roofde Jupiter’s wapendragende vogel van-

af de Ida met gekromde klauwen omhoog, ondanks (het feit dat) de hoogbe-

jaarde wachters hun handen tevergeefs omhoog strekten naar de sterren en het 

geblaf van de honden in het luchtruim woedde etc. Ovidius heeft na Maro 

(Vergilius) het (aldus) verteld: Eens brandde de koning van de goden van lief-

de voor de Phrygische Ganymedes. Iets moest er op worden gevonden dat Jupi-

ter was (en) dat was wat hij liever wilde zijn. Zo keurde hij waardig om zich 

niet alleen te veranderen in een vogel maar ook dat hij zijn bliksem dragen 

kon. Geen getalm, met bedrieglijke vleugels doorkruist hij het luchtruim en 

schaakt de Trojaan die nog steeds tegen de zin van Iuno de beker mengt en Ju-

piter de nektar aanreikt. Het verhaal dat over Ganymedes verteld wordt kan 

tamelijk goed begrepen worden uit de geciteerde verzen. Met deze toevoeging, 

dat hij (zo) het teken Aquarius geworden is. Fulgentius legt de bedoeling hier-

van in weinig woorden uit en geeft als zijn mening: Jupiter streed in een zee-

slag die plaats vond op een schip waarvan het teken een adelaar was, (en) Ga-

nymedes was oorlogsbuit. Eusebius echter zegt in zijn boek ‘De Tijden’ dat hij 

niet door Jupiter geroofd is, maar door de Phrygische koning Tantalus, waar-

van hij verzekert dat het door de dichter Phandrus geschreven is en dat op 

grond daarvan de oorlog tussen Troje en Tantalus is ontstaan. Dit lijkt het bo-

vengenoemde verhaal tegen te spreken. Maar volgens Leontius is het waar. Hij 

zegt namelijk, dat Tantalus zich verdienstelijk wilde maken ten opzichte van de 

Kretensische Jupiter van wie hij de zeer grote zedeloosheid kende. Hij heeft 

onder het teken van de adelaar jacht op hem gemaakt en het jongetje geroofd 

en hem aan Jupiter ten geschenke gegeven. Hij (Ganymedes) is schenker van 

de goden gemaakt, dat wil het volgende zeggen, dat hij misschien temidden van 

                                                
4 V. Romano, Vol. I, 1951, 292. 
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sterrenbeelden is afgebeeld tot troost van de zijnen, zeggen ze. Wij noemen het 

(sterrenbeeld) Aquarius. Bij die zonnestand wordt de aarde besproeid met zeer 

grote regenbuien, dat de sterren door de vochtige dampen ervan tamelijk veel 

gevoed worden. Zo is hij gemaakt tot schenker van de goden. Het was tijdens 

de heerschappij van Pritus over de Argivers.  

                         
Boccaccio kan beschouwd worden als een overgangsfiguur van de Middeleeuwen naar de 

Renaissance. In deze laatste periode ontstond een cultureel klimaat waarin getracht werd 

de antieke cultuur te reconstrueren. Dit gold voor literaire teksten en eveneens voor af-

beeldingen. Goden en helden werden niet meer in harnassen en/of op toernooipaarden af-

gebeeld, maar in antieke gewaden of in hun heroïsche naaktheid. 

De verovering van Constantinopel in 1453 door de Turken leidde ertoe dat zeer veel ge-

leerden uit Byzantium naar Venetië vluchtten. Zij brachten naast talrijke antieke geschrif-

ten ook de kennis van het Grieks mee, waardoor een schat aan informatie over de oudheid 

beschikbaar kwam. Weliswaar was een groot aantal sleutelteksten eerder in Latijnse ver-

talingen of bewerkingen in kloosterbibliotheken bekend en beschikbaar. Toch betekende 

dit een impuls voor nieuw onderzoek. Zowel de Griekse als Latijnse teksten werden door 

monniken gekopiëerd en na de uitvinding van de boekdrukkunst op grotere schaal ver-

spreid. 

De belangstelling voor de Oudheid vond ook zijn weerklank in de beeldende kunst. 

Schilders zoals Jacopo Ripanda legden zich toe op het bestuderen van Romeinse over-

blijfselen, zoals de zuil van Trajanus om in het Capitool scènes uit de geschiedenis van 

Rome historisch correct te kunnen afbeelden5. Al eerder waren er beeldhouwers die grote 

belangstelling hadden voor de Oudheid en die naar Rome gingen met de bedoeling de an-

tieke overblijfselen te bestuderen die toen nog overal in de stad aanwezig waren, zoals 

beschilderd aardewerk, gemmen en kleine beeldjes, evenals sarcofagen en grafmonumen-

ten. Bouwwerken uit de Romeinse tijd zoals de Thermen waren bewaard gebleven en wa-

ren in die periode nog vrijwel intact en werden gebruikt als kerk of klooster. Bij de bouw 

van ‘nieuwe’ kerken werden vaak allerlei antieke elementen zoals zuilen hergebruikt. Zo 

wedijverde Ghiberti (1378-1455) met Brunelleschi voor de opdracht van de deuren van 

het Baptisterium in Florence. Ghiberti was een begenadigde beeldhouwer. Hij veroverde 

de opdracht. In plaats van scènes uit het oude testament werden voor deze deur scènes uit 

het nieuwe testament gekozen. De tweede deur, waarvoor Ghiberti een opdracht kreeg, 

                                                
5 H.H. Brummer & T. Janson, 1976, 83. Benedetto Bembo, lid van een Venetiaans gezantschap, 
noteerde in zijn dagboek op 30 april 1505: Na de maaltijd begaven wij ons naar de Capitolijnse 
heuvel en wat wij daar zagen dat de moeite waard is, is het paleis van de conservatoren, gedeco-
reerd met prachtige schilderingen van Jacopo Ripanda…, J.L. de Jong, 1994, 70.  
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bevatte afbeeldingen uit het oude testament. Het werk is bekend onder de naam Gates of 

Paradise en heeft door de vormgeving een grote invloed gehad en geldt als belangrijk 

monument van de humanistische kunst. Ghiberti heeft de antieke vormentaal zorgvuldig 

bestudeerd en nam elementen daaruit over en ontwikkelde op basis daarvan een eigen 

stijl die in een aantal opzichten verwant is aan de antieke stijlen (uit de diverse klassieke 

tijdsperioden) die hij onder ogen kreeg.  

De belangstelling voor oudheidkundig en archeologisch onderzoek nam vanaf de vijf-

tiende eeuw toe en mede daardoor werden allerlei belangrijke vondsten gedaan. Zo werd 

de Laokoöngroep in 1506 gevonden en rond 1546 werd de Heracles Farnese, die nu in 

Napels in Museo Nazionale staat opgesteld, ontdekt. In de ornamentiek speelden de ge-

welfdecoraties die in het Domus Aurea6 in de tweede helft van de vijftiende eeuw werden 

aangetroffen, een belangrijke rol. Deze vondsten hadden niet alleen archeologische en 

historische waarde, maar ook een stimulerend effect op kunstenaars om de antieke kunst 

te imiteren en te evenaren. Poses van afgebeelde figuren werden vaak overgenomen van 

antieke kunstwerken. Naast beelden en reliëfs speelden daarbij ook afbeeldingen op 

gemmen en munten een rol. Niet alleen de antieke vormgeving werd overgenomen, ook 

de klassieke mythologische en historische verhalen werden als uitgangspunt genomen 

voor de decoratie van openbare gebouwen en de paleizen van de belangrijke machtheb-

bers en kerkelijke gezagdragers7. Ganymedes werd soms afgebeeld als onderdeel van een 

dergelijk mythologisch programma. Vooral op de plafonds zijn talrijke Ganymedesscènes 

te vinden. 

In een belangrijk literair werk uit de veertiende eeuw, namelijk de Divina Commedia van 

Dante (omstreeks 1311)8 maakte de ik-figuur onder begeleiding van Vergilius (het eerste 

boek) een tocht door de hel.9 De tweede zang verhaalde over de tocht door het vagevuur, 

terwijl het eindpunt van de reis het paradijs is. In de tweede zang (Purgatorio), onderweg 

naar de louteringsberg, waande de hoofdpersoon zich in de rol van Ganymedes. Dante 

schreef dat hij tegen de ochtend in slaap was gevallen en dat hij werd bezocht door een 

droom. Hij zag ‘een adelaar in de lucht hangen’ en waande zich een tweede ‘Ganyme-

des’ (10-24). Eerst neigde hij ertoe te denken aan een uitverkiezing die alleen hier aan 
mensenzielen ten deel viel. De adelaar griste hem omhoog naar het vuur voorbij de 

dampkring. De verzengende rand daarvan deed Dante ontwaken (Canto 9.): 

                                                
6 Het ‘Gouden Huis’ van keizer Nero, dat tussen 64-68 na Chr is gebouwd. 
7 Zie C. Strinati & I Walter, 1995; P.A. Ramsey ed., 1982; M. Winner, 1970, 261-297; 
J. Cox-Rearick, 1984. 
8 Dante Alighieri,1977, 10. 
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e che la mente nostra, peregrina 

più da la carne e men da’ pensier presa 

a le sue vision quasi è divina, 

 

in sogno mi parea veder sospesa 

un’ aguglia nel ciel con penne d’oro 

con ‘ ali aperte e calare intesa; 

 

ed esser mi parea là dove fuoro 

abbandonati i suoi da Ganimede, 

quando fu ratto al sommo consistoro. 

 

Fra me pensava: ‘Forse questa fiede 

pur qui per uso, e forse d’altro loco 

disdegna di portarne suso in piede’. 

 

Poi mi parea che, poi rotata un poco, 

terribil come folgor discendesse, 

e me rapisse suso infino al foco       

 

Ivi parea che ella e io ardesse; 

e sì lo ‘ncendio imaginato cosse, 

che convenne che ‘l sonno si rompesse. 

 

Het uur dat onze geest, het meest vervreemd van ’t vlees, het minst ten prooi is 

aan gedachten, in zijn visioenen dan haast godgelijk- kwam ’t mij in ’n droom-

beeld voor, dat ‘k goudgevederd een adelaar zag hangen in de lucht, de vleu-

gels wijd, gereed voor haakse daling. Ik droomde dat ‘k me op de plek bevond 

waar Ganymedes de anderen moest verlaten, naar ’ t hoogst gezelschap plotse-

ling weggerukt. Ik dacht: Misschien slaat deze hier alleen maar zijn slag, is ’ t 

hem te min wel om een prooi van elders mee te voeren in zijn klauwen. Toen 

leek hij na een korte cirkelvlucht, als ’n bliksemschicht zo vreselijk, neer te flit-

sen en mij omhoog te grissen, mee naar ’t vuur. Daar leek het dat ik, mét hem  

                                                                                                                                                   
9 Een tocht naar de wereld van de gestorvenen was een bekend literair gegeven. Bij Homerus in de 
Odyssee daalde Odysseus af naar de onderwereld en in de Aeneis van Vergilius maakte Aeneas 
een dergelijke tocht onder leiding van de Sybille. 
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brandend, zozeer verschroeid werd door de droomverbeelde brand dat dit de 

slaap óm mij wel moest verbreken10. 

 

In tegenstelling tot vroegere schrijvers beschreef Dante de situatie vanuit het perspectief 

van het ‘slachtoffer’ (Ganymedes): de angst voor de adelaar en het opgetild en meege-

nomen worden door de lucht. Dante gaf daarmee een eigen perspectief aan de mythe en 

plaatste deze in een christelijke religieuze context. Daarbij sloot hij aan bij de allegori-

sche interpretatie, die binnen de christelijke wereld algemeen was geworden. De eerste 

twee regels lijken daar op te wijzen. Het gaat om een verheffing naar het ‘hogere’ in een 

neo-Platoonse betekenis. Omdat het neoplatonisme volgens de huidige inzichten essenti-

eel is voor het begrijpen van zowel de geschriften als de beeldende kunst van de Renais-

sance, volgt nu een korte schets van deze filosofische en godsdienstige stroming.  

In Florence kwam rond Marsilio Ficino11 (1433-1499) regelmatig een informeel gezel-

schap bijeen dat door onderlinge vriendschap en grote belangstelling voor het werk van 

Plato verbonden was en dat zich toelegde op wetenschap (filosofie) en cultuur. Tot deze 

groep behoorde onder andere Lorenzo il Magnifico, Christoforo Landino, Pico della Mi-

randola en Angelo Poliziano. Ficino had zich tot taak gesteld om het Platonisme door 

vertaling en commentaren toegankelijk te maken voor een groter publiek. Naast de wer-

ken van Plato ging het daarbij om de werken van Plotinus, Proclus, Porphyrius, Jam-

blichus, Pseudo-Dionysius Areopagita, ‘Hermes Trismegistos’ en ‘Orpheus’. Het doel 

was om een nieuw samenhangend systeem te creëren dat de gehele culturele erfenis uit 

het verleden omvatte en dit te harmoniëren met het christelijke geloof. Ficino baseerde 

zich enerzijds op scholastieke opvattingen over God en een eindig universum, anderzijds 

op de opvattingen van Plotinus en Cusanus, die het heelal en God als oneindig be-

schouwden12.  

Het universum is, in de opvatting van Ficino, niet gescheiden van God, maar vormt een 

geheel. Wel zijn er vier hiërarchieën (kringen) te onderscheiden: 1. mens mundana, intel-

lectus divinus sive angelicus, (zuiver geestelijk veelvoudig, onvergankelijk, statisch), 2. 

anima mundana per se mobilis (het betreft de hemelse of translunaire regionen: het em-

pyreum, de sfeer der vaste sterren en die der zeven planeten, die uit zich zelf bewegen), 3. 

het rijk der natuur (de aardse wereld) dat vergankelijk is en in beweging is door de spiri-

                                                
10 Dante Alighieri, ed. en vert. R. Brouwer, 2001, 148, 151, 153. 
11 De volgende opmerkingen zijn gemaakt naar aanleiding van Marsilio Ficino, Platonic Theology, 
vol. 1, 2; J. Hankins e.a. , 2002, 3 e.v. 
12 Plotinus spreekt in dit verband van het onuitsprekelijke, absolute Ene. Cusanus spreekt over het 
samenvallen van tegendelen (coincidentia oppositorum). Ficino: God is eenvormig en veelvormig 
(uniformis et omniformis). 
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tus mundanus (een verbinding tussen vorm en stof) en (4) het rijk van de materie (dat 

vorm noch leven bezit). 

De verschillende hiërarchieën worden onderling verbonden door een circuitus spiritualis, 

die er voor zorgt dat er een ononderbroken stroom van bovennatuurlijke energie van bo-

ven naar beneden stroomt en weer omhoog. Daardoor deelt de wereld in de splendor di-

vinae bonitatis. Zoals het universum is samengesteld uit de stoffelijke wereld (natuur) en 

het immateriële rijk (boven de kringloop van de maan), zo bestaat de mens uit lichaam en 

ziel13. Het lichaam vormt het stoffelijke deel en de ziel begeleidt slechts de stof. De unie-

ke plaats van de mens is het gevolg van zijn met rede begaafde ziel, die deel heeft aan het 

goddelijke, waardoor hij kan doordringen tot het rijk van de eeuwige waarheid en 

schoonheid. Twee wegen tot gelukzaligheid in het aardse leven staan daartoe open: vita 

activa of vita contemplativa14. 

Volmaakt geluk is slechts iets voor zeldzame momenten, wanneer contemplatie tot extase 

rijst. Dan maakt de geest, ‘ ziende met onstoffelijk oog’ zich niet alleen los van het li-

chaam, maar ook van de zinnen en de verbeelding en wordt werktuig van het goddelijke 

(verg. furor divinus, furor amatorius). Ficino zag geen fundamenteel onderscheid tussen 

Plato’s eros en de christelijke caritas. Liefde is de drijfveer voor de circuitus spritualis 

van God naar de wereld en van de wereld naar God. De amor divinus brengt de mens er 

toe de onzienlijke luister van de goddelijke schoonheid te schouwen. De amor vulgaris 

brengt de mens er toe in de stoffelijke wereld een gelijkenis met de goddelijke schoon-

heid te scheppen. Er bestaat echter wel een verschil in waarde tussen een ‘contemplatie-

ve’ vorm van liefde die zich van het zichtbare en bijzondere verheft tot het geestelijke en 

universele en een ‘actieve’ vorm die bevrediging vindt binnen de visuele sfeer. 

 

Vanuit de hierboven aangeduide visie heeft Christoforo Landino commentaar geleverd op 

Dante’s werk, waarbij hij de passage met de vergelijking met Ganymedes geïnterpreteerd 

heeft als een symbool van de menselijke ziel die omhoog wordt gevoerd op grond van 

goddelijke liefde.  

Nu is het de vraag, of Ganymedes in algemene zin in de beeldende kunst in deze periode 

op een dergelijke wijze geïnterpreteerd dient te worden. Panofsky meende van wel. In 

                                                
13 De ziel is verdeeld in vijf faculteiten, 1. ratio, 2. mens, intellectus humanus sive angelicus, 3. 
potentia generationis, nutritionis, augmenti, 4. sensus exterior, in partes quinque divisus, 5. sensus 
intimus atque simplex, imaginatio. 
14 Zie U. Rombach, 1991,159. Zij maakte een analyse van het werk ‘Disputationes Camaldulen-
ses’ van Landino, waarin Landino Vergilius (op grond van de Aeneis) tot Platonicus poeta uit-
roept, de geïncarneerde ziel op haar terugweg naar de goddelijke oorsprong en daarmee wordt 
Vergilius voor Landino tot drager van de neoplatoonse filosofie. 
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zijn boek Iconologische studies verbond hij het werk van Bandinelli, Titiaan15 en Miche-

langelo nadrukkelijk met het neoplatonisme. Michelangelo is in zijn jongensjaren opge-

nomen in het huis van Lorenzo de Medici en als leerling in contact geweest met Polizia-

no. Panofsky schreef dat Michelangelo’s gedichten veel platoonse ideeën bevatten. Bo-

vendien zou hij een diepgaande kennis hebben gehad van de werken van Petrarca en Dan-

te. Over Michelangelo schreef Panofsky dat hij terugschrok voor contact met zijn mede-

burgers. Over het liefdesleven van Michelangelo merkte Panofsky op dat zijn homofilie 

sterk genoeg was om gewone vormen van liefde te remmen, maar niet sterk genoeg om 

ze te vervangen. Michelangelo was, naar de mening van Panofski, van al zijn tijdgenoten 

de enige die aan het neoplatonisme niet slechts bepaalde aspecten ontleende, doch het in 

zijn geheel aanvaardde, niet zo zeer als overtuigend wijsgerig stysteem - laat staan als 

mode van de dag - maar als een metafysische rechtvaardiging van zijn eigen ik16.  

Vasari (1511-1574), een tijdgenoot, gaf een iets andere interpretatie in zijn beschrijving 

van het leven van Michelangelo. Hij schreef: Laat het niemand bevreemden dat Miche-

langelo de eenzaamheid zocht, hij was immers verliefd op zijn kunst en deze eist de gehe-

le mens met al zijn gedachten en daarom dient degene die zich in haar wenst te bekwa-

men gezelschap te mijden, want wie zich wil wijden aan de problemen van de kunst, is 

nooit alleen en heeft altijd iets om over na te denken. Zij die deze neiging naar eenzaam-

heid toeschreven aan grilligheid en excentriciteit hebben ongelijk, aangezien wie goed 

werk wil leveren zich verre moet houden van alle zorg en ergernis, want het talent wil dat 

er wordt nagedacht en dat de geest zich kan concentreren in eenzaamheid en zonder on-

gemak. Met dat al waardeerde Michelangelo de vriendschap die hij te gelegener tijd ont-

ving van tal van belangrijke personen en geleerde en vernuftige mannen, vriendschappen 

die hij ook onderhield,  

zoals bijvoorbeeld die met de grote kardinaal Ippolito de’ Medici, die zeer op hem ge-

steld was…. Hij was dik bevriend met de zeer doorluchtige kardinaal Polo, wiens talen-

ten en goedheid Michelangelo bekoorden, met kardinaal Farnese en met Santa Croce, die 

later paus Marcellus werd, met kardinaal Ridolfi, kardinaal Maffeo, monseigneur Bem-

bo, Carpi en tal van andere kardinalen, bisschoppen en prelaten17. 

In hoeverre is nu de persoon Michelangelo en de filosofisch-godsdienstige stroming van 

het neoplatonisme van belang voor het onderwerp Ganymedes? 

                                                
15 Oorspronkelijke titel: E. Panofsky, Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the 
Renaissance, 1962, vertaald door Casper de Jong: Iconologische Studies, 1994, hoofdstuk V en 
VI, 101 e.v. 
16 E. Panofsky (1962) 1994, 137. 
17 Giorgio Vasari, De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten, ed. H. van 
Veen, 1998, 371-372. 
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Michelangelo heeft een tekening gemaakt van Ganymedes die door een adelaar door de 

lucht wordt gevoerd. Deze tekening heeft een grote invloed gehad op de latere voorstel-

lingen. Panofsky heeft deze tekening in neoplatoonse zin geduid. In zijn argumentatie 

wordt de tekening van Ganymedes verbonden met de tekening van Tityos, die beide door 

Michelangelo aan Tommaso Cavalieri zijn geschonken. Volgens de uitleg van Panofsky 

symboliseerde Ganymedes de extase van de platoonse liefde: Het representeert de geest, 

die bevrijd van zijn fysieke slavernij naar de sfeer van de Olympische gelukzaligheid om-

hoog stijgt. Tityos18 daarentegen die in de onderwereld door een gier gepijnigd wordt, 

symboliseert de martelingen van de zinnelijke hartstocht die de ziel in slavernij brengt en 

haar zelfs tot beneden haar normale aardse peil verlaagt 19. De vraag is nu of Panofsky 

gelijk heeft met zijn interpretatie.  

Vasari, de tijdgenoot van Michelangelo, schreef in zijn Le vite de’più eccelenti pitturi, 

sculturi e architettori20 (eerste uitgave 1550) als volgt over de relatie tussen Michelange-

lo en Tommaso de’ Cavalieri 21: Maar verreweg het meest van allen hield hij van messer 

Tommaso de’ Cavalieri, een Romeinse edelman, voor wie Michelangelo, om hem te leren 

tekenen – want hij was jong en voelde zich sterk aangetrokken tot de kunsten – tal van 

prachtige bladen met goddelijke koppen maakte, in zwart en rood krijt, en later tekende 

hij voor hem een Ganymedes die door de vogel Zeus wordt ontvoerd naar de hemel, een 

Tityus met de gier die zijn hart aanvreet, de val van de zonnewagen met Phaëton in de Po 

en een kinderbacchanaal, stuk voor stuk heel bijzonder werk, tekeningen zoals men ze 

nimmer had gezien. …Tommaso bewaarde deze dan ook als relikwieën en soms stelde hij 

ze vriendelijk ter beschikking van kunstenaars. Ja, altijd richtte Michelangelo zijn gene-

genheid op edele, verdienstelijke, waardige personen. Want hij was voorwaar een man 

van smaak en met een juist oordeel, op ieder gebied22. 

 

De Ganymedes tekening is helaas verloren gegaan en slechts bekend door kopieën uit de-

zelfde tijd en een tekening die een eerdere versie lijkt te zijn van Michelangelo zelf. De 

twee versies van de Ganymedes tekening in het Fogg Art Museum en de Koninklijke 

                                                
18 Tityos was een reus die de godin Latona had willen verkrachten en in de onderwereld moest 
boeten: gieren pikten zijn lever uit ( Metamorphosen IV 457-458). De lever werd beschouwd als 
de zetel van de begeerte. 
19 Panofsky (1962) 1994, 167. 
20 Dit werk is in 1998 vertaald door Anthonie Kee en ingeleid door H. van Veen, zie noot 17.  
21 De Florentijnse kunstenaar Michelangelo Buonarroti (1475-1564) ontmoette de knappe en ont-
wikkelde Romeinse edelman Tommaso de’ Cavalieri in het voorjaar of zomer van 1532 gedurende 
een bezoek aan Rome. Michelangelo was toen 57 jaar oud was en Tommaso 23 jaar, aangetrokken 
door z’n exceptionele schoonheid, intelligentie, grote liefde voor kunst en bewondering voor an-
tieke sculptuur. Michelangelo’s band met Cavalieri, hoewel niet heel verschillend van die met an-
dere jonge mannen zoals Gherardo Perini en Febo di Poggio, was de meest diepgaande en duur-
zame van zijn leven. J. M. Saslow, 1986, 17. 
22 H. van Veen,1998, 371-372. 
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Collectie Windsor worden beschouwd het orgineel voldoende te benaderen om een re-

constructie mogelijk te maken. In de versie van het Fogg museum23 is Ganymedes afge-

beeld als een fors gespierde, blonde jongeman, die bezwijmt terwijl hij door Jupiter in de 

vorm van een adelaar omhoog wordt gevoerd. De enorme vogel grijpt de benen van de 

jongen in z’n klauwen en rekt z’n hals rond de borst van de jonge man in een gebaar dat 

tegelijk roerend beschermend en agressief aanvallend is. Op de grond eronder, in een veel 

lichtere ondertekening, de hond van de jonge herder naast de staf en bundel die achterge-

laten is door zijn meester. Op de achtergrond een flauwe suggestie van een kudde scha-

pen. In de Windsor versie ontbreekt de onderste helft van de compositie. 

De iconografische betekenis van de tekening in neoplatoonse en in religeuze zin heeft 

Panofsky uitvoerig belicht. Maar de mythe had ook een antieke, erotische betekenis en 

ook die betekenis zal noch Michelangelo noch zijn kerkelijke en geleerde vrienden en 

weldoeners zijn ontgaan. Michelangelo was een devote christen. Hetzelfde gold vermoe-

delijk voor zijn vrienden en weldoeners uit de hoge geestelijkheid. Maar sloot dit erotiek 

uit?24. Het maakt de indruk dat erotiek een belangrijke rol speelde. Michelangelo bood 

Cavalieri enerzijds een illustratie van erudiete klassieke verbeelding die beide mannen 

waardeerden, anderzijds gaf hij Tommaso zijn eigen versie25 van de mythe als symbool 

van zijn persoonlijke erotische gevoelens voor Cavalieri26. Het lijkt zeer waarschijnlijk, 

gezien het eruditieniveau en de bekendheid met de antieke bronnen dat de mythe van Ga-

nymedes bij het ontwikkelde publiek de gedachte aan liefde voor jongens opriep en niet 

slechts die van de ziel die ten hemel stijgt. Maar het absolute bewijs hiervoor is helaas 

niet te leveren. Overigens geldt dit eveneens voor het tegendeel.  

Een belangrijke dichter uit diezelfde kring van geleerden en kunstenaars uit Florence die 

ook verbonden was met de neoplatoonse academie, was Poliziano. 

In zijn gedichten figureert Ganymedes in Boek I van zijn Stanze per la giostra di Giulia-

no de’Medici uit 1478 in stanza 107: 

 

 

                                                
23 Stilistische analyse wijst uit dat de tekening uit het Fogg Art Museum door Michelangelo is ge-
maakt, maar niet de tekening is die aan Cavalieri is geschonken. J. M. Saslow, 1986, 19. 
24 De puriteinse opvattingen die in het bijzonder in de negentiende eeuw tot een uiterst zedige 
(overigens dubbele) moraal hebben geleid, zorgen ervoor dat de sexuele moraal in vroegere histo-
rische perioden onjuist wordt geschat. Zie J.M.W. van Ussel, 1970, 28 e.v.  
25 De wijze van weergeven van Michelangelo toont een verstrengeling van jongen en adelaar met 
een erotisch-sexuele geladenheid. Bovendien is de jongen geheel naakt weergegeven in een fronta-
le positie, waarbij de geslachtsdelen van Ganymedes niet verhuld worden. J. M. Saslow, (1986, 
39) schreef : The Ganymede drawing reveals Michelangelo’s sexual reading of the myth by depict-
ing the boy as if the eagle were physically penetrating him. 
26 Zie ook de Griekse vaasschilderingen uit de zesde en vijfde eeuw voor Chr. waarbij de erastes 
aan de eromenos een haan schenkt. Of het beeld uit Olympia, waar Zeus Ganymedes meedraagt, 
terwijl hij een haan (zijn geschenk) in handen houdt. 
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Or si fa Giove un cigno or pioggia d’oro,  

or di serpente or d’un pastor fa fede, 

per fornir l’amoroso suo lavoro; 

or transformarsi in aquila si vede, 

come Amor vuole, e nel celeste coro 

portar sospeso il suo bel Ganimede, 

qual di cipresso ha il biondo capo avinto, 

ignudo tutto e sol d’ellera cinto27. 

 

Nu eens neemt Jupiter de vorm aan van een zwaan, dan weer van een gouden 

regen, nu eens een slang, dan weer een echte herder om zijn amoureuze arbeid 

te helpen. Nu eens verandert hij zich in een adelaar, net zoals Amor het wil, 

draagt hij de mooie Ganymedes omhoog naar het hemelse gezelschap, die het 

blonde hoofd omkranst met cypres, helemaal naakt, slechts met een ceintuur 

van klimop28. 

 

Toen Poliziano zeventien jaar oud was, schreef hij in twee dagen een toneelstukje over de 

mythe van Orpheus in 400 verzen, waarbij Ovidius in een eigen versie wordt naverteld. 

De Boer schreef er over:… de Orfeo is het eerste niet in ’t Latijn geschreven tooneelstuk 

dat in plaats van een godsdienstig een profaan gegeven tot onderwerp heeft en wel een 

“fabula” uit de oudheid29. Het werd in het Italiaans geschreven, zo schreef Poliziano in 

een brief aan Messer Carlo Canale30, opdat de toeschouwers het beter zouden begrijpen. 

De opbouw is als volgt: 

a. Het begint met een annunziazione door de bode van de goden, Mercurius, waarbij de 

inhoud van het stuk kort wordt samengevat (vers 1-14) door een pastore schiavone, een 

typische figuur van het Venetiaanse carnaval die de aandacht van het publiek vraagt (vers 

15). 

b. Daarna volgt een herdersscène (vers 17-140): Tirsi heeft Euridice gezien en beschrijft 

haar schoonheid aan Aristo, die ondanks de waarschuwingen van de pastor vecchio Mop-

so verliefd op haar wordt en achter haar aan gaat. Euridice vlucht het bos in, waar zij 

door een slang gebeten wordt en sterft. 

                                                
27 Stanze di messere Angelo Poliziano cominciate per la giostra di Giuliano de’ Medici, Loescher- 
Chiantore- Torino, 1954, 51.  
28 Met dank aan drs. R. Scheffer. 
29 C. de Boer, 1927, 127. 
30 Carlo Canale is in dienst van Francesco Gonzaga, kardinaal van Mantua. N. Pirrotta & E. Po-
voledo, 1982, 4, noot 4. Text as in Neri ed., L’Orfeo e le Stanze, 33. A description of the editio 
princeps of 1494 was given by Carducci in his introduction to the 1863 edition of Le Stanze, 
l’Orfeo e le Rime lxxxii-lxxxv.  
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c. Daarop volgt een scène in de onderwereld (vers 140-260). Orpheus krijgt het doodsbe-

richt van een herder en daalt in de Hades af om Euridice terug te brengen. Zijn gezang 

maakt de duistere machten van de onderwereld mild. Hij krijgt zijn echtgenote terug op 

voorwaarde dat hij pas naar haar mag kijken wanneer zij terug zijn op aarde. Orpheus 

houdt zich niet aan dit gebod en verliest Euridice opnieuw. 

d. De bacchanaalscène (vers 261-342): Uit de hel teruggekeerd, verklaart Orpheus zich 

van de vrouwen af te keren en zich aan de knapenliefde te zullen wijden. Razende Bac-

chanten richten vervolgens een bloedbad aan waaraan Orpheus ten offer valt31. 

Poliziano’s Orfeo is in Mantua opgevoerd in 1480, met enige begeleiding van muziek. 

Het wordt beschouwd als een opera avant l’ opéra32. Monteverdi heeft ditzelfde thema 

later uitgewerkt in de gelijknamige opera. 

In Stanze Orfeo Rime volgde Angelo Poliziano de verhaallijn van Ovidius Metamorpho-

sen en is Ganymedes onderwerp in de volgende verzen (338-356): 

 

Quanto è misero l’uom che cangia voglia 

per donna, o mai per lei s’allegra o dole, 

o qual per lei di libertà si spoglia 

o crede a suo’ sembianti o sue parole! 

Che sempre è piú legger ch’al vento foglia 

e mille volte il dí vuole e disvuole: 

segue chi fugge, a chi la vuol s’asconde 

e vanne e vien come alla riva l’onde. 

Fanne di questo Giove intera fede, 

che dal dolce amoroso nodo avvinto 

si gode in cielo il suo bel Ganimede, 

e Febo in terra si godea Iacinto; 

a questo santo amore Ercole cede, 

che vinse i monstri e dal dell’Ila è vinto. 

Conforto e maritati a far divorzio, 

e ciascun fugga il femminil consorzio.33 

 

Hoe armzalig de man, die van gedachte verandert voor een vrouw 

of vreugde voor haar voelt in plaats van schrik 

of die haar toestaat z’n vrijheid te binden 

                                                
31 Zie T. Leuker, 1997, 41. 
32 N. Pirotta, E. Povoledo, 1982, 4. 
33 S. Marconi, G. Feltrinelli, 1981, 150. 
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of geloof hecht aan haar woorden of blikken, 

want zij weifelt steeds als een blad dat fladdert in de wind,  

duizend keer wil ze wel, wil ze niet: 

het komt en gaat als de golven op de oever, 

wie vlucht, wil zij ontmoeten,   

voor wie haar wil ontmoeten, houdt zij zich verborgen. 

Jupiter legt daarvan getuigenis af, 

verstrengeld in een liefdesknoop 

geniet hij in de hemel zijn mooie Ganymedes. 

Zoals Apollo, die op aarde genoot van Hyacinthus, 

zo zwichtte Hercules ook voor deze heilige liefde. 

(hij) die monsters overwon, werd overwonnen 

door (de liefde voor) Hylas. 

Troost is er voor echtgenoten: ga scheiden 

laat een ieder het vrouwelijke gezelschap ontvluchten. 

 

Zowel in één van zijn gedichten van Stanze per la giostra als in z’n toneelstukje Orfeo 

baseert Poliziano zich op de klassieke teksten waarbij een christelijke connotatie niet op 

de voorgrond lijkt te staan. 

Het thema Ganymedes kreeg niet alleen een plaats in gedichten en toneelopvoeringen, 

maar ook in de beeldende kunst. Zo maakte Correggio (Antonio Allegri) (1489/94–1534) 

in Mantua een serie schilderingen van mythologische onderwerpen in opdracht van Fede-

rigo II Gonzaga, markies en later hertog van Mantua tussen 1525 en 1534. De vier be-

kende schilderijen in de serie die de liefdes van Jupiter illustreren zijn: de roof van Zeus 

van Ganymedes, de schaking van Io, de verleiding van Danaë en van Leda (1527/28-

1531)34. Verheyen is nagegaan, waar deze schilderijen hebben gehangen in Palazzo del 

Té. Hij meent dat de Sala di Ovidio het meest voor de hand ligt35. De schildering van Ga-

nymedes36 heeft dezelfde afmeting als de schildering van Io37. Daarom mag aangenomen 

worden dat beide schilderijen naast elkaar in één ruimte hebben gehangen. De schildering 

van Ganymedes is de eerste grootschalige renaissance-interpretatie van de mythe in olie-

verf. De keuze van het onderwerp kwam wellicht niet zozeer voort uit persoonlijk inte-

                                                
34 E. R. Knauer, 1970, 61 
35 E. Verheyen, 1977, 111. 
36 De beide schilderijen (Io en Ganymedes) bevinden zich op dit moment in het Kunsthistorisch 
Museum in Wenen.  
37 De afmetingen van de schilderijen van Ganymedes en Io zijn 164 cm bij 72 cm. 
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resse van Correggio38, maar kan begrepen worden uit de open en hedonistische sfeer aan 

het hof van de opdrachtgever, waar liefde voor jongens kennelijk geen taboe-onderwerp 

was. Ganymedes is door Correggio op androgyne39 wijze afgebeeld, een schoonheidside-

aal dat geassocieerd wordt met bi- en homosexualiteit. Ganymedes is in warme, goud op-

lichtende, subtiel gemodelleerde huidtinten met lichte haardos geschilderd. Correggio 

richt de blik van de beschouwer iets boven de jongen. De donkerbruine adelaar, z’n half 

gesloten vleugels zorgen er voor dat hij op een onnatuurlijke wijze in de lucht lijkt te 

zweven, afgetekend tegen het schitterend gegradueerde blauw van de lucht. Het vormt 

een sterk contrasterende achtergrond voor de warm goudroze tonen van de huid van de 

jongen en z’n rosegekleurde cape die ongelijk omhoog fladdert en z’n achterzijde onthult. 

Op de achtergrond is een uitgestrekt terugwijkend landschap van intens blauwgroene 

heuvels afgebeeld 40. In tegenstelling tot de tekening van Michelangelo houdt de jongen 

zich aan de veren van de adelaar vast en bevinden de jongen en de adelaar zich tegenover 

elkaar, waardoor de relatie tussen de twee figuren meer lijkt op een wederzijdse omar-

ming dan op een passieve roof. De onderste beeldhelft wordt gevuld door een boom-

stronk en een witte hond die zijn kop naar de ontvoeringsscène geheven houdt. Dit ico-

nografische detail werd ook al bij Michelangelo en zijn navolgers aangetroffen en lijkt te 

verwijzen naar de beschrijving van Vergilius. Het neoplatonisme was ook in Mantua niet 

onbekend. De stijl en het symbolisme van dit beeld kunnen zowel opgevat worden als een 

ode aan de goddelijke liefde in neoplatoonse zin, als een ode aan de liefde voor een scho-

ne jongeling in de wereldse betekenis van het woord.  

Omdat het vrij moeilijk is een beeld te vormen van de wijze waarop in deze periode aan 

het hof in de diverse Italiaanse plaatsen gedacht en geleefd werd, is het wellicht goed om 

hierover een beeld te vormen aan de hand van het boek ‘Libro del Cortegiano’41 van Bal-

dassar Castiglione42. Het boek beschrijft de ideale hoveling, de evenwichtige renaissan-

                                                
38 Correggio: zijn leven lang zwoegde hij in de kunst, tot zijn ongemak maar om zijn gezin te kun-
nen onderhouden…Giorgio Vasari, vert. A. Kee, ed. en inl. H. van Veen, 1998, 198–201. 
39 J. M. Saslow komt tot deze conclusie na vergelijking met de wijze waarop Io is afgebeeld. Zij 
hebben beiden dezelfde delicate gezichtstrekken, de zacht gemodelleerde rozewitte huid en over-
vloedig blonde krullen, de gedraaide positie van het hoofd. Ook is er enige overeenkomst met het 
bekende Hellenistische beeld van de slapende Hermaphrodiet. 
40 Mogelijk is het schilderij mede geïnspireerd op een beschrijving van Statius (Thebaid 1. 548-51) 
een ekfrasis op een gouden drinkbeker: Hinc Phrygius fulvis venator tollitur alis, Gargara desi-
dunt surgenti et Troia recedit, stant maesti comites, frustraque sonantia lassant ora canes um-
bramque petunt et nubila latrant. (De bedroefde comites ontbreken echter!) 
41 Het boek was rond 1508 min of meer gereed en in 1518 verder bewerkt. Daarna werd het gele-
zen door Alfonso Ariosto en Pietro Bembo, die hem adviseerden het te laten drukken. In 1527 
werd het manuscript gedrukt door de beroemde Venetiaanse drukker Aldus Manutius, in 1528.  
42 Baldassar Castiglione werd in 1478 in een belangrijke adellijke familie bij Mantua geboren. Als 
jongeman verbleef hij in Milaan aan het hof van Ludovico il Moro, waar ook Leonardo da Vinci 
en Bramante hebben vertoefd. In 1499 trad hij in dienst van Francesco Gonzaga, condottiere van 
Mantua. Van 1504 tot 1513 diende hij aan het hof van Urbino hertog Guidobaldo da Montefeltro 
en na diens dood in 1508 Francesco Maria della Rovere. In 1513 werd hij als ambassadeur van 
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cemens die de middeleeuwse ridder en de moderne hoffelijke en geletterde liefhebber van 

schone kunsten in zich verenigt. In dit boek, dat in maart 1507 speelt aan het hof van de 

hertog van Urbino, een van de meest luisterrijke hoven van die tijd, worden gefingeerde 

gesprekken gevoerd door niet-gefingeerde personages. 

Onder leiding van de hertogin van Urbino en haar vriendin Emilia Pia brengt een uitgele-

zen gezelschap vier lange avonden door met een soort gezelschapsspel: ‘het scheppen van 

de ideale hoveling door middel van woorden’. De eerste avond gaat het gesprek over het 

hanteren van de wapens, lichaamsoefeningen en de wijze waarop de hoveling zich geliefd 

maakt, over het belang van geletterdheid, enige bedrevenheid in of belangstelling voor 

muziek, schone kunsten, de dichtkunst en de subtiele, eventueel geestige wijze waarop hij 

dient te kunnen converseren. Hij moet in ieder geval niet gekunsteld zijn, in alles een ze-

kere achteloosheid aan de dag leggen, waarmee hij verbergt hoe knap hij is en de indruk 

wekt dat niets van wat hij doet of zegt hem moeite kost. Het gaat om grazia (innemend 

gedrag) waardoor hij de gunst van de vorst verwerft, gevoel voor verhoudingen, gezond 

verstand, moed, waardigheid, tact en matigheid. Deze denkbeeldige hoveling presenteert 

zich als een moedige krijgsman, musicus, minnaar, liefhebber en beoefenaar van de belle-

terie, kunst en wetenschap, dichter, scherpzinnig en subtiele spreker. Op de tweede avond 

wordt gesproken over humor, grappen en practical jokes. De derde avond is gewijd aan 

de positie van de hofdame. Giuliano de Medici voorziet de ideale hofdame van alle denk-

bare goede eigenschappen, terwijl de vrouwenhater Gasparo Pallavicino de vermeende 

superioriteit van de man bepleit. Op de vierde avond wordt gesproken over de wijze 

waarop de hoveling de vorst dient te onderrichten en te adviseren op het pad van de 

deugd. Ook is er een lofzang van Bembo op de liefde, geinspireerd door Plato’s Symposi-

um en Phaedrus, maar in plaats van de geliefde jongen spreekt hij over de liefde van een 

man ten opzichte van een vrouw43. 

                                                                                                                                                   
Urbino naar Rome gezonden, waar hij vriendschap sloot met Rafaël, die van hem een bekend por-
tret heeft geschilderd en op wiens instigatie hij een gedetailleerde brief aan paus Leo X zond over 
de wijze waarop Romeinse oudheden konden worden gerestaureerd. Toen hertog Francesco Maria 
door de paus uit Urbino was verdreven, vertrok Castiglione naar Mantua, waar hij rustige jaren be-
leefde in gezelschap van zijn jonge vrouw Ippolita, die hij in 1516 (op haar vijftiende) gehuwd had 
en met zijn moeder. Vanaf 1519 was hij ambassadeur van Mantua in Rome. Toen zijn vrouw in 
1521 op twintigjarige leeftijd in het kraambed was gestorven, liet hij zich tot priester wijden. Van 
1524 tot zijn dood was hij voor paus Clemens VII nuntius in Spanje. Baldassar Castiglione, 
1991,8. 
43 Haakman, de vertaler van Baldassar Castiglione’s Boek van de Hoveling, formuleerde het doel 
van het boek op pagina elf aldus: pas in de tweede helft van het vierde boek komt het meest verhe-
ven doel van het hovelingschap aan de orde in Bembo’s lofzang op de liefde, in filosofische zin, 
geïnspireerd door Plato’s Symposium en het werk van de vijftiende-eeuwse Italiaanse filosoof 
Marsilio Ficino die een synthese van platonische Eros en christelijke liefde heeft bepleit. De vraag 
is echter of Bembo niet veeleer een parafrase geeft van de opvattingen van Plato in Phaedrus, 
maar dan met een geheel eigen heterosexuele interpretatie. Bembo maakt een duidelijk onder-
scheid tussen wat jongemannen is toegestaan (de lichamelijke liefde) en oude mannen (alleen 
geestelijke liefde). 
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In tegenstelling tot Machiavelli die in zijn boek Il Principe, voltooid in 1513, de vorst op 

pragmatisch cynische wijze voorhoudt hoe hij de macht kan verwerven en vooral behou-

den, is het werk van Castiglione idealistisch van toon. Machiavelli wilde vastleggen wat 

reëel, praktisch en nuttig was. Castiglione heeft de aristocratische renaissancemaatschap-

pij die de facto veel middeleeuwser was, gestileerd en geïdealiseerd. Het ging hem om 

een streven naar een leven van elegantie en rationele orde. Het was een streven naar een 

schoonheidsideaal dat het aardse een hogere en eeuwige betekenis verleende. Degenen 

die de auteur tegenwierpen dat hij een ideaal portret had geschilderd dat niet conform de 

werkelijkheid was, repliceerde hij dat hij gedwaald had in het goede gezelschap van Pla-

to, Xenophon en Cicero, die de ideale staat, de volmaakte koning en de perfecte redenaar 

hadden beschreven. Plato, Plutachus, Livius werden geparafraseerd in een geleerd betoog 

waarin de volzinnen van Cicero te herkennen zijn. De taal van Castiglione is nu eens 

klassiek en verheven, dan weer vloeiend en soepel; uiteenlopende registers van toon en 

kleur worden aangeslagen. Het is geschreven in het Italiaans met veel Latijnse of van het 

Latijn afgeleide woorden44. 

Deze auteur schetste de idealen van het hofleven in Urbino en in het bijzonder de idealen 

van de liefde. Daarin werd geen woord gerept over homo-erotiek. Weliswaar beriep de 

auteur zich op Plato, maar aan de inhoud van Symposium werd een merkwaardige hetero-

sexuele interpretatie gegeven. Homosexualiteit wordt dus kortom in dit boek ontkend of 

genegeerd. De vraag is echter welke betekenis dit heeft, afgewogen tegen de geschriften 

van Poliziano, waarin homosexualiteit (Ganymedes) wel aan de orde komt, evenals in de 

hiervoor besproken beeldende werken. 

Eenzelfde vraag naar de interpretatie kan gesteld worden bij het beeld van Ganymedes, 

dat in Florence, aan het hof van Cosimo I de Medici is gemaakt door de Florentijnse 

beeldhouwer Benvenuto Cellini45. Deze kunstenaar vervaardigde onder wel zeer bijzon-

dere omstandigheden een Ganymedes, die hij bovendien zelf beschreef in zijn autobio-

grafie, La Vita46. Cellini47 (1500-1571) was een flamboyante Florentijn en een grote be-

wonderaar van zijn oudere stadsgenoot Michelangelo, met wie hij een aantal persoonlijk-

                                                
44 Het boek Il libro del Cortegiano is in 1534 in het Spaans vertaald, in 1537 in het Frans, in 1561 
in het Engels (meer dan twintig uitgaven) en in 1662 in het Nederlands. In 1590 is het boek in 
Spanje op de Index geplaatst van door de Kerk verboden boeken. 
45 Het beeld bevindt zich in Museo Nazionale Bargello in Florence. 
46 Van 1558 of iets later is Cellini begonnen zijn autobiografie te dicteren gedurende een periode 
van huisarrest wegens een veroordeling voor sodomie. Door dit werk is het mogelijk een relatie te 
leggen tussen zijn leven en zijn werk. Cellini is vooral beroemd geworden door zijn beelden van 
Perseus, Danae, Jupiter en Mercurius. Het leven 1500-1571 van Benvenuto Cellini Florentijn 
door hem zelf verteld, inleiding en vertaling H. van Dam-van Isselt en C. van Schendel, 1969, 22.  
47 Vasari typeerde Cellini: spirited, proud, vigorous, most resolute and truly terrible. Tot zijn 45e 

jaar bleef hij nooit langer dan vijf jaar op dezelfde plaats. Ongenoegen over betaling of arbeidsom-
standigheden maar ook vaak beschuldigingen van criminele activiteiten (doodslag) waren de ach-
tergrond. 
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heidstrekken deelde (terribilità) alsmede zijn passie voor jonge mannen48. Cellini recon-

strueerde in 1546 een antieke torso in opdracht van Cosimo I de’ Medici, hertog en later 

groothertog van Toscane, tot een voorstelling van Ganymedes. Cellini beschreef de situa-

tie in zijn dagboek als volgt: 

Un giorno di festa in fra gli altri me n’andai in Palazzo dopo ’l desinare, e giun-

to in su la sala dell’Oriolo, viddi aperto l’uscio della guardaroba, e appressato-

mi un poco, il Duca mi chiamò, e con piacevole accoglienza mi disse: - Tu sia 

’l bevenuto: guarda quella cassetta, che m’ha mandato a donare ’il signore Ste-

fano di Pilestina; aprila e guardiamo che cosa l’è—. Subito apertola, dissi al 

Duca: - Signor mio, questa è una figura di marmo greco ed è cosa maraviglio-

sa: dico che per un fanciulletto io non mi ricordo di avere mai veduto fra le an-

ticaglie una cosí bella opera, né di cosí bella maniera; di modo che io mi offe-

risco a Vostra Eccelenzia illustrissima di restaurarvela e la testa e le braccia, i 

piedi. E gli farò una aquila, acciò che e’ sia battezzato per un Ganimede. E se 

bene e’ non si conviene a mme il rattoppare ’le statue, perché ell’è arte da certi 

ciabattini, i quali la fanno assai malamente; imperò l’eccellenzia di questo gran 

maestro mi chiama asservirlo—Piacque al Duca assai che la statua fussi cosí 

bella, e mi domandò di assai cose…49. 

 

Zo ging ik op een feestdag na het middagmaal naar het paleis en in de zaal van 

de klok gekomen, zag ik de deur van de garderobe openstaan. Toen ik naderbij 

kwam, riep de hertog me en begroette me allervriendelijkst met: ‘wees welkom. 

Kijk eens naar die kist, die Messer Stefano van Palestrina me ten geschenke 

heeft gestuurd; maak hem open en laten we zien wat erin zit’. Nauwlijks had ik 

hem geopend, of ik zei tegen de hertog: 

‘Mijnheer, dat is een beeld van Grieks marmer en een prachtig stuk: ik kan me 

niet herinneren ooit zo’n fraai antiek beeld van een jongen in een zo volmaakte 

uitvoering te hebben gezien. Daarom bied ik uwe doorluchtige hoogheid mijn 

diensten aan om het voor u te restaureren en er de ontbrekende kop, armen en 

voeten bij te maken. Ik zal het ook een adelaar geven; dan kan het tot Ganyme-

des gedoopt worden. Het oplappen van antieke beelden is weliswaar niets voor 

mij - het is een vak van schoenlappers die het nog slecht doen ook - maar het 

                                                
48 Cellini had zowel relaties met mannen als met vrouwen (verg. zijn levensbeschrijving in La Vi-
ta). 
49 Benvenuto Cellini, La Vita, Libro Secundo, Capitolo LXIX, a cura di G.D. Bonino,1973, 412-
413. 
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talent van deze grote meester roept mij hem te dienen’. De hertog was opgeto-

gen dat het beeld zo mooi was en stelde mij tal van vragen50…  

 

Cellini heeft het hoofd, de armen en de voeten en een adelaar toegevoegd en er een voor-

stelling van Ganymedes van gemaakt. Oorspronkelijk stond het beeld bij de toegang van 

het Pitti paleis. De draperie op de grond en de bundel onder de linkervleugel van de ade-

laar tonen dat Ganymedes en de adelaar zich nog op de grond bevinden. Het beeld geeft 

de suggestie dat we getuigen zijn van een imaginair spel van verleiding tussen de adelaar 

en Ganymedes, voorafgaand aan de tocht naar de Olympus. De voorstelling roept remi-

niscenties aan Romeinse beelden op. Toch bezit dit beeld details die in de voorgaande 

sculpturen niet worden aangetroffen. De naakte jongen heft z’n rechterhand op waarin hij 

een vogeltje houdt, alsof hij daarmee de adelaar plaagt. Ganymedes buigt z’n hoofd naar 

beneden naar de veel kleinere adelaar die z’n nek naar boven strekt om de blik van Ga-

nymedes te beantwoorden. Roerend is het gebaar waarmee Ganymedes met een vinger 

van zijn linkerhand de halsveren van de adelaar kietelt51  

 

Tijdens het Concilie van Trente, dat tussen 1545 en 1563 bijeenkwam, werden drastische 

maatregelen genomen om de kerkelijke kunst te reglementeren. Religeuze kunst diende 

vooral een propagandistische functie te vervullen ten aanzien van het geloof. Alle zaken 

die zouden kunnen afleiden van het juiste christelijke sentiment, zoals bijvoorbeeld paga-

ne mythologische voorstellingen en wellustige naakten, dienden verwijderd te worden. 

De artistieke rol van heidense mythologie in het algemeen en van Ganymedes in het bij-

zonder werd diepgaand veranderd door de geest van deze beweging. 

Hoewel het Concilie zich primair bezighield met kerkelijke kunst, hadden deze maatrege-

len ook gevolgen voor de niet-kerkelijke kunst. In 1564 verordonneerde paus Pius IV bij-

voorbeeld Daniele da Volterra om draperieën aan te brengen over de naakten van het 

Laatste Oordeel van Michelangelo. Dit proces van reglementering en inperking van de 

artistieke vrijheid ging voort onder leiding van Pius V.  

Toch zijn er nog schilderijen vervaardigd waarop Ganymedes is afgebeeld. Zo schilderde 

Battista Franco in 1555 een Allegorie van de strijd van Montemurlo. Het schilderij ver-

wijst naar gebeurtenissen uit het jaar 1537, toen Cosimo op de leeftijd van 18 jaar zijn 

hertogelijke rechten moest bevechten tegenover een rivaliserende coalitie. Cosimo over-

won zijn tegenstanders met behulp van keizer Karel V. De afbeelding van Ganymedes op 

                                                
50 Het leven van Bevenuto Cellini, vertaling uit het Italiaans (van La Vita) en van aantekeningen 
voorzien door door H. Van Dam en C. van Schendel, 1969, 351-352. 
51 Enige voorbeelden uit de Romeinse beeldhouwkunst met de voorstelling van Ganymedes en de 
adelaar naast elkaar afgebeeld, zullen wellicht Cellini bekend zijn geweest. Een van de in de zes-
tiende eeuw gedocumenteerde beelden stond in Rome waar Cellini voor de paus werkzaam was. 



 100 

deze schildering heeft een politieke connotatie. Boven een landschap gevuld met naakte 

en semi-naakte strijders met geheel op de achtergrond Florence heeft Battista Franco een 

exacte copie van de roof van Ganymedes van Michelangelo geschilderd. De adelaar en 

Jupiter (in zijn wereldse vorm: de keizer) symboliseren de goddelijke genade die Cosimo 

ten deel is gevallen waardoor hij de overwinning heeft behaald.  

Tot in de zeventiende eeuw is Ganymedes afgebeeld in de Italiaanse kunst. Na 1600 nam 

het aantal afbeeldingen in Italië sterk af, terwijl het thema populairder werd in de noorde-

lijke landen. Hoewel de erotische afbeeldingen van de mythe gedurende de zeventiende 

eeuw in Europa bleven bestaan, neutraliseerde de meerderheid van de afbeeldingen de 

erotiek door de leeftijd van Ganymedes te reduceren tot die van een kind. Zo werd Ga-

nymedes bijvoorbeeld afgebeeld op de rug van de adelaar, terwijl hij zijn armen rond de 

vogel heeft geslagen. In het volgende hoofdstuk wordt deze ontwikkeling nader toege-

licht. 

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de veranderingen die plaatsvonden in de Renaissance in 

Italië. Zowel in de literatuur als in de beeldende kunst ontstond een grote belangstelling 

voor de oudheid. Boccaccio kan in dit verband beschouwd worden als een overgangsfi-

guur. In zijn werk Genealogia Deorum Gentilium verzamelde hij de teksten over Gany-

medes van Vergilius, Ovidius, Fulgentius, Eusebius en Leontius. Zijn tijdgenoot Dante 

maakte in de Divina Commedia in de tweede zang (Purgatorio) een vergelijking tussen 

de opwaartse vlucht van de adelaar met de hoofdpersoon naar het vuur en de tocht naar 

de Olympus door Ganymedes. Bij Dante is het de reis naar de hemel, die aan (sommige) 

mensenzielen ten deel valt en wordt de mythe in een christelijk religieuze zin geïnterpre-

teerd. In dezelfde periode creëerde Marsilio Ficino een samenhangend filosofisch sys-

teem, het neoplatonisme, waarbij de opvattingen van Plato verbonden zijn met het chris-

telijke geloof. Ficino had een kring van denkers en kunstenaars om zich heen waaronder 

de dichter Poliziano. In het werk van Poliziano figureerde Ganymedes in een van zijn ge-

dichten van Stanze per la giostra en in een in het Italiaans geschreven toneelstukje Orfeo. 

Poliziano baseerde zich op de klassieke mythe en de antieke interpretatie daarvan, waar-

bij de christelijke connotatie niet op de voorgrond stond. 

De voorbeelden uit de beeldende kunst uit deze periode, zoals de tekening van Michelan-

gelo, het schilderij van Corregio en het beeld van Cellini tonen aan dat de erotische rela-

tie tussen Zeus in de vorm van een adelaar en Ganymedes in de kunstwerken centraal 

staat. Het schilderij Allegorie op de strijd van Montemurlo van Battisto Franco gaat een 

stap verder: de afbeelding van Ganymedes en de adelaar boven het strijdtoneel symboli-

seert de goddelijke genade die Cosimo ten deel is gevallen en verheerlijkt de overwinning 
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Cosimo op zijn tegenstanders. Door de context is de betekenis van de afbeelding geheel 

veranderd. In plaats van een erotische betekenis of een neoplatoonse heeft het een poli-

tieke betekenis gekregen. 

In het hoofdstuk is de veranderde mentaliteit in deze periode geschetst die tot uitdrukking 

is gekomen in de voorstellingen van Ganymedes die in deze periode gemaakt zijn. Uit het 

literaire werk van Poliziano en de afbeeldingen van Michelangelo, Correggio, Cellini en 

in mindere mate van Battisto Franco, komt naar voren dat er een grotere tolerantie was 

ontstaan ten opzichte van de homosexuele liefde. Een eenduidige neoplatoonse interpre-

tatie van dergelijk werken ligt daarom niet voor de hand. Kunstenaars en hun intellectuele 

en veelal kerkelijke opdrachtgevers bezaten vermoedelijk voldoende geestelijke autono-

mie om de dogma’s van het geloof, in het bijzonder de afwijzing van homosexuele ero-

tiek, te relativeren. 

 




