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der niederländische Aufstand, II (Halle a.S., 
1908) 600, heeft, waarschijnlijk in onuitge
geven correspondentie, vermeld gevonden, 
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14. Handschriftenverzameling van de Derde 
Afdeling van hetA.R.A. no.. 1672. Aan de 
Heer J. Fox ben ik dank verschuldigd voor 
de toezending van deze foto. 

15. Beukei van Zanten, Chronologia numisma-
tica, 1657,18e eeuwse geschreven kopie 
van dit ongepubliceerde handschrift in het 
K.P.K.; J.J. Luckius, Sylloge Numismatum 
Elegantiorum (Straatsburg, 1620), de 
eerste publicatie over Nederlandse pennin
gen, heeft op p. 221 een zeer onnauwkeu
rige gravure van een geuzenpenning van 
het bedelzaktype, met het portret van 
Philips II naar rechts. Ook bij Bizot is de 
buste naar rechts gekeerd. Hiernaar zijn 
waarschijnlijk de penningen gemaakt, 
afgebeeld bij Wigersma op PI. II, nrs. 1 -3. 

De "veenmol" van Vianen blijkt 
een bronzen langoest 

Enkele jaren geleden verscheen in een 
aflevering van In het land van Brederode 
(jaargang 7 (1982) 30-31) een artikeltje 
getiteld 'De mysterieuze "veenmol" van 
Vianen'. Het betrof een bronzen beeldje 
van een dier dat door de heer Frans Baars 
tijdens het aardappelrooien in de herfst 
van 1965 gevonden werd in een akker te 
Vianen. Van het beeldje dat een totale 
lengte had van 22 cm werd een fraaie 
afbeelding bij het artikeltje afgedrukt 
(afb. 1). 
Informatie die toen bij diverse instanties 
ingewonnen werd gaf aan dat het 
'waarschijnlijk een veenmol van hoog
waardig brons, daterende uit de 13e eeuw' 
zou zijn. Tevens werd vermeld dat de 
toenmalige provinciaal-archeoloog, 
H. Sarfatij, twijfelde aan de determinatie 
van het dier als veenmol. Het artikel 
besloot met een verzoek om nadere 
inlichtingen over de identiteit van het dier 
en de betekenis van het voorwerp. Tot nu 



1. De ontmaskerde "veenmol" gevonden te Vianen in 1965. 

toe kwamen hier geen reacties op. 
Onlangs, in een gesprek niet de heer 
P. Brederoo uit Leiden, kwam deze vondst 
toevallig aan de orde. De heer Brederoo 
die lid is van de historische vereniging 
vroeg toen aan ondergetekenden om enig 
licht in deze kwestie te brengen. Als 
bioloog had de heer Brederoo direct aan 
de afbeelding gezien dat het hier geen 
veenmol, zelfs geen insect betrof, doch 
een kreeftachtige. Daar een van ons 
(H.E.M.) zeer in antiek geïnteresseerd is en 
de ander (L.B.H.) ruim 35 jaar conservator 
der kreeftachtigen van het Rijksmuseum 
van Natuurlijke Historie te Leiden was, 
leek het de heer Brederoo waarschijnlijk 
dat wij samen een antwoord op de 
gestelde vragen zouden kunnen geven. 
Nu trof het zo, dat een van ons (L.B.H.) een 
dergelijk bronzen kreeftje bezat, dat, 
hoewel niet identiek aan het in 1982 
afgebeelde voorwerp, toch opmerkelijk 
veel overeenkomst ermee vertoont en van 
ongeveer gelijke origine is (afb. 2). Beide 
voorwerpen stellen een langoest voor. Het 
gestekelde rugschild, het achterlijf dat uit 
gladde ringen bestaat, de twee forse 

voelsprieten en de ongeschaarde poten 
laten daarover geen twijfel bestaan. 
De soort is echter niet met zekerheid vast 
te stellen. De familie der langoesten 
(Palinuridae) komt in de tropen en 
subtropen van de gehele wereld voor en 
bestaat uit 8 geslachten en 47 soorten. Er 
zijn slechts twee geslachten die in 
aanmerking komen om als voorbeeld voor 
het beeldje gediend te hebben. De andere 
zijn totaal verschillend van vorm of komen 
uitsluitend in de diepzee voor. Deze twee 
geslachten zijn Palinurus, waartoe o.a. de 
gewone langoest uit de Middellandse Zee 
behoort, en Panulirus, een tropisch 
geslacht met vele soorten die alle, evenals 
Palinurus, zeer bekend zijn, vooral als een 
gezocht voedsel en daardoor ook vaak in 
de kunst van alle eeuwen afgebeeld te 
vinden zijn. De vorm van de horens die 
achter de ogen staan en er boven 
overheen reiken (groter in ons exemplaar 
dan in dat welk in Vianen gevonden werd) 
toont duidelijk aan dat het hier Panulirus 
betreft, daar bij Palinurus deze horens 
platter zijn, meer driehoekig en aan de 
binnenzijde getand. De slanke gladde, 
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werd enkele jaren geleden op een 
rommelmarkt in Tokyo gekocht. Indien de 
voorwerpen beide in Japan gemaakt zijn is 
de mogelijkheid groot dat een exemplaar 
van de Japanse langoest, Panulirus 
japonicus (Von Siebold, 1824), tot 
voorbeeld heeft gediend. Deze soort is 

/ namelijk de meest gewone langoest in 
Japan en was (en is nog steeds) een 
geliefd onderwerp voor Japanse kunste
naars. De beroemde Japanse schilder 
Hiroshige (1797-1858) maakte een 
schitterende prent van het dier (afb. 3). 
Over de identiteit van de soort die door het 
voorwerp uitgebeeld is kan men dus 
zeggen: stellig een Panulirus, zeer wel 
mogelijk Panulirus japonicus. 
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2. Bronzen langoest met gestekeld rugschild 
en achterlijf dat uit gladde ringen bestaat. 
Bezit L.B. Holthuis. Foto auteur. 

ronde, iets gebogen horens zijn typisch 
die van het geslacht Panulirus, dat in alle 
tropische zeeën voorkomt en uit 19 
soorten bestaat. Deze soorten verschillen 
onderling in geringe details, waaraan de 
kunstenaar die deze beeldjes maakte 
geen aandacht geschonken heeft. Aan de 
hand van het voorwerp is daarom de soort 
niet vast te stellen. 
Het door ons onderzochte exemplaar 
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3. Japanse langoest (Panuleris japonicus). 
Prent door Hiroshige (1797-1858). 
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4 Veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa). 

De ouderdom van de bronzen beeldjes is 
moeilijk met zekerheid uit te maken, doch 
het door ons onderzochte exemplaar is 
stellig niet vóór de 19e eeuw gemaakt. Het 
bij Vianen gevonden voorwerp is mogelijk 
iets ouder, maar waarschijnlijk niet veel. 
Hoe dit laatste op een akker te Vianen 
terecht gekomen is zal wel altijd een 
raadsel blijven. Of het hier een ornament 
betreft of dat het voorwerp een andere dan 
esthetische functie heeft gehad is moeilijk 
te zeggen, maar deze vraag zal stellig door 
kenners van deze kunst beter beantwoord 
kunnen worden dan door ons. 
De veenmol is een tot de rechtvleugeligen 
behorend insect, van 3 tot ca. 5 cm lengte, 



dat in Nederland vrij algemeen is. De poten 
van het voorste paar zijn tot stevig 
gebouwde graafwerktuigen vervormd, die 
lijken op de voorpoten van een mol en zij 
hebben ook dezelfde functie (afb. 4). De 
veenmol graaft gangen in de bodem en 
kan daardoor schadelijk worden. Een 
aardappelveld is een meer normale 
omgeving voor een veenmol dan voor een 
langoest en daar is mogelijk de eerste 
voorlopige determinatie van het bronzen 
kreeftje op gebaseerd. Zoals de afbeeldin
gen echter laten zien lijken de twee totaal 
niet op elkaar. 

H.E. Muller 
LB. Holthuis 

40 jaar opvoeden tot belangstelling en 
gepaste trots 

Op initiatief van de Heer G.B. Pellikaan, 
Burgemeester alhier, en daartoe uitgeno
digd, kwamen 2 Maart j.l. enige belangstel
lende ingezetenen, ten stadhuize, bijeen, 
teneinde de mogelijkheid onder ogen te 
zien om tot oprichting van een vereniging 
te komen, welke de beoefening van de 
geschiedenis, de oudheidkunde, de 
folklore en de topografie van Vianen en het 
omliggende gebied, ten doel zal hebben. 
In beginsel werd hiertoe besloten. Het 
voorlopige comité bestaat uit de navol
gende personen: Pastoor J.J.M. Adan, 
A.W.H. Baggerman, Mr. W.H.J. Cambier 
van Nooten, Mevrouw M.J. van Hof van 
Arkel, Ds. D. Kagenaar, Mej. H. Moorrees, 
Burgemeester G.B. Pellikaan, Ds. J.F. 
Wachter, Mr. G. Weidner en C. Tielke-
meijer. 
De taak van deze vereniging zal zijn de 
beoefening van de geschiedenis, de 
oudheidkunde, de folklore en de topogra
phie van de stad Vianen en het omliggende 
gebied en het verbreiden van de daarom
trent verworven wetenschap onder het 
publiek, teneinde dit op te voeden tot 
belangstelling en gepaste trots, het op te 
wekken tot het hoog houden der goede 
traditiën uit het verleden en het besef bij te 
brengen van haar verantwoordelijkheid 
tegenover de toekomst. 

Tenslotte ligt het in de bedoeling, dat 
belangstellenden, tegen een redelijke 
jaarlijkse contributie, als lid dezer vereni
ging kunnen toetreden. 

Met deze woorden, in de vorm van een 
mededeling, richtte een aantal Vianezen 
zich in het voorjaar van 1949 tot de inwo
ners van Vianen en omgeving. Op 24 juni 
1949 is het dan zo ver. Op die dag vindt in 
de raadszaal ten stadhuize de oprichtings
vergadering plaats, waar eerst de juridi
sche vorm en de naam wordt vastgesteld 
en vervolgens een voorlopig bestuur 
wordt benoemd. Burgemeester G.B. 
Pellikaan wordt de eerste voorzitter, J. de 
Jong uit Lexmond penningmeester en als 
archivaris van de aan te leggen historische 
verzameling van de vereniging treedt 
A.W.H. Baggerman op. Voor de post van 
secretaris wordt op dat moment nog geen 
kandidaat bereid gevonden. 
Het bestuur anno 1989 is van oordeel dat 
dit jubileum niet geheel onopgemerkt 
voorbij mag gaan. Het heeft daartoe 
enkele meer of minder uitgewerkte activi-
teten op het oog. Zo wil het dit jaar de 
publikatie verwezenlijken van een catalo
gus van alle bezittingen van de vereniging 
t.b.v. de leden, zodat dezen niet alleen 
kunnen kennis nemen van hetgeen in de 
loop der jaren door de vereniging is aange
kocht of anderszins verworven, maar ook 
daarvan gebruik kunnen maken. 
Voor een andere vorm van activiteit denkt 
het bestuur aan de organisatie van een 
bijeenkomst (overdag of 's avonds) van en 
voorde leden. De nadruk hierbij moet 
komen te liggern op de inbreng van de 
leden zelf (films, foto's, afbeeldingen, 
oude kranten, archivalia, bodemvondsten 
enz.). 

In welke vorm deze bijeenkomst moet 
worden gegoten en hoe zij moet worden 
georganiseerd moet nog nader worden 
vastgesteld. Het bestuur doet derhalve 
een beroep op alle leden die hieromtrent 
ideeën hebben en bereid zijn hun organisa
torisch talent voor deze bijzondere leden
activiteit ter beschikking te stellen. Zij 
worden opgeroepen zich te melden bij de 
secretaris, mevr. L. Terken, Langeweg 67, 
Vianen (tel.: 03473-76693). 


