
Beschrijving “Johannes de Evangelist op Patmos” van Hieronymus Bosch 

 

Binnenzijde  Buitenzijde 

Kunstenaar: Hiëronymus Bosch, 1489- 1499 

Materiaal:  Olieverf op paneel 

Afmeting:  63 x 43,3 

Tentoongesteld in Gemäldegalerie, Berlijn 

Wat is er op het paneel te zien? 

Binnenzijde: centraal in het paneel zit een mannelijke figuur, met in zijn hand een boek en een pen. 
Hij draagt een roze gewaad. Links(onder) van hem staat een vogel, en rechts(onder) van hem een 
mysterieuze figuur met een menselijk gezicht en een brilletje op, een staart en poten in sombere 
kleuren.  Links naast deze mysterieuze figuur staat een stok met onderaan een aantal haakjes. Onder 
de mannelijke figuur ligt een lege (pennen)koker . De figuur zit aan de voet van een berg. Rechts van 
de berg staat een lange slanke boom. Bovenop de berg is een witte engel te zien. Achter de berg zie 
je water, een zee of rivier, met aan de horizon een kerk. In het water zie je een brandend schip.  In 
het landschap op voor- en achtergrond zijn veel bomen en struiken te zien. Er zijn in het hele 
landschap vooral natuurlijke kleuren, als groen en bruin gebruikt. Verder naar de horizon gaan de 
kleuren over in blauw, groen en paars. Zo ontstaat diepte in het schilderij, atmosferisch perspectief. 
Links boven is een afbeelding te zien van Maria met Christus op haar arm. Ze zit op een sikkel en om 
haar heen is een cirkel van licht. Ze lijkt op een wolk te zweven. 

Er is van linksboven naar rechtsonder een diagonale lijn te trekken, waarop Maria met kind, de engel,  
Johannes en de dierlijke mensfiguur een plek hebben. Alleen de vogel staat niet op deze lijn.  De 
aandacht wordt getrokken door de figuren van linksboven naar rechts onder. Dat is de kijkrichting. In 
het centrale punt zit Johannes, die omhoog kijkt  naar Maria.  

In het schilderij is sprake van overlapping, wat perspectief suggereert. Er is sprake van graduele 
ordonnantie in het landschap. Het water zigzagt naar de horizon.  

Het is een lineair schilderij, waarin duidelijke grenzen zijn aangegeven. Naar de horizon toe zijn de 
lijnen minder scherp. De contrasten tussen de verschillende  kleuren zijn hier minder groot. Op de 
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voorgrond is het kleurcontrast van de groene tinten in de omgeving van Johannes, ten opzichte van 
de roze kleur van zijn gewaad erg groot. Er is bijna sprake van een complementair kleurcontrast. Er is 
sprake van een tectonisch werk. 

Buitenzijde: op de andere zijde van het paneel zijn 2 cirkels waar te nemen. Deze cirkels zijn omgeven 
door een donkere kleur, waarin vage schimmen van allerlei monsterachtige figuren waar te nemen 
zijn. In de buitenste cirkel is van onder naar boven met de klok mee het lijdensverhaal van Christus te 
zien.  Onderaan wordt een persoon gemarteld aan de voet van een berg. Links zie je de persoon een 
kruis dragen. Bovenaan is de kruisiging op een berg. En rechts wordt de persoon in het graf gelegd. 
Midden in de voorstelling wordt het oog getrokken naar een vogel zittend op een berg zittend met 
de vleugels wijd. In de berg lijkt een vuur te branden. Rondom de berg is een waterlandschap te zien. 
De berg overlapt het landschap erachter. Ook hier is sprake van graduele ordonnantie. 

Het oog wordt naar de 2 cirkels toe getrokken. Je ogen worden gedwongen om steeds de vorm van 
de cirkel te volgen met als middelpunt de vogel in de lichtste cirkel. We kijken mee op de hoogte van 
de vogel en hebben daardoor een hoog standpunt. Ook in het beeldverhaal is sprake van een een 
hoog standpunt. Het is een tectonische voorstelling. De mysterieuze schimmen in de ruimte rondom 
de cirkels zien er wat angstaanjagend en dreigend uit door de gebruikte bijna zwarte kleur met vage 
lichtere lijnen erin. Het is niet goed duidelijk wat je ziet. 

Ook hier is sprake van lineair werk.  In het midden is gebruik gemaakt van sferisch perspectief in het 
landschap. De kleuren en lijnen worden minder scherp.  In de grootste cirkel is een aantal beelden 
naast en boven elkaar geplaatst. Deze beelden vertellen een verhaal.  

In het gehele paneel is weinig kleur gebruikt. Alleen de verschillende aardetinten, zwart, bruin en 
wit/crème laten een somber beeld zien.  

Interpretatie van de voorstelling 

 Binnenzijde:  Johannes de Evangelist is de hoofdpersoon van het schilderij. Hij is op het Griekse 
eiland Patmos.  Het verwijst naar de Openbaring van Jezus aan Johannes, waarover hij het laatste 
boek van het Nieuwe Testament heeft geschreven. De apostel Johannes heeft dit boek geschreven 
op het eiland Patmos .Vandaar het boek op schoot en de pen in de hand.  Het eiland Patmos komt 
nog terug in de Griekse mythologie. Zo zou Zeus het eiland aan zijn dochter Artemis hebben 
geschonken. Het eiland ligt in de Egeïsche zee en  is voor velen nog een pelgrimsoord. Er staan een 
groot aantal kloosters en is een monnikengemeenschap. 

De vogel links onder aan de voeten van Johannes is een adelaar, het symbool van Johannes de 
evangelist.  De adelaar is afgedaald uit de hemel en de boodschapper van het licht. Hij komt de 
mensen aankondigen dat het in hun macht ligt de begrenzingen van ruimte en tijd te doorbreken.  

De mysterieuze figuur rechtsonder is de duivel. Hij ziet er kwaadaardig uit en staat in de schaduw van 
Johannes. Dit kenmerkt zijn eenzaamheid.  Deze koorduivel  zou de zonden van de geestelijken die 
koordienst hadden opschrijven om ze op de dag des oordeels tegen hen te gebruiken. Hij houdt 
Johannes dus scherp in de gaten en probeert hem te betrappen op zijn zonden. De adelaar en de 
koorduivel kijken elkaar recht inde ogen en de koorduivel lijkt te schrikken.  Het stokje naast de 
koorduivel is zijn harkje. Zijn halve gedaanteverwisseling als tor (onderste helft van het lichaam) stelt  
niet alleen de medeplichtigheid aan de duisternis van de aarde voor. Het geeft ook de verwarring aan 



die door het kwaad wordt binnengevoerd in de taal van de liefde. Omdat zijn geslachtsorgaan zich 
heeft veranderd in een monsterlijk uitgroeisel, is het onbereikbaar voor zichzelf en daardoor is hij 
uitgesloten van liefde en omhelzing. Deze duivel zou ook in ons wonen, in onze nachtmerries, de 
haat en het verlangen naar macht. Hij is de oude Adam die verduisterd is door de grenzen van de 
materie.  

De witte engel trekt de aandacht van Johannes naar Maria met de Christusfiguur. Deze engel 
verbeeld de verlichting. Maria zit op een maansikkel. De maansikkel is een godsdienstig symbool. Ze 
is omgeven door licht wat haar en Christus verheven maakt boven de anderen. Het licht van de zon 
wordt weerspiegeld in het water achter de berg. Deze weerspiegeling van het licht is de blootlegging 
van het verborgen vuur. Het kalme water geeft de vrede van het licht weer, zelfs als de schepen 
vergaan. De weerspiegeling schittert in ons en beschermt ons tegen het demonische vuur.   

Johannes de Evangelist is hét symbool van de Lieve-Vrouwe-Broederschap. Waarschijnlijk is het 
paneel een luik geweest van een retabel (een werk boven het altaar van een kerk).  

Buitenzijde: In de cirkel is de passie van Christus afgebeeld. In de cirkel wordt de cyclus van de dood 
en het leven weergegeven.  De lijdensweg van Jezus is afgebeeld van Olijfberg tot en met de 
graflegging. Onder aan de olijfberg is de plaats waar Jezus werd overgeleverd aan de Romeinen. De 
olijfberg heeft bij veel Bijbelverhalen een rol gespeeld. In het bijbelboek Zacharia wordt de olijfberg 
beschreven als de plaats vanwaar God zal beginnen met het tot leven wekken van alle overledenen.   

In de middelste cirkel zie je op de berg die omringd is door water de pelikaan. Deze wordt gezien als 
de bewaker van de kosmos. De pelikaan voedt met zijn bloed zijn kinderen en dit refereert ook aan 
Jezus die zijn bloed gaf voor “zijn kinderen”. Dit bloed is het bloed van de verlossing.  

De donkere kleuren met daarin de schimmen die rondom de cirkels vliegen vertegenwoordigen het 
kwaad. De 2 cirkels weergegeven in lichte kleuren zijn het goede.  
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