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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. 



 54

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. 



 57

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. 
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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. 

 

 




