
gen voor alles wat afgebeeld is en bezit een uitgebreide verzameling 
„Topografie Nederland in de 19e eeuw". Het is u natuurlijk bekend, 
dat het uiterlijk van de meeste Nederlandse plaatsen tot 1830 niet 
veel verschilde van de 17e en 18e eeuw. Nu heb ik van Amersfoort 
wel geen prentje van hetzelfde p u n t genomen, doch dat is voor wie 
de gebouwen, in dit geval O.L. Vrouwetoren en St. Joriskerk kent, 
geen beletsel . . . . Gaarne betuig ik mijn adhaesie met uw poging een 
ruiterlijke erkenning te verkrijgen en ik ben blij, dat mensen van 
erkend gezag als de heren Van Randwijck en Bosch van Rosenthal 
u hier in steunen." 

Ik moge dit artikel besluiten met de mededeling, dat ik vóór 
25 jaar dit probleem opwierp en sedert niemand heb ontmoet, die 
de foutieve benaming verdedigde. 

Het woord is thans aan de directeur van 's Rijks Prentenkabinet . 

S. W. M E L C H I O R 

KLEINE M E D E D E L I N G E N 

RIJNENBURGH. 

In de eerste helft van september van dit jaar zijn de brede grachten, waar
binnen het kasteel Rijnenburgh ten zuiden van de Nedereindse weg 2500 m ten 
westen van Jutphaas heeft gelegen, met vrijgekomen grond uit de nieuwbouw 
te Hoograven dichtgegooid en zijn de laatste resten waardoor de plaats van dit 
belangrijke kasteel nog duidelijk kon worden aangewezen, geheel verdwenen. 
Nadere gegevens over dit kasteel zijn te vinden in het Kastelenboek van Utrecht 
en in het boekje Het kerspel Jutphaas, geschreven door mgr. A. E. Rientjcs 
uitgebreid en heruitgegeven in 1947. 

HAD KOCKENGEN INDERDAAD EEN GALGENVELD? 

De Dorpsstem van 27 september 1957 meldt: Op 20 september 1957 is door een 
ambtenaar van de Provinciale Waterstaat bij het aanleggen van de nieuwe pro
vinciale weg een belangrijke vondst op grondgebied van de gemeente Kockengen 
gedaan, namelijk een gedeelte van een mensenschedel in de nabijheid van het 
vroegere Galgenveld. 

Onderzocht wordt momenteel of deze vondst inderdaad verband houdt niet 
het Galgenveld dat in vroeger eeuwen alhier heeft bestaan. Het was namelijk 
in oude tijden, toen het plaatselijk bestuur en de rechtspraak in één hand 
was, dat misdadigers werden opgehangen aan een galg. De plaats waar deze 
galg of galgen stonden noemde men het galgenveld. Wanneer na onderzoek zou 
blijken dat de vondst verband houdt met het vroegere Galgenveld, kan inderdaad 
van een belangrijke vondst gesproken worden, omdat hierdoor vast zal komen 
te staan wat door geslacht op geslacht reeds is bewaard gebleven, dat in Kocken
gen vroeger werkelijk een Galgenveld heeft bestaan. 

In overleg met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de 
Provinciale Waterstaat is goedgevonden dat deze schedel na conservering in het 
gemeentehuis van Kockengen zal worden opgeborgen ter gedachtenis van deze-
vondst en het levendig houden van het bestaan van het vroegere galgenveld. 
Het voornemen bestaat bij de plaats waar het galgenveld geweest is een ken
teken aan te brengen teneinde voor het nageslacht een en ander levendig te 
houden. 

99 


