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Inleiding 

In dit boek staat de mythe van Ganymedes centraal. De mythe van Ganymedes gaat over 

de liefde van de oppergod Zeus voor Ganymedes, een Trojaanse koningszoon, de mooiste 

van alle mensen. Zeus besloot Ganymedes te roven en mee te nemen naar de Olympus, 

het verblijf van de goden. De mythe gaat eveneens over het verlies en het verdwijnen van 

een geliefde zoon die betreurd wordt door zijn vader.  

Mythen bieden ‘verklaringen’ voor verschijnselen in de natuur, de genealogie van be-

faamde geslachten en bieden richtlijnen voor moreel gedrag1. De mythe van Ganymedes 

verbindt belangrijke thema’s des levens: namelijk liefde en dood. In dit boek worden met 

behulp van bewaard gebleven teksten en beelden de betekenis en de interpretaties die aan 

de mythe van Zeus en Ganymedes gedurende een tijdspanne van meer dan 2000 jaar ge-

geven zijn, zichtbaar gemaakt. Het richt zich op de volgende perioden: de Griekse oud-

heid, de Romeinse oudheid, de periode van de kerkvaders (tweede tot zesde eeuw na 

Christus), de Middeleeuwen, de Renaissance en de periode tot en met de zeventiende 

eeuw. Een afzonderlijk hoofdstuk is besteed aan de rol van Ganymedes in de astronomi-

sche literatuur die vanaf de derde eeuw voor Christus bewaard is gebleven. In het laatste 

hoofdstuk ligt het accent op de situatie in de Nederlanden. Het gaat daarbij zowel om lite-

raire bronnen als om afbeeldingen in boeken en schilderijen. Vooral in de zestiende en 

zeventiende eeuw zijn veel mythologische verhalen in schilderijen verwerkt. Zo is de my-

the van Ganymedes door onder andere Peter Paul Rubens en Rembrandt van Rijn ge-

schilderd.  

De eerste bewaard gebleven bron waarin de mythe van Zeus en Ganymedes is vermeld, is 

de Ilias van Homerus. In de Griekse en Romeinse periode en in de Renaissance werd de 

relatie tussen Zeus en Ganymedes ten voorbeeld gesteld door minnaars en beminde jon-

gens. In de Griekse mythologie zijn meer van dergelijke liefdesrelaties te vinden zoals bij 

voorbeeld in de mythe van Apollo en Hyacinthus.  

De mythe van Zeus en Ganymedes heeft in bepaalde perioden negatieve reacties opge-

roepen die er op kunnen wijzen, dat het onderwerp van de mythe in die periode contro-

versieel was. De kerkvaders spraken zich uit tegen de heidense oppergod en de verboden 

liefde voor Ganymedes. In een latere periode, vanaf de elfde eeuw, sprak de kerk zich in 

haar concilies uit tegen homosexualiteit en pederastie in het bijzonder in de eigen gelede-

ren. Later gebeurde dat eveneens in calvinistische kring. Het schilderij dat Rembrandt 

vervaardigde van Ganymedes en de adelaar (Zeus) kan als een exponent van een derge-

lijke interpretatie van de mythe beschouwd worden. Het schilderij toont een zeer jong 

kind dat plassend en huilend door een adelaar door de lucht wordt gevoerd. Het vormt 

                                                
1 Zie Der Neue Pauly, 8, 634 e. v. 
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een antithese ten opzichte van de aanvankelijke betekenis van de mythe die verbonden is 

met schoonheid en liefde. In dit boek zijn een groot aantal belangrijke Griekse, Hellenis-

tische en Romeinse teksten waarin de mythe van Ganymedes ter sprake komt, opgeno-

men. Ook uit het beeldende materiaal is een representatieve selectie gemaakt. Opvallend 

is dat beeldhouwers en vazenschilders uit de zesde en vijfde eeuw voor Chr. Zeus steeds 

afbeeldden als menselijk figuur, terwijl vanaf de vierde eeuw in plaats van Zeus veelal 

een adelaar te zien is. 

De werkwijze in dit boek komt overeen met de methode die Louise Vinge gebruikte in 

haar boek The Narcissus Theme in Western European Literature up to the early 19th 

Century2. Met deze benadering wordt een beeld gegeven van de wijze waarop deze mythe 

geïnterpreteerd is door schrijvers en beeldende kunstenaars. Eveneens zal soms kort wor-

den ingegaan op de maatschappelijke werkelijkheid die de achtergrond vormde van de li-

teraire of beeldende interpretatie. Kunstwerken zijn artistieke recepties, die ook gezien 

kunnen worden als een weerslag van de maatschappelijke situatie van dat moment. Af-

hankelijk daarvan krijgen en kregen andere elementen van de mythe de nadruk. 

Wanneer er gebruik is gemaakt van vertalingen van Griekse, Latijnse of Italiaanse teksten 

zijn de vertalers in de voetnoot vermeld. De overige vertalingen zijn van eigen hand. Een 

grote steun daarbij leverde mr. drs. Rikus van de Wetering, die een groot aantal sugges-

ties heeft gedaan ter verbetering van de vertalingen. Daarnaast bedank ik hierbij prof. dr. 

Gerry Wakker en drs. Hannie van der Woude-ter Harmsel voor hun bereidheid de tekst te 

lezen en commentaar te geven. 

Mocht U als lezer opmerkingen dan wel suggesties hebben ter verbetering van deze tekst, 

dan verzoek ik U een mailtje te zenden naar rh.vanmeurs@chello.nl. Bij voorbaat harte-

lijke dank!  

                                                
2 L. Vinge, 1967. 
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 Hoofdstuk I   Ganymedes en Griekenland 

 

Inleiding 

De oudste overgeleverde tekstbron waarin de mythologische figuur Ganimedes wordt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wordt de mythe van Ganymedes genoemd.  

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

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

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

één comedie van Aristophanes heeft Ganymedes een kleine rol. 

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

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

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

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

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

Idylle XII. 

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

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

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

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

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

 

Maatschappelijke context: Liefde voor jongens  

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

pelijke werkelijkheid en de maatschappelijke verhoudingen waarbinnen de mythe functi-

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

hierover in zijn inleiding bij het Symposium van Plato: 

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

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

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

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

sexual relations or with marriage1.  

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

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

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

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

homosexuele relatie in Athene, onjuist is. Hupperts schreef׃ 

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

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

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

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

tussen volwassen mannen en tussen jonge mannen van gelijke leeftijd2. 

 

Ganymedes in de Ilias 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Τρῶα δ' Ἐριχθόνιος τέκετο Τρώεσσιν ἄνακτα·  

Τρωὸς δ' αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο  

Ἶλός τ' Ἀσσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης,  

ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων·  

τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν  

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

 

 

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

Tros, die zelf weer een drietal voortreflijke zonen verwekte: 

Illos, Assárakos voorts en die stralende god, Ganymedes, 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

τῆς γάρ τοι γενεῆς ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς  

δῶχ' υἷος ποινὴν Γανυμήδεος, οὕνεκ' ἄριστοι  

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

 

                                                 
3 Homer, The Iliad I, II, ed. G.P. Goold, transl. A.T. Murray, 1993 (1925), 386-388. 
4 H.J. de Roy van Zuydewijn, 1980, 324.  
5 De relatie tussen Achilles en Patrokles wordt in het Symposium van Plato op die wijze beschreven en 
geïnterpreteerd; Symposium 179E6-180A3. 
6 Homer, The Iliad I, II, ed. G.P. Goold, transl. A.T. Murray, 1988 (1924), 214. 



 4

Want het zijn paarden van ’t ras dat Zeus, de god van de donder, schonk als 

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

het licht van dag en dageraad stonden7. 

 

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

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

de reactie van de vader op dit geschenk wordt uitgewerkt. 

 

Theognis van Megara 

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

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

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

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

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

 ׃1340-1350

Αἰαῖ, παιδὸς ἐρῶ ἁπαλόχροος, ὅς με φίλοισιν  

πᾶσι μάλ' ἐκφαίνει κοὐκ ἐθέλοντος ἐμοῦ.  

τλήσομαι οὐ κρύψας ἀεκούσι<α> πολλὰ βίαια·  

οὐ γὰρ ἐπ' αἰκελίωι παιδὶ δαμεὶς ἐφάνην.  

 

Παιδοφιλεῖν δέ τι τερπνόν, ἐπεί ποτε καὶ Γανυμήδους  

ἤρατο καὶ Κρονίδης, ἀθανάτων βασιλεύς,  

ἁρπάξας δ' ἐς Ὄλυμπον ἀνήγαγε καί μιν ἔθηκεν  

δαίμονα, παιδείης ἄνθος ἔχοντ' ἐρατόν.  

οὕτω μὴ θαύμαζε, Σιμωνίδη, οὕνεκα κἀγώ  

ἐξεδάμην καλοῦ παιδὸς ἔρωτι δαμείς9. 

 

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

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

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

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

Knapenliefde is iets heerlijks, want ooit werd op Ganymedes 

ook Kronos’ zoon verliefd, de koning der onsterflijken; 

hij roofde hem mee naar de Olympus en maakte hem 

een god met de lieflijke bloem van de jeugd. 

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

overmeesterd te zijn door de liefde voor een mooie jongen10. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schreven. 

 

Ganymedes en de Eerste Hymne aan Aphrodite 

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

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

en luidt aldus: 

ἦ τοι μὲν ξανθὸν Γανυμήδεα μητίετα Ζεὺς  

ἥρπασεν ὃν διὰ κάλλος ἵν' ἀθανάτοισι μετείη  

καί τε Διὸς κατὰ δῶμα θεοῖς ἐπιοινοχοεύοι,  

θαῦμα ἰδεῖν, πάντεσσι τετιμένος ἀθανάτοισι,  

χρυσέου ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων νέκταρ ἐρυθρόν.  

Τρῶα δὲ πένθος ἄλαστον ἔχε φρένας, οὐδέ τι ᾔδει  

ὅππῃ οἱ φίλον υἱὸν ἀνήρπασε θέσπις ἄελλα·  

τὸν δὴ ἔπειτα γόασκε διαμπερὲς ἤματα πάντα.  

καί μιν Ζεὺς ἐλέησε, δίδου δέ οἱ υἷος ἄποινα  

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

τούς οἱ δῶρον ἔδωκεν ἔχειν· εἶπεν δὲ ἕκαστα  

Ζηνὸς ἐφημοσύνῃσι διάκτορος Ἀργειφόντης,  

ὡς ἔοι ἀθάνατος καὶ ἀγήρως ἶσα θεοῖσιν. 

Αὐτὰρ ὲπεὶ δὴ Ζηνὸς ὃ γ’ἔκλυεν ἀγγελιάων, 

οὐκέτ’ ἔπειτα γόασκε, γεγήθει δὲ φρένας ἔνδον, 

γηθόσυνος δ’ ἵπποισιν ἀελλοπόδεσσιν οχεῖτο11. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de rijkdomschenkende Hermes hem uitvoerig dat zijn zoon onsterfelijk en 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afvragen welke rol materiële compensatie speelde in de antieke Griekse intermenselijke 

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

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

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

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

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

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

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

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

veren van de geliefde. 

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

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

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

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

 

Pindarus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ' ἀντία προτέρων φθέγξομαι,  

ὁπότ' ἐκάλεσε πατὴρ τὸν εὐνομώτατον  

ἐς ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον,  

ἀμοιβαῖα θεοῖσι δεῖπνα παρέχων,  

τότ' Ἀγλαοτρίαιναν ἁρπάσαι,  

δαμέντα φρένας ἱμέρῳ, χρυσέαισί τ' ἀν' ἵπποις  

ὕπατον εὐρυτίμου ποτὶ δῶμα Διὸς μεταβᾶσαι·  

ἔνθα δευτέρῳ χρόνῳ  

ἦλθε καὶ Γανυμήδης  

Ζηνὶ τωὔτ' ἐπὶ χρέος17. 

 

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

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

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

roofde, 

zijn gemoed overweldigd door verlangen 

en met gouden strijdrossen je overbracht  

naar het hoogste huis van de zeer geëerde Zeus 

waar op een later tijdstip Ganymedes kwam  

eveneens voor Zeus, met het oog op dezelfde taak18. 

 

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

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

roof van Ganymedes.  

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

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

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

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

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

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

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

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

99-106: 

 

παῖδ' ἐρατὸν <δ'> Ἀρχεστράτου  

αἴνησα, τὸν εἶδον κρατέοντα χερὸς ἀλκᾷ  

βωμὸν παρ' Ὀλύμπιον  

κεῖνον κατὰ χρόνον  

ἰδέᾳ τε καλόν  

ὥρᾳ τε κεκραμένον, ἅ ποτε  

ἀναιδέα Γανυμήδει θάνατον  

ἆλκε σὺν Κυπρογενεῖ20. 

 

Ik heb de lieftallige zoon van Archestratus geprezen, 

die ik zag winnen met de kracht van zijn hand 

bij het Olympisch altaar, 

op dit moment schoon van uiterlijk en begiftigd  

met de jeugdigheid die eens de nietsontziende 

dood afwendde van Ganymedes 

met de hulp van de in Cyprus geboren godin. 
  

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

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

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

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

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

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

storven jongens. 

 

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

Christus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

composities van de afbeeldingen vrijwel gelijkblijven. 

Vooral achtervolgingsscènes werden door de vazenschilders gekozen. Uit de literaire 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kostbaar en begerenswaardig geschenk was, omdat er hanengevechten mee gehouden 

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

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

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

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

afgebeelde jonge man aan27.  

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

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

voorstelling, die uniek is, zal uitvoerig besproken worden28.  

 

Het beeld van Zeus en Ganymedes in Olympia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soms de grootte van een peuter kreeg. 

 

Ganymedes in de literatuur van de vijfde eeuw voor Chr.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Δαρδανία τλάμων,  

Γανυμήδεος ἱπποσύνα, Διὸς εὐνέτα34. 

 

Ongelukkig Troje, 

 paardenstoeterij van Ganymedes, Zeus’ bedgenoot. 

 

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

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

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

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

1053: 

 

ὁ δὲ Δαρδανίδας, Διὸς  

λέκτρων τρύφημα φίλον,  

χρυσέοισιν ἄφυσσε λοι- 

βὰν ἐκ κρατήρων γυάλοις  

ὁ Φρύγιος Γανυμήδης35. 

 

Dardaans kind, Trojaanse Ganymedes 

bedlieveling van Zeus 

schepte een drankoffer uit mengvaten met gouden kannen. 

 

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

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

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

vangengenomen sileen. De Cycloop 576-584: 

 

               Cycloop: 

ἰοὺ ἰού·  

ὡς ἐξένευσα μόγις· ἄκρατος ἡ χάρις.  

ὁ δ' οὐρανός μοι συμμεμειγμένος δοκεῖ  

τῆι γῆι φέρεσθαι, τοῦ Διός τε τὸν θρόνον  

λεύσσω τὸ πᾶν τε δαιμόνων ἁγνὸν σέβας.  

οὐκ ἂν φιλήσαιμ'; αἱ Χάριτες πειρῶσί με.  

ἅλις· Γανυμήδη τόνδ' ἔχων ἀναπαύσομαι  

κάλλιον ἢ τὰς Χάριτας. ἥδομαι δέ πως  

τοῖς παιδικοῖσι μᾶλλον ἢ τοῖς θήλεσιν.  

 

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

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

Sileen: ἀπόλωλα, παῖδες· σχέτλια πείσομαι κακά.  

Cycloop: μέμφηι τὸν ἐραστὴν κἀντρυφᾶις πεπωκότι;  

Sileen: οἴμοι· πικρότατον οἶνον ὄψομαι τάχα36. 

 

Cycloop 

Oei,Oei, 

Wat een ongemengd genoegen, ik bleef er bijna in. 

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

vermengd hebben. 

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

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

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

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

getjes dan naar vrouwen. 

Sileen 

Ben ik dan Zeus’ Ganymedes, Cycloop? 

Cycloop 

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

Sileen 

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

Cycloop 

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

Sileen 

Arme ik, de wijn zal weldra zeer zuur zijn. 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

op volgt deze scène (721): 

Hermes: Οὐκ ἐνθάδ', ὦ τᾶν, ἐστι.  

Τrygaeus: Ποῖ γὰρ οἴχεται;  

Hermes: Ὑφ' ἅρματ' ἐλθὼν Ζηνὸς ἀστραπηφορεῖ.  

Τrygaeus: Πόθεν οὖν ὁ τλήμων ἐνθάδ' ἕξει σιτία;  

Hermes: Τὴν τοῦ Γανυμήδους ἀμβροσίαν σιτήσεται 37. 

 

Hermes: Het is niet hier, beste kerel. 

Trygaeus: Hoezo, waar is hij heen gegaan? 

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

 

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

Hermes: Hij zal gevoed worden met ambrozijn door Ganymedes.  

 

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

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

de kever te zorgen.  

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

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

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

enig overgebleven satyrspel is daarin het meest expliciet.  

 

De vierde eeuw 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

drie menselijke geslachten biedt opvattingen over sexuele voorkeuren van mensen die 

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

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

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

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

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

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

heid. 

 

De Beeldende Kunst in de vierde eeuw 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

slechts als een verduidelijking. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gaan. 

 

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

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

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

en de adelaar zijn afgebeeld in een elegante klassieke stijl. 

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

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

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

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

ouder beeldhouwwerk van de beroemde beeldhouwer Leochares. Deze kunstenaar heeft 

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

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

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

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

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

groep met Ganymedes45. Maar aangezien de beeldengroep met Ganymedes gerestaureerd 

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

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

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

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

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

in de richting van het gezicht van de knaap.  

 

Hellenistische periode: Apollonius, Theocritus en Callimachus 

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

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

εὗρε δὲ τόνγ' ἀπάνευθε, Διὸς θαλερῇ ἐν ἀλωῇ,  

οὐκ οἶον, μετὰ καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεύς  

οὐρανῷ ἐγκατένασσεν ἐφέστιον ἀθανάτοισιν,  

κάλλεος ἱμερθείς. ἀμφ' ἀστραγάλοισι δὲ τώγε  

χρυσείοις, ἅ τε κοῦροι ὁμήθεες, ἑψιόωντο.  

καί ῥ' ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ  

μάργος Ἔρως λαιῆς ὑποΐσχανε χειρὸς ἀγοστόν,  

ὀρθὸς ἐφεστηώς, γλυκερὸν δέ οἱ ἀμφὶ παρειάς  

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

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

ἄλλῳ ἐπιπροϊείς, κεχόλωτο δὲ καγχαλόωντι,  

καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσας,  

βῆ κενεαῖς σὺν χερσὶν ἀμήχανος, οὐδ' ἐνόησεν 

Κύπριν ἐπιπλομένην48. 

 

Zij vond hem in de weelderige boomgaard  

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

was Ganymedes. Zeus, verlangend naar zijn schoonheid, 

had hem doen wonen bij de hemelgoden om 

hun huisgenoot te zijn. Ze speelden samen met 

hun gouden bikkels, zoals vrienden vaker doen. 

De drieste Eros stond er rechtop bij en drukte  

zijn linkerhandpalm, vol met bikkels, aan zijn borst; 

zijn wangen gloeiden van een zoete rode kleur. 

De ander zat erbij, gehurkt, en zweeg mistroostig. 

Hij had nog maar twee bikkels, zonder resultaat 

wierp hij de ene na de andere op, verbitterd 

en boos op Eros, die zijn vriend brutaal bespotte. 

Maar ook die twee verloor hij evenals de andere. 

Met lege handen ging hij weg, geheel verslagen, 

zodat hij de godin van Cyprus niet zag komen49. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zeker is het niet. 

 

Callimachus 

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

Callimachus wordt Ganymedes ook genoemd LII (53): 

 

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

τετράκι μισοίης, εἰ δὲ φιλεῖ, φιλέοις,  

ναίχι πρὸς εὐχαίτεω Γανυμήδεος, οὐράνιε Ζεῦ,  

καὶ σύ ποτ' ἠράσθης—οὐκέτι μακρὰ λέγω 51. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

moeilijke taak. Idylle XII 34-37: 

 

ὄλβιος ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαιτᾷ.  

ἦ που τὸν χαροπὸν Γανυμήδεα πόλλ' ἐπιβῶται  

Λυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ  

πεύθονται, μὴ φαῦλος, ἐτήτυμον ἀργυραμοιβοί 52. 

 

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

Ja, veelvuldig roept hij luid dat de stralende Ganymedes  

een mond heeft als een Lydische steen53,  

waarmee geldwisselaars vaststellen dat het goud van goede kwaliteit is.  

 

Conclusie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voor de hand ligt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

van de mythe van Ganymedes een exponent vormt.  

 

De opvattingen over erotiek en liefde in de Romeinse samenleving 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

baardgroei een einde maakt aan deze begerenswaardigheid. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vinden is, te beginnen met Vergilius. 

 

Vergilius 

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

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

 

chlamydem auratam, quam plurima circum  

purpura Maeandro duplici Meliboea cucurrit, 

intextusque puer frondosa regius Ida 

velocis iaculo cervos cursuque fatigat 

acer, anhelanti similis, quem praepes ab Ida 

sublimem pedibus rapuit Iovis armiger uncis: 

longaevi palmas nequiquam ad sidera tendunt 

custodes, saevitque canum latratus in auras 8. 

 

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

brede dubbele rand van Meliboeïsch purper. Daarin  

was geweven de koningszoon Ganymedes op de loofrijke  

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

en zichtbaar hijgend; hem roofde Jupiters wapendragende 

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

Vruchteloos strekten de oude wachters hun handen  

omhoog naar de sterren en woedde het hondengeblaf 

in het luchtruim9. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
                                                                                                                                                         

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

arsit, et inventum est aliquid, quod Iuppiter esse, 

quam quod erat, mallet, nulla tamen alite verti 

dignatur, nisi quae posset sua fulmina ferre. 

nec mora, percusso mendacibus aere pennis 

abripit Iliaden; qui nunc quoque pocula miscet 

invitaque Iovi nectar Iunone ministrat12. 

 

Eens brandde de koning van de goden van liefde voor de 

Phrygische Ganymedes en vond dat hij zich niet als Jupiter 

moest voordoen, maar als adelaar, de enige gedaante  

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

Geen uitstel, door de lucht gestoten met misleidende vleugels 

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

en ondanks Juno’s afgunst Jupiter de nectar aanreikt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

van Juno over deze rivaal in de liefde15. 

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

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

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

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

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

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

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

volgende hoofdstukken wordt hierop nader ingegaan.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Non vides, quanto moveas periclo, 

Pyrrhe, Gaetulae catulos leaenae? 

dura post paulo fugies inaudax 

   proelia raptor, 

cum per obstantis iuvenum catervas 

ibit insignem repetens Nearchum, 

grande certamen, tibi praeda cedat, 

maior an illa. 

interim, dum tu celeris sagittas 

promis, haec dentes acuit timendos, 

arbiter pugnae posuisse nudo 

sub pede palmam 

fertur et leni recreare vento 

sparsum odoratis umerum capillis, 

qualis aut Nireus fuit aut aquosa 

raptus ab Ida16. 

 

Zie je geen gevaar, als je de 

welpen wegsteelt van een Gaetulische leeuwin, Pyrrhus? 

Spoedig zul je een harde strijd ontvluchten,  

rover zonder durf. 

Wanneer zij zich wringt door de schare van jongens om  

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

een groots gevecht : valt hij jou als buit toe, 

of is zij sterker?  

Maar, terwijl jij je snelle pijlen te  

voorschijn haalt, zij haar te vrezen tanden wet, 

heeft de scheidsrechter onder zijn blote voet 

de palmtak gelegd 

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

omgolfd door welriekend haar, 

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

waterrijke Ida. 

 

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

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

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

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

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

bliksem en het veroveren van de blonde Ganymedes. 

 

Qualem ministrum fulminis alitem, 

cui rex deorum regnum in aves vagas 

permisit expertus fidelem 

Iuppiter in Ganymede flavo, 

olim iuventas et patrius vigor 

nido laborum propulit inscium 

vernique iam nimbis remotis 

insolitos docuere nisus  

venti paventem... 17 

 

Zoals de gevleugelde dienaar van de bliksem 

aan wie de koning van de goden de heerschappij  

toestond over de rondvliegende vogels,  

nadat Jupiter zijn trouw ervaren had met de blonde Ganimedes. 

Eens stootten jeugd en vaderlijke kracht hem  

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

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

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

 

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

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

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

hier twee epigrammen om een indruk te geven: 

V. 55 

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

nulla manu quare fulmina gestat? ‘amat.’ 

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

respicis ore Iovem? ‘de Ganymede loquor’ 19. 

 

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

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

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

Waarom kijk je vriendelijk met open mond om naar Jupiter? 

‘Ik spreek over Ganymedes’. 

              

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

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

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

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

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

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

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

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

schijnlijk bekend met deze schildering in het paleis! 

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

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

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

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

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

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

voorkomende representatie. 

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

verlangen naar zijn begeerde jongen uitdrukt: 

 

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

qualis in amplexu non fuit ante meo, 

basia da nobis vetulo, puer, uda Falerno, 

pocula da labris facta minora tuis. 

addideris super haec Veneris si gaudia vera, 

esse negem melius cum Ganymede Iovi 21. 

 

Telesphorus, mijn aangename rust en tedere liefdessmart, 

Die niet eerder in mijn armen lag, 

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

geef me bekers minder vol gemaakt door jouw lippen22 

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

zal ik ontkennen dat Jupiter beter af is met Ganymedes. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Telesphoros.  

 

Lucianus  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ΖΕΥΣ  

Τοῦτ' αὐτό μοι τὸ ἥδιστον ποιήσεις, εἰ ἀγρυπνή- 

σαιμι μετὰ σοῦ φιλῶν πολλάκις καὶ περιπτύσσων.  

ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ  

Αὐτὸς ἂν εἰδείης· ἐγὼ δὲ κοιμήσομαι σοῦ κα- 

ταφιλοῦντος.25. 

 

Zeus 

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

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

 

Ganymedes 

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

jòu over. 

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

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

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

 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ  
Συνίημι· ὁ Γανυμήδης ἔνδον.  
 

                           Poseidon 

Ik begrijp het, Ganymedes is binnen.  

 

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

Semele27! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tatius Leukippe en Kleitophon. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grotere duurzaamheid van een dergelijke relatie. 

 
Conclusie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorkeur heeft, een centrale plaats inneemt. 

 

De beeldende kunst in de Romeinse tijd 

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

is echter slechts gedeeltelijk ontsloten door gebrekkige wetenschappelijke bewerking. 

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

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

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

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

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

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

den door kunsthistorici verregaande conclusies getrokken. 

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

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

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

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

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

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

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

gen32 en beeldengroepen). 

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

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

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

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

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

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

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

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

laar volgen enkele voorbeelden van veel voorkomende representaties: 

 

a. Ganymedes nadert de adelaar 

b. Ganymedes staand met de adelaar gegroepeerd 

c. Ganymedes zittend, die de adelaar drenkt 

d. Ganymedes door de adelaar gegrepen 

e. Ganymedes door de adelaar door de lucht gevoerd 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

laar36.  

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

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

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

zoals carneool, jaspis en amethist37. 

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

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

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

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

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

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

Het is een voorstelling uit de tijd van keizer Severus38. 

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

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

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

adelaar is in deze voorstelling niet veel groter dan Ganymedes39.  

  

Conclusie I 

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

erotische zin geïnterpreeerd. Wel representeert de mythe waarschijnlijk in tegenstelling 

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

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

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

lijker, voller en vrouwelijker afgebeeld. 

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

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

ragraaf zal hierop nader worden ingegaan. 

  

De Ganymedesmythe en de verbinding met de dood 

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

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

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

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

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

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

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

teruggevoerd. 

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

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

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

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

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

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

Igel41. 

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

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

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

en vegetatieve elementen werden vaak op deze Romeinse grafmonumenten aangebracht 

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

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

derdeel van de voorstelling evenals astronomische verwijzingen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soepel en kronkelend is.45  

  

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

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

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

 

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

[ἀ]λλὰ Διὸς πάρεδρος αετὸς ᾔρπασέ με, 

[……], ἔνθα σύνεδρος 

Φωσφόρῳ ἠδὲ καλῳ ‘Εσπέρῳ ὅφρα πέλω46. 

 

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

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

van Phosphorus ben en de mooie Hesperus.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wijze waarop mythen veelvuldig zaken voorstellen49. 

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

 

nunc quia non licuit frunisci nostrum aue raptum Ganymeden, 

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

iremus properes ad nostrum immaturu(m) tuendum50. 

 

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

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

Parcen er voor zullen zorgen, dat wij spoedig zullen  

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

 

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

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

  

Ζεύς με νέον Φρύγιον Γα[ν]υ[μ]ήδ[ην 

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

 

Zeus heeft me laten verdwijnen als een nieuwe Phrygische Ganymedes 

samen met mijn jongere broertje Karpion. 

 

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

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

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

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

 

Conclusie II 

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

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

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

ven na de dood. 

                                                 
50 P. Boyancé,1972, 85, noot 3. 
51 P. Boyancé,1972, 85 noot 4 (Kaibel, 380, v. 5–6). 
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Hoofdstuk III   Ganymedes in de astronomische literatuur 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Griekse literatuur, evenals voor de Oudegyptische presentatie en voor Babylonische 

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

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

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

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

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

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

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

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

teurs: Aratos, Pseudo-Eratosthenes en Hyginus.  

 

Achtergrond 

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

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

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

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

 

δοκεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος αστρολογῆσαι καὶ ἥλιακας ἐκλείψεις καὶ τροπὰς 

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

 

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

sterren bestudeerde en zonsverduisteringen en zonnewendingen voorspelde en 

daarom bewonderen zowel Xenophanes als Herodotus hem. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tingen die in Rome hun eigen leven gingen leiden. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schrijving luidt als volgt (275-291): 

 

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

ἄλλα μὲν ἠερόεις, τὰ δέ οἱ ἐπὶ τετρήχυνται  

ἀστράσιν οὔτι λίην μεγάλοις, ἀτὰρ οὐ μὲν ἀφαυροῖς.  

Αὐτὰρ ὅγ' εὐδιόωντι ποτὴν ὄρνιθι ἐοικὼς  

οὔριος εἰς ἑτέρην φέρεται, κατὰ δεξιὰ χειρὸς  

Κηφείης ταρσοῖο τὰ δεξιὰ πείρατα τείνων.  

Λαιῇ δὲ πτέρυγι σκαρθμὸς παρακέκλιται Ἵππου.  

Τὸν δὲ μετὰ σκαίροντα δύ' Ἰχθύες ἀμφινέμονται  

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

δεξιτερὴ τάνυται. Ὁ δ' ὀπίστερος Αἰγοκερῆος  

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

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

Μὴ κείνῳ ἐνὶ μηνὶ περικλύζοιο θαλάσσῃ  

πεπταμένῳ πελάγει κεχρημένος. Οὔτε κεν ἠοῖ  

πολλὴν πειρήνειας, ἐπεὶ ταχινώταταί εἰσιν,  

οὔτ' ἄν τοι νυκτὸς πεφοβημένῳ ἐγγύθεν ἠὼς  

ἔλθοι καὶ μάλα πολλὰ βοωμένῳ17. 

 

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

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

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

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

Cepheus rechterhand, terwijl dicht bij zijn linkervleugel het steigerende Paard 

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

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

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

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

gebruik makend van de open zee. Noch bij dag kun je veel voortgang maken, 

aangezien de dagen zeer snel voorbijgaan, noch zal in je angst ’s nachts de 

dageraad snel komen, hoe hard je ook schreeuwt. 

 

In de Hellenistische periode ging het proces van mythologisering, het verbinden van my-

then en sterrenbeelden, verder. Eratosthenes19 (284-204 v. Chr.) completeerde het werk 

van zijn voorgangers waarbij iedere constellatie van sterren een mythologische betekenis 

kreeg en voorzien werd van een uitvoerig commentaar. Het gedicht legde meer de nadruk 

op het mythologische aspect dan op de sterrrenkunde. Het transformeerde het firmament 

tot een rendez-vous van mythologische figuren20. Er werd bijvoorbeeld door de ko-

ninklijke astronoom een constellatie van sterren genoemd naar Berenice. Naar aanleiding 

daarvan is het gedicht De lok van Berenice door Callimachus geschreven. Hierin vertelt 

                                                 
17 D. Kidd, 1997, 92-94. 
18 Ibidem, 287. Kidd geeft in zijn commentaar bij ‘ετέρην’ ‘the western horizon’.  
19 In 245 v. Chr. toen Eratosthenes ongeveer dertig jaar oud was, verzocht Ptolemaeus III (246-221 
v. Chr.) hem hoofd van de bibliotheek in Alexandrië te worden. In de periode daaraan voorafgaand 
had hij filosofie gestudeerd in Athene. Eratosthenes nam het aanbod aan en vervulde deze functie 
tot zijn dood in 193 v. Chr. Hij was op vele terreinen werkzaam. Van zijn werken op terreinen als 
lexografie, chronologie, geografie, literaire geschiedenis, wiskunde, filosofie en dichtkunst is wei-
nig overgebleven. 
20 E. Panofsky and F. Saxl, 1932-1933, 232.  
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hij hoe Berenice, de koningin van Egypte, haar haar aan Venus heeft geofferd opdat de 

godin haar echtgenoot zou beschermen gedurende een oorlog. 

De Katasterismoi van Eratosthenes zijn verloren gegaan. Wat over is onder deze titel is 

een verzameling van 44 verhalen over de oorsprong van de diverse sterrenconstellaties, 

de Melkweg en vijf planeten. Algemeen wordt aangenomen dat dit een excerpt is van het 

werk van Eratosthenes, samengevat door een anonieme auteur, die wordt aangeduid met 

de naam Pseudo-Eratosthenes. Het is vermoedelijk geschreven in de eerste of tweede 

eeuw na Christus21. De Adelaar wordt als volgt omschreven: 

 

Οὗτός ἐστιν ὁ Γανυμήδην ἀνακομίσας εἰς οὐρανὸν  

τῷ Διί, ὅπως ἔχῃ οἰνοχόον. ἔστι δὲ ἐν τοῖς ἄστροις,  

δι' ὅσον καὶ πρότερον, ὅτε οἱ θεοὶ τὰ πτηνὰ διεμερί- 

ζοντο, τοῦτον ἔλαχεν ὁ Ζεύς. μόνον δὲ τῶν ζῴων  

ἀνθήλιον ἵπταται ταῖς ἀκτῖσιν οὐ ταπεινούμενον· ἔχει  

δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἁπάντων· ἐσχημάτισται δὲ διαπεπτα- 

μένος τὰς πτέρυγας ὡς ἂν καθιπτάμενος. Ἀγλαοσθέ- 

νης δέ φησιν ἐν τοῖς Ναξικοῖς γενόμενον τὸν Δία ἐν  

Κρήτῃ καὶ κατὰ κράτος ζητούμενον, δὶς ἐκκλαπέντα,  

ἐκεῖθεν ἐκκλαπῆναι καὶ ἀχθῆναι εἰς Νάξον, ἐκτρα- 

φέντα δὲ καὶ γενόμενον ἐν ἡλικίᾳ τὴν τῶν θεῶν βα- 

σιλείαν κατασχεῖν· ἐξορμῶντος δὲ ἐκ τῆς Νάξου ἐπὶ  

τοὺς Τιτᾶνας καὶ ἀετὸν αὐτῷ φανῆναι συνιόντα, τὸν  

δὲ οἰωνισάμενον ἱερὸν αὑτοῦ ποιήσασθαι [κατηστερι- 

σμένον] καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἐν οὐρανῷ τιμῆς ἀξιωθῆναι.  

Ἔχει δὲ ἀστέρας δʹ, ὧν ὁ μέσος ἐστὶ λαμπρός22. 

 

Deze is het die Ganymedes naar de hemel bracht om de schenker te zijn van 

Zeus. De adelaar is onder de sterren, omdat vroeger, toen de goden lootjes 

trokken voor de verschillende vogels, de adelaar toeviel aan Zeus. Als enige 

van de levende wezens vliegt hij tegen de zon in zonder dat hij aangetast wordt 

door de stralen van de zon en hij heeft de alleenheerschappij over alle (vogels). 

Deze constellatie representeert de adelaar met vleugels uitgespreid als in 

                                                 
21 T. Condos, 1997, 19. 
22 Ps. Eratosthenis Catasterismi rec. A. Olivieri, 1897, 36. 
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neerwaartse vlucht. Aglaosthenes zegt in zijn geschiedenis van Naxos dat Zeus 

na zijn geboorte op Kreta intensief gezocht werd [door zijn vader] en tweemaal 

werd weggevoerd, vervolgens weggehaald van Kreta en gebracht naar Naxos, 

waar hij is opgegroeid. Toen hij volwassen was geworden, verwierf hij de op-

perheerschappij van de goden. Toen hij Naxos verliet om op te trekken tegen 

de Titanen, verscheen er een adelaar aan zijn zijde. Zeus accepteerde het voor-

teken en adopteerde de adelaar als zijn eigen vogel. Om die reden werd de 

adelaar beschouwd de hemel waard te zijn. De adelaar wordt gevormd door 

vier sterren waarvan de centrale ster helder is. 

 

De Waterman wordt door Ps-Eratosthenes als volgt omschreven: 

 

Οὗτος δοκεῖ κεκλῆσθαι ἀπὸ τῆς πράξεως Ὑδροχόος.  

ἔχων γὰρ ἕστηκεν οἰνοχόην καὶ ἔκχυσιν πολλὴν ποιεῖ- 

ται ὑγροῦ. λέγουσι δέ τινες αὐτὸν εἶναι τὸν Γανυ- 

μήδην, ἱκανὸν ὑπολαμβάνοντες σημεῖον εἶναι τὸ ἐσχη- 

ματίσθαι τὸ εἴδωλον οὕτως ὥσπερ ἂν οἰνοχόον χέειν.  

ἐπάγονται δὲ καὶ τὸν ποιητὴν μάρτυρα, διὰ τὸ λέγειν  

αὐτὸν ὡς ἀνεκομίσθη οὗτος πρὸς τὸν Δία κάλλει ὑπερ- 

ενέγκας ἵνα οἰνοχοῇ, ἄξιον κρινάντων αὐτὸν τῶν  

θεῶν, καὶ ὅτι τέτευχεν ἀθανασίαν τοῖς ἀνθρώποις  

ἄγνωστον οὖσαν· ἡ δὲ γινομένη ἔκχυσις εἰκάζε- 

ται τῷ νέκταρι ὃ καὶ ὑπὸ τῶν θεῶν πίνεται, εἰς μαρ- 

τύριον τῆς εἰρημένης πόσεως τῶν θεῶν ὑπολαμβάνοντες  

τοῦτο εἶναι.  

Ἔχει δ' ἀστέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἀμαυροὺς βʹ, ἐφ'  

ἑκατέρων ὤμων αʹ, ἀμφοτέρους μεγάλους, ἐφ' ἑκατέρῳ  

ἀγκῶνι αʹ, ἐπ' ἄκρας χειρὸς δεξιᾶς λαμπρὸν αʹ, ἐφ'  

ἑκατέρου μαστοῦ αʹ, ὑπὸ τοὺς μαστοὺς ἑκατέρωθεν αʹ,  

<ἐπ'> ἀριστεροῦ ἰσχίου αʹ, <ἐφ'> ἑκατέρου γόνατος αʹ,  

<ἐπὶ> δεξιᾶς κνήμης αʹ, ἐφ' ἑκατέρῳ ποδὶ αʹ· <τοὺς  

πάντας ιζʹ>· ἡ δὲ ἔκχυσις τοῦ ὕδατός ἐστιν ἐξ ἀστέ- 
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ρων λαʹ ἔχουσα ἀστέρας βʹ, οἵ εἰσι λαμπροί23. 

 

Men denkt dat deze figuur de waterschenker wordt genoemd vanwege de han-

delingen die hij representeert. De waterschenker staat (er) met een wijnkan en 

schenkt veel vocht uit. Sommigen zeggen dat het Ganymedes is, omdat zij me-

nen in dit beeld voldoende bewijs te vinden zoals een schenker schenkt. En zij 

beroepen zich op Homerus als getuige, omdat de dichter zegt dat Ganymedes 

nadat de goden hem waardig gekeurd hadden, weggevoerd werd, uitmuntend 

in schoonheid, om schenker te zijn voor Zeus. Homerus zegt ook dat Ganyme-

des onsterfelijkheid bezorgd heeft aan mensen, die nog onbekend was. De 

vloeistof die uit de kan geschonken wordt is het beeld van nectar, de drank van 

de goden en ten bewijze dat de genoemde drank van de goden is veronderstel-

len zij dat dat het is. 

Aquarius heeft twee flauwe sterren op zijn hoofd; een ster op iedere schouder, 

beide grote sterren; een op iedere elleboog; een heldere ster op de rand van de 

rechter hand; een op iedere borst; een onder de borst aan iedere kant; een op 

de linker heup; een op iedere knie; een op het rechter scheenbeen; een op ieder 

voet. Het totaal is zeventien. De stroom water bestaat uit 31 sterren waarvan 

twee sterren helder zijn. 

 

      Hyginus ten slotte, beschreef de adelaar als volgt: 

Aquila. Haec est quae dicitur Ganymedem 

rapuisse et amanti Ioui tradidisse; hanc etiam 

Iuppiter primus ex auium genere sibi deligisse exis- 

timatur. Quae sola tradita est memoriae contra solis 

exorientis radios contendere uolare. Itaque supra 

Aquarium uolare uidetur; hunc enim complures Ga- 

nymedem esse finxerunt 24.  

 

Dit is de adelaar waarvan gezegd wordt dat hij Ganymedes heeft geroofd en 

heeft overgegeven aan zijn minnaar Jupiter; men meent ook dat Jupiter deze 

als eerste uit de soort vogels voor zich heeft uitgekozen. Volgens de overleve-

ring is dit de enige vogel die tracht tegen de stralen van de opgaande zon in te 

                                                 
23 Ps. Eratosthenis Catasterismi rec. A. Olivieri, 1897, 32-33. 
24 Hygin, texte établi par A. Le Boeuffle,1983, 51-52. 
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vliegen; daarom lijkt hij boven de Waterman te vliegen, want velen identifice-

ren deze constellatie met Ganymedes. 25  
 

Ook andere interpretaties komen bij Hyginus aan bod, zoals het verhaal van een zekere 

Merops die regeerde over het eiland Cos. Merops had een vrouw uit het geslacht van de 

nymfen, Ethemea. Omdat zij Diana niet meer wilde vereren, werd Ethemea doorboord 

met pijlen en vervolgens door Proserpina levend naar de onderwereld gebracht. Merops 

was zo in de war van de dood van zijn vrouw, dat hij een eind aan zijn leven wilde ma-

ken. Iuno veranderde hem echter uit medelijden in een adelaar, zodat hij niets meer zou 

voelen van het verdriet dat hij zou hebben gehouden in een menselijk lichaam en plaatste 

hem aan de hemel. 

Hyginus gaf nog een andere verklaring afkomstig van Aglaosthenes, de schrijver van de 

Naxica (de geschidenis van Naxos), die al bij Pseudo-Eratosthenos was aangetroffen, 

namelijk dat Jupiter van Kreta naar Naxos was meegenomen en daar was opgevoed. Toen 

hij volwassen was geworden, wilde hij strijden met de Titanen. Hij bracht een offer en 

kreeg een teken van een adelaar. Daarom plaatste hij de adelaar temidden van de sterren. 

Sommigen hebben weer een andere verklaring, namelijk, dat Mercurius (weer anderen 

zeggen Anaplades) verleid door de schoonheid van Venus, verliefd zou zijn geworden. 

Toen het op niets uitliep, had hij de moed verloren. Jupiter had echter medelijden met 

hem gekregen en toen Venus zich in de rivier (de Acheloüs) aan het baden was, stuurde 

hij een adelaar om haar slipper naar Amythaonia in Egypte te brengen en deze aan Mer-

curius toe te vertrouwen. Venus ging haar slof zoeken en kwam bij de smachtende min-

naar aan die, toen hij zijn doel had bereikt, uit dankbaarheid de adelaar aan de hemel 

plaatste26. 

 

Over de schenker (Aquarius) schreef Hyginus: 

Hunc complures Ganymedem esse dixerunt, quem Iuppiter propter pulchritudi-

nem corporis ereptum parentibus, deorum ministrum fecisse existimatur. Itaque 

ostenditur ut aquam aliquo infundens. Hegesianax autem Deucaliona dicit esse, 

quod eo regnante tanta uis aquae se de caelo profuderit, ut cataclysmus factus 

esse diceretur. Eubulus autem Cecropem demonstrat esse, antiquitatem generis 

commemorans et ostendens, antequam uinum traditum sit hominibus, aqua in 

                                                 
25 Gedurende de heerschappij van keizer Hadrianus is een poging gedaan een constellatie te vor-
men van zes of zeven sterrren in het lagere deel van de constellatie Aquila naar de favoriet van de 
keizer die toen juist was verdronken in de rivier de Nijl. Ptolemaeus die ongeveer twintig jaar na 
de regering van Hadrianus een sterrencatalogus samenstelde, noemde de zes sterrren ‘Antinous’. 
Tot in de late achttiende eeuw hebben deze sterren deze naam gedragen. Maar nu zijn ze opgeno-
men in het sterrenbeeld Aquila. T. Condos, 1997, 35. 
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sacrificiis deorum usos esse, et ante Cecropem regnasse quam uinum sit inuen-

tum27. 

 

Velen zeggen: dit is Ganymedes die op grond van zijn schoonheid weggeroofd 

werd bij zijn ouders door Jupiter om schenker te zijn van de goden. Daarom is 

hij afgebeeld terwijl hij water giet in een of ander voorwerp. Hegesianax ech-

ter zegt dat de figuur Deucalion is, omdat gedurende zijn heerschappij zo’n 

grote hoeveelheid water uit de hemel viel dat er een grote overstroming plaats 

vond. Eubulus toont aan dat de figuur Cecrops is, melding makend van de 

oudheid van het geslacht en er op wijzend dat Cecrops regeerde voor de wijn 

was uitgevonden. En voordat wijn bekend was bij de mensen werd water ge-

bruikt bij het offeren aan de goden.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de adelaar zowel in de Griekse als in de Latijnse traditie 

primair verbonden is met Zeus. Ps.Eratosthenes besteedt het grootste deel van zijn betoog 

aan de wijze waarop de verbinding tussen de adelaar en Zeus tot stand is gekomen. Om-

dat in de beeldende kunst rond de vierde eeuw plotseling een adelaar in de mythe van 

Ganymedes opduikt, lijkt het waarschijnlijk dat dit element afkomstig is uit de astrono-

mische literatuur. Aangezien de adelaar en Ganymedes in het luchtruim dicht bij elkaar 

liggen, lijkt het voor de hand te liggen een verbinding te leggen. De connectie tussen 

Aquarius en Ganymedes bestond al. Dit zou wel eens de achtergrond kunnen vormen 

voor het plotseling opkomen van voorstellingen van Ganymedes en de adelaar (als ver-

momming van Zeus). In de periode die daaraan voorafging (de zesde en vijfde eeuw voor 

Christus) werd de mythe van Ganymedes namelijk afgebeeld als een achtervolgingsscène 

waarbij Zeus in de gedaante van een bebaarde man met staf Ganymedes te voet achter-

volgt.  

Hyginus’ versie stemt overeen met die van Ps.-Eratosthenes, maar Hyginus biedt nog 

twee andere verklaringen voor de verbinding van de adelaar en Zeus, waarbij in de ene 

mythologische verklaring de adelaar de boodschapper is van Zeus en in het andere ver-

haal geen verbinding tussen Zeus en de adelaar wordt gelegd. 

 

De constellatie van de adelaar heeft waarschijnlijk een Babylonische oorsprong. Er is een 

zegelcylinder gevonden, waarop een episode uit het epos van Etana is afgebeeld, die een 

                                                                                                                                                         
26 Hygin, texte établi par A. Le Boeuffle, 1983, 52. 
27 Hygin, texte établi par A. Le Boeuffle, 1983, 72. 
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figuurtje laat zien dat op de rug van een adelaar naar de hemel opstijgt28. Opvallend is de 

overeenkomst met de wijze waarop Alciati Ganymedes afbeeldt in zijn Emblemata in de 

eerste helft van de zestiende eeuw (zie hoofdstuk Ganymedes en de Nederlanden), name-

lijk het kind Ganymedes op de rug van de adelaar (Zeus). De vraag is echter of Alciati 

deze Babylonische voorstelling kende. Een andere voorstelling, de voorstelling van Jupi-

ter en Ganymedes op de adelaar in Domus Aurea in Rome heeft wellicht wel invloed ge-

had op het werk van Alciati. 

 

Aquarius (Ganymedes) in de periode na de vierde eeuw na Christus 

Volgens Saslow29 zou Ganymedes in de laat-antieke periode en vroege middeleeuwen 

vooral voorkomen in astrologische teksten. In de vierde eeuw in de Calender van 354 

staat een astrologische tekst, die frequent is gekopiëerd in de Karolingische tijd. Gany-

medes-Aquarius bleef figureren gedurende de Renaissance in de astrologische kunst en 

het daarmee verbonden occulte symbolisme van de alchemisten. Minder frequent kwam 

hij voor in prenten van boeken bij teksten van Ovidius en Vergilius. 

Panofsky30 heeft onderzoek gedaan naar de rol van klassieke mythologie in de middel-

eeuwse kunst. Hij maakt daarbij onderscheid tussen de representationele traditie, waarbij 

de kunstenaar over een serie visuele voorbeelden van een bepaald onderwerp beschikte 

en de literaire of tekstuele traditie waarbij de kunstenaar alleen een tekst had. In de mid-

deleeuwen behoorden de astronomische en astrologische onderwerpen tot de eerste cate-

gorie. Het prototype of beter de prototypen van deze geïllustreerde manuscripten gaven 

een overzicht van de astronomische kennis en ontwikkelden zich tot een soort semi-

mythologische plaatjesboeken, die meestal begonnen met een afbeelding van de gehele 

sterrrenhemel, waarna vervolgens de afzonderlijke sterrenbeelden aan bod kwamen. Deze 

boeken werden meestal Aratea genoemd. De vroegste exemplaren zijn vermoedelijk ver-

vaardigd in de latere jaren van het Romeinse Rijk. Deze exemplaren zijn in de vroeg By-

zantijnse en vroeg-islamitische kunst nagebootst. Deze illustraties werden door Carolin-

gische boekschilders tot voorbeeld genomen om weer geïmiteerd te worden door latere il-

lustratoren in vijftiende-eeuwse manuscripten. Een zeer oud voorbeeld van zo’ n afbeel-

ding die tamelijk nauw verbonden is met het gedicht van Aratus, is de Farnese wereldbol, 

hier weergegeven als een achttiende-eeuwse gravure. Het is een Romeinse kopie van een 

                                                 
28 H. Frankfort, Cylinder Seals, 1965, 138-139 and Plate XXIVh. Frankfort schreef er over: ‘On 
the right-hand edge of Pl. XXXIVh we see a man mounting to heaven on the back of a large bird. 
Interpreters agree to recognise in him Etana, a man who assisted an eagle which had got into diffi-
culties after betraying its friend the serpent with whom it had entered into a covenant. Etana res-
cued the bird and as his reward asked to be carried up to heaven to obtain the plant of birth, since 
he had so far remained childless notwithstanding his ceaseless offerings to Shamash’. 
29J. M. Saslow, 1986, 5. 
30 E. Panofsky and F. Saxl, 1932-1933, 228 e.v. 
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Grieks orgineel, waarin de constellaties voor een deel gemythologiseerd zijn en voor een 

deel nog niet. Panofsky en Saxl toonden aan dat er in de astrologische manuscripten een 

compleet nieuwe beeldvorming ontstond die zij niet verklaarden uit oriëntaalse transfor-

maties van klassieke beelden.  

 

Conclusie 

In de loop van de vierde eeuw voor Christus zijn in de literaire astronomische literatuur 

mythologische figuren verbonden met sterrenconstellaties. Het oudste overgeleverde 

werk in dit verband is de Phaenomena van Aratos (270 v. Chr.) waarin zowel de Adelaar 

van Zeus als de Waterman (Ganymedes) zijn beschreven. De verbinding tussen de mythe 

van Zeus en Ganymedes en het sterrenbeeld Adelaar en Waterman wordt expliciet gelegd 

door Ps.-Eratosthenes en Hyginus. Dit is vermoedelijk de achtergrond voor het feit dat 

beeldende kunstenaars de mythe van Zeus en Ganymedes na de vierde eeuw op een ande-

re wijze vorm gaven. Zij toonden in plaats van Zeus een adelaar. 
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Hoofdstuk IV   Ganymedes en de kerkvaders  

 

Inleiding      

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de wijze waarop de kerkvaders aankeken 

tegen de mythologische verhalen en in het bijzonder tegen de mythe die de roof van Ga-

nymedes door Zeus tot onderwerp heeft. Daarbij komen zes kerkvaders aan het woord. 

Als eerste Minucius Felix, die rond 200 leefde, vervolgens Clemens van Alexandrië 

(ca.150-ca. 215), daarna Iulius Firmicus Maternus die vlak na de invoering van het chris-

tendom als staatsgodsdienst leefde en vervolgens Orosius uit het begin van de vijfde 

eeuw. Tot slot wordt aandacht besteed aan de opvattingen van Lactantius (L. Caelus Fir-

mianus, ca. 250-ca. 320) en Augustinus (354-430). De interpretatie van de mythe van 

Ganymedes van Lactantius heeft in latere perioden een belangrijke rol gespeeld, terwijl 

Augustinus in godsdienstig opzicht zeer invloedrijk is geweest. 

Wat vooral opvalt, is dat alle besproken auteurs zeer goed op de hoogte waren van de 

mythologische verhalen. In hun opleiding hadden zij kennelijk kennis gemaakt met de 

klassieke teksten en de mythologische verhalen. De bezwaren die zij noemen tegen de an-

tieke god Zeus zijn echter niet erg nieuw. Al in de zesde eeuw voor Christus werden in 

Griekenland vergelijkbare observaties gedaan en werd het antropomorfe karakter van de 

godsdienst aan de kaak gesteld. Maar de betogen van deze christelijke auteurs tegen de 

antieke godsdienst en vooral tegen de veroveringen op erotisch gebied van Zeus zijn wel 

gloedvol en imponerend. 

 

Zo schreef Minucius Felix, die rond 200 leefde, in zijn werk Octavius XXIII 7-8: 

 

…quid loquar Martis et Veneris adulterium deprehensum et in Ganymeden Io-

vis stuprum caelo consecratum? quae omnia in hoc prodita, ut vitiis hominum 

quaedam auctoritas pararetur. his atque huismodi figmentis et mendaciis dulci-

oribus corrumpuntur ingenia puerorum et isdem fabulis inhaerentibus adusque 

summum aetatis robur adolescunt et in isdem opinionibus miseri consenescunt, 

cum sit veritas obvia, sed requirentibus…1 

 

…waarom moet ik nog spreken over Mars en Venus die gesnapt zijn bij over-

spel en door de hemel gewijde ontucht van Jupiter met Ganymedes? Dit alles is 

daarom overgeleverd om de ondeugden van de mensen een zekere rechtvaardi-

ging te verschaffen. Met deze en dergelijke verzinsels en nog zoetere leugens 

                                                 
1 Minucius Felix, Octavius, ed. B. Kytzler, 1982, 20-21. 
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worden de verstandelijke vermogens van jongens gecorrumpeerd en terwijl 

diezelfde fabels in hen blijven zitten, bereiken zij volledige volwassenheid en 

met diezelfde opvattingen worden de ongelukkigen oud, terwijl de waarheid 

voor de hand ligt (present is), maar (slechts) voor degenen die ze zoeken… 

 

 

Clemens van Alexandrïe ca. 150-ca. 215 gebruikte in Protrepticus II 33,4 vergelijkbare 

argumenten. Hij schreef: 

…μοιχὸς ὁμοῦ καὶ νυμφίος τοσούτων γενόμενος παρθένων.  

Οὔκουν ἀπεικότως οἱ ποιηταὶ «σχέτλιον» τοῦτον «καὶ αἰσυλοεργὸν»  

ἀποκαλοῦσιν. Μακρὸν δ' ἂν εἴη μοιχείας αὐτοῦ παντοδαπὰς καὶ  

παίδων διηγεῖσθαι φθοράς. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ παίδων ἀπέσχοντο  

οἱ παρ' ὑμῖν θεοί, ὃ μέν τις Ὕλα, ὃ δὲ Ὑακίνθου, ὃ δὲ  

Πέλοπος, ὃ δὲ Χρυσίππου, ὃ δὲ Γανυμήδους ἐρῶντες.  

Τούτους ὑμῶν αἱ γυναῖκες προσκυνούντων τοὺς θεούς,  

τοιούτους δὲ εὐχέσθων εἶναι τοὺς ἄνδρας τοὺς ἑαυτῶν…2 

 

…echtbreker en bruidegom tegelijk van zo veel meisjes. Dus niet ten onrechte 

noemen de dichters deze een schurk en boosdoener 3. Het zou echter te lang 

duren al de echtbreuken van hem en misbruiken van jongens op te sommen. 

Want zelfs bleven de goden van jullie niet van jongens af, maar de ene4 had 

Hylas, de andere5 Hyakinthos of Pelops6 of Chrysippos7 of Ganymedes8 als ge-

liefden. Deze goden moeten jullie vrouwen aanbidden en ze moeten wensen dat 

hun mannen zo zijn… 

 

Echt nieuw waren deze argumenten tegen het het antropomorfe karakter van de goden 

historisch gezien niet. De uit Klein-Azië stammende Xenophanes9 had omstreeks 580 v. 

Chr. de aanval al geopend op de oude Griekse godsdienst, omdat de goden van zijn tijd 

met hun menselijke (en àl te) ‘menselijke’ trekken hem de naam goden onwaardig leken. 

                                                 
2 Clementis Alexandrini, Protrepticus 33. 4-6, edidit M. Marcovich, 1995, 49. 
3 Homerus, Ilias 5. 403. 
4 Herakles. 
5 Apollo. 
6 lieveling van Poseidon. 
7 Chrysippos, de zoon van Pelops, werd door Zeus (volgens een andere mythe door Laios) ge-
roofd. 
8 Door Zeus geroofd. 
9 Xenophanes Colophonius, Fragments, a text and translation by J.H. Lesher, 1992, 24. 
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Hij verweet Homerus en Hesiodus dat zij daden die onder mensen schandelijk beschouwd 

werden, zoals diefstal, bedrog, echtbreuk, de goden hadden toegedicht. In zijn leerdicht, 

waarvan delen bewaard zijn gebleven, maakt hij de anthropomorfe voorstelling van de 

goden belachelijk. 

 

Fragment 14: 

…ἀλλ' οἱ βροτοὶ δοκέουσι γεννᾶσθαι θεούς,  

τὴν σφετέρην δ' ἐσθῆτα ἔχειν φωνήν τε δέμας τε,.. 10. 

 

…maar de stervelingen menen dat goden worden geboren, 

dat zij hun kleding dragen en hun stem en lichaam hebben… 

 

Fragment 15: 

…ἀλλ' εἰ χεῖρας ἔχον βόες <ἵπποι τ'> ἠὲ λέοντες  

ἢ γράψαι χείρεσσι καὶ ἔργα τελεῖν ἅπερ ἄνδρες,  

ἵπποι μέν θ' ἵπποισι βόες δέ τε βουσὶν ὁμοίας  

καί <κε> θεῶν ἰδέας ἔγραφον καὶ σώματ' ἐποίουν  

τοιαῦθ' οἷόν περ καὐτοὶ δέμας εἶχον <ἕκαστοι>...11 

 

Indien paarden of ossen of leeuwen handen hadden 

of met hun handen konden tekenen en werken uitvoeren als mensen,  

zouden paarden hun goden ongetwijfeld de gestalte en lichaam van paarden 

geven en ossen die van ossen, net zo zullen allen hun goden vormen naar hun 

eigen lichaam. 

 

Fragment 16: 

…Αἰθίοπές τε <θεοὺς σφετέρους> σιμοὺς μέλανάς τε  

Θρῆικές τε γλαυκοὺς καὶ πυρρούς <φασι πέλεσθαι…12 

 

…de Ethiopiërs zeggen dat <hun goden> stompneuzig en zwart zijn, 

de Thrakiërs (dat ze) blauwe ogen (hebben) en roodharig zijn… 

 

                                                 
10 J.H. Lesher, 1992, 24.  
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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Iulius Firmicus Maternus 

Nauwelijk twintig jaar13 nadat Constantijn de Grote het christelijke geloof gelijk had ge-

steld aan de oude godsdienst, richtte Iulius Firmicus Maternus een ‘open brief’ aan de re-

gerende keizers Constans en Constantius. Onder de titel De errore profanarum religio-

num becommentariëerde hij met christelijke maatstaven de opvattingen en gebruiken van 

de belangrijkste culturele gemeenschappen in zijn omgeving14. Zijn oordeel was hard. Hij 

verketterde de ene traditie na de andere als godslasterlijk en meende dat elk van hen met 

wortel en tak uitgeroeid diende te worden. Over de oude godsdienst schreef hij Fol. 11 a, 

(XII, 2): 

…Adulterio delectatur aliquis: Iovem respicit et inde cupiditatis suae fomenta 

conquirit. Probat, imitatur et laudat quod deus suus in cygno fallit, in tauro ra-

pit, ludit in satyro et ut liberalis in flagitiis esse consuescat quod inclusam regi-

am virginem auro largiter fluente corrumperit. Puerorum aliquis delectatur am- 

plexibus: Ganymedem in sinu Iouis quaerat, Herculim videat Hylam impatienti 

amore quaerentem, Hyacinthi desiderio captum Apollinem discat, Chrysippum 

alius, alius Pelopem videat, ut per deos suos sibi licere dicat quicquit15 hodie 

seuerissime Romanis legibus vindicatur…16  

 

   Iemand schept behagen in echtbreuk: hij kijkt naar Jupiter en vandaar jaagt 

hij de koestering van z’n begeerte na: hij keurt goed, hij imiteert en hij prijst, 

dat zijn god in (de vorm van) een zwaan bedriegt, (in de vorm) van een stier 

rooft, (in de vorm van) een satyr misleidt en opdat een vrij man zich eraan 

went in schande te leven, dat (zijn god) een opgesloten maagd van koninklijke 

bloede met rijkelijk stromend goud onteerd heeft. Iemand heeft zin in de liefde 

(omarming) van jongens, laat hij Ganymedes in de armen van Jupiter aantref-

fen, laat hij Hercules zien die met ongeduldige hartstocht Hylas zoekt, laat hij 

vernemen dat Apollo bevangen is door verlangen naar Hyacinthus, laat de één 

kijken naar Chrissippus, de ander naar Pelops: opdat hij met het oog op zijn 

goden kan zeggen dat hem door het toedoen van zijn goden is toestaan, wat 

heden ten dage door Romeinse wetten ten strengste wordt verboden... 

 

Iulius Firmicus Maternus schreef in De Errore Profanarum Religionum eveneens over 

Liber (de zoon van Semele) (12.4), over de relatie van Jupiter met zijn moeder Rea 

                                                 
13 K. Hoheisel, 1972, 8.  
14.CSEL, Vol. II, 1968, 33. 
15 In de tekst van R. Turcan staat quicquit i.p.v.quicquid. 
16 R. Turcan, 1982, 101. 
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(12.4), over Jupiter en zijn dochter Persephone en over de verhouding tot zijn zuster Juno 

(12.4). Bovendien schreef Maternus over de grote wreedheid van de antieke goden  

(Marsyas), over roofmoord (Hercules), over woeste hartstocht (Mars) en over hoogver-

raad. Dit laatste leidde er volgens deze auteur toe dat Saturnus in de handen van zijn zoon 

viel. Uit alles blijkt dat de details van de mythologische verhalen deze auteur niet zijn 

ontgaan 

 

Ook Orosius, die eind vierde eeuw, begin vijfde eeuw leefde, en verscheidene jaren in 

Afrika17doorbracht, gaf in zijn werk Historiae 1 12 4 commentaar op de mythe van Ga-

nymedes: 

…Nec mihi nunc enumerare opus est Tantali et Pelopis facta turpia, fabulas 

turpiores: Quorum Tantalus rex Phrygiorum Ganymedem, Troi Dardaniorum 

regis filium, cum flagitiosissime rapuisset, maiore conserti certaminis foeditate 

detinuit, sicut Phanocles18 poeta confirmat, qui maximum bellum excitatum ob 

hoc fuisse commemorat: sive quia hunc ipsum Tantalum utpote adseculam deo-

rum videri vult raptum puerum ad libidinem Iouis familiari lenocinio praepa-

rasse, qui ipsum quoque filium Pelopem epulis eius non dubitaret inpendere. 

Taedet etiam ipsius Pelopis contra Dardanum atque Troianos quamlibet magna 

referre certamina, quae quia in fabulis celebrari solita sunt, neglegentius audi-

untur19. 

 

Het is voor mij niet nodig de schandelijke daden die door Tantalus en Pelops 

zijn begaan te noemen en de nog schandelijker verhalen, op grond waarvan 

Tantalus, de koning van de Phrygiërs, Ganymedes de zoon van Tros koning 

van de Dardanen vasthield, nadat hij hem op uiterst lage wijze had geroofd. 

Met een nog grotere mate van schandelijkheid heeft hij de aangebonden strijd 

afgehouden, zoals de dichter Phanocles bevestigt, die in herinnering roept dat 

een zeer grote oorlog daaruit is voortgekomen: hetzij omdat Tantalus hem zelf 

heeft geroofd ofwel omdat hij wil dat het schijnt dat hij als handlanger van de 

goden de roof van de jongen als koppel- en vriendendienst ter wille van de 

sexuele begeerte van Jupiter heeft vooorbereid. Tantalus, die niet aarzelde 

                                                 
17 In 414–415 kwalificeerde Augustinus Orosius als jonge priester (Ep. 169, 13). Eind 414 kwam 
hij in Afrika aan, toen was hij ongeveer dertig jaar oud. Daar verbleef hij tot 418. M.-P. Arnaud-
Lindet, 1990, IX.  
In Collectanea Alexandrina, 1925, 108, wordt dit citaat van Orosius genoemd. CF Eusebius. 
Chron. (Helm, i, 51.17) ob raptum Ganymedis Troi patri Ganymedis et Tantalo bellum exortum 
est, ut scribit Fanocles poeta: cf. Syncellum 305.11 Bonn: Γανυμήδην όΤάνταλος άρπάσας υίον 
του Τρωος υπ’αυτου κατεπολεμειτο Τρωός, ως ιστρει Δίδυμος εν Ιστορία Ξένη και Φανοκλης. 
19 M.-P. Arnaud-Lindet, 1990, 59-60. 
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zelfs zijn zoon Pelops te offeren voor diens dis. Het is ook walgelijk te verhalen 

over de gevechten van Pelops zelf, hoe groot ook, tegen Dardanus en de Troja-

nen, die omdat zij in de verhalen gewoonlijk geprezen worden, nogal onver-

schillig worden aangehoord. 

 

L. Caelus Firmianus Lactantius schreef in Divinarum Institutionum, Liber I. De Falsa Re-

ligione 10: 

…quid horum omnium pater Iuppiter, qui in sollemni precatione Optimus 

Maximus nominatur? nonne a prima sua pueritia impius ac paene parricida de-

prehenditur, cum patrem regno expulit ac fugauit nec expectauit mortem decre-

piti senis cupiditate regnandi? et cum paternum solium per uim, per arma 

cepisset, bello est a Titanibus lacessitus, quod humano generi principium fuit 

malorum: quibus uictis et pace in perpetuum comparata reliquam suam uitam 

in stupris adulteriisque consumpsit. Omitto uirgines quas imminuit; id enim to-

lerabile iudicari solet. Amphitryonem ac Tyndarum praeterire non possum, 

quorum domos dedecore atque infamia plenissimas reddidit. illud uero summae 

impietatis ac sceleris, quod regium puerum rapuit ad stuprum. parum enim vi-

debatur, si in expugnanda feminarum pudicitia maculosus esset ac turpis, nisi 

etiam sexui suo faceret iniuriam: hoc est verum adulterium, quod fit contra na-

turam. haec qui facit, uiderimus an Maximus, certe Optimus non est; quod no-

men a corruptoribus, ab adulteris, ab incestis abest, nisi forte nos erramus ho-

mines, qui talia facientes sceleratos vocamus ac perditos omnibusque poenis 

dignissimos iudicamus 20. 

 

…wat over de vader van deze allen, Jupiter, die in de eerbiedige gebedsformu-

le de beste en grootste wordt genoemd? Wordt hij niet ontmaskerd als geweten-

loos en bijna haast als een vadermoordenaar vanaf zijn vroegste jeugd, aange-

zien hij z’n vader verdreef uit z’n koninkrijk en op de vlucht joeg en niet wacht-

te op de dood van de afgeleefde oude man, uit begeerte om te regeren? En toen 

hij met geweld, met wapens, z’n vaders troon had ingenomen, werd hij door de 

Titanen tot een oorlog uitgedaagd, wat het begin was van veel ellende voor het 

menselijk geslacht. Toen die overwonnen waren en duurzame vrede was be-

reikt, besteedde hij de rest van zijn leven aan schanddaden en overspel. Ik 

noem niet de maagden, die hij onteerde: want men pleegt dat acceptabel te 

                                                 
20 Lactantius, Divinarum Institutionum, Fasc. Libri I et II, ediderunt E. Heck & A. Wlosok, 2005. 
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vinden. Maar ik kan niet voorbijgaan aan Amphitryon21 en Tyndarus22, wier 

huizen hij achterliet vol schande en eerloosheid.  

Het volgende nu was een daad van de grootste goddeloosheid en misdadigheid, 

het feit dat hij de koningszoon roofde voor ontucht. Want het leek (hem) nog te 

weinig als hij in het veroveren van de eerbaarheid van vrouwen berucht en 

schandelijk was, als hij niet ook onrecht deed aan zijn eigen geslacht: dit is het 

ware overspel, dat wat gedaan wordt tegen de (wetten van) de natuur. Het valt 

te bezien of wie deze dingen doet ‘Maximus’ (de grootste) is; ‘Optimus’ (de 

Beste) is hij zeker niet. Zo’n titel komt niet toe aan (degenen die) de zeden be-

derven, echtbrekers en incestplegers, tenzij wij mensen ons misschien vergis-

sen, wanneer we hen die zulke daden doen misdadig en verdorven noemen en 

wanneer we voor hen alle straffen zeer gerechtvaardigd vinden. 

 

In een ander fragment baseerde dezelfde auteur Lactantius zich op een antieke auteur Eu-

hemerus23 uit de derde eeuw voor Christus, die de mythe op een historisch-verklarende 

wijze geïnterpreteerd heeft. Deze historiserende interpretatie werd later door Fulgentius 

overgenomen en verder verspreid en heeft veel invoed op latere auteurs. Het gaat om de 

opvatting dat goden die vereerd worden oorspronkelijk succesvolle koningen waren, wier 

graven in ere werden gehouden en die in een latere fase als goden zijn beschouwd. De 

mythe van Ganymedes is op analoge wijze ontmythologiseerd. Daarbij is Ganymedes een 

mooie koningszoon die geroofd is na een veldslag nadat de tegenpartij onder het teken 

van de adelaar de strijd gewonnen heeft en vervolgens de koningszoon heeft meegevoerd. 

Fragmenten van Euhemerus in de tekst van Lactantius Div. Inst. I 11 60-61 en 63 zijn:  

 

…non ergo mirandum, si nomina eorum caelo terraeque attributa essent, qui 

reges genuerant potentissimos. apparet ergo non ex caelo esse natum, quod fieri 

non potest, sed ex eo homine cui nomen Urano fuit (…) in Sacra Historia sic 

Ennius tradit, deinde Pan eum deducit in montem, qui uocatur Caeli sella. 

postquam eo ascendit, contemplatus est late terras ibique in eo monte aram 

creat Caelo primusque in ea ara Iuppiter sacrificauit. In eo loco suspexit in cae-

lum quod nunc nos nominamus, idque quod supra mundum erat, quod aether 

uocabatur, de sui avi nomine caelum nomen indidit, idque Iuppiter quod aether 

                                                 
21 Alcmene die getrouwd was met Amphitrion, werd door Jupiter ‘bezocht’ in de gedaante van 
haar echtgenoot. Zo werd zij moeder van Hercules. Metamorphosen IX 275–325. 
22 Verwezen wordt naar Leda die door Jupiter in de gedaante van een zwaan verleid werd. Ze werd 
de moeder van Castor en Pollux en van Helena, zie: Metamorphosen, VI 109. 
23 Euhemerus’ werk is alleen indirect overgeleverd. 
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uocatur precans primus caelum nominauit eamque hostiam, quam ibi sacrifi-

cauit, totam adoleuit. Nec hic tantum sacrificasse Iuppiter inuenitur 24. 

 

…men moet zich niet verwonderen als de namen van hen aan hemel en aarde 

toegeschreven waren, die zeer machtige koningen hadden voortgebracht. Het 

blijkt dus dat hij niet uit de hemel geboren is, want dat is onmogelijk, maar uit 

een man, wiens naam Uranus was (…), zo verhaalt Ennius in ‘Sacra Historia’. 

Vervolgens heeft Pan hem naar een berg gevoerd, die de zetel van de Hemel 

wordt genoemd. Nadat hij daarheen geklommen was, heeft hij voluit daar de 

landen in ogenschouw genomen en benut hij daar de berg om een altaar voor 

Caelum/Hemel te bouwen en op dat altaar heeft Jupiter als eerste geofferd. Op 

die plaats heeft hij omhooggekeken naar wat wij nu de hemel noemen en dat 

wat boven de aarde was, wat ether werd genoemd, heeft hij de naam hemel ge-

geven naar de naam van zijn grootvader. En Jupiter heeft dat wat ether ge-

noemd wordt, biddend als eerste hemel genoemd. Dat offerdier, dat hij daar of-

ferde, heeft hij helemaal verbrand. Het blijkt dat Jupiter niet alleen hier geof-

ferd heeft...  

 

In fragment 57 vervolgt Lactantius Div. Inst. I 11, 64-65: 

 

Caesar quoque in Arato refert ‘Aglaosthenen dicere (F Gr H 499F2) Iouem, 

cum ex insula Naxo aduersus Titanas profisceretur et sacrificium faceret in lito-

re, aquilam ei in auspicium aduolasse, quam uictor bono omine acceptam tute-

lae suae subiugarit, Sacra uero Historia etiam, ante concedisse illi aquilam  in 

capite atque ei regnum portendisse’ testatur25. 

 

Ook Caesar26 zegt in ‘Aratus’ dat Aglaosthenes met betrekking tot Jupiter zegt, 

dat toen hij vanaf het eiland Naxos tegen de Titanen optrok en op de kust een 

offer bracht, een adelaar als gunstig voorteken naar hem toe is gevlogen, dat 

hij na haar met goed voorteken aanvaard te hebben als overwinnaar aan zijn 

bescherming onderwierp. In de ‘Sacra Historia’ nu wordt ook beweerd, dat 

een adelaar al eerder op zijn hoofd was gaan zitten en hem de heerschappij 

had voorspeld. 

 

                                                 
24 M. Winiarczyk, 1991, 38-39. 
25 M. Winiarczyk 1991, 36. 
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In fragment 52 Div. Inst. I 11, 65 citeert Lactantius Euhemerus: 

 

cui ergo sacrificare Iuppiter potuit nisi Caelo auo, quem dicit Euhemerus ‘in 

Oceania          mortuum et in oppido Aulacia sepultum’?27 

 

Aan wie kon hij offeren tenzij aan zijn grootvader Hemel, over wie Euhemus 

zegt, dat hij ‘in ‘Oceania’ overleden is en z’n graf heeft in de stad Aulacia’? 

 

Deze opvatting over de historische achtergrond vindt zijn weg via Fulgentius in de inter-

pretatie van de mythe in de latere tijd, die in de volgende hoofdstukken aan de orde zal 

komen. 

 

Augustinus 

Als laatste zeer belangrijke auteur komt Augustinus aan bod, die in De Civitate Dei Lib. 

IV. C. 25 een vergelijkbare passage aan de oppergod Jupiter en zijn liefdes besteedde. 

Het betreft een passage waarin gesproken wordt over de gelukzaligheid die de mens van 

een god te verwachten heeft. Daarin zegt hij over de god van de antieke godsdienst:  

 

…iste alienarum dicitur adulter uxorum, iste pueri pulchri inpudicus amator et 

raptor28. 

 
…die verkrachter van andermans echtgenoten, wordt hij genoemd, die schaamteloze vent, minnaar 
en rover van een mooie jongen.  
 
 

En in De Civitate Dei, Lib. XVIII C.13 vervolgt Augustinus zijn betoog: 

 

Porro autem quicumque finxerunt a Ioue ad stuprum raptum pulcherrimum pu-

erum Ganymedem, quod nefas rex Tantalus fecit et Ioui fabula tribuit, uel 

Danaes per imbrem aureum adpetisse concubitum, ubi intellegitur pudicitia 

mulieris auro fuisse corrupta, quae illis temporibus uel facta uel ficta sunt, aut 

facta ab iliis et ficta de Ioue, dici non potest quantum mali de hominum prae-

sumpserint cordibus, quod possent ista patienter ferre mendacia, quae tamen 

                                                                                                                                                         
26 Wellicht betreft het een astronomisch werk Aratus toegeschreven aan Germanicus Caesar. Zie 
D.B Gain, 1976. 
27 M. Winiarczyk,1991, 34 
28 D. Dombart, 1908, 177. 



 60

etiam libenter amplexi sunt. Qui utique quanto deuotius Iouem colunt, tanto 

eos, qui haec de illo dicere ausi sunt, seuerius punire debuerunt29. 

 

Verder wie ook maar hebben verzonnen dat de zeer mooie jongen Ganymedes 

door Jupiter is geroofd ter wille van ontucht, een goddeloze daad welke koning 

Tantalus heeft verricht en het verhaal heeft toegeschreven aan Jupiter. Dan 

wel (het verhaal, dat Jupiter) via een gouden regen geslachtsgemeenschap met 

Danaë heeft gehad, waarmee bedoeld wordt dat de kuisheid van de vrouw door 

goud aangetast is geweest, welke daden in die tijden ofwel gebeurd zijn of ge-

fantaseerd zijn, of door mensen uit die tijd bedreven en toegeschreven aan Ju-

piter. Het kan niet gezegd worden hoeveel kwaad die leugens in de harten van 

mensen hebben aangericht, omdat zij die leugens gemakkelijk konden verdra-

gen, die zij toch ook graag omarmd hebben. Hoe meer zij in ieder geval Jupiter 

toegewijd vereren, des te strenger zouden ze degenen die deze dingen over hem 

hebben durven zeggen, moeten straffen. 

 

 

Conclusie 

De mythologische verhalen leveren voor deze kerkelijke auteurs een bron van argumen-

ten om de goden en vooral Jupiter in een kwaad daglicht te stellen en daarmee indirect 

het contrast tussen de oude godsdienst en het ‘ware’ geloof te belichten. Bovendien ver-

schaffen deze verhalen over de antieke godsdienst de mogelijkheid om moraaltheologi-

sche lessen te lezen waarbij het ongewenste sexuele gedrag aan de kaak gesteld kan wor-

den en de gewenste christelijke moraalcodes te versterken. De mythe van Ganymedes 

wordt door de meeste auteurs niet anders of negatiever beoordeeld dan de avonturen die 

Zeus heeft met sterfelijke vrouwen. Lactantius vormde hierop een uitzondering. De my-

the van Ganymedes werd bij hem aangevoerd als argument voor de ultieme slechtheid 

van Jupiter. 

In tegenstelling tot Minucius Felix, Clemens van Alexandrië en Iulius Firmicus beschreef 

Orosius de versie van de mythe waarbij Tantalus Ganymedes voor Jupiter geroofd heeft 

en verbond dit tevens met gevechten tussen Dardanen en Trojanen. Augustinus uitte zijn 

twijfel over de vraag of Jupiter Ganymedes geroofd heeft. Hij sloot aan bij de opvatting 

die al eerder naar voren is gekomen en die een andere versie van de mythe representeerde 

waarbij Tantalus de boosdoener was. Bij Lactantius kwam bovendien de opvatting naar 

voren die hij ontleende aan Euhemerus die een historiserende interpretatie van de mythe 

                                                 
29 Ibidem, 272-273. 
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bood. Daarin zijn de goden eerst koningen die in de loop van de tijd vergoddelijkt zijn. In 

het geciteerde fragment werd een verklaring gegeven van het verschijnsel hemel en het 

offeren aan Jupiter. Ook de adelaar als overwinningsteken en symbool voor Jupiter werd 

verklaard. Op dezelfde wijze ontstond een historiserende versie van de mythe van Gany-

medes, waarbij de mythe geïnterpreteerd werd als de geschiedenis van een koningszoon 

die door een vijandelijk leger geroofd werd, waarbij het vijandelijke leger een adelaar in 

zijn wapenstandaard meedroeg. Deze laatste opvatting zal in de volgende periode voort-

durend herhaald worden. 
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Hoofdstuk V   Ganymedes en de middeleeuwen 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of de mythologische verhalen en in het bij-

zonder de mythe van Zeus en Ganymedes nog bekend waren in middeleeuwen en voor-

zover dat het geval was, welke betekenis eraan gegeven werd. Afbeeldingen van Gany-

medes zijn in deze periode relatief schaars. Het gaat daarbij vaak om illustraties in manu-

scripten en boeken. 

 

De mythologische verhalen 

Om een beeld te vormen van de manier waarop in de middeleeuwen mythologische ver-

halen en in het bijzonder de geschiedenis van Ganymedes gepercipieerd werd, is het be-

langrijk te weten welke literaire werken aanwezig waren waarin deze mythe beschreven 

is. Omdat de oorspronkelijke Griekse bronnen waarschijnlijk nauwelijks beschikbaar wa-

ren, gaat het veelal om Latijnse bronnen en in het bijzonder om de Metamorphosen van 

Ovidius en de Aeneïs van Vergilius. Omdat veel manuscripten in de loop der eeuwen ver-

loren zijn gegaan, is het moeilijk hierover een exact beeld te vormen. Het is slechts mo-

gelijk een beeld te krijgen van de manuscripten die overgebleven zijn. Munari heeft een 

catalogus samengesteld van de manuscripten van Ovidius Metamorphosen1, die in het 

begin van de vorige eeuw nog aanwezig waren2. Zijn inventarisatie bevatte 390 titels, ge-

deeltelijk geschreven op perkament, deels op papier, vanaf de negende eeuw tot en met 

de zestiende eeuw, waarvan de meeste gedateerd zijn in de dertiende en veertiende eeuw.  

De mythe van Ganymedes is ook te vinden bij Vergilius. Vergilius was in de middeleeu-

wen een favoriete auteur. Hij werd beschouwd als een magiër en profeet. Deze kwalifica-

tie dankte hij aan de christelijke interpretatie van een passage uit zijn Eclogae3. Hierin 

meende men te lezen dat Vergilius de komst van Christus had voorspeld4. Ovidius en 

Vergilius waren niet de enige bronnen van informatie. Vele auteurs die compendia sa-

menstelden, voegden hoofdstukken toe over de antieke godenwereld, waarbij zij zich 

vaak beriepen op kerkvaders die hun kennis hadden opgedaan bij antieke auteurs. Zo 

hebben de commentaren van de manuscripten van de Metamorphosen in Frankrijk ge-

bruik gemaakt van de werken van Fulgentius, Rabanus, Alexander en enige andere au-

teurs. Hun werken, voor het grootste deel theologische werken, bevatten de geschiedenis 

                                                
1 F. Munari, 1957. De manuscripten bevatten soms slechts gedeelten van de tekst. Ook zijn vaak 
diverse auteurs samengevoegd. De meeste manuscripten bevatten commentaar en/of glossen. En-
kele exemplaren zijn geïllustreerd. 
2 Een deel van deze manuscripten was niet meer te vinden. 
3 Eclogae van Vergilius, IV, 4-7 en 37-45. R.A.B. Mynors, 1969, 10.  
4 Vergilius’ verwijzing betrof vermoedelijk de komst van Augustus als vredestichter in een perio-
de van heftige politieke twisten in Rome.  
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sen van de goden en godinnen van de heidense Oudheid. In sommige gevallen vertellen 

zij eenvoudigweg de mythen, in andere gevallen interpreteren zij de mythen op een chris-

telijke wijze. Voor de Carolingische tijd is het Grégoire de Tours5 (± 538–594) die blijk 

gaf van enige kennis van de antieke mythen. In Afrika schreef Fulgentius6 een mytholo-

gisch werk dat grote invloed zou uitoefenen. Over deze auteur is weinig bekend. Er is 

zelfs sprake van enige verwarring rond zijn persoon. Zo was er een heilige bisschop met 

deze naam, die stierf rond 523. Maar vermoedelijk was deze niet de auteur, maar een 

land- en tijdgenoot die eind van de vijfde of vroeg zesde eeuw leefde.7 Uit een ander 

werk van dezelfde auteur, een commentaar op Vergilius, zou dit kunnen worden afgeleid. 

Vermoedelijk was de Fulgentius van het mythologische werk grammaticus of rhetor van 

beroep8. Hij heeft drie boeken geschreven met in totaal 50 mythologische verhalen om 

morele achtergronden te belichten (De fabulis moraliter expositis). Het is niet zijn bedoe-

ling, zo schrijft hij in zijn inleiding, om een erotisch geschrift samen te stellen op de wij-

ze van Anacreon of Ovidius. Zijn doel is om de Griekse verhalen van hun fictie te ont-

doen en de allegorische betekenis in christelijke zin te achterhalen. De sfeer is rationalis-

tisch. Het gaat om verborgen universele waarheden. Zo zijn de Olympische goden ele-

mentaire krachten waarbij Jupiter staat voor vuur, Juno verwijst naar lucht (in 2.1 naar 

het actieve leven), Neptunus staat voor water en Pluto refereert aan aarde. Over Ganyme-

des schreef Fulgentius in Libri Mitologiarum XX: 

 

Et raptum Ganimedem aquila non uere uolucris, sed bellica praeda. Iuppiter 

enim, ut Anacreon antiquissimus auctor scripsit, dum adversus Titanas, id est 

Titani filios qui frater Saturni fuerat, bellum adsumeret et sacrificium caelo fe-

cissit, in uictoriae auspicium aquilae sibi adesse prosperum uidit uolatum. Pro 

quo tam felici omine, praesertim quia et uictoria consecuta est, in signis bellicis 

sibi aquilam auream fecit tutelaeque suae uirtuti dedicauit, unde et apud Roma-

nos huiuscemodi signa tracta sunt. Ganimeden uero bellando his signis 

                                                
5 Grégoire de Tours werd in 538 of 539 geboren in een aristocratische gallo-romeinse familie. Op 
achtjarige leeftijd begon hij te lezen en te schrijven. Hij genoot een opvoeding van zijn oudoom 
van moederszijde, de bisschop van Lyon, Nicetius (saint Nizier) en een oom van vaderszijde, de 
bisschop van Clermont d’Auvergne, Gallus. In 563 werd hij benoemd tot diaken en in 573 tot bis-
schop van Tours. Dit ambt bekleedde hij tot zijn dood in 594. Hij schreef o.a. Decem libros histo-
riarum, waarin hij de geschiedenis van Frankrijk beschreef vanaf Adam en Eva. In de inleiding 
noemt hij als bronnen voor de chronologie van de beginperiode Eusebius en Orosius. R. Latouche, 
1995, 6-7, 86. 
6 Fulgentius, ed. R. Helm, 1898. 
7 L.G. Whitbread, 1971, 5-6.  
8 L.G. Whitbread, 1971, 6. 
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praeeuntibus rapuit, sicut Europam in tauro rapuisse fertur, id est in nauem tau-

ri picturam habentem, et Isidem in uacca, similiter in nauem huiusce picturae9. 

 

Ganimedes (is) niet echt geroofd door een gevleugelde adelaar, maar (was) 

oorlogsbuit. Toen Jupiter tegen de Titanen, dat wil zeggen tegen de zonen van 

Titan, een broer van Saturnus, de oorlog begon en een offer aan de hemel had 

gebracht, zag dat er een adelaar naar hem toe was gevlogen als gunstig voor-

teken van de overwinning, zoals de zeer oude schrijver Anacreon heeft ge-

schreven. Op grond van dit zo gelukkige teken en vooral omdat ook de over-

winning er op volgde, maakte hij een gouden adelaar tot wapenstandaard en 

wijdde hij deze ter ere van zijn dapperheid. Vandaar ook dat de veldtekens bij 

de Romeinen op die manier vormgegeven zijn. In werkelijkheid roofde hij Ga-

nimedes terwijl hij onder deze tekens ten oorlog trok, net zoals wordt gezegd 

dat hij Europa in de gestalte van een stier heeft geroofd, dat wil zeggen met 

een schip dat een afbeelding van een stier had en Isis10 in de gestalte van een 

koe, op gelijke wijze op een schip met een dergelijke afbeelding heeft geroofd.  

 

Deze versie van de mythe van Ganymedes heeft Fulgentius vermoedelijk ontleend aan 

Lactantius, die zich op zijn beurt baseerde op Euhemerus11. Men heeft zich afgevraagd, 

of het werk van Fulgentius een vertaling zou kunnen zijn van een onbekend Grieks my-

thologisch werk. Maar dit lijkt weinig waarschijnlijk12. Fulgentius13 valt op door zijn ge-

ornamenteerde Latijn en de extravagante en arbitraire etymologie die hij bij zijn allegori-

sche interpretaties gebruikt, waarvan in de genoemde passage overigens weinig te merken 

                                                
9 Fulgentius, Libri Mitologiarum, XX, 654, 31. 
10In de Metamorphosen van Ovidius is sprake van Io, die door Jupiter wordt bemind en vervolgens 
in een koe wordt veranderd om Juno te misleiden (I 583- 624), door Argus wordt bewaakt (I 625–
669)en na Argus’dood door een horzel van Juno wordt voortgedreven tot in Egypte en ten slotte 
terugveranderd wordt in een vrouw en moeder van Epaphus (I 724 –747). Io is later identiek met 
de godin Isis.  
11 Zie hoofdstuk Ganymedes en het christendom. 
12 Talrijke bekende Griekse schrijvers worden als autoriteiten opgevoerd, vaak met onbekende en 
onwaarschijnlijke titels. Alleen Homerus Ilias is frequent in het orgineel geciteerd. Dit feit en de 
etymologie van Griekse namen lijkt er op te wijzen dat Fulgentius enige kennis had van het 
Grieks, maar dat het werk vooral gebaseerd is op Romeinse auteurs. De argumenten die daarvoor 
worden aangevoerd, betreffen zijn voorkeur voor geromaniseerde vormen van mythologische na-
men, zijn verwijzing naar Romeinse auteurs en de keuze voor Romeinse versies van bepaalde my-
then. Zo had M.T. Varro (gestorven in 27 v. Chr.) invloed op het werk van Fulgentius. Hij noemde 
hem verscheidene malen met respect. L. G. Whitbread, 1971, 19.  
13 In Mitologiae XIX 653 schreef Fulgentius over Danae: dum et Danae imbre aurato corrupta est 
non pluuia, sed pecunia. Ook bij dit voorbeeld is een wereldse, christelijk moralistische verklaring 
gezocht voor de mythe. Danae wordt niet beschouwd als een slachtoffer van Zeus, maar als een 
vrouw die uit is op geldelijk gewin. 
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valt. Fulgentius heeft een grote en duurzame invloed gehad gedurende vele eeuwen14. 

Zijn uitleg werd door vele mythografen overgenomen. De vroegste sporen van ontlenin-

gen zijn te vinden in de compilatie van de zogenaamde Vaticaanse Mythograaf I, zeer 

waarschijnlijk uit de zevende eeuw, die zich onder andere baseerde op Servius’ commen-

taar op Vergilius en op Isodorus van Sevilla. Van Mythograaf I is veel mythologisch ma-

teriaal woordelijk overgenomen door Mythograaf II en III. Alle drie volgen zij Fulgentius 

in hun nadruk op verborgen betekenissen van de klassieke mythen. In Spanje is er de bis-

schop Isodorus van Sevilla15 (± 560-636), een geleerde geestelijke, die in zijn geschriften 

ook een hoofdstuk wijdde aan de mythologie.  

In de eeuw van Karel de Grote en zijn adviseur Alcuin ontstaat een ware renaissance van 

de klassieke studies in de kloosters. Zo schreef Munari: 

…Karl dem Großen und seinen Mitarbeitern gelang es, einen ansehnlichen Teil des anti-

ken Kulturgutes in extremis vor dem Untergang zu retten; seit den letzten Jahrzehnten 

des 8 Jahrhunderts findet man unverkennbare Spuren des Ovid bei verschiedenen Auto-

ren, und zwar bei den besten, wie etwa Paulus Diaconus und Theodulf von Orléans; wie 

die andere Mitglieder des Hofkreises sich nach Klassikern wie Homer, Virgil, Horaz usw. 

nannten, so legte sich Modoin den Beinamen Naso zu …16. 

 

Karel de Kale riep de geleerde Johannes Scotus of Erigena (± 833-880) aan zijn hof. In 

Duitsland besteedde de vriend van Alcuinus, Hrabanus Maurus (796-856), abt van Fulda, 

later aartsbisschop van Mainz in zijn werk De Universo een hoofdstuk aan de goden van 

de heidenen (De diis gentium). In zijn werk werd in kort bestek een analyse gegeven van 

alle verschijnselen, die Maurus belangrijk vond om zijn licht over te laten schijnen. Hij 

schreef over de eigenschappen van metalen, maar eveneens over de oorzaken van bleek-

heid van vrouwen. Ook mythologische verhalen gaf Maurus een plaats in zijn wereldom-

vattende beschouwing. Over Jupiter vertelde hij overigens weinig nieuws: 

 

Jupiter quasi juvans pater, hoc est, omnibus praestans. Hunc et privato titulo 

Jovem optimum dixerunt, dum fuisset incestor in suis, impudicus in extraneis; 

quem modo taurum fingunt propter Europae raptum. Fuit enim in navi, cujus 

insigne erat taurus: modo Danaes per imbrem aureum apperuiisse concubitum, 

                                                
14 Ook Petrarca bezat in zijn bibliotheek een exemplaar van Fulgentius mythologische werk. L. G. 
Whitbread, 1971, 26. 
Boccaccio maakte in zijn Genealogia Deorum in vijftien boeken regelmatig gebruik van Fulgenti-
us’mythologische werk. Soms nam hij letterlijk de tekst van de mythen over, bij andere mythen 
liet hij de uitleg weg of uitte hij zijn ongeloof over de door Fulgentius gegeven interpretatie. L. G. 
Whitbread, 1971, 26-27. 
15 P. K. Marshall, 1983. 
16 F. Munari, 1960, p. 8. 
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ubi intelligitur pudicitiam mulieris ab auro fuisse corruptam: modo in similitu-

dinem aquilae, propter quod puerum ad stuprum rapuerit; modo serpentem, 

quia reptaverit: et cygnum, quia cantaverit17. 

 

Jupiter, munt uit boven allen, dat wil zeggen, is als het ware de vader die bij-

stand verleent. Deze hebben zij met een persoonlijke titel als ‘voortreffelijkste’ 

Jupiter aangeduid, terwijl hij een bezoedelaar zou zijn geweest van de zijnen, 

onbeschaamd ten opzichte van degenen die niet tot zijn familie behoorden.. Ze 

fantaseren over hem, dat hij zich nu eens als stier (vermomde) vanwege de roof 

van Europa - het was echter op een schip waarvan het teken een stier was - 

dan weer zou hij via een gouden regen met Danaë hebben gevreeën, dat wil 

zeggen, dat de kuisheid van de vrouw door goud was gecorrumpeerd. Terwijl 

hij nu eens in de vermomming van een adelaar een jongen zou hebben geroofd 

om ontucht mee te bedrijven, dan weer zou hij als slang hebben gekropen en 

als zwaan hebben gezongen. 

 

Het woord incestor was al eerder gevallen bij de kerkvaders, waarmee de mythologische 

huwelijksrelatie tussen Jupiter en Juno werd bedoeld. Het argument van de tekens op het 

schip was al bij Fulgentius in verband met de roof van Europa genoemd, evenals de cor-

rumperende gouden regen in verband met Danaë. Maurus nam de rationalisering van de 

mythe van Ganymedes van Fulgentius echter niet over. Hij benadrukte in zijn verklaring 

van de mythe, dat de adelaar een vermomming van Zeus was. Zo sprak hij eveneens over 

een gedaantewisseling in een slang. Vermoedelijk verwees hij daarbij naar de verleiding 

door Zeus van Persephone18. Het zingen van een zwaan zinspeelde op de mythe van Le-

da. In de Metamophosen19 werd terloops genoemd hoe Zeus Leda als zwaan verleidde.  

In de periode waarin Maurus leefde was, zo schreef Munari20, de geestelijke, sociale en 

economische structuur van het Karolingische rijk nog weinig gedifferentieerd. De vor-

ming was in hoofdzaak beperkt tot de kloosterscholen en droeg een uitgesproken monas-

tiek karakter. In de elfde eeuw begon het beeld te veranderen door een verbetering van de 

economische en sociale verhoudingen. Het zelfbewustzijn groeide naarmate de strijd met 

de Arabieren succesvol verliep. De economie in de steden kwam tot bloei en er ontstond 

een middenklasse. Het onderwijs paste zich aan de nieuwe situatie aan. Het zwaartepunt 

                                                
17 B. Rabani Mauri: Opera Omnia, 6 dl., accurante J-P Migne, 1851-1852, dl. V, De Universo Li-
bri XXII- lib XV, 429. 
18 Metamorphosen, VI 114:   varius Deoïda serpens…(als gevlekte slang Deoïda (Persephone). 
19 Metamorphosen VI 109:   fecit olorinis Ledam recubare sub alis (hij deed Leda achterover lig-
gen onder zwanenvleugels). 
20 F. Munari,1960, 8-9. 
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van het schoolsysteem verplaatste zich van de kloosters naar de kathedraalscholen. Ook 

de curricula werden aangepast, waarbij er ruimte ontstond voor een breder scala van klas-

sieke auteurs.  

Een auteur die in de daarop volgende periode belangrijk is, is Albricus of Alebricus. Er is 

enige verwarring over deze auteur. In een Latijns manuscript dat zich nu bevindt in de 

Vaticaanse Bibiotheek (Reginensis 1290) zijn twee teksten opgenomen: 1. een vrij lange 

verhandeling onder de titel Albrici philosophi liber imaginum deorum (fol. 8v-29r.) en 2. 

een serie korte hoofdstukjes met pentekeningen, toegeschreven aan Albricus, met de titel 

De deorum imaginibus libellus (fol.1r-8r). Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat het 

laatste een verkorte versie was van het eerste. Maar volgens sommige auteurs is dit niet 

het geval21. Bovendien is dit eerste deel ook bekend onder andere titels en toegeschreven  

aan ‘Mythographus tertius’ of in bepaalde manuscripten in Cambridge22 aan ‘Alexander 

Nequam’. Kortom, een interessante puzzel die op deze plaats niet is op te lossen. Net als 

andere verhandelingen van hetzelfde soort is het een compilatie van het mythologische 

verhalen, die verzameld zijn door grammatici en compilatoren van de laatste eeuwen van 

de oudheid, zoals in het hoofdstuk Ganymedes en de kerkvaders en het christendom is 

uiteengezet, op eigen wijze aangevuld door middeleeuwse auteurs. 

Veel informatie uit de Allegoriae Poeticae23 van Albricus is afkomstig van het werk van 

Fulgentius (Mithologiae), Hrabanus en anderen24. Zo beschreef Albricus in zijn tractaat 

hoe de Romeinen aan de zeer kostbare gouden adelaarstandaard (veldteken) zijn geko-

men. Hij beschreef de strijd van Jupiter met de Titanen. Hij noemde het offer en de ade-

laar als positief voorteken dat de overwinning aankondigde als reden om zich onder be-

scherming van de adelaar te stellen. Als bron voor zijn informatie noemde hij echter de 

zeer oude schrijver Anacreon. Over Ganymedes schreef Albricus dat Ganymedes door 

Jupiter was geroofd terwijl hij streed onder het teken van de adelaar (zie Fulgentius) en 

dat hij naar de hemel was overgebracht als schenker. Want, zo voegde hij daar aan toe, 

Ganymedes is het sterrenbeeld dat wij Aquarius noemen dat verbonden is met regen. Bij 

deze laatste opmerking sloot hij aan bij de astronomische traditie, die in deze periode een 

                                                
21 Zie J. Seznec, 1981, 170-171. 
22 Het betreft de manuscripten: Cambridge (cod. Cantab. Trinity College 884), Oxford (cod. Dig-
beianus 221) en Worcester Cathedral (cod. 154). J. Seznec, 1981, 171:’the incipit or the explicit of 
the Scintillarium replaces the name Albricus with ‘Alexander Nequam’. J. Seznec, 1981,171, noot 
54: The name Albricus is preserved in the margin of cod. Digb. 221 and the end of the Worcester 
manuscript. See the discussion in Liebesschütz, op cit., 16-18, noot 28. 
23 ‘Albricus’, Allegoriae Poeticae, (1520), 1976, Fol.vj. 
24 J. Seznec, 1981, 172, noemde in dit verband:Servius’Commentary on the Aeneis, Saturnalia and 
the Commentary on the Dream of Scipio by Macrobius, the Marriage of Mercury and Philology by 
Martianus Capella, the Etymologiae of Isodore and the Commentary of Rémi of Auxerre on Mar-
tianus.’ 
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zeer belangrijke rol speelde en die in het hoofdstuk Ganymedes als Waterman (Aquarius) 

aan de orde is geweest. 

Vanaf de twaalfde eeuw werd ook de invloed van het werk van Ovidius groter. Het werk 

werd geïmiteerd en gelezen in het onderwijs. Zo schreef Munari: Die Voraussetzung für 

den überall spürbaren Einfluß Ovids auf die Phantasie und das Schriftum des 12 und 13 

Jahrhunderts war sein Eingang in dem Schulunterricht 25. Munari gaat er op grond van de 

bewaard gebleven handschriften en de tegen het eind van de elfde eeuw samengestelde 

Ars lectoria van Aimeric en andere bronnen van uit, dat Ovidius al gedurende de tweede 

helft van de elfde eeuw in het leerplan was opgenomen en niet op een ondergeschikte 

plaats, maar als aureus auctor, dat wil zeggen als een van de negen klassieken die voor 

de vorming in de studia liberalia als fundamenteel werden beschouwd26. 

Curtius27 in zijn Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter is van mening dat 

zowel ‘heidense’ als ‘christelijke’ auteurs werden gelezen. Zo las Walther von Speyer 

rond 975 op school Vergilius, de ‘Ilias Latina’, Martianus Capella, Horatius, Persius, Ju-

venalis, Boethius, Statius, Terentius en Lucanus. Deze lijst, zo schreef Curtius, werd tot 

in de dertiende eeuw uitgebreid waarbij ook Ovidius een plaats in het curriculum ver-

wierf. Bij sommige curricula werden slechts de Fasti en Ex Ponto toegestaan. Bij andere, 

(een curriculumvoorschrift, dat toegeschreven wordt aan Alexander Neckam) werd ook 

de Metamorphosen van Ovidius opgenomen. 

De beste dichters van de tweede helft van de elfde eeuw en de eerste decennia van de 

twaalfde eeuw, zoals de aartsbisschop van Tours, Hildebert de Lavardin, de bisschop van 

Rennes, Marbod en de bisschop van Dol, Baudri de Bourgueil, imiteerden de erotische 

thematiek en stijl van Ovidius in hun werk binnen bepaalde grenzen. Daarbij lieten ze 

zich eveneens door een geheel andere christelijke inhoud inspireren. Later, vanaf het 

midden van de twaalfde eeuw, vond het liefdesthema zoals dat door Ovidius was uitge-

werkt, navolging in de levenopvatting in eroticis, zoals in de Carmina Burana 105, de 

Archipoeta, en in elegische komedies. Ovidius werd in deze periode niet slechts opgevat 

als de profeet van de profane liefde, maar ook als een schathuis van levens- en wereld-

wijsheid. In zijn werken werd een reeks sententiarum flores aangetroffen die in kort be-

stek een psychologische ervaring of een positief te waarderen leefregel weergeeft. Munari 

schreef in dit verband: Das Mittelalter sammelte mit Freude diese Merkverse des Ovidus 

ethicus und verwendete sie bei allen Gelegenheiten: Humanisten wie Hildebert de Lavar-

din und Johannes von Salisbury, Mystiker wie Hugo von Sankt Viktor und Bernhard von 

Clairvaux, Scholastiker wie Alan von Lille und Roger Bacon, und viele andere führen ihn 

                                                
25 F. Munari, 1960, 11. 
26 F. Munari, 1960, 61, noot 7. Terenz, Virgil, Horaz, Ovid, Sallust, Lucan, Statius, Juvenal, Per-
sius. 
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als richtunggebende Autorität über Problemen der Moral und in anderen durchaus 

ernsthaften Zusammenhängen an; in den vielen handschriftlich überlieferten Sentenzen-

sammlungen und Florilegien is er sehr reichlich vertreten28. 

Ook in een ander niet minder belangrijk opzicht was Ovidius onontbeerlijk, namelijk als 

bron van informatie over mythologische kennis. Zoals E.R. Curtius29 gezegd heeft, waren 

de Metamorphosen een onuitputtelijk en daarbij spannend geschreven repertorium van: 

‘wie is wie in de mythologie’. Werden de Metamorphosen door Alphons X van Castilië 

als de Bijbel van de Heidenen aangeduid30, de invloedrijkste Latijnse dichter en docent 

van de twaalfde eeuw, Matthieu de Vendôme citeerde Ovidius in zijn Ars versificatoria 

niet minder dan 57 maal. Was voor deze laatste auteur de heidense inhoud van de gedich-

ten geen bezwaar om Ovidius te bewonderen en te imiteren, voor anderen leverde de ver-

denking van onchristelijke literatuur wel problemen op die bezworen werden door middel 

van een allegorische interpretatie. Zo schreef al in de tijd van Karel de Grote Theodulf 

met betrekking tot Vergilius en Ovidius: 

 

in quorum dictis, quamquam sint frivola multa, 

plurima sub falso tegmine vera latent31.  

 

In deze uitspraken, hoewel er veel trivialiteiten in voorkomen, 

zijn onder een bedrieglijke omhulsel vele waarheden verborgen. 

 

Het gevolg was, dat er verscheidene allegorisch-moraliserende interpretaties van de Me-

tamorphosen verschenen. Zo stelde in de dertiende eeuw Johannes von Garland zijn Inte-

gumenta Ovidii samen om de geheimen die in dit gedicht verborgen zijn, te onthullen. 

Crétien Legouais32 onderwierp de Ovidius maior aan een drievoudige analyse: een histo-

rische, moraal-theoretische en een theologische verklaring. In de veertiende eeuw werden 

de Metamorphosen aan eenzelfde moralisende behandeling onderworpen door Giovanni 

del Virgilio (een vriend van Dante) en door Pierre Bersuire33 (een vriend van Petrarca)34. 

Op het werk van de laatstgenoemde auteur wordt nader ingegaan. 

                                                                                                                                                   
27 E.R. Curtius, 1948, 56-57. 
28 F. Munari, 1960, 22. 
29 E.R. Curtius, 1948, 28. 
30 E.R. Curtius, 1948, 23, noot 30. 
31 De libris quos legere solebam, V. 19-20, Poetae Latini Aevi Carolini, Band I, rec. E. Duemmler, 
543. 
32 Ibidem, 24, noot 30. 
33 Pierre Bersuire, in Franse teksten aangeduid als Pierre Berçuire is identiek aan Petrus Berchori-
us. 
34 F. Munari, 1960, 24.  
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Van de Reductorium morale van de Benedictijn Petrus Berchorius (Pierre Bersuire), ge-

storven in 1362, bestaan vele drukken. Deze zijn echter alle incompleet, in zoverre dat 

het vijftiende boek, dat Ovidius Metamorphosen moraliseerde, ontbreekt. Dit deel is af-

zonderlijk onder de naam van Thomas Walleys gedrukt in 1509, 1511, 1515 en 1521. 

Over de mythe van Ganymedes biedt het de volgende uitleg: Liber.X Fo LXXIIII. (Jupi-

ter) Fa.VII.), 150-151: 

Ganimedes frigius siue troianus puer pulcherrimus intantum a ioue dilectus fuit 

quod ab ipso mutato in aquilam fuit raptus et in coelo stellificatus: & pincerna 

deorum effectus. Et est illud signum quod aquarius dicitur: quia aquas super 

manus deorum infundere fictum fuit. Ista aquila significat limpitudinem. Sicut 

ganimedes significat iohannem euangelistam iuuuenem & gratiosum: quia sci-

licet aquila id est subtilitas & claritas sicut ipsum rapuit in coelum inquantum 

ipsum loqui de coelestibus alte fecit. Pincerna vero deorum id est praelatorum 

& virorum iustorum efficitur inquantum aqua sapientiae & gratiae ab ipso fun-

ditur & hauritur.Vel aquila est christus qui istum puerum dilexit: & ad secreta 

coelestia sublimavit. Oseae.XI Puer israel& dilexi eum35. 

 

Jupiter was zo verliefd op Ganymedes, een geweldig mooie Phrygische of Tro-

jaanse jongen, dat hij hem vermomd als adelaar heeft geroofd en als een ster 

aan de hemel heeft geplaatst en tot schenker van de goden heeft gemaakt. En 

het is dit teken dat Aquarius wordt genoemd, omdat hij volgens de mythe water 

over de handen van de goden zou schenken. Die adelaar betekent helderheid. 

Zoals Ganymedes betekent Johannes de Evangelist: charmante jongeman. 

Omdat namelijk adelaar wil zeggen scherpzinnigheid en helderheid, zoals hij 

hem zelf heeft geroofd (en) naar de hemel heeft gebracht, zoals hij hem hoog in 

de lucht heeft laten spreken over hemelse dingen. Schenker van de goden is hij 

waarlijk, dat wil zeggen, van de voortreffelijke en rechtvaardige mannen, in 

zoverre het water van wijsheid en verzoening door hem zelf bijeen wordt ge-

bracht, geschonken wordt en geput. Of de adelaar is Christus, die deze jongen 

heeft bemind en naar de hemelse geheimen heeft verheven. Josua XI De jongen 

van Israel en ik heb hem bemind. 

 

In deze tekst wordt een relatie gelegd met het sterrenbeeld Aquarius, dat voor regen 

zorgt. Daarnaast wordt Ganymedes gelijkgesteld met Johannes de Evangelist, die dier-

                                                
35 Petrus Berchorius Liber XV cap.ii-xv (1509), 1962. 
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baar is aan Jezus Christus. De adelaar staat voor de helderheid en scherpzinnigheid van 

God, die het water van wijsheid en verzoening doet uitvloeien over de prelaten en ver-

standige mannen. En tenslotte is de adelaar Christus, die deze jongen naar boven heeft 

gevoerd, dat wil zeggen zijn ziel naar de hemel heeft gebracht weg uit het aardse leven. 

De verbinding tussen Ganymedes en Johannes de Evangelist is een interessant gegeven. 

In een Bijbels verhaal wordt Johannes bezocht door een hemelse adelaar als een symbool 

van goddelijke inspiratie. In de symboliek lijkt er enige overeenkomst te zijn met de Ga-

nymedesmythe. In de beeldende kunst wordt Johannes de Evangelist veelvuldig met een 

adelaar als symbool afgebeeld. Overigens wordt de intimiteit tussen Christus en Johannes 

de evangelist door anonieme Hoog- en Laat-middeleeuwse beeldhouwers op zeer bijzon-

dere wijze in beeld gebracht. Het lijkt er wel op dat zij de relatie tussen Christus en Jo-

hannes de Evangelist in erotische zin interpreteren, vergelijkbaar met de relatie tussen 

Jupiter (Zeus) en Ganymedes. Zo is er een beeldengroep gemaakt tussen 1280-1290 door 

meester Heinrich van Konstanz uit gepolychromeerd notenhout die zich nu bevindt in het 

museum Mayer van den Bergh in Antwerpen. Het stelt Jezus voor gezeten op een bank 

met Johannes aan zijn linkerzijde. Johannes, de lievelingsdiscipel, is kleiner afgebeeld als 

een jongeling zonder baard. Hij rust met zijn hoofd op de schouder van Christus en heeft 

de ogen gesloten. Op zijn linkerschouder rust de linkerhand van Jezus, die daardoor licht 

naar het midden helt. 

Was het werk van Bersuire in het Latijn bestemd voor het erudiete publiek, al snel werd 

er ook een vertaling gemaakt die de titel kreeg van Ovide moralisé36. In 1484 werd in 

Brugge het eerste exemplaar gedrukt door Colar Mansion37. De vertaling was gebaseerd 

op een ouder handschrift, dat versierd was met miniaturen (Ms. Fr. No. 137 Bibliothèque 

Nationale te Parijs). Mansion heeft er nog een godenleer en een inleiding aan toegevoegd. 

Bovendien is de uitgave geïllustreerd. Het boek bevat bij de inleiding één grote en zestien 

kleine houtsneden die alle goden afbeelden. Jupiter is erin afgebeeld met in de bovenhoek 

de adelaar met Ganymedes. Een grote houtsnede versiert de eerste pagina, de overige 

grote houtsneden vormen de illustraties van de vijftien boeken. Wat betreft de vorm van 

de illustraties vormde het werk een overgang waarbij op één en dezelfde houtsnede bij de 

ene figuur de schaduwen door arcering zijn aangeduid, terwijl dit bij andere figuren niet 

gebeurde, waarbij slechts de omtreklijnen zijn aangegeven zonder dat er een poging is 

gedaan om de figuur plastisch vorm te geven. Jupiter staat afgebeeld met een scepter in 

de rechterhand en in de linkerhand zijn bliksemstralen in de vorm van kleine ‘handgrana-

ten’. De voorstelling is vermoedelijk gemaakt naar het voorbeeld van een miniatuur uit 

                                                
36De Ovide Moralisé is bewaard gebleven in twintig manuscripten.  
37 Het is de enige Nederlandse drukker, van wie bekend is, dat hij als bouc-scriver begonnen is en 
later tot het drukken van boeken overging. M.D.Henkel,1922.  
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het handschrift uit Kopenhagen. Daarop zijn drie Titanen afgebeeld, waarvan één met 

opgetrokken knieën op de grond ligt38. Jupiter heeft zijn bliksemstralen naar de Titanen 

geslingerd, waarbij de Titanen door de bliksemstralen (weergegeven door kleine vlamme-

tjes) dood op de grond liggen. 

Het werk is de eerste van een lange reeks geïllustreerde Ovidiusuitgaven, die tot het eind 

van de achttiende eeuw zijn uitgebracht. Ieder verhaal van Ovidius wordt in de Ovide 

Moralisé gevolgd door een allegorische uitleg van iedere god of godin, terwijl het com-

mentaar zich er ook op toelegt de goden te vergelijken met de groten van deze wereld en 

vooral met de prelaten van wie de deugden en de ondeugden een goede of een slechte in-

vloed hebben op het menselijke geslacht39. 

Over Jupiter zegt het commentaar van Kopenhagen: 

 

“Jupiter, filz de saturne, auquel le ciel et le regiment d’icelluy fut par sort assi-

gné, doit estre paint assis en ung trone d’yvoire en grande maiesté, tenant en sa 

main dextre le ceptre royal et en sa senestre fouldre, qui Jettoit en bas dessus 

aucuns gayans, qu’il tenoit abbatus et prosternez dessoubz ses piez. De costé 

lui estoit ung aigle, les eles estendues, qui d’entre ses piez ravissoit ung Jeune 

filz, nommé Ganimedes”40. 

 

Jupiter, de zoon van Saturnus aan wie door het lot de heerschappij over hemel 

en aarde was toevertrouwd, moet geschilderd worden gezeten op een troon van 

ivoor en met grote waardigheid, terwijl hij in zijn rechterhand een koninklijke 

scepter houdt en in zijn linkerhand een bliksemstraal, die hij naar beneden op 

enige schurken werpt die neergevallen zijn onder zijn voeten. Naast hem staat 

een adelaar, de vleugels uitgestrekt, die in zijn klauwen een jonge zoon heeft 

geroofd, Ganimedes genaamd. 
 

Daarna volgt een fysiologische verklaring van de fabel, waarbij Jupiter gelijkgesteld 

wordt met het vuur en de hitte en over hem wordt verteld, dat hij de heerschappij heeft 

over de elementen (le feuz et la challeur… qui tient la principauté des elemens). Via de 

bliksemstralen die naar beneden worden geworpen, wordt de koude lucht verhit. Boven-

dien zou de scepter in zijn hand door middel van straling eerbewijzen en ereambten toe-

delen (honneurs et seignouries). 

                                                
38 Meerdere houtsneden hebben een grote gelijkenis en zijn waarschijnlijk overgenomen uit een 
handschrift dat zich in Kopenhagen bevindt, aangeduid als Thott 399 (Het handschrift behoorde in 
de achttiende eeuw aan Graaf Otto Thott (1703 –1788), die zijn collectie handschriften aan de bi-
bliotheek van Kopenhagen legateerde). M.D. Henkel, 1922, 10. 
39 J.Th. M. van ’t Sant, 1929, 5. 
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Het verhaal dat bij Fulgentius werd verteld over de rol van de adelaar in de strijd met de 

Titanen en het winnen van de veldslag, wordt eveneens uitvoerig aan de orde gesteld. 

Ook het scherpe gezichtsvermogen van de adelaar wordt vermeld en dat hij bestand is te-

gen de hitte van de zon.41 Het betoog besluit dan met: 

Pour ceste cause portent encores les rommains et leur signes en banieres l’ ai-

gle, pour ce que comme cestui oysel est roy des oijseaux, pareillement Ilz se 

dient empereurs et chiefs du monde42. 

 

Dat is de reden waarom de Romeinen en hun tekens en banieren de adelaar 

dragen, omdat deze vogel de koning van de vogels is. Op gelijke wijze geldt dit 

voor keizers en wereldleiders. 

 

Ganymedes fut filz du roy de troyes, moult beau jouvencel, que Jupiter ravist, 

affin qu’íl de lui feist sa voulenté. Et dist la fable que pour ce faire, Il se trans-

mua en aigle. Et depuis le translata ou ciel et le constitua bouteillier des dieux. 

Ganimedes est le signe que nous appellons aquaire qui tousjours est pluvneuz 

et pour ce l’appelle on boutillier du ciel43. 

 
Ganymedes was de zoon van de koning van Troje, een zeer mooie jongen, die 

Jupiter roofde, opdat hij voldeed aan zijn wil. En, zegt de fabel, om dat te doen 

veranderde hij zich in een adelaar en vervolgens bracht hij hem over naar de 

hemel en maakte hem schenker van de goden. Ganymedes is het teken dat wij 

Aquarius noemen, dat is voortdurend regen en daarom noemen ze hem schen-

ker van de hemel. 

 

In de allegorische interpretatie wordt Jupiter gelijkgesteld met God:  

 

Jupiter puet signifier le dieu du ciel, prince et maistre par dessus toute chose 

crée ; qui ou throne de la souveraine majesté siet, qui tient en sa main la verge 

de Justice et d’équité, de laquelle Il regist et gouverne toute chose envoie les 

                                                                                                                                                   
40 Ibidem, 26-29.  
41…dient que l’aigle entre tous les oyseaux est de tres grande challeur et tellement, quélle puet 
cuire ses oefs surs lesquelz elle siet, se n’est queélle les touche d’une pierre precieuse nommée 
Achates.  
Zij zeggen dat de adelaar onder de vogels zo warmbloedig is dat zijn eieren zouden koken wan-
neer zij er op zou gaan zitten en dat zij ze slechts aanraakt met een kostbare steen genaamd 
agaat(?). 
42 J.Th.M. van ’t Sant, 1929, 27. 
43 J.Th.M. van ’t Sant, 1929, 27. 
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fouldres de rigueur et de pugnition contre les mauvais gayans, cést a dire, 

contre orguilleux tyrans de ce monde. 

 

Jupiter kan betekenen de god van de hemel, prins en meester over alle zaken 

die hier beneden geschapen zijn, die op een troon zit van de souvereine majes-

teit en in zijn hand de rechtvaardigheid en billijkheid houdt, waarmee hij be-

stuurt en de regie heeft over alles en bliksemstralen zendt ter correctie van 

schurken, dat wil zeggen tegen hoogmoedige tirannen van deze wereld.  

A lui assistent les angeles, qui ravissent les enffans, c’est a dire, les ames des 

purs et Innocens homes, et en la mort les eslievent es cieulx44. 

Hem assisteren de engelen, die kinderen roven, dat wil zeggen de zielen van de 

zuivere en onschuldige mensen en hen verheffen in de dood naar de hemel. 

 

Of Jupiter is de goede prelaat die de hoogmoed en de arrogantie dient te beteugelen en te 

corrigeren. Het gaat er om de kinderen, de simpele en onschuldige christenen te brengen 

tot contemplatie en liefde voor hemelse zaken. Slechte en onmenselijke dienaren die aan-

zetten tot roof en wreedheid deelt Jupiter zijn bliksemstralen toe. Ook een tegengestelde 

interpretatie van de fabel is volgens dezelfde auteur mogelijk. Daarbij is Jupiter een 

slechte prins/tiran, die in zijn hand de staf van tijdelijkheid of tirannie draagt en bliksem-

stralen van wreedheid zendt naar de grote kerkelijke leiders en de heilige mannen.  

Volgens de fabel zijn Vulcanus en de Cyclopen, reuzen die slechts met één oog zien, de 

smeden van de bliksemstralen van Jupiter. Zij zijn uit de hemel gezet vanwege hun onge-

hoorzaamheid. Met deze lieden worden in het commentaar les bailliz, prevostz, officieulz, 

sergens en autres Inferiores et villes personnnes45 gelijkgesteld, die door hun onwetend-

heid slechts één oog hebben. Door hun vasthoudende obstinaatheid en perverse slechtheid 

kunnen zij niet de roem van het eeuwige leven zien en daarom zijn zij uit de hemel ge-

gooid en naar de eeuwigdurende ellende van de hel gezonden. 

 

De Ovide moralisé is er ook zonder de godenleer uit het begin van de veertiende eeuw in 

de editie van C. de Boer. Het betreft dan een vrije vertaling van de Metamorphosen, ver-

bonden met uitvoerige verklaringen en bespiegelingen en met zedenlessen in de geest van 

de christelijk-scholastieke filosofie van andere schrijvers. Het is een omvangrijk werk 

van ongeveer 72000 verzen. In vergelijking met de oorspronkelijke 12000 verzen van de 

                                                
44 J.Th.M. van ’t Sant, 1929, 28. 
45 J.Th.M. van ’t Sant, 1929, 29, vermoedelijk: de hoofdschouten (baljuws), provoosten (soort 
rechters), beambten, deurwaarders en andere lagere beambten van het stadsbestuur (?). 
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Metamorphosen van Ovidius is het dus zesmaal zo groot geworden. Het is ontstaan tus-

sen 1316 en 1328, honderd jaar later dan de eerste Duitse vertaling van Albrecht von 

Halberstadt van de Metamorphosen. 

De tekst in het tiende boek beschrijft hoe Jupiter, de koning van het paradijs Ganymedes, 

het kind van Troje beminde en hem in de vorm van de adelaar roofde en hem tot schenker 

in de hemel maakte. In het commentaar op de passage staat dat dit gebeurde in de oorlog. 

Jupiter was een van de koningen van Kreta die volgens heidens gebruik god was van de 

goden, bediend, gevreesd en geëerd46 ten oorlog trok tegen de Phrygiërs toen Tros in Tro-

je heerste. Hij overwon de Trojanen. Hij nam een jong kind mee, een erg mooie jongen. 

Hij roofde hem en voerde hem mee tegen de zin van zijn vader. 

In de verzen die daarop volgen (3384-3387) schreef de auteur: 

 

Avec lui par non de luxure, 

Contre droit en contre nature 

Si le fist malgré sa moullier 

De sa cort mestre et bouteillier47. 

 

Met hem niets dan wellust  

tegen recht en tegen de natuur, 

terwijl hij hem tegen zijn zin zijn schenker maakt, 

van zijn hof bediende en bottelier. 

 
In tegenstelling tot de Latijnse versie stelt de Franse tekst de onwettigheid van de roof 

vast en de reden voor de roof en vermeldt dat het tegen de wet is en tegen de natuur. 

In het overige commentaar wordt Jupiter gelijkgesteld met de heerser van de lucht, die te 

heet is en vol vurigheid, in tegenstelling tot de vochtigheid van Aquarius. Als allegorie is 

Jupiter degene die alle wezens schiep uit liefde voor de menselijke natuur, die neerdaalde 

uit de hemel en als een adelaar naar de hemel vloog en die zijn weldaad over de wereld 

spreidde. 

Samenvattend blijken de interpretaties van de mythe van Ganymedes in deze periode niet 

helemaal gelijk te zijn. Soms zijn ze zelfs volstrekt tegengesteld aan elkaar. Toch worden 

ze desondanks samen gepresenteerd. Maar zelfs wanneer ze dezelfde elementen bevatten, 

is de uitwerking vaak verschillend. Meestal komt er ook een astronomisch-fysiologische 

verklaring in voor, waarbij zowel Jupiter als de adelaar verbonden zijn met hitte. In het 

eerste commentaar is de rationalistische Euhemerische (Fulgentius) verklaring te vinden, 

                                                
46 J. de Boer e.a., 1967, 91, (vers 3368). 
47 J. de Boer e.a., 1967, 91-92. 
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waarbij Ganymedes als oorlogsbuit is meegevoerd. Het laatste commentaar heeft de strijd 

rond Troje (Homerus) erbij opgenomen. Beide commentaren hebben daarnaast de christe-

lijk-allegorische interpretaties, waarbij Jupiter gelijkgesteld wordt met God. In de plaatjes 

bij de Ovide Moralisé wordt Jupiter als God afgebeeld en soms met een kleine Ganyme-

des.  

Behalve de illustraties van de manuscripten en de boeken zijn er niet veel afbeeldingen 

van Ganymedes in de middeleeuwse kunst. Eén voorstelling springt er echter uit die nog 

niet aan de orde is geweest. Het is een Ganymedesafbeelding op een halfzuil in de abdij-

kerk van Sainte Madeleine in Vézelay.  

 
De mythe van Ganymedes in de middeleeuwse kunst 

Zoals in het hoofdstuk over Ganymedes en de astronomische literatuur naar voren is ge-

komen was de mythe van Ganymedes een minder populair onderwerp in de middeleeuw-

se kunst. Toch kwam het incidenteel voor op architectonische sculptuur als illustratie zo-

wel bij seculiere als religieuze onderwerpen. In de abdijkerk van Sainte Madeleine in Vé-

zelay, waarvan het beeldhouwwerk rond 1125 is begonnen, bevindt zich bij de tweede 

zuidpijler in lengterichting van het zijschip een kapiteel, dat door Adhémar48 als ‘Ontvoe-

ring van Ganymedes’ is geïdentificeerd49. Het iconografische programma van de Made-

leine is van didaktische aard. Voorstellingen50 uit het Oude Testament zijn het sterkst ver-

tegenwoordigd, namelijk uit het boek Genesis en de Koningsboeken. Daarnaast zijn er 

voorstellingen uit het Nieuwe Testament, enkele heiligen en tevens thema’s uit de kos-

mologie naast andere onderwerpen, zoals de strijd tussen engelen en duivels, deugden en 

ondeugden, afbeeldingen van dieren en alllerlei fabelwezens. Drie voorstellingen uit het 

programma zijn van klassieke aard: de opvoeding van Achilles door Chiron (met een sa-

tyr die zijn boog spant en een kentaur die een pijl uit zijn rug trekt)51, een antieke offer-

scène en de ontvoering van Ganymedes. 

De Ganymedes mythe is afgebeeld op een halfzuilkapiteel, waarvan de kern door een 

kelk gevormd wordt. Boven het kapiteel bevinden zich bladornamenten. In de hoek van 

de licht gebogen afdekplaat is het hoofd van een knaap te zien, dat naar beneden hangt en 

door een grote vogel met zijn snavel in de taille wordt vastgehouden. Het onderlichaam 

van de knaap is naar achteren gebogen en verdwijnt in steen. Links daarvan windt zich 

                                                
48 P. Diemer, 1975, 282–285; J. Adhémar, 1939, 222: Sur un chapiteau de Vézelay, un aigle 
énorme s’envole, les ailes dressées vers le ciel. Il tient dans son bec par le milieu du corps un 
jeune garçon qui, la tête en bas, pousse des cris lamentables. Dans les serres de l’oiseau se trouve 
suspendu un chien. A côté un homme glabre et chauve, vêtu d’une courte tunique, lève les bras au 
ciel en signe de désespoir… 
49 Impost van een zuil in de abdijkerk Sainte Madeleine in Vézelay (rond 1125) van de ontvoering 
van Ganymedes met duivel en hond. 
50 P. Diemer, 1975, 442 e.v. 
51 P. Diemer, 1975, 268-269. 
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een vreemd voorwerp naar boven en eindigt in een aan een impost52 bevestigd hangend 

bladornament. De vogel met een lange hals, grote kop en verhoudingsgewijs kleine naar 

boven wijzende vleugels draagt in zijn klauwen een hond met een wijdopengesperde bek 

met naar voren staande tanden en uitpuilende ogen. Met beide handen splijt een duivel 

zijn bek ver in de breedte open. Boven de vogel, knaap en hond bevindt zich een man in 

een korte tunica, die beide armen naar zijn hoofd geheven houdt. Daarachter is nog een 

figuur met een lang kleed zichtbaar en een figuur met een kort gewaad, waarvan de de-

tails door beschadiging niet meer zichtbaar zijn. De drie gestalten kunnen geïdentificeerd 

worden als de wachters die na de roof van Ganymedes achterblijven met hun honden. Bij 

Vergilius wordt weliswaar vermeld dat de adelaar Ganymedes naar de Olympus voert, 

maar niet dat hij hem in zijn snavel draagt en ook niet dat er een hond door de adelaar 

wordt meegevoerd. De duivel vormt een niet-klassiek element in de voorstelling. Het 

verwijst naar de morele betekenis. De beeldhouwer wilde volgens Adhémar niet slechts 

enige verzen van Vergilius illustreren, maar: En représentant le jeune homme enlevé pour 

servir aux plaisirs de Jupiter, tandis que le diable distend de joie à deux mains sa bouche 

hideuse, il veut stigmatiser certain vice, dont un sermonnaire venait sans doute de mon-

trer la turpitude53. Het betreft dus in de opvatting van Adhémar een voorstelling die de 

bedoeling heeft op de gevaren van bepaalde ondeugden te wijzen. Het veronderstelt dat 

de beschouwer voldoende kennis heeft van de antieke verhalen om de boodschap te be-

grijpen. Men kan zich overigens af vragen of de kennis van de kloosterlingen die de kerk 

bezochten daartoe voldoende was. Ook is het relevant te weten wie de keuze voor deze 

voorstelling heeft gemaakt. Vermoedelijk hebben afbeeldingen in manuscripten uit de 

kloosterbibiotheek als uitgangspunt gediend voor het uitbeelden van deze mythe. Er be-

staat een afbeelding in een manuscript waarbij Ganymedes bij zijn middel door de ade-

laar wordt opgetild (zie afbeelding). De vraag is echter of een dergelijk voorstelling in de 

betreffende kloosterbibliotheek aanwezig was of dat de beeldhouwer op grond een tekst 

zijn beeldhouwwerk heeft vervaardigd. Adhémar heeft op de sterke antieke invloed ge-

wezen op deze sculptuur. Deze komt tot uitdrukking in de kleding van de omstanders. 

Misschien heeft een laatRomeinse sarcofaag model gestaan. Er is enige overeenkomst 

tussen de wijze waarop Ganymedes naar beneden lijkt te tuimelen en Phaëthon54 na de 

                                                
52 Impost: stenen bouwonderdeel tussen abacus van een kapiteel en de aanzet van een boog, vaak 
in de vorm van een omgekeerde afgeknotte piramide. H. Honour en J. Fleming, Algemene Kunst-
geschiedenis, 1995 (1988), 833. 
53 J. Adhémar,1939, 223. 
53 Hij voegt er in een noot aan toe dat de geschiedenis van Ganymedes niet ontsnapte aan de aan-
dacht van de twaalfde-eeuwse auteurs. Zo schreef Jean van Salisbury in Polycratus I.4 : In au-
ras… tradunt ab aquila Dardanium venatorem ad pocula, a quibus ad illicitos et innaturales tran-
siret amplexus.  
54 In de Metamorphosen van Ovidius wordt het verhaal verteld. Phaëthon is de zoon van de Zon en 
Clymene. Zijn vriend Epaphus deed hem twijfelen aan zijn afstamming (I 750-779); Phaëthon 
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mislukte rit met de zonnewagen55. Wanneer Adhémar gelijk heeft en het motief van Ga-

nymedes is afgebeeld om de ‘ondeugden’ aan de orde te stellen, dan was dat blijkbaar een 

onderwerp dat de aandacht van de kerk verdiende. Welk standpunt nam de kerk daarover 

eigenlijk in?  

 
De Kerkelijke opvatting over liefde voor jongens en mannen in deze periode 

In Paulus (Romeinen I, 26 e.v.) en Korinthiërs (6, 9) wordt tegen de mannenliefde ge-

waarschuwd. Hetzelfde gold voor de synoden van Elvira (306), Ancyra (314), Toledo 

(693), Parijs (829), Trosly (909) waar zware boetes voor deze ‘zonden’ zijn vastgelegd56. 

Op de synode van Reims in 1094 is de val van de bisschop van Langres besproken die 

zich aan sodomie schuldig zou hebben gemaakt. Op dit vergrijp werd excommunicatie 

gesteld. Bij Ierse ordes van monniken werden zware penitenties opgelegd bij vergrijpen 

van homosexuele aard. Kennelijk hadden de straffen weinig effect. De invoering van het 

priestercelibaat onder Gregorius VII († 1085) verscherpte overigens het probleem57.  

Peter Damianus58 (elfde eeuw) schetste in zijn brief 31 aan Paus Leo IX, een brief die 

meestal wordt aangeduid als de ‘Gomorrhianus’, een beeld van de verboden seksualiteit 

van de kloosterlingen59. Zijn verontwaardiging betrof vooral priesters die elkaar de biecht 

afnamen nadat zij samen het bed gedeeld hadden (hfd. 7), priesters die het aanlegden met 

hun gelovigen en dergelijken (hfd. 9). Damianus maakte bezwaar tegen “sodomisten” 

(hfd. 5). Dit waren geestelijken met een lage rang die met acht of tien gelijkgestemde 

“schandelijke kerels” de heilige ordes binnendrongen (hfd. 2)60. Kortom, zijn brief was 

een aanklacht tegen de homoseksualiteit en pederastie van zijn klerikale omgeving61. De 

Paus beantwoordde de brief van Damianus waarin hij hem enerzijds prees voor zijn eigen 

                                                                                                                                                   
ging naar zijn vader (de Zon) om een bewijs van zijn ware afstamming te vragen (II 19-46). Toen 
zijn vader de Zon hem een wens liet doen, vroeg hij om de Zonnewagen te mogen besturen (II 47-
48). De vader kon dit niet weigeren, omdat hij gezworen had bij de Styx dat hij de wens zou ver-
vullen (II 105–152); een rampzalige tocht met de Zonnewagen volgde, die eindigde in de dood van 
Phaëthon en een verschroeide aarde (II 153-328).  
55 Phaëthons afbeelding zijn aangetroffen op Romeinse sarcofagen die in Frankrijk in de twaalfde 
eeuw vermoedelijk nog wel aanwezig waren. 
56 P. J. P. Payer, 1982, 7. 
57 E. R. Curtius, 1948, 131. 
58 Damianus werd geboren in 1007. Hij was een leidend figuur als monnik, geestelijke en kardi-
naal. Hij speelde een actieve rol bij het aanmoedigen van kerkelijke hervormingen en het ten uit-
voer brengen daarvan. P. J. Payer, 1982, p.12. 
59 M.G.H., deel I, nr. 1-40, K. Reindel, 1983, 286 e.v. 
Damianus onderscheidde vier vormen van overtreding:…qui vel propriis manibus vel invicem in-
ter se semen egerunt, vel etiam inter femora ceciderunt, si voluptatem refrenaverint et digna peni-
tudine probrosa commissa luerint… 
60 P.J. Payer, 1982, 14.  
61 Ibidem, 15:…wants to bar homosexual offenders from becoming priests. 
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voortreffelijke gedrag en zich anderzijds vergevingsgezinder opstelde tegen overtreders 

van de kerkelijke voorschriften dan Damianus62. 

 
Conclusie 

In dit hoofdstuk kwam de vraag aan de orde in hoeverre de antieke mythologische verha-

len en met name de Metamorphosen bekend waren bij de auteurs na de zesde eeuw na 

Christus. Een aantal auteurs, zoals Fulgentius, Maurus en Albricus schreven over de an-

tieke goden en de mythologie. Ook de mythe van Ganymedes kwam daarbij aan de orde. 

Vanaf de twaalfde eeuw werd de invloed van het werk van Ovidius groter, omdat het 

werk gelezen werd in het onderwijs. Beroemde schrijvers uit die tijd zoals Hildebert de 

Lavardin en Baudri de Bourgueil imiteerden zijn werk dat in die tijd beschouwd werd als 

bron van wijsheid. Zo kwam Petrus Berchorius tot een verrassende allegorische interpre-

tatie waarbij Ganymedes gelijkgesteld werd gesteld met Johannes de Evangelist. Als 

schenker van de goden schonk en putte hij het water van wijsheid en charme. Christus 

had deze jongen tot de hemelse geheimen verheven.  

Beeldhouwers uit dezelfde periode gaven de relatie tussen Christus en Johannes op een 

intieme wijze weer. Johannes werd afgebeeld met zijn hoofd op de schouder van Chris-

tus. Het lijkt wel of zij de relatie tussen Christus en Johannes de Evangelist op gelijke 

wijze interpreteerden als de verhouding tussen Jupiter (Zeus) en Ganymedes. 

Het werk van Bersuire was bedoeld voor het erudiete publiek. Er werd echter ook een 

Franse vertaling gemaakt, die de titel Ovide moralisé kreeg. Het eerste (geïllustreerde) 

exemplaar werd in Brugge in 1484 gedrukt door Colar Mansion. De Ovide moralisé is 

een vrije vertaling van de Metamorphosen, gemengd met uitvoerige verklaringen, bespie-

gelingen en zedenlessen in de geest van de christelijk-scholastieke filosofie. Het is een 

omvangrijk werk: 72000 in plaats van 12000 verzen. In tegenstelling tot de Latijnse ver-

sie die niet ingaat op de erotische aspecten van de relatie Jupiter Ganymedes, gaat de 

Franse tekst daar wel op in en verooordeelt het als strijdig met wet en natuur. 

In de middeleeuwse kunst komt Ganymedes weinig voor, behalve in de astronomische li-

teratuur en als illustratie bij de Metamorphosen. In de Sainte Madeleine in Vézelay is  

evenwel de roof van Ganymedes afgebeeld op een kapiteel dat door Adhémar geïnterpre- 

teerd is als waarschuwing tegen homosexualiteit en pederastie. In diezelfde tijd schreef 

Peter Damianus een brief Gomorrhianus aan de paus waarin hij de homosexuele liefde in 

de kloosters aan de kaak stelde. 

                                                
62 De brief van Paus Leo IX, Pierre J. Payer, 1982, 95-97. 
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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.  
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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. 
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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 



 101 

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. 

 



 103 

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. 
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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.  



 117 

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.  
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Conclusie 

De mythe van Zeus en Ganymedes heeft in de loop van tweeduizend jaar aanlei-

ding gegeven tot diverse interpretaties. Lag aanvankelijk vooral de nadruk op de 

schoonheid van Ganymedes en de liefde die dit opwekte bij Zeus, ook het ver-

dwijnen van de aarde en verblijf bij de goden waren elementen die in de eerste 

beschrijving van de mythe in de Ilias van Homerus al aanwezig waren. Een uit-

voeriger versie van de mythe is overgeleverd in de Eerste Hymne van Aphrodite. 

Verwijzingen naar Ganymedes zijn er onder andere bij Theognis van Megara, 

Pindarus, Euripides en Aristophanes en in de Hellenistische periode bij Apolloni-

us Rhodius, Callimachus en Theocritus. In de literatuur en de beeldende kunst 

staat daarbij veelal de bovenwereldse liefde van Zeus voor Ganymedes centraal. 

De beeldend kunstenaars uit de zesde en vijfde eeuw voor Christus beeldden Zeus 

af als een menselijke figuur voorzien van zijn regalia en Ganymedes als een jon-

gen met een volwassen lichaam dat meestal bloot werd afgebeeld, soms met een 

haan (als geschenk) of een hoepel (om zijn jeugdigheid te benadrukken).  

In de vierde eeuw voor Christus veranderde de iconografische traditie. In de 

plaats van Zeus werd een adelaar afgebeeld. Deze verandering is door sommige 

kunsthistorici (Sichtermann) geïnterpreteerd als uitdrukking van de vergeestelijkte 

liefde van Zeus tot Ganymedes. Het is echter de vraag of deze verklaring het 

meest voordehand ligt. In die periode werd er verbinding gelegd tussen mythen en 

sterrenconstellaties. Zo ontstonden de sterrenbeelden Adelaar (Zeus) en Water-

man (Ganymedes), sterrenbeelden die zich dichtbij elkaar aan de hemel bevonden. 

Wellicht heeft dit een rol gespeeld bij de wijziging in de iconografische traditie.  

In de Romeinse tijd is de mythe van Ganymedes te vinden in de Aeneis van Ver-

gilius en de Metamorphosen van Ovidius. Vergilius beschreef vooral de context 

die voorafging aan de roof en Ovidius richtte zich in zijn beschrijving op de ge-

voelens van Zeus en zijn overwegingen om zich te vermommen als adelaar. Ver-

wijzingen naar de mythe werden voorts aangetroffen bij Horatius, Martialis en 

Lucianus. 

De talrijke afbeeldingen van Ganymedes in de Romeinse tijd tonen hem als een 

naakte, weldoorvoede jongen die qua gestalte kleiner en minder volgroeid is dan 

in de Griekse periode, op deze verandering wordt gepreludeerd in de Hellenisti-

sche periode en in het bijzonder bij Apollonius Rhodius. Het doet vermoeden dat 

de Ganymedes in de Romeinse tijd eerder verwees naar een beminde jongeman 
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van een jongere leeftijd dan in de Griekse periode. Het zou kunnen zijn dat hierin 

een aanwijzing te vinden is dat de mythe in de Romeinse periode verbonden was 

met een andere maatschappelijke werkelijkheid. De mythe van Zeus en Ganyme-

des was het voorbeeld voor liefdesrelaties tussen vrije burgers en jonge mannelij-

ke slaven.  

Aan het eind van de Romeinse periode (tweede eeuw na Chr.) kwam een ander 

element van de mythe meer centraal te staan, namelijk de hemelvaart van een jong 

kind na een premature dood. Op sarcofagen en grafschriften werd in beeld en ge-

schrift verwezen naar de mythe in relatie tot gestorven jongetjes.  

Na de invoering van het christendom waren het met name de kerkvaders die zich 

afkeurend uitlieten over de liefdesavonturen van Zeus met vrouwen en met Ga-

nymedes. Voordien hadden auteurs zoals Euhemerus, Pseudo-Eratosthenes en 

Hyginus en later Fulgentius en Albricus de mythe voorzien van een historische in-

terpretatie. Zij verbonden de mythe met historische gebeurtenissen, zoals de strijd 

om Troje. Ganymedes was in hun ogen een in deze oorlog geroofde koningszoon.  

Ganymedes werd in de middeleeuwen zelden afgebeeld. Een uitzondering vormde 

een impost in de Sainte Madeleine in Vézelay waarop naast Ganymedes en de 

adelaar een duivel en een hond zichtbaar zijn. Het is vermoedelijk bedoeld als 

waarschuwing voor kloosterlingen tegen homoseksualiteit en pederastie. 

In de middeleeuwen werd de mythe van Ganymedes verbonden met een christe-

lijke interpretatie. Petrus Berchorius (veertiende eeuw) stelde Zeus gelijk aan 

Christus en Ganymedes aan Johannes de Evangelist, een jongeman die Christus 

dierbaar was. In de veertiende eeuwse kunst is de liefdevolle relatie tussen Chris-

tus en de androgyn afgebeelde Johannes op treffende wijze afgebeeld.  

Vergilius en Ovidius waren klassieke auteurs die vanaf de elfde eeuw op scholen 

in het huidige Europa gelezen werden. De mythe bleef daardoor bekend. 

In de drukkunst in de Nederlanden werd Ganymedes afgebeeld in de Emblemata 

van Alciati (1531) als kind op de rug van een adelaar als symbool van het verlan-

gen naar God. De roof van Ganymedes werd geïnterpreteerd als het uitverkozen 

zijn voor de hemel. 

In Italië in de veertiende eeuw is het Boccaccio die de mythologische teksten sa-

menbracht zonder moraliserende glossen. Zijn tijdgenoot Dante beschreef de roof 

van Ganymedes in zijn Divina Comedia vanuit een christelijk perspectief, terwijl 

Poliziano in zijn Stanze en Orfeo aansloot bij de klassieke traditie. 
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Deze klassieke interpretatie is eveneens te vinden in de beroemde tekening van 

Michelangelo, in het schilderij van Correggio en in het beeld dat Cellini maakte 

van Ganymedes en de adelaar. In het schilderij de Allegorie van Montemurlo van 

Battista Franco waarin boven het strijdtoneel Ganymedes en Jupiter zijn afge-

beeld, is de betekenis door de context gewijzigd. Het symboliseerde de goddelijke 

genade die de overwinnaar van de veldslag ten deel viel.  

In de zestiende en zeventiende eeuw zijn in de Nederlanden een groot aantal my-

thologische schilderijen vervaardigd. Een klein aantal daarvan heeft de mythe van 

Zeus en Ganymedes tot onderwerp. Zo schilderde Rubens twee schilderijen over 

dit thema en sloot daarbij aan bij de wijze waarop Ganymedes in de oudheid werd 

afgebeeld als een volwassen jongeman met pijlen en een pijlenkoker. Nicolaas 

Maes zette de traditie voort die in de tweede eeuw na Christus opgang deed. Hij 

beeldde gestorven jongetjes af als Ganymedes die door een adelaar naar boven 

worden gevoerd. Ook Rembrandt heeft de mythe afgebeeld. Ganymedes is op dit 

schilderij een zeer jong kind dat plassend met kersjes in de hand en met een sjerp 

met kwasten om het middel door de lucht wordt gevoerd. Het schilderij heeft aan-

leiding gegeven tot een groot aantal interpretaties waarvan de meest originele een 

politieke interpretatie geeft. De wijze waarop Rembrandt Ganymedes heeft weer-

gegeven, is volstrekt tegengesteld aan de oorspronkelijke interpretatie waarbij 

schoonheid centraal stond. Met dit schilderij is het eindpunt bereikt in deze reis 

door de tijd van meer dan twee duizend jaar. De mythe Ganymedes is een rijk 

verhaal; het verenigt twee universele thema’s: liefde en dood. De mythe van Ga-

nymedes is zowel in de literatuur als in de beeldende kunst een blijvende inspira-

tiebron geweest. Per periode zijn andere accenten gelegd en afhankelijk van de 

maatschappelijke context zijn nieuwe interpretaties aan de mythe ontleend. De 

iconografische receptie bood een belangrijke aanvulling op de literaire receptie. 

Het verdient daarom aanbeveling onderzoek naar antieke mythen te combineren 

met iconografisch onderzoek.  

 

 

 

 

 

 



 126 

Samenvattend werden de volgende verbindingen gelegd: 

Zeus / Ganymedes                    Liefde, erotiek, schoonheid, jeugd 

                                                 ‘Het ware overspel’, schanddaad 

                                                  Hemelopneming / onsterfelijkheid 

                                                  Premature dood 

                                                  Adelaar / Aquarius (sterrenhemel)  

                                                  Hitte, vuur / koude, vochtigheid 

Waarschuwing tegen pederastie  

                                                  Christus / Johannes de Evangelist  

                                                  Kretenzische koning / oorlogsbuit 

                                                  Goddelijke genade 

                                                  De Nederlanden / Don Ferdinand van Spanje 

 

Ganymedes                                Schoonste van alle stervelingen 

                                                   Blond  

                                                   Schenker op de Olympus 

                                                   Schenker van wijsheid en verzoening  

                                                   Speelkameraad van Eros 

                                                   Rivaal van Juno 

                                                  Geroofd door Tantalus  

                                                  Geroofd door een adelaar 

                                                  Geroofd door Zeus in de vorm van een adelaar 
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