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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. 

 
 



 72 

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. 




