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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.  
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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 




