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Iuppiter Optimus Maximus Mederiaco
een tronende Juppiter in Melick

door Titus Panhuysen

Inleiding
Wanneer ik terugblader in mijn e-mails van maart 2009 ervaar ik weer de opwinding van 
de eerste dagen na een belangwekkende vondst. Die opwinding wordt zo mooi weerspie-
geld in de vele korte berichtjes over en weer, beter dan een dagboek met aantekeningen van 
telefoongesprekken. In het onderhavige geval zie je ook de voordelen van onze hedendaagse 
gedigitaliseerde en snelle manier van communiceren, bijvoorbeeld zoals er al vanaf het al-
lereerste moment foto’s beschikbaar waren! En die heb je dan direct in huis, zomaar, met een 
druk op een toets van het toetsenbord van de computer.

Op 17 maart 2009 laat Jack Geraeds het volgende bericht uitgaan aan Ivo van Wijk (Archol):

“bij deze enkele foto’s van een zandstenen beeldfragment. Het fragment is enkele weken 
geleden aangetroffen bij graafwerkzaamheden in een tuin (ik ben gisteren pas ingelicht). 
De vinder heeft het aan ons afgestaan en wij (de Heemkundevereniging Roerstreek) gaan 
het exposeren in het Roerstreekmuseum. Momenteel staat het bij Restaura in Haelen voor 
conservering. Wij denken aan een zittende god (Jupiter ?) die mogelijk deel heeft uitge-
maakt van een tempelcomplex, of mogelijk ook aan een grafveld. We weten dat er een 
grafveld in de buurt ligt (onder een kippenstal). De plek waar het fragment is gevonden, 
biedt uitzicht over het Roerdal en ligt op zichtafstand van een Romeins villacomplex. 
Het is een hoger gelegen terrein in het gehucht de Waterschei, en maakt deel uit van de 
kern Melick (gemeente Roerdalen). Het fragment werd aangetroffen bij het uitgraven 
van een waterleiding in de tuin. In het verleden is dit gebied bebouwd geweest (hier 
heeft een boerderij gestaan) en recent zijn er op de locatie twee huizen gebouwd (na sloop 
van de boerderij). De tuin van een van de huizen is inmiddels ingericht (hier is ook het 
beeldfragment gevonden) en de andere tuin dient nog te worden ingericht wat op korte 
termijn zal plaatsvinden. Zouden we nog iets willen doen dan zouden we dat op korte 
termijn moeten regelen. (…) Daarvoor is het echter belangrijk om de (oudheidkundige) 
waarde van het fragment te bepalen. In hoeverre is het zo uniek, dat ik een onderzoek kan 
rechtvaardigen (dus ook bij de gemeente). Vanaf morgen zit ik weer in het veld (we zijn 
een Romeins grafveld aan het opgraven) en ben ik alleen via mijn gsm bereikbaar. Ik zou 
het dus zeer waarderen indien ik vandaag al iets van je zou kunnen vernemen zodat ik nog 
het een en ander in het vaarwater kan zetten.”

Ivo van Wijk zet het bericht uit bij een aantal collega’s, waaronder Gilbert Soeters (ge-
meente Maastricht), die het mij op 18 maart om 8.35 uur direct doorstuurt. Maar anderhalf 
uur later, om 10.08 uur schrijft Huub Schmitz mij ook al:
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“Ik kreeg uw emailadres van Fred Brounen in verband met een vraag over een pas gevon-
den Romeins beeld in Melick (het Romeinse Mederiacum). Het is het onderste deel van 
een losstaand beeld (het bovendeel is helaas oudtijds afgebroken) van een zittende figuur 
waarvan het linkerbeen geheel en van het rechterbeen alleen de voet zichtbaar is. Het is 
gedrapeerd met een geplooid kleed. Op het rechterbeen rust een arm waarvan nog enkele 
vingers op de recent afgebroken knie te zien zijn. Wij hebben het beeld in bruikleen 
kunnen verwerven in ons Roerstreekmuseum in St. Odiliënberg van de Heemkundever-
eniging Roerstreek.”

Ik antwoordde onmiddellijk: 

“hartelijk dank voor uw vraag aan mij en het doorzenden van de foto’s. Proficiat met uw 
aanwinst, want het is een heel belangrijke en mooie aanwinst. (…) Het fragmentarische 
beeld is ontegenzeggelijk een stuk van een tronende Juppiter die bovenop een zuil was ge-
plaatst, een veel voorkomende combinatie in Germania inferior in het invloedsgebied van 
Keulen en de Ubii. De bekendste Limburgse vertegenwoordigers zijn de drie Juppiters 
van Grevenbicht. Zo te zien is dit stuk eveneens van de (oorspronkelijk) witte zandsteen 
van Nievelstein bij Herzogenrath aan de bovenloop van de Worm (Roer). Aan de lucht 
verkleurt de steen (rood)bruin. Een datering is moeilijk, omdat de plooival buitengewoon 
onbeholpen en grof is, maar de musculatuur is daarentegen van academische kwaliteit. 
Voorlopig houd ik een ruime datering aan: eind tweede/eerste helft derde eeuw.”

Onlangs (april 2010) kreeg ik van Huub Schmitz aanvullende informatie, nadat ik op Paas-
zaterdag het Roerstreekmuseum en het laboratorium van Jo Kempkens en Ton Lupak be-
zocht had: 

“In het voorjaar van 2009 kwam een melding bij het Roerstreekmuseum binnen van de 
heer Frits Dirkx uit Melick dat in de Waterschei bij grondwerkzaamheden twee stenen 
tevoorschijn waren gekomen:  ‘een steen met een gat en het andere beeld van 40 cm hoog 
leek een tuinbeeld gemaakt uit zandsteen. Op het beeld was nog een been met voet en 
doek zichtbaar’. Op 11 maart 2009 ben ik de stenen gaan bezichtigen. De steen met het 
gat was recent, maar ik zag meteen dat het ‘tuinbeeld’ het onderstuk van een Romeins 
zandstenen monument was waarop een op een troon zittende figuur met ontbloot been 
en een over het andere been heen gedrapeerd kleed zichtbaar was. De rechterarm rustte 
op het rechterbeen. Het beeld werd beschikbaar gesteld voor tentoonstelling in het Roer-
streekmuseum en dezelfde dag nog naar atelier Restaura gebracht voor noodzakelijke 
behandeling en conservatie. Geraadpleegde deskundigen kwamen tot de conclusie dat 
het hier om het onderstuk van een Romeins beeld met de god Jupiter ging. We hebben 
in het perceel ernaast nog een proefsleuf gegraven (op de vindplaats was dit niet meer 
mogelijk). Buiten wat kleine Romeinse scherven, terra sigillata, lakbeker, glad- en ruw-
wandige waar geen beeldfragmenten meer.”
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Vrijstaand beeld van een Tronende Juppiter

Technische gegevens 
Materiaal: Nievelsteiner zandsteen.
Maten: H. 37 cm; br. 28 cm; d. 29 cm. Hoogte van de voetplaat is 5 cm; diepte van de 
voorkant van de plaat tot het front van de troon is 13,5 cm.
conserveringstoestand: De rechter hoek van de voetplaat is afgebroken, inclusief de tenen 
van de linkervoet (oude breuk). De linkerzijde van het bovenlichaam van Juppiter is door 
een oude breuk verdwenen. De hoge rug van de troon lijkt recent te zijn afgebroken, samen 
met een stuk van het rechterdeel van het bovenlijf van de god (verse breuk). Ook de rechter 
knie toont een verse beschadiging. De onderzijde is vlak geschuurd op wat onbeduidende 
bewerkingssporen na, evenals de zijkanten en de achterkant van de blokvormige troon. 
Dwars door het midden van de voorzijde loopt een verticale scheur.
Vindplaats: Melick, Waterschei, bij graafwerkzaamheden in een tuin (2009).
Bewaarplaats: St.-Odiliënberg, Roerstreekmuseum.

Beschrijving
Blokvormige steen met op de voorkant in reliëf de onderbenen van een mannelijke godheid, 
frontaal in aanzicht en gezeten op een eenvoudige troon of bank. De zijkanten en de achter-
kant van het massieve hoekige meubel zijn vlak en onversierd. Het beeld van de zittende 
figuur is bewaard tot even boven de navel. Het verraadt in de buikzone en in het iets terzijde 
en naar voren geplaatste linker been een krachtige en gearticuleerde musculatuur, maar 
heeft grof gevormde ‘klomp’voeten, goed te zien aan de iets naar achteren geplaatste rech-
tervoet. De god zit bovenop een achterom zijn rug geslagen mantel, die over het rechterbeen 
ligt en dit geheel verhult en vervolgens over de linker knie loopt, waar hij omlaag hangt om 
er in een ronde mantelpunt te eindigen. De mantel, die het rechter onderbeen bedekt, is in 
twee plooien over het scheenbeen gedrapeerd vanwaar lelijke en hoekige plooiruggen naar 
weerszijden omlaag lopen. Op het rechter bovenbeen lijken resten van zijn rechter arm en 
hand te zien.

Het type van de tronende Juppiter
Deze tronende god stelt Juppiter voor, de oppergod van het Romeinse Pantheon, volgens 
het Juppiter Capitolinus type. Juppiter zit in vorstelijke houding op een troon met hoge 
rugleuning. Hij heeft zijn rechterhand op het rechterbeen gelegd en houdt daar zijn bundel 
met bliksemschichten vast. Zijn linkerhand houdt hij omhoog met een scepter daarin. Hij 
draagt een mantel die om de rug getrokken is, in een punt over de linkerschouder valt, het 
bovenlichaam vrijlaat en het onderlichaam gedeeltelijk bedekt. Zijn gezicht wordt in de 
klassieke traditie van Zeus weergegeven, met een volle baard, hoog voorhoofd en een kapsel 
van krullende lange lokken dat het gelaat omlijst. De Jupiter van Melick volgt het door 
P. Noelke als ‘type d’ gedefinieerde type van de Rijnlandse Juppiterbeelden.1  Het  linker 
onderbeen is onbedekt en een mantel hangt vanaf het linker bovenbeen naar buiten toe in 
een punt neer.2 Het best geconserveerde Juppiterbeeld van de drie exemplaren die we uit 
Grevenbicht kennen, toont eveneens dit type.3 
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St. Odiliënberg, gem. Roerdalen (Roerstreekmuseum). 
Juppiter van Melick, voorzijde. (Foto: auteur).

St. Odiliënberg, gem. Roerdalen (Roerstreekmuseum). 
Juppiter van Melick, linker zijde. (Foto: Restaura, Haelen).

St. Odiliënberg, gem. Roerdalen (Roerstreekmuseum). 
Juppiter van Melick, bovenaanzicht met goed herkenbare 
verse, witte breukvlakken. (Foto: Restaura, Haelen).

St. Odiliënberg, gem. Roerdalen (Roerstreekmuseum). 
Juppiter van Melick, rechter zijde. (Foto: Restaura, Haelen). 
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De Juppiterzuil en haar verspreiding in Germania inferior
De Juppiter van Melick is niet uniek. De tronende Juppiter die geschraagd wordt door een 
zuil met een korinthiserend of composiet kapiteel4 is een veel voorkomend type godenmo-
nument in de voormalige provincie Germania inferior, die zich uitstrekte van de Rijn tot 
aan de Schelde en de Noordzee (hoofdstad Keulen).5  Maar de grootste verspreiding van 
het monumenttype is toch te vinden in een wijde straal rondom de westkant van Keulen, 
dat wil zeggen in het eigen Keulse stadsgebied oftewel in de civitas van de Ubiërs. Maar 
ook verderop naar het Noorden langs de Rijnlimes en in de richting van de Maas zijn ver-
tegenwoordigers van de Juppiterzuil te vinden. De nedergermaanse Juppiterzuil, zoals zij 
naar haar verspreidingsgebied wordt aangeduid, is eenvoudig van opzet. Het monument is 
zelden monumentaal en meestal niet meer dan 3 tot 4 meter hoog. Het beeld met de tro-
nende Juppiter is doorgaans op eenderde van zijn natuurlijke grootte voorgesteld. De zuil 
staat bovenop een onversierde sokkel, die de afgekorte wijdingsinscriptie ‘I(ovi) O(ptimo) 
M(aximo)’ en soms de naam van de dedicanten of schenkers draagt, of staat zelfs onmid-
dellijk op de grondplaat. In de omgeving van Keulen en in het gebied westelijk van de 
stad tot aan de riviertjes de Ruhr en de Niers tonen de zuilen, die gewoonlijk alleen een 
schubvormig versieringspatroon van omhoog- en omlaag gerichte ruitvormige bladeren la-
ten zien, regelmatig aan één kant (= de frontzijde) reliëffiguren van drie goden boven elkaar. 
Dit zijn van boven naar beneden Juno, Mi-
nerva en Mercurius (of Hercules). Bij de 
Juppitergigantzuil, die op een met goden-
reliëfs versierde sokkel staat, zien we vooral 
deze godenreeks in de reliëfnissen van de 
sokkel uitgebeeld. De Juppiterzuil repre-
senteert zo de goden van het Capitool en 
is in onze streken het symbool bij uitstek 
van de Romeinse staatsgoden (en de macht 
van de keizer). Het monumenttype grijpt 
overigens terug op de aloude traditie van 
godenzuilen uit de tijd van de Romeinse 
Republiek. Zelden worden Juppiterzui-
len op hun oorspronkelijke standplaats 
teruggevonden. Vaak zijn zij secundair als 
bouwmateriaal gebruikt of heel bewust 
weggewerkt in oude waterputten. Ze zijn 
in flinke aantallen ontdekt in de hoofdstad 
van de provincie Keulen, in de hoofdsteden 
van twee civitates (Nijmegen en Tongeren), 
in een aantal vici en straatnederzettingen in 
de buurt van Keulen en Tongeren (Jülich, 
Zülpich, Euskirchen, Maastricht) en ook 
heel veel in de buurt van Romeinse villae. 
Hoewel slechts een relatief klein deel van 
de vondsten met zekerheid uit een religi-

Afbeelding 5. St. Odiliënberg, gem. Roerdalen (Roerstreek-
museum). Juppiter van Melick, achterzijde met bovenaan 
het goed zichtbare breukvlak van de hoge rugleuning. 
(Foto: Restaura, Haelen).
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euze context stamt, zoals tempelcomplexen en heiligdommen, kan men aannemen dat veel 
meer vondsten zonder bekende primaire context eveneens uit omheinde heiligdommen en 
grafdomeinen van steden, vici en villae stammen. Het militaire aandeel in de stichting van 
Juppiterzuilen lijkt niet erg groot te zijn geweest, want noch het aantal vondsten uit mili-
taire nederzettingen, noch het aandeel van militairen onder de schenkers is significant.

Juppitermonumenten in Nederland en België 
Bij een recente inventarisatie van vondstcomplexen van Juppiterzuilen en Juppiterpijlers in 
Nederland en België kwam ik tot een voorlopig totaal van 75 nummers. Hierbij zijn echter 
ook veel voorbeelden van verwante, maar afwijkende monumenttypen, zoals godenpijlers 
en Juppitergigantenzuilen. Zekere voorbeelden van de Juppiterzuil met erbovenop een tro-
nende Juppiter zijn in Nederland tot dusverre bekend uit: Grevenbicht (3 ex.), Valkenburg 
Z.-H. (minstens 1 ex.), Nijmegen (?) 3 ex.) en Vechten (minstens 1 ex.). De vondsten die 
aan de Juppitergigantzuilen moeten worden toegeschreven zijn voornamelijk vierkante sok-
kelstenen met aan drie of vier zijden nissen met godenvoorstellingen in reliëf. Maastricht is 
een opvallend rijke vindplaats van dergelijke stenen, net zoals de aangrenzende streek van 
de civitas van Tongeren. Het verspreidingsgebied van beide typen Juppitermonumenten 
overlapt elkaar niet of nauwelijks en lijkt zelfs op twee begrensde cultuurgebieden te dui-
den. In Limburg vormt het riviertje de Geul de grens ertussen, een grens die overeen zou 
kunnen komen met de vaker in de wetenschappelijke literatuur gesuggereerde grens tussen 
de civitas Tungrorum (hoofdstad Tongeren) enerzijds en de civitas Traianensium (hoofdstad 
Xanten) anderzijds. Helaas kunnen in dit verband geen conclusies worden verbonden aan de 
vrij grote verspreiding van ‘geschubde’ zuilen, omdat de zuilen van beide monumenttypen 
gekenmerkt kunnen worden door dezelfde opvallende versiering van omhoog en omlaag 
gerichte bladschubben, die in het midden bij een ring samenkomen. 

Datering 
Het is buitengewoon moeilijk om de Juppiter van Melick precies te dateren. Het beeld is 
erg eenvoudig van opzet, een troon die niet meer dan een blokvormige bank zonder enige 
versiering is, een grove en boerse vormgeving van de mantelplooien die nauwelijks aan 
enige stilistische tendens is te koppelen, en ten slotte een aan het academisme ontleende 
mannelijke gestalte die op de vormgeving van de voeten na behoorlijk goed getroffen is. Is 
dit beeld het product van een ongeoefend beeldhouwer, die het probeert maar niet kan en 
is het slechts in de verte een afspiegeling van het artistieke ‘kunnen’ van een tijd? Of is dit 
beeld toch eerder een product dat past in een periode van een algehele neergang van de regi-
onale beeldhouwkunst? Interessante vragen waarop bij onze huidige kennis nauwelijks een 
antwoord is te geven. Toch neig ik naar het eerste model. Het academische voorbeeld is raak 
getroffen, de plooival is gewild expressief en gericht op licht-schaduwwerking. Een datering 
na het Severische eclecticisme is mogelijk: tweede kwart van de derde eeuw.6
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Noten
1 Noelke 1981, 276.
2 Noelke 1981, nrs. 7 [Keulen], 39 [Jülich], 65 [Remagen], 68 [Stolberg]).
3 Noelke 1981, 430 nr. 34.
4 De Korinthische bouworde wordt onder andere gekenmerkt door een alzijdig (rond) 

kapiteel waarvan de kelkvormige kern (kalathos) versierd is met twee kransen van 
omhoog gerichte acanthusbladeren boven elkaar. Daarboven ontrollen zich op de uit-
zwenkende hoeken sierlijke met bladwerk omhulde voluten (helices), terwijl in het 
midden van elke zijde van de massieve dekplaat (abacus) telkens één bloemrozet is 
aangebracht. Korinthiserende kapitelen volgen niet de canonieke opbouw van het Ko-
rinthische kapiteel, maar lijken er wel sterk op. Vooral de bladvormen kunnen afwij-
ken van de originele acanthusbladvorm. Het composietkapiteel toont een mengeling 
van kenmerken van het Korinthische of Korinthiserende kapiteel en het tweezijdige 
Ionische kapiteel (gekenmerkt door zijn tweezijdigheid, een omlopende eierlijst en 
aan elke ‘zijde’ twee grote met elkaar verbonden rolvormige voluten die hoger zijn dan 
de kern van het kapiteel). Zo heeft het composietkapiteel vaak maar één krans van acht 
acanthusbladeren onderlangs het kapiteel, en toont het aan de bovenkant een markante 
eierlijst en grote voluten op de hoeken.

5 Noelke 2001, 99 (destijds al ca. 260 vondsten).
6 Zo genoemd naar de keizerlijke dynastie van de Severii, genoemd naar Lucius Septi-

mius Severus, keizer van 193 tot 211, eindigend met Severus Alexander (222-235). 
Het Severisch eclecticisme kenmerkt zich door een combinatie van ontleningen aan 
academisch-hellenistische stijlvormen.

literatuur
•	 Bauchhenss,	G.	en	P.	Noelke,	‘Die	Iupitersäulen	in	den	germanischen	Provinzen’ Beihefte 

der Bonner Jahrbücher 41 (Köln, Bonn 1981).
•	 Noelke,	P.,	‘Die	Iupitersäulen	und	-pfeiler	in	der	römischen	Provinz	Germania	inferior’	

in: G. Bauchhenss en P. Noelke, ‘Die Iupitersäulen in den germanischen Provinzen’. Bei-
hefte der Bonner Jahrbücher 41 (Köln, Bonn 1981) 263-515 Taf. 55-103 Karte 6-10.

•	 Noelke,	P.,	‘Typus	und	variatio	–	zu	einer	neu	gefundenen	Iupitersäule	aus	Jülich-Kirch-
berg’ in: G. Brands e.a., ‘Rom und die Provinzen. Gedenkschrift für Hanns Gabelmann’. 
Beihefte der Bonner Jahrbücher 53 (Mainz 2001) 99-106 Taf. 22-24.

•	 Noelke,	P.,	‘Bildersturm	und	Wiederverwendung	am	Beispiel	der	Iuppitersäulen	in	den	
germanischen Provinzen des Imperium Romanum’. Bericht der Römisch-Germanischen Kom-
mission 87( 2006), 273-386.

•	 Panhuysen,	T.,	Romeins Maastricht en zijn beelden. Corpus Signorum Imperii Romani. Neder-
land, Germania inferior - Maastricht (Maastricht, Assen 1996) 191-218 (Hoofdstuk 8, 
Monumenten van de Juppitercultus).




