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Hoofdstuk VII   Ganymedes en de Nederlanden 
 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst aandacht besteed aan de wijze waarop het werk van Ovidius 

en in het bijzonder de Metamorphosen in de Nederlanden bekend is geworden. Ook de 

bewerking die Dirc Potter maakte van de Metamorphosen komt daarbij aan de orde. 

Daarna wordt een analyse gegeven van de beeldtraditie die bij de illustraties van de my-

the van Ganymedes een rol heeft gespeeld. Vervolgens wordt in het kort ingegaan op de 

maatschappelijke situatie in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden die de context 

vormde voor de zeventiende-eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse schilders. Tenslotte 

worden de mythologische schilderijen besproken die de mythe van Ganymedes tot on-

derwerp hebben van de Nederlandse schilders Nicolaes Maes, Kerstiaen de Keuninck, 

Peter-Paul Rubens en Rembrandt van Rijn.  

 

Ovidius in de Nederlanden 

Naast Vergilius, die in de Middeleeuwen zeer bewonderd werd, behoorde Ovidius tot de 

uitverkoren literatuur van het middeleeuwse publiek in de Nederlanden. Zo werden bij-

voorbeeld in de dertiende eeuw in de abdij Bloemhoff in Wittewierum de werken van 

Ovidius bewaard die de eerste abt Emo (1209-1237) en zijn broer gedurende hun studie-

jaren in Parijs en Oxford hadden overgeschreven1. Dit waren in die periode in de Neder-

landen ongetwijfeld niet de enige exemplaren van de werken van Ovidius.  

De Metamorphosen van Ovidius en de Aeneis van Vergilius hadden invloed op de litera-

tuur in de volkstaal. Zo komen in het werk van Dirc Potter2 (± 1411-12) der Minnen Loep 

verschillende liefdesavonturen voor die aan beide werken ontleend zijn, zoals de geschie-

denis van Jason en Medea, Dido en Aeneas en Theseus en Ariadne. Dirc Potter heeft de 

vertellingen met grote vrijmoedigheid bewerkt en hij gebruikte de verhalen als illustraties 

bij zijn theoretische uiteenzetting over de goede en gheoerlofde minne tegenover de 

ghecke en ongheoerlofde minne3. Bij de ongeoorloofde liefde besprak Potter homosexua-

liteit in de volgende regels: 

 

                                                
1 A.W. Wybrands, 1969, 78. 
2 In de Blome der doechden verwijst Potter naar zijn vroeger geschreven Der minnen loep en zegt 
erbij dat hij dit laatste werk in Rome heeft geschreven. Als deze informatie betrouwbaar is, dan is 
dit vermoedelijk tussen februari 1411 en begin mei 1412 geweest, toen hij als ambtenaar met een 
diplomatieke missie op reis was voor de graaf van Holland. Zeker is dit echter niet. Werkgroep 
van Utrechtse Neerlandici, 1983, 17. 
3 Werkgroep van Utrechtse Neerlandici, 1983, 40. Als vijfde categorie werd melding gemaakt van 
sexuele relaties met joden en heidenen. De kerk verbood volgens canoniek recht een huwelijk met 
joden en heidenen op straffe van de vuurdood. Werkgroep van Utrechtse Neerlandici, 1983, 34.  
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Die eerste is den naturen teghen, 

Daer om soe heeftse God versleghen 

Menich ende menigherhande 

Mit vier, mit sulfer ende mit brande. 

Vijff steden dede Hi versincken, 

Om datmens lange soude ghedincken 

Ende anxte draghen voer die plaghe4. 

 

Vervolgens behandelde hij sonde teghen nature waarbij hij refereerde aan Pasiphaë en de 

stier en Farssan en de hinde, daarna ongeoorloofde relaties binnen familieverband5, 

waarbij hij onder andere Phaedra en Hippolytus, Myrrha en Cinyras en Loth en zijn 

dochters aan de orde stelde. 

Voor de bewerking van Potter van de Metamorphosen was er in Duitsland een volledige 

vertaling van de Metamorphosen verschenen die gemaakt was door Albrecht von Halber-

stadt6 (± 1210), die (in de oorspronkelijke versie) slechts in fragmenten is overgeleverd. 

Een gemoderniseerde versie uit de zestiende eeuw is verschenen van de hand van Iörg 

Wickram7 met houtsneden van Virgil Solis naar de prenten van Bernard Salomon.  

 

De iconografie van Ganymedes ten noorden van de Alpen 

In de iconografie van de Ganymedes mythe ten noorden van de Alpen is er een beeldtra-

ditie waarbij Ganymedes op de rug van de adelaar werd afgebeeld. Voorstellingen waar-

bij Ganymedes onder de adelaar hangt, worden zelden aangetroffen. Deze voorstelling 

lijkt terug te gaan op de Romeinse voorstelling die gevonden is in Domus Aurea in Rome. 

Vanaf ongeveer 1480 zijn de wandschilderingen van dit vroegere paleis van Nero bezocht 

door kunstenaars door neer te dalen in de grotten om met een kaarsje de voorstellingen te 

bekijken en te schetsen. Via prenten en boekillustraties is vermoedelijk deze wijze van 

representatie doorgegeven. 

Als illustratie bij de Emblemata van Andrea Alciati, gepubliceerd in 1531 en daarna vaak 

herdrukt, wordt Ganymedes afgebeeld als symbool van het verlangen naar God. De hout-

snede van het kind Ganymedes dat zich op de rug van de adelaar bevindt, wordt toege-

licht met de spreuk In Deo laetandum. In een latere editie van hetzelfde werk van Alciati,  

                                                
4 Wel deelde de auteur onmiddellijk hierna nog mee dat men in Italië deze ‘zonde’ homosexuali-
teit dagelijks doet, maar dat is niet meer dan een opstapje tot een invectieve uitweiding over de al-
gehele verdorvenheid van Italiaanse mannen, Werkgroep van Utrechtse Neerlandici, 1983, 24. 
5 De kerk verbood huwelijken tot de vierde graad van verwantschap, dat wil zeggen ook huwelij-
ken tussen neven en nichten. 
6 B. Rücker, 1997, 13 e.v. 
7 B. Rücker, 1997, 93 e.v. 
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gedrukt tussen 1548 en 1551, is het werk geïllustreerd met minder eenvoudige houtsne-

den waarin een groot aantal elementen zijn overgenomen van de wijze waarop Michelan-

gelo Ganymedes en de adelaar heeft uitgebeeld. De adelaar met zijn vleugels gespreid, 

wordt frontaal getoond. Ganymedes wordt niet afgebeeld als een kind, maar als een (vol-

wassen) jongeman, die op identieke wijze als bij Michelangelo tot een complexe eenheid 

met de vogel versmolten is. De frontale aanblik is echter veranderd in een zijwaarts aan-

gezicht8 en de scène is aangevuld met een hond die blaft9. 

Antonio Tempesta gebruikte bij zijn afbeelding van de mythe van Ganymedes in de Me-

tamorphosen van Ovidius die in 1606 is verschenen niet Michelangelo’s afbeelding, maar 

moderniseerde het vroegere schema van de eerste Alciati uitgaven, waarop een op een 

adelaar rijdend jongetje is afgebeeld. Saslow merkte naar aanleiding van deze afbeelding 

op dat de iconografie met betrekking tot Ganymedes in Noord-Europa te typeren is als in-

fantilisering. De protagonisten werden zeer jong afgebeeld, dat wil zeggen als kinderen. 

Daarbij gaat het om een fenomeen dat al aan het eind van de zestiende eeuw in Italië te 

vinden is en zich in Noord-Europa versterkt voortzette10. 

 

De invloed van de Renaissance en de ontwikkelingen in Italië 

De invloed van de Renaissance en de belangstelling ervoor elders in Europa, in het bij-

zonder voor de ontwikkelingen in Italië, had ook invloed in de Nederlanden. Geschriften 

van antieke schrijvers in de vorm van gedrukte boeken werden uit Italië geïmporteerd en 

vormden ook in de Lage Landen een stimulans voor de studie van de Oudheid. Ook de 

Italiaanse schilderkunst en de antieke beelden oefenden invloed uit op de Zuid- en 

Noord-Nederlandse schilders. Een aantal schilders zoals Jan Gossaert bezocht Italië. Hij 

deed dit in het gevolg van Philips van Bourgondië. Volgens Lodovico Guicciardini was 

hij verantwoordelijk voor de introductie van mythologische naakten in de Nederlanden11. 

 

Na het Concilie van Trente en de Contrareformatie 

Na het Concilie van Trente en de daarop volgende Contrareformatie (zie voorgaand 

hoofdstuk) was de markt voor schilderijen geheel veranderd. In de Zuidelijke Nederlan-

den had de Contrareformatie tot gevolg dat er streng werd toegezien op de schilderingen 

                                                
8 De prent werd kuiser door deze ingreep in het ontwerp van Michelangelo en associeert minder 
aan erotiek. 
9 De scène lijkt te verwijzen naar de beschrijving van Vergilius in de Aeneis 5.260. 
10 J.M. Saslow, 1986, 185. 
11 A. Tamvaki, 2001,113. Ook Jan van Scorel (1495-1562) bezocht Venetië en Rome. Een decen-
nium later bezochten drie van van Scorel’s leerlingen eveneens Italië: Maarten van Heemskerck 
(1498-1574), Lambert Sustris (ca. 1510/15–na 1591?) en Herman Posthumus (1512/13-
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voor kerken en kloosters, zodat de afbeeldingen slechts de gelovigen zouden versterken 

in hun geloof en werden ‘afgoderij’ en ‘heidense’ elementen uit de schilderingen geban-

nen. Voor de kunstenaars in de Noordelijke Nederlanden betekende het, vooral na de 

Beeldenstorm (1566), dat openbare opdrachten voor schilderingen en beeldhouwwerk 

voor katholieke kerken en kloosters wegvielen en kunstenaars als het ware verplicht wa-

ren naar nieuwe afzetmarkten te zoeken. In de protestantse kerken was er weinig werk 

voor kunstenaars, op het beschilderen van de nieuwe monumentale orgels na. In de Zui-

delijke Nederlanden was er een afzetmarkt rond adellijke personen en het hof. Bovendien 

was er in de handelssteden een internationaal gezelschap van rijke kooplieden, vooral uit 

Spanje en Italië. In de Noordelijke Nederlanden waren het vooral openbare instanties en 

rijke burgers die opdrachten gaven. Mythologische en historische voorstellingen lagen 

daarbij goed in de markt. Zo blijkt uit boedelinventarissen van burgerwoningen uit Ant-

werpen dat het overgrote deel van de schilderijen in de boedels religieuze voorstellingen 

tot onderwerp had. In ongeveer een derde deel van de boedels waren er ook één of twee 

mythologische werken aanwezig12. 

Het onderwerp van de roof van Ganymedes komt in de Vlaamse en Hollandse schilder-

kunst slechts sporadisch voor.  

 

De Ganymedes schilderijen van Nicolaes Maes 

Een uitzondering vormde het werk van Nicolaes Maes waarin het thema meerdere malen 

is aangetroffen. Negen schilderijen zijn er van Nicolaes Maes13 bekend waarin hij een 

jongetje dat als Ganymedes is verkleed, afbeeldde. In een aantal schilderijen verschijnt 

het jongetje Ganymedes samen met zijn als Diana en Flora uitgedoste zusters of samen 

met een als Apollo verkleed broertje14. 

Saslow interpreteerde de kinderen die door Nicolaes Maes als Ganymedes waren afge-

beeld als overleden kinderen. Het zou gaan om portretten ter nagedachtenis aan kinderen 

wier ziel naar de hemel is opgestegen. Ganymedes is, zo schrijft Saslow, in the end 

adapted for the glorification of individual deceased children15. 

                                                                                                                                                   
1566/1588). Eenzelfde reis maakten Pieter Breughel I (1525-1569) (o.a. van De val van Icarus) en 
Jan Breughel I (1568-1625). 
12 Het betreft de gepubliceerde inventarissen voor de jaren 1600-1649. Het tafereel dat veruit het 
best vertegenwoordigd was, was het Oordeel van Paris. N. de Poorter, 2001, 84.  
13 Nicolaes Maes (1634–1693) wordt beschouwd als een van de meest begaafde leerlingen van 
Rembrandt, L. Krempel, 1998. 
14 G. Kempter, 1980, 83. Kempter komt bij vergelijking van de schilderijen tot de conclusie dat de 
schilder in zijn atelier een soort requisitenbestand moet hebben gehad om zijn modellen aan te 
kleden. Diezelfde hoed met veren, nu eens op het hoofd van een‘Ganymedesje’, dan weer bij een 
‘Ceresje’. De boog, soms in handen van kleine ‘Diana’, dan weer bij mini ‘Apollo’. De auteur in-
terpreteert de schilderijen als portretten.  
15 J. M. Saslow, 1986, 190-191. 
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Kempter ontdekte op een van de schilderijen in een wolk achter de boom aan de rechter 

beeldrand nog een gevleugeld kind waarvan zij vermoedde dat het om een vroeg gestor-

ven kind ging16. Een van de schilderijen,17 Portret van vier kinderen als mythologische 

figuren, toont een gestorven jongetje, gezeten op een zwarte adelaar die lijkt op te stijgen. 

Een ouder jongetje grijpt het been vast van het weggevoerde kind in een laatste poging 

om het gestorven jongetje te behouden voor het aardse leven. Op dit schilderij is het over-

leden jongetje geportretteerd met zijn nog levende broertjes en zusje. Het broertje is uit-

gedost als Adonis met pijl en boog en het zusje als Pomona of Hebe. Er is dus een zekere 

overeenkomst tussen de wijze waarop Nicolaes Maes Ganymedes afbeeldde en de wijze 

waarop Ganymedes in de Romeinse tijd, in het bijzonder in de tweede eeuw na Chr. te 

vinden was op grafstenen en sarcofagen, waarbij het vooral ging om het voortleven na de 

dood in een bovenaardse wereld. 

 

Kerstiaen de Keuninck: Ganymedes in een landschap 

Ook Kerstiaen de Keuninck heeft een schilderij18 gemaakt met de titel Landschap met de 

roof van Ganymedes19. De nadruk in het schilderij ligt op het landschap met ruige en wil-

de rotspartijen ter linkerzijde en een brede vallei ter rechterzijde. Ganymedes is klein af-

gebeeld, zittend op de rug van een grote vogel met wapperende rode sjerp hoog in de 

lucht in het midden van het schilderij. Een jager en zijn hond slaan het tafereel gade, 

evenals enkele kleine menselijke figuren in het landschap. De Keuninck staat vermoede-

lijk in zijn weergave van Ganymedes in de traditie van Alciati en de prenten van het Do-

mus Aurea in Rome. De afbeelding verwijst tevens naar de beschrijving van Vergilius. In 

de Aeneis worden immers de jager en de hond genoemd. Dit zou kunnen betekenen dat 

Kerstiaen de Keuninck ofwel de tekst van Vergilius kende, of zich baseerde op de beeld-

traditie die deze tekst centraal stelde. 

 

 

 

 

                                                
16 G. Kempter, 1980, 183. 
17 Doek 103,5 bij 124,5, 1674, Dordrechts Museum, (1674) inv. Nr. DM 972/467, afb. P. Schoon 
& S. Paarlberg red., Griekse Goden in de tijd van Rembrandt en Rubens, 2001, 251. (Zie eveneens 
de website van het Dordrechts Museum). 
18 Over de datering van dit schilderij is geen overeenstemming. Sommige kunsthistorici menen dat 
het vroeg in de carrière van Keuninck gedateerd moet worden, anderen menen later in zijn carri-
ère. Op grond van de overeenkomst van de afbeelding van Ganymedes met de gravure van Anto-
nis Tempesta, die in 1606 in Amsterdam is uitgegeven, lijkt een datering na 1606 meer voor de 
hand te liggen. 
19 Kerstiaen de Koninck: Landschap met de roof van Ganymedes (rond 1606) Paneel 69× 121.5, 
Keulen, Wallraf Richartz Museum inv. nr. 1679. 
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Rubens en zijn mythologische werken 

Peter Paul Rubens20 (1577-1640) heeft een niet te overschatten invloed gehad op de ze-

ventiende-eeuwse Antwerpse schilderkunst. Hij drukte een stempel op de kunstproductie 

van zijn omgeving. Dit was het gevolg van zijn uitzonderlijke kwaliteiten en inventiviteit. 

Bovendien bezat hij een grondige kennis van de antieke bronnen. Afgezien van de reek-

sen en programma’s (de Pompa Introïtus, de Achilles reeks en de opdrachten voor Filips 

IV zijn er in Rubens’ oeuvre nog een honderdtal mythologische onderwerpen (een hon-

derdveertigtal composities) op schilderijen afgebeeld.21 Van geen van deze schilderijen is 

de oorspronkelijke bestemming bekend. In enkele passages uit Rubens’ briefwisseling is 

sprake van mythologisch werk dat hij op eigen initiatief heeft vervaardigd en aan moge-

lijke kopers heeft aangeboden, maar deze werkwijze werd niet noodzakelijk steeds ge-

volgd. De aanleiding voor het kiezen van een bepaald mythologisch onderwerp is moei-

lijk vast te stellen en bovendien is onduidelijk op grond waarvan Rubens nu eens de 

voorkeur gaf aan de versie van de ene auteur en dan weer aan die van een andere auteur. 

Waarschijnlijk speelden hierbij zowel iconografische elementen als de picturale moge-

lijkheden een rol. Zo konden decoratieve elementen (zoals bij de Achillesreeks) of drama-

tische elementen (zoals bij de schilderijen voor de Torre de la Parada) een rol spelen, 

maar ook konden spectaculaire compositorische mogelijkheden (zoals bij de Val van 

 Phaëthon)22 of de ingenieus uitgebalanceerde harmonie (zoals bij de Roof van de dochter 

van Leucippus) doorslaggevend zijn geweest. De mythologische thematiek bood ook 

ruimschoots de mogelijkheid om naast idyllische landschappen, dieren en planten, naakt-

figuren uit te beelden met de perfecte proporties van antieke goden en helden. Rubens23 

baseerde zich in zijn werk niet alleen op de antieke kunst, maar ook op het werk van Ita-

                                                
20 Rubens’ vader, Jan Rubens, was een bekende en gefortuneerde Antwerpse jurist die zijn doctor-
graad in Rome in 1554 had verworven. Zelfs in zijn zichzelf opgelegde exil als calvinist in Keulen 
leefde hij nog als een edelman. Na een dramatisch aflopende liefdesaffaire met de vrouw van Wil-
lem van Oranje die bijna in gevangenschap eindigde, verzoende hij zich met zijn vrouw Maria Py-
pelincks, waarna Peter Paul werd geboren in 1577. De jonge Rubens werd Luthers gedoopt, maar 
werd later Katholiek. Hij bracht zijn eerste schooljaren door in Keulen. Twee jaar na de dood van 
zijn vader in 1598, keerde de weduwe met haar kinderen terug naar Antwerpen, waar hij de beste 
school van de stad bezocht, samen met Balthasar Moretus (de latere beroemde uitgever en druk-
ker). De leraar Verdonck onderwees hen in het Vlaams, Latijn en Grieks. Het curriculum bevatte 
o.a. Cicero, Vergilius, Terentius en Plutarchus. W. Stechow, 1968, 4. 
21 Daarbij gaat het alleen om de zuiver mythologische afbeeldingen en niet om allegorieën met 
Olympische goden. 
22 N. de Poorter spreekt in dit verband ten onrechte van ‘een bizarre’ tour de force’, 2001, 77. In 
P. Schoon & S. Paarlberg, Griekse Goden en Helden in de tijd van Rubens en Rembrandt. 
23 Rubens bracht acht jaar in Italië door, nadat hij in 1598 als meesterschilder was toegelaten tot 
het gilde van St. Lucas. Hij heeft zijn leertijd van zes jaar doorgebracht bij drie verschillende 
schilders. De belangrijkste was de erudiete Otto van Veen. Rond 1603 ontving Rubens enige ta-
melijk belangrijke opdrachten uit Mantua, uit Spanje en zelfs uit Rome. Gedurende deze gehele 
periode bestudeerde en tekende hij antiek beeldhouwwerk en kopieerde hij oudere en meer recente 
meesterwerken. Zijn positie als schilder aan het hof van Gonzaga in Mantua, waar hij vrijwel on-
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liaanse meesters en de school van Fontainebleau, waartoe hij tekeningen liet vervaardi-

gen24. In een aantal gevallen heeft Rubens zijn onderwerpen niet zozeer gekozen vanwe-

ge de aantrekkelijke uitbeeldingsmogelijkheden of hun moraliserende betekenis, maar in 

een poging de antieke schilderijen van Apelles, Zeuxis en anderen te herscheppen25. Ru-

bens schreef in zijn brief van 1 augustus 1637 aan Franciscus Junius (1589-1677) die hem 

zijn boek De Pictura Veterum had opgestuurd:  

… haec sunt nam illa quae sub sensum cadunt acrius imprimuntur et haerent, 

et exactius examen requirunt atq. materiam uberiorem proficiendi studiosis 

praebent quam illa quae sola imaginatione tamquam somnia se nobis offerunt 

et verbis tantum adumbrata ter frustra compresa (ut Orpheum Euridices ima-

go), eludunt saepe et sua quemq. spe frustrantur. Quod experti dicimus; nam 

quotusquisque nostrum, si praeclarum aliquid Apellis aut Thimantis opus a 

Plinio aut aliis auctoribus graphicè descriptum, pro rei dignitate oculis subji-

cere tentaturus aliquid non insulsum aut a veterum majestate non alienum 

praestabit, sed Genio suo quisque indulgens musteum aliquid pro Opimiano 

illo dulceamaro promet et injuriam magnis illis manibus afferet, quos ego 

veneratione summa prosequor, et vestigia euntium potius adoro, quam vel so-

la cogitatione assequi me posse ingenue profiteor…26. 

 

…Want die welke onder het waarnemingsvermogen vallen worden scherper 

ingeprent en beklijven en zij vragen om een nauwkeuriger onderzoek en zij 

verschaffen studerenden een rijker materiaal om verder te komen dan die 

dingen die zich alleen via onze verbeelding als dromen aan ons aanbieden en 

en (zoals het beeld van Euridice dat deed bij Orpheus) ons, nadat ze slechts 

met woorden zijn aangeduid en driemaal tevergeefs zijn beetgepakt, dikwijls 

ontwijken en iemand in zijn verwachting teleurstellen. En wij zeggen dit uit  

 

                                                                                                                                                   
middellijk na zijn aankomst in Italië naartoe geroepen werd, bracht hem in contact met de huma-
nisten die aan het hof verbleven en ook met humanisten in andere centra. W. Stechow, 1968, 5. 
24 N. de Poorter, 2001, 78, noot 46. Zie over deze kopieën en de discussie over hun toeschrijving 
aan Theodoor van Thulden of Abraham van Diepenbeek onder meer Wood 1990; Béquin 1991-92; 
Vlieghe 2000, 63, 147, noot 60. Een letterlijke overname van een prent van de Fontainebleau-
school is op te merken in Rubens’ontwerp voor de Torre de la Parada, Athene straft Arachne; het 
antieke weefgetouw en twee figuren zijn ontleend aan de prent Penelope aan het weefgetouw, toe-
geschreven aan de Meester E.G. J.S. Held 1980, 259. 
25 Ibidem, 78, n. 49 (Rubens had ongetwijfeld C. Plinius Secundus, Naturalis Historiae XXXV ge-
lezen: Apelles 79-97, 66-78; Zeuxis 61-64, 55, 56). Een opsomming van de onderwerpen van be-
staande of gefantaseerde antieke schilderijen die Rubens uitbeeldde, met vermelding van bronnen: 
J.S. Held 1982, 110, 113, noot 24; McGrath 1978, passim en 246, noten 2-3; zie ook Dempsey 
1967; Stechow 1968, 40-41. 
26 C. Ruelens &M. Rooses,  Tomé sixieme (1887-1909) ca. 1975, 356. 
 



 110 

 

ervaring; want hoe weinigen van ons zullen als zij proberen een of ander 

schitterend werk van Apelles of Thimantes dat door Plinius of andere au-

theurs schilderachtig is beschreven, voor ogen stellen in overeenstemming 

met de waardigheid van het onderwerp, iets produceren dat niet flauw is of 

ver af staat van de verhevenheid van de Ouden, maar ieder zal, toegevend 

aan zijn eigen talent, een of ander most in plaats van die beroemde zoetbitte-

re Opimianus te voorschijn brengen en hij zal die grote handen, die ik met de 

grootste verering bejegen onrecht doen en liever vereer ik de voetsporen van 

hen terwijl zij gaan dan dat ik zelfs maar in gedachte vrijmoedig beken dat ik 

hen kan evenaren…27 

 

Net als de Italiaanse schilders uit de Renaissance was Rubens van mening dat de Griekse 

schilderkunst superieur was. Zijn poging om deze te imiteren was, als we afgaan op wat 

hij daar zelf over vertelde, niet succesvol28. Om zich te oefenen maakte hij gebruik van 

antiek materiaal dat bewaard was gebleven en bestudeerde hij antieke sculptuur, gemmen 

en munten. Er is een groot aantal tekeningen bewaard gebleven uit het begin van zijn car-

rière, die nog niet het dynamische karakter vertonen van zijn latere composities. De an-

tieke schilderingen - die overigens niet bewaard gebleven zijn - werden vooral geroemd 

om hun perfect illusionisme. Rubens had het probleem dat hij slechts door sculptuur dat 

wèl bewaard was gebleven inzicht kon krijgen in de wijze waarop de antieke kunstenaars 

dit illusionisme hadden kunnen bereiken.  

Van een aantal door Rubens vervaardigde schilderijen is enige informatie teruggevonden 

over de vraag aan wie ze aangeboden of verkocht zijn. Zo bevond een Geboorte van 

Aphrodite zich in 1617 in de verzameling van Isabella de Vega in haar huis op de Meir: 

…een groot stuck schilderye op doeck geboorte van Venus gedan by Peter Rubens met 

een blau zijden gordijne daervore…’29. 

Rubens heeft het thema de roof van Ganymedes in twee indrukwekkende schilderijen af-

gebeeld. Ganymedes schilderde hij als een volwassen jongeman. In contrast met het 

voorbeeld van Michelangelo is de jongeman in gedraaide houding weergegeven. Dit doet 

vermoeden dat Rubens beïnvloed is door het Italiaanse maniërisme. In een smal en hoog 

schilderij heeft de schilder de adelaar en Ganymedes grootfigurig afgebeeld, waarbij de 

                                                
27 Met dank aan dr. Z.R.W.M. von Martels. 
28 Zie ook: W. Stechow 1968, 8; J.S. Held 1982, 109-110; McGrath 1978, 245, 246, noot 1. 
29 Duverger, 1984 dl. I, 404, Doc. 253. ‘Waarschijnlijk is dit het schilderij in de Bildergalerie 
Sanssouci te Potsdam of een andere versie van dezelfde compositie die Apelles’ beroemde Aphro-
dite Anadyomene reconstrueert’, N. de Poorter, 2001, 79. C. Plinius Secundus, Naturalis Historiae 
Liber XXXV, 72:   sunt, qui Venerem anadyomenen ab illo pictam exemplari putent. 
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vleugels door de schilderijrand afgesneden worden. Onder de figuren is de blauwe lucht 

te zien. Ganymedes steunt met zijn bovenlichaam op de vleugel van de adelaar die met 

zijn poten het onderbeen en bovenbeen van de jongen omklemd houdt. Ganymedes 

draagt ter hoogte van zijn onderlichaam een pijlenkoker. De roofvogel houdt de schou-

derband van de pijlenkoker met zijn snavel vast. Onduidelijk is of de schilder daarmee de 

regel van Ovidius over Zeus visualiseert, die kiest voor de adelaarsgestalte, omdat deze in 

staat is zijn bliksem te dragen (Ovidius), of dat hier de pijlenkoker van de jager (Vergili-

us) wordt uitgebeeld. Ook is het mogelijk de pijlenkoker als seksueel symbool30 op te vat-

ten, afb. 7.431.  

Een eerdere versie van het schilderij, geschilderd in 1611, dat meestal wordt aangeduid 

met de titel Ganymedes die de beker van Hebe ontvangt bevindt zich in Wenen. De reik-

wijdte van de vleugels vult diagonaal het totale doek. Ganymedes is, gezeten op de vleu-

gel van de adelaar, enigszins gedraaid weergegeven, terwijl zijn rechterarm gestrekt is in 

de richting van twee vrouwenfiguren, nimfen of godinnen, die zich eveneens in de lucht 

bevinden. Er wordt een beker aangereikt. In de linker bovenhoek is een gezelschap te 

zien, wellicht een bijeenkomst van de goden die verzameld zijn op de Olympus. In het 

schilderij in Wenen wordt zowel de luchtreis als de rol van schenker van Ganymedes in 

één schilderij uitgebeeld32. Volgens Stechow heeft Rubens de benen van Ganymedes 

vormgegeven naar analogie van die van de oudste zoon in de Laocoön groep33. De schil-

derijen van Rubens die Ganymedes tot onderwerp hebben, sluiten aan bij de klassieke en 

Renaissance interpretatie van de mythe waarbij het klassieke verhaal van de liefde voor 

een mooie jongeman (bij Rubens een evident volwassen jongeman) centraal staat. 

 

Karel van Mander: de Metamorphosen als schildersbijbel 

Geïllustreerde Metamorphosen-bewerkingen in de volkstaal met veel illustraties waren 

een belangrijke bron van inspiratie voor schilders, beeldensnijders en goudsmeden. Karel 

van Mander schreef dan ook in 1604 dat de Metamorphosen by ons ’t schilders-bybel 

gheheeten was, omdat er veel historien uit geschildert wierden34. Van Mander heeft in 

zijn boek naast een overzicht van belangrijke schilders in de trant van Vasari ook uitleg 

                                                
30 S. Grohé, 2001, 101. In P. Schoon & S. Paarlberg, Griekse Goden en Helden in de tijd van Ru-
bens en Rembrandt. 
31 Peter Paul Rubens: De roof van Ganymedes (ca. 1636-1638), doek 181× 87cm, Madrid Museo 
National del Prado, inv. nr. 1679. 
32 Peter Paul Rubens, De roof van Ganymedes (Ganymedes die de beker van Hebe ontvangt) 1611, 
doek 203×203cm, Wenen, verzameling Schwarzenberg. 
33 Het betreft de Ambrosiana kopie. De aanpassing betreft de oriëntatie naar de rechterbovenhoek, 
waarbij het bovendeel van het lichaam, de armen en het hoofd en profiel zijn gedraaid. Stechow 
geeft hiermee een voorbeeld aan van de invloed van de klassieke beeldhouwkunst op het werk van 
Rubens. 
34 K.van Mander, Voorrede. 
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gegeven over de diverse mythen uit de Metamorphosen van Ovidius. De mythologische 

verhalen zitten vol moraliserende betekenissen, meende hij. Zo is Proserpina bijvoorbeeld 

het goede der aarde en Pluto het aartsvoorbeeld van onstilbare hebzucht. Naast een alle-

gorische christelijke uitleg gaf hij vaak fysisch-natuurhistorische verklaringen. Omdat 

Karel van Mander ook de mythe van Ganymedes aan de orde stelde, komt zijn zienswijze 

terug bij de interpretatie van het schilderij van Ganymedes van Rembrandt. Maar nu eerst 

enige opmerkingen over de achtergrond van deze schilder. 

Rembrandt en zijn mythologische schilderijen 

Een van de schilders die in deze periode naam maakte en vooral in onze tijd tot de groot-

ste Noord-Nederlandse schilders wordt gerekend, is Rembrandt van Rijn. Rembrandt 

heeft slechts weinig35 schilderijen met mythologische onderwerpen geschilderd en de 

meeste vooral vroeg in zijn carrière, dat wil zeggen aan het eind van zijn Leidse jaren en 

in de eerste jaren in Amsterdam. Toch zijn deze schilderijen belangrijk, omdat ze een ge-

heel eigenzinnige en unieke aanpak te zien geven. Maar eerst iets over de achtergrond 

van Rembrandt. De vraag of Rembrandt beschouwd dient te worden als een pictor vulga-

ris zonder begrip voor het klassieke decorum of als een pictor doctus die in zijn mytholo-

gische schilderijen alle registers van de humanistische vorming kon toepassen, lijkt niet 

moeilijk te beantwoorden. Rembrandt heeft de Latijnse school36 bezocht en hij was korte 

tijd als veertienjarige bij de Universiteit van Leiden37 ingeschreven. Tegelijkertijd echter 

was hij in de leer bij een schilder. Op grond van zijn leertijd op de Latijnse school mag  

 

 

 

                                                
35 S. Grohé verklaarde het grote aantal mythologische werken van Rubens (waar kennelijk een af-
zetmarkt voor bestond) met het argument, dat de mythologische imaginaire wereld voorzag in de 
katholieke behoefte aan representatie van het hof. Dit in tegenstelling tot de situatie in de noorde-
lijke provincies waar het na de succesvolle vrijheidsstrijd weinig respons vond. Rembrandt bevond 
zich dus in een geheel andere situatie wat betreft de markt voor mythologische schilderijen. S. 
Grohé, 2001, 87. 
36 Rembrandt heeft vermoedelijk de Latijnse school bezocht tussen 1615-1619 tussen zijn negende 
en dertiende jaar. Van 1619 tot 1622 was zijn leertijd bij Jacob Isaacsz. van Swanenburg. Herfst 
1622 tot zomer 1623 had Rembrandt een aanvullende leertijd bij Pieter Lastman. Zomer 1623 be-
gon hij voor zichzelf te werken in Leiden. De vraag is: Waarom liet Rembrandt zich inschrijven 
aan de Leidse universiteit? Een reden zou kunnen zijn dat inschrijving zekere niet-academische 
voordelen met zich mee bracht: belastingvrij bier en wijn en vrijstelling van de dienst voor de 
schutterij. Dit laatste was belangrijk. Omstreeks 1610 verminkte Rembrandts vader zijn hand bij 
een ongeluk met een roer. Ook de oudste zoon Gerrit blesseerde zich ernstig, waardoor hij niet 
meer in zijn eigen onderhoud kon voorzien. Twee andere zoons waren al het huis uit. Cornelis of 
Rembrandt waren nu degenen die geacht werden zich aan te melden. Het Twaalfjarig Bestand liep 
ten einde. De schutterij was al eens opgetreden tegen remonstrantse huurlingen. De verwachting 
was dat Rembrandt weinig behoefte had tegen Remonstranten ingezet te worden. Wellicht was dit 
een overweging om in te schrijven en zo een vrijstelling te verkrijgen. G. Schwartz, 1984, 20-22.  
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verondersteld worden, dat hij het Latijn voldoende beheerste om ook de teksten van de  

betreffende mythen in het orgineel te lezen. De door Rembrandt gekozen onderwerpen  

waren Andromeda (1630-31), de Roof van Proserpina (1631), de Roof van Europa 

(1632), Diana en Actaeon in combinatie met de zwangerschap van Callisto (1634) en De 

Roof van Ganymedes (1634) en Danaë (1636). Later in zijn leven in 1658, schilderde hij 

Zeus en Hermes bij Philemon en Baucis38. Het schilderij Andromeda39 kan als een eerste 

poging beschouwd worden. Het is een klein paneel40. Rembrandt schilderde Andromeda 

op een heel ongebruikelijke manier, gekluisterd aan de rotsen zonder het monster dat haar 

dreigde te verslinden en zonder de reddende Perseus41. Dit thema was zeer geliefd in de 

late zestiende en vroege zeventiende eeuw, vooral in de kring rond Hendrik Goltzius. 

Andromeda werd in de Nederlanden politiek allegorische opgevat, als symbool van vrij-

heid. Moormann schreef hierover: Een positieve, nationalistische interpretatie kreeg de 

geschiedenis van Andromeda in de Tachtigjarige Oorlog (1568- 1648): het aan de rotsen 

geketende meisje is de Hollandse Maagd, haar redder Perseus staat voor de stadhouder 

Willem van Oranje en het zeemonster symboliseert Spanje42. 

Het schilderij Proserpina van Rembrandt dat zich nu in Berlijn bevindt, is niet alleen ge-

baseerd op de beschrijving van Ovidius, maar vermoedelijk ook op het vierde eeuwse 

epische gedicht van Claudianus, De raptu Proserpinae, dat van de roof een zeer beelden-

de beschrijving heeft gegeven. Schwartz vermoedt dat Rembrandt via Constantijn Huy-

gens (en vooral door zijn vriend Caspar Barleus) op deze literaire bron geattendeerd is43. 

                                                                                                                                                   
37 Album studiosorum, Academiae Lugduno Batavae MDLXXV – MDCCCLXXV. Accedunt no-
mina curatorum et professorum, Hagae Comitum Apud Martinum Nijhoff, MDCCCXXV, 147. 
‘Rectore Reinero Bontio II, 1620, 20 maii, Rembrandus Hermanni Leidensis. 14 L. 
38 Niet genoemd zijn nog de ‘zelfstandige godinnen’ (Athena, Flora, etc) en de tekeningen en et-
sen. 
39 De Ethiopische koningsdochter Andromeda moest op bevel van de god Ammon voor de hoog-
moed van haar moeder Cassiopeia boeten. Zij werd geofferd aan een zeemonster. Perseus redde 
haar echter (Metamorphosen IV 670-739). 
40 De afmetingen van het schilderijtje zijn 34 bij 25 cm.  
41 Schwarz legde een beeldcompositorische relatie tussen een afbeelding uit een negende eeuws 
manuscript de Aratea en de Andromeda-afbeelding van Rembrandt. Het genoemde manuscript zou 
Rembrandt gekend kunnen hebben omdat het zich bevond in de Leidse universiteitsbibliotheek. G. 
Schwartz, 1984, 18, 121. 
42 E. Moormann, 2001, 30. In P. Schoon & S. Paarlberg, Griekse Goden en Helden in de tijd van 
Rubens en Rembrandt. 
43 G. Schwartz (1984, 123) vermoedt dit omdat Caspar Barleus (1584-1648) in januari 1632 kort te 
voren van Leiden naar Amsterdam was verhuisd, waar hij benoemd was tot hoogleraar. Barleus 
schreef Huygens een brief waarin hij Claudianus zijn grote dichterlijke voorbeeld noemde. 
44 Ovidius, Metamorphoses III 138-252; 720-721. De adende godin Diana veranderde de jager Ak-
taeon nadat hij aar toevallig bij het baden had gezien in een hert. Door zijn eigen honden werd hij 
daarna verscheurd (Metamorphosen II 409-440). Niet veel beter verging het Callisto, die nadat ze  
door Jupiter vermomd als Diana, zwanger raakte en de zwangerschap door de maagdelijke nimfen 
was ontdekt, werd veranderd in een berin (Metamorphoses II 441-507). 
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Hoewel het een interessante suggestie is, ontbreken concrete aanwijzingen om deze ver-

onderstelling te staven. 

Rembrandt experimenteerde een enkele maal met kleinfigurige onderwerpen in een land-

schap, zoals in de voorstelling van Artemis en haar nymfen, die verrast wordt door Ak-

taeon44. Op hetzelfde schilderij heeft hij ook de ontdekking van de zwangerschap van 

Kallisto afgebeeeld, waardoor hij twee verhalen van Ovidius in één schilderij kombineer-

de. Het werk bevindt zich in Anholt (West-Duitsland) in de collectie van de vorst van 

Salm-Salm. 

Rembrandt’s Ontvoering van Europa bevond zich in de nalatenschap van Jacques Specx, 

die carrière had gemaakt op handelsschepen naar Azië. Het onderwerp sloot aan bij het 

werkzame leven van Specx, die met zijn schepen de schatten uit de Aziatische gebieden 

aan boord had weten te krijgen. In het schilderij zijn masten en een havengezicht te zien. 

Dit zou er op kunnen wijzen, dat het schilderij in opdracht is gemaakt, bijvoorbeeld als 

afscheidscadeau45. 

Bij de uitbeelding van Danaë plaatste Rembrandt zich bewust in de prestigieuze traditie 

van de uitbeelding van het levensgrote vrouwelijke naakt. Niet alleen had Apelles met dit 

genre grote roem verworven, ook Titiaan en Rubens blonken erin uit en genoten de be-

wondering van Rembrandt. Titiaan had een aantal beroemde schilderijen gemaakt van de 

door Zeus in de vorm van een regen van goud bevruchte Danaë. Titiaans regen van gou-

den muntstukken verving Rembrandt echter door een gouden gloed die het lichaam van 

Danaë op een stralende wijze doet oplichten. Daarmee bande hij alle onnatuurlijke ele-

menten uit. Hij vermeed een uitleg van de mythe waarbij de nadruk wordt gelegd op gel-

delijk gewin of de opvatting dat de macht van het geld allesoverheersend is en maagdelij-

ke kuisheid (van een koningsdochter) met goudstukken te koop zou zijn. Rembrandt vi-

sualiseerde op een andere wijze die meer in overeenstemming is met de manier waarop 

het in de Metamorphosen van Ovidius46 beschreven is. Rembrandt beeldde Danaë af als 

een sensuele verwachtingsvolle vrouw, die in afwachting is van de komst van haar min-

naar. Door een eindeloze variatie en subtiele verschuivingen in warme kleurtonen en door  

                                                
 
Haar zoon doodde haar daarna bijna toen hij op jacht ging Jupiter voorkwam dit echter en plaatste 
haar als ster aan het firmament. Metamorphosen II 508-533. Geen van de Oranje-inventarissen 
maken melding van dit schilderij. Het verschilt in twee belangrijke opzichten van de andere gedo-
cumenteerde Rembrandts in de prinselijke collectie: het is gesigneerd en gedateerd en de iconogra-
fie is uitzonderlijk. Vermoedelijk moet de opdrachtgever in de nabijheid van de hofkringen ge-
zocht worden. Het gedeelte van het schilderij met Aktaeon is gebruikt als illustratie in een uitgave 
van Ovidius die in Brussel in 1677 is gedrukt. 
45 G. Schwartz, 1984, 124. 
46 Metamorphosen IV 610-611: non putet esse Iovis …neque enim Iovis esse putabat Persea, quem 
pluvio Danaë conceperat auro (net zomin als hij gelooft dat Jupiter Perseus bij Danaë verwekt 
heeft door een gouden regen...). 
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een met brede penseelstreek opgelegde duidelijk zichtbare verfstructuur suggereerde hij 

op miraculeuze wijze de bijna tastbare zachte en schijnbaar ademende huid van de weel-

derig naakte Danaë. 

In vrijwel alle onderwerpen die Rembrandt schilderde, bleek zijn ongeëvenaarde kennis 

van de picturale traditie en van thema’s en motieven. Deze kennis had hij opgedaan via 

bestudering van de internationale prentkunst, waarvan hij zelf een grote collectie bezat. 

Maar steeds gaf hij een bijzondere wending aan zijn onderwerp door zich te concentreren 

op de emotionele kern ervan47. 

 

De Ontvoering van Ganymedes van Rembrandt 

De Ontvoering van Ganymedes geschilderd door Rembrandt wijkt op spectaculaire wijze 

af van de voorstellingen van andere schilders. Het heeft daardoor aanleiding gegeven tot 

een veelheid aan interpretaties. Het werk bevindt zich, in de Staatliche Kunstsammlungen 

in Dresden.48. Het toont een adelaar die zich met uitgespreide vleugels bovenin het beeld-

vlak bevindt. Met zijn snavel en klauw omklemt hij de arm en een naar boven opgetrok-

ken kledingstuk van een klein huilend jongetje van wie een deel van de rug, benen en bil-

len ontbloot zijn. Bovendien plast het jongetje. In zijn linkerhand houdt de peuter een 

trosje kersen. Uit de kleding van het jongetje hangt een opvallende kwast, die zich met 

belletjes aftekent tegen de donkere achtergrond.  

Om de vraag te beantwoorden wat de betekenis is van dit schilderij, lijkt het zinvol eerst 

na te gaan welke literaire bronnen Rembrandt tot zijn beschikking had. Informatie over 

de opdrachtgever ontbreekt namelijk, evenals documentatie over eigenaars en dergelijke, 

totdat het in 1716 in Amsterdam opdook op een anonieme veiling49. Omdat Rembrandt, 

zoals al eerder werd opgemerkt, de Latijnse school had bezocht had hij zeer waarschijn-

lijk Ovidius op school gelezen50. Ook de Wtlegghinghe op den Metamorphosis Pub. Ovis. 

Nasonis van Carel van Mander zal Rembrandt ongetwijfeld niet onbekend zijn geweest. 

Dit werk bevat namelijk informatie over de diverse interpretaties van de mythen van 

Ovidius. Een aantal van de door Van Mander onderscheiden elementen van de mythe van 

Ganymedes zijn terug te vinden in het werk van Rembrandt. Maar het belangrijkste Ho-

merische element ‘schoonheid’ wordt helemaal niet aangetroffen. 

                                                
47 Zie E. J. Sluyter, 2001, 53-54. In P. Schoon & S. Paarlberg, Griekse Goden en Helden in de tijd van 
Rubens en Rembrandt. 
48 Het doek meet 177×129 cm, Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meis-
ter. 
49 G. Schwartz, 1984, 124. 
50 De speciale schooluitgave gedrukt op last van de Staten van Holland en Westfriesland omvatte 
boek I, II, VIII en XIII van de Metamorphosen (samengebonden met een vergelijkbare uitgave van 
selecties uit Horatius) in Leiden bij Bonaventura en Abraham Elzevier (B. Hijmans, ‘Vroege edi-
ties van Ovidius’ Metamorphosen, 149-157. In Griekse Goden en Helden in de tijd van Rubens en 
Rembrandt, red. P. Schoon & S. Paarlberg, 2001, 152. 
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Van Mander geeft eerst een samenvatting van de passage over Ganymedes bij Homerus51 

(hij noemt het een citaat uit de Odyssee, hoewel het uit de Ilias afkomstig is) en daarna 

vervolgt hij:  

Bi Ganymedes wordt verstaen de menschelijcke siele/ de ghene/ die alderwei-

nichst met de lichaemlijcke onreinicheden der quade lusten is bevleckt: deze 

wort van Gode vercozen en tot hem getrocken. En ghelijck als God altijdt dor-

stigh en begheerigh is nae de wijsheit/oprechticheit/ sachtmoedt/ en ver-

slagentheidt en andere deugden/ oft schoonheden der sielen: so neemt hi haer 

inwendighe wercken in den Menschen aen/ als lieflijcken Nectar, oft Goden 

dranck. Dus mogen wi leerlijc verstae d’ontschakinge vã Ganymedes, die uit-

nemende schoon / zijn ouders vroegh ontstorf/ en daerom ontrooft te zijn was 

versiert. Alsoo zijn alle oprechte wijse Menschen/ hun sielen oft gedachten zijn 

van der aerden opghetoghen/ in de hemelsche en godtlijcke dingen onledigh 

wesende: want God verkiest tot zijnen dienst/ die van oprechten gemoede hem 

volcomelijck toeghedaen/ en overghegeven zijn hem te ghehoorsamen… 

…Ganymedes, dats de Winter/ die op Griecr heet Hyein, soo veel gheseit/ als 

regenen: want Ganymedes wiert verandert in ’t hemel-teecken/ stort water/’t 

welc van der Sonne inghenomen wesende/ ons niet al Nectar, maar waters ge-

noech schenkt/ en afstort 52. 

 

Allereerst de vertelling van Homerus, waarin schoonheid en erotiek de redenen waren om 

opgenomen te worden in de godenwereld. Dit element heeft Rembrandt bepaald niet cen-

traal gesteld, eerder het tegendeel. Over de reden van Rembrandt om Ganymedes op deze 

afzichtelijke wijze af te beelden, kan men alleen maar gissen53. 

                                                
51 “Ganymedes was den soon van den Troischrn coningh Tros, en soo schoon/ dat hi weerdigh was 
den schenker van Iuppiter te wezen/ soo Homerus in’t twintigste boeck der Odisseen verhaelt/ 
seggende: Erichthonius won den Troyschen Coningh Tros, 
En Tros heeft oock gheteelt dry edel Princen los, 
Ilus, Assaracus, en schoonen Ganymedes, 
Wiens schoonheyt overtrof al gaer des Menschen stedes: 
Des zijn bevallijckheydt den Goden heeft gheroert, 
Dat hy in s hemels perck souw wesen opghevoert, 
Hun wijnschenker te zijn, en dat hy hun beneven, 
Daer heerlijck, en verheught, sou’eeuwigh blijven leven.” Wttlegginge op den Metamorphosis 
Pub. Ovid. Nasonis, fol. 77. 
52 K. van Mander, 1604, Wtlegghinghe op den Metamorphosis Pub. Ovid. Nasonis, fol. 77, 78. 
53 Op grond van psychoanalytische zienswijze (Freud) kan daarbij gedacht worden aan onderdruk-
king van eigen homosexuele gevoelens. Door de ‘schone’ jongeling heel lelijk af te beelden ver-
liest hij aantrekkelijkheid en appelleert hij niet meer aan sexuele fantasieën. Door de leeftijd bo-
vendien terug te brengen tot die van een peuter doet Rembrandt een appèl aan een vrijwel univer-
seel taboe waarbij sexualiteit met jonge kinderen als pervers wordt beschouwd. Vanuit een socio-
logische invalshoek zou de Calvinistische culturele omgeving wel eens een belangrijke verklaren-
de factor kunnen zijn voor de wijze waarop Ganymedes door Rembrandt is uitgebeeld.  
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Vervolgens de christelijk allegorische interpretatie van Van Mander: het eeuwige leven 

dat het jong gestorven jongetje geschonken wordt na een kort leven (de ouders vroeg ont-

schaakt = ontvallen), wiens ziel rein is gebleven (door het korte leven) en die door God 

wordt uitverkozen vanwege de reine ziel. Het betreft dus de (reine) ziel die omhoog ge-

voerd wordt naar de hemel. De vraag is echter of dit wordt uitgebeeld in het schilderij 

van Rembrandt. Is dit element terug te vinden in de voorstelling? De zeer jonge leeftijd 

van het afgebeelde kind in de voorstelling van Rembrandt zou kunnen pleiten voor een 

dergelijke interpretatie. Het plassen van het jongetje zou daarbij geïnterpreteerd kunnen 

worden als een geleerde verwijzing naar de door Van Mander genoemde gelijkstelling 

van Ganymedes met de winter, de regen en het sterrenbeeld Aquarius. Toch kan de vraag 

gesteld worden of een dergelijke interpretatie voor de hand ligt. Welke andere interpreta-

ties zijn er door kunsthistorici geopperd? 

Clark gaat er op grond van zijn persoonlijke intuïtie voor stijl en smaak van uit dat de 

Ganymedes van Rembrandt een reactie is op de beroemde tekening van Michelangelo die 

in hoofstuk VI besproken is. Hij schrijft erover in zijn boek Rembrandt and the Italian 

Renaissance:  

We may guess that Rembrandt’s feelings were divided between admiration for 

the design of the Ganymede with its acroterian eagle filling the sky, and a pro-

testant-Christian revulsion against the sexual practices of paganism that 

Michelangelo’ s version so clearly implies…54. 

 

Russell55 komt tot een andere interpretatie en legt een relatie tussen het schilderij en de 

neo-platoonse opvattingen zoals die door Ficino beschreven zijn en die in het hoofdstuk 

over de Renaissance aan de orde zijn gekomen. Voorts wijst Russell op de relatie tussen 

het sterrrenbeeld Waterman, de veroorzaker van regen, en het plassen van het jongetje op 

het schilderij. Russell meent dat de hele figuur naar het voorbeeld van Manneke Pis in 

Brussel geconstrueerd is. In de inventaris van Rembrandt bevond zich in 1656 een ‘pis-

send kindje’ dat geïdentificeerd is als een kopie van het beroemde beeldje van  

Duquesnoy56. Grohé wijst een dergelijke interpretatie af met als argument dat er geen as-

trologische context aanwezig is57. Zeer waarschijnlijk is echter dat Rembrandt door het 

boek van Van Mander op de hoogte was van een astrologische verklaring. En het zou na-

                                                
54 Zie hoofdstukken Inleiding, Oudheid en Renaissance. K. Clark, 1966, 13-18. 
55 M. Russell, 1977. 
56 Beter bekend als Manneke Pis te Brussel. K. Clark heeft in zijn boek de inventarisatielijst van 
Rembrandt’s bezittingen opgenomen (Smith’s Cataloque Raissonné, Vol. VII, 1836, XLI) ‘In de 
Kunst Caemer, nummer 142, one child pissing’, 1966, 199. 
57 S. Grohé, 2001, 113. 
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tuurlijk van eruditie getuigen dat Rembrandt ook met deze variant en interpretatie van de 

mythe een verbinding legt. 

Schwarz58 betrekt bij zijn interpretatie het enige andere blote Ganymedesje in de Hol-

landse kunst. Het betreft een schildering van Carel van Manders kleinzoon, Carel van 

Mander III (ca. 1600-1602). In een schilderij van Pieter de Hooch zien we Van Manders 

Ganymedes als schoorsteenstuk in een geschilderde bordeelscène. In de context van het 

interieur van De Hooch is het mogelijk de Ganymedes voorstelling te interpreteren59. De 

het lichaam ontstegen ziel tegenover het wereldse lagere niveau zou bijvoorbeeld een in-

terpretatie kunnen zijn. Schwartz maakt naar aanleiding van het schilderij van Pieter de 

Hooch de opmerking: Wat de clientèle erbij gedacht zal hebben, zal wel niet veel te ma-

ken hebben gehad met de vereniging van de zuivere ziel met God, en evenmin iets met de 

protestantse afkeer van homoseksualiteit, maar eerder met een als grap verpakte absolu-

tie voor knapenliefde. Ook een andere aanwijzing in diezelfde richting vond Schwartz in 

het dagboek van Arnoldus Buchelius, die op 4 augustus 1638 schreef over een Italiaans 

gedicht, uitgegeven door Della Casa sopra il forno, dat een standpunt inhield ten aanzien 

van gematigde sodomie. Het is de vraag of deze laatste interpretatie stand kan houden. 

 

Is het waarschijnlijk dat het schilderij geschilderd is voor een opdrachtgever die een op 

deze wijze geschilderde Ganymedes aan de wand wilde hebben? Anders gezegd, ligt het 

voor de hand dat het schilderij geschikt is als appel aan pedofiele gevoelens? Behalve het 

huilende gezicht is namelijk het dikke achterwerk opvallend, waarvan ook nog een voor-

studie bewaard is gebleven. Maar deze krijsende en plassende peuter lijkt toch een weinig 

aantrekkelijk liefdesobject. Evenmin lijkt de voorstelling geschikt om de thematiek van 

het oprijzen van de ziel naar God af te beelden. Het detail in het schilderij van de kersen 

in de hand van de peuter zou wel eens een betekenisvol element kunnen zijn. De interpre-

tatie van Russell60 als zou de jongen net kersjes geplukt hebben, lijkt weinig waarschijn-

lijk, mede gezien de grootte van het jongetje. Een interpretatie als zouden de kersen be-

schouwd kunnen worden als een symbool van reinheid en naar het martelaarschap van 

Christus zouden verwijzen, lijkt in een dergelijke profane context onwaarschijnlijk. Ker-

sen werden veelal gebruikt als symbool van groei en vruchtbaarheid, bijvoorbeeld bij 

huwelijksportretten. In de zeventiende eeuw werden zij nogal eens gebruikt als ambiva-

lent accessoire bij de afbeelding van jonge meisjes. Zij hadden dan vaak een duidelijke 

                                                
58 G. Schwartz, 1984, 128, 129. 
59 In de zeventiende eeuw was het een gangbaar principe om een morele waarheid op grappige 
wijze te verkondigen (ridendo dicere verum). Zo zou het hier de paradox zijn van een reine opstij-
gende ziel, uitgebeeld in een blote peuter, die tegelijk de geliefde jongen van de oppergod voor-
stelt. 
60 M. Russell, 1977, 11. 
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erotische connotatie61. Bij Rembrandt heeft de knaap een tak met meerdere vruchten in de 

hand. De kersen zijn met lichtreflexen geaccentueerd en door de donkere achtergrond 

goed zichtbaar. Een ander detail vormt een rode centuur met kwast en belletjes. 

Kempter62 gaat in haar interpretatie verder en beschouwt het als een cingulum63, een cein-

tuur van een lithurgisch gewaad en wel van een kardinaalsrobe. Grohé vermoedt in dit 

verband een woordspeling met het woord kwast. Het parodische karakter van de schilde-

ring zou door een woordgrap duidelijk worden. Bovendien legt Grohé een verbinding met 

het werk van Fra Francesco Colonna, die in 1499 een allegorische roman heeft uitgege-

ven. Daarin wordt de hoofdpersoon Poliphilo door de hem begeleidende nimfen naar een 

bron geleid. In een tempelvormig gebouwtje met het opschrift ΓΕΛΟΙΑΣΤΟΣ64 wordt een 

kleine jongen die gekleed is in een tuniek, door nimfen omhooggehouden om te plassen.  

Kruszynski65 komt met een geheel andere verklaring die te maken heeft met de politieke 

context van de zeventiende eeuw. Zij tracht de antieke mythe terug te voeren op histori-

sche gebeurtenissen. De adelaar die in de mythe het symbool van Jupiter is, kan ook geïn-

terpreteerd worden als teken van macht en heerschappij. Als een dergelijk symbool werd 

de adelaar in de heraldiek al eeuwen toegepast. In een anonieme voorstelling uit Jean Ga-

luop de Chasteuil, Discours sur les arcs triomphaux, Aix uit 1624, met het onderschrift 

URIT ET IRRIGAT, wordt een adelaar afgebeeld met daarop een figuurtje (een konings-

zoon) met stralennimbus, gekleed in een halflang hemd dat versierd is met de Franse le-

lies (symbool van het koningshuis). De voorstelling heeft betrekking op Lodewijk XIII, 

de plaatsvervanger van de Franse koning. Het water dat symbolisch naar beneden 

stroomt, representeert de zegeningen van het regiem van deze Lodewijk XIII (alias Aqua-

rius) voor zijn land. Kruszynski volgt een analoge redenering en meent dat de Roof van 

Ganymedes van Rembrandt een politieke betekenis heeft. Het afgebeelde jongetje (Ga-

nymedes) interpreteert zij als een karikatuur van het Kardinaalsinfant Don Ferdinand van 

Spanje, de broer van de Spaanse koning, die de Nederlanden in 1635 met zijn troepen be-

dreigde.66 Het plassen leverde daarbij een lachwekkende persiflage op van de zegeningen 

die het land van deze Don Ferdinand te verwachten had. Deze laatste interpretatie lijkt 

zeer aannemelijk, temeer omdat Rembrandt enkele jaren ervoor ook een politiek schilde-

rij Andromeda schilderde. 

                                                
61 M. Russell, 1977, 113-114. 
62 G. Kempter, 1980, 136. 
63 cingulum: gordel. 
64 De Franse uitgave van Francesco Colonna, Hyperotomachia Poliphili, [1546] met illustraties 
van Mantegna, uitgevoerd met houtdrukken door Jean Cousin & Jean Goujon (zie de heruitgave 
uit 1926, 50) zou Rembrandt mogelijkerwijs gekend en geïnspireerd hebben. 
65 A. Kruszynski,1985, 77-78. 
66 G. Kempter, 1980, 134. 
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Hoewel een eensluidende interpretatie van het Ganymedesschilderij van Rembrandt ont-

breekt, kan het beschouwd worden als een beeldende antithese van de oorspronkelijke be-

tekenis van de mythe van Ganymedes waarin schoonheid en erotiek centraal stonden.  

 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk komt naar voren dat de verhalen van de Metamorphosen van Ovidius 

vanaf de dertiende eeuw in de Nederlanden in het origineel en eveneens in bewerkingen 

te vinden waren. Deze werken waren veelal geïllustreerd en er ontstond er een beeldtradi-

tie. De verhalen uit de Metamorphosen waren eveneens opgenomen in het boek van Van 

Mander en vormde een inspiratiebron voor schilders. Het aantal schilderijen dat in de 

Nederlanden is vervaardigd over de mythe van Ganymedes is niet groot. De mythe van 

Ganymedes is door Rubens tweemaal geschilderd. De schilder was zeer goed op de hoog-

te van de klassieke en de Italiaanse renaissance-traditie. Zijn mythologische schilderijen 

zijn een poging om de klassieke schilderkunst te evenaren. De twee schilderijen die Ga-

nymedes tot onderwerp hebben, passen in deze traditie. Rubens beeldt Ganymedes uit als 

een mooie volwassen jongeman. Daarbij wordt aangesloten bij de klassieke traditie en de 

tekening van Michelangelo.  

Nicolaes Maes, een leerling van Rembrandt, portretteerde overleden kinderen als Gany-

medes en stond daarbij in de traditie van tweede-eeuwse Romeinse sarcofagen en graf-

schriften. Het element van de mythe dat betrekking heeft op het omhoogvoeren van de 

ziel van het overleden kind naar een bovenaardse wereld, komt hierbij op de eerste plaats. 

In het werk van Kerstiaen de Keuninck ligt de nadruk op de uitbeelding van het land-

schap, waarbij de kleinfigurige Ganymedes, gezeten op de rug van de adelaar, slechts een 

ornament lijkt te zijn. De schilder sluit aan bij de illustraties van Alciati. 

Rembrandt heeft Ganymedes geschilderd als een lelijke huilende peuter met een dik ach-

terwerk. Het schilderij heeft kunsthistorici aanleiding gegeven tot de meest uiteenlopende 

interpretaties. Een zeer orginele opvatting formuleerde Kruszynski, die het schilderij 

voorzag van een politieke interpretatie. De Infante, kardinaal Don Ferdinand van Spanje 

zou afgebeeld zijn, de broer van de Spaanse koning. Voor deze interpretatie zouden de 

volgende argumenten aangevoerd kunnen worden: het cingulum rond het middel van de 

peuter, de kersjes in de hand van Ganymedes zouden parodisch kunnen verwijzen naar 

erotiek en het plassen zou zowel naar de Waterman als naar dubieuze weldaden kunnen 

verwijzen die te verwachten waren van deze Infante, kardinaal Don Ferdinand van Span-

je. Ten slotte zou deze interpretatie overeenkomen met de wijze waarop het schilderij 

Andromeda van Rembrandt beschouwd wordt. Ook voor de visie van Kenneth Clark valt 

iets te zeggen, die de Ganymedes van Rembrandt opvat als een puritijnse reactie op de 
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tekening van Michelangelo en de klassieke oudheid ingegeven door de protestants-

christelijke moraal. 

Na de zeventiende eeuw, een eeuw waarin mythologische voorstellingen op een grote be-

langstelling konden rekenen, verminderde de aantrekkingskracht van dit soort uitbeeldin-

gen en werden zij minder talrijk. Dit is mede de reden om deze beschouwing over afbeel-

dingen van de mythe van Ganymedes hiermee te besluiten.  




