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door de Soestenaren om daarmee een nieuwe kerk te bouwen 
want een roomse kerk had men niet in Soest. De geestelijke 
kreeg het geld niet en na zijn dood liep hij nog altijd door 
Soest. De priester zei altijd wanneer hij een mens tegen
kwam: "Ik kan niet rusten omdat zij mij het geld niet gege
ven hebben". Meer dan honderd jaar liep hij rond. Toen later 
toch de kerk werd gebouwd verdween het spoek dat echter 
nooit lelijk tegen de mensen deed. 

x-x-x-x-x-x-x 
In de buurtschap de Birkt zwierf in het voorjaar een witte 
dame rond op een wit paard. Ze reed van boerderij naar 
boerderij en maakte de mensen aan 't schrikken of vernielde 
het huisraad. Ook vertrapte haar paard de landbouwgewassen. 
Ze reed door de landerijen en kwam maar weinig op de weg. 
Deze witte vrouw woonde in de bossen in de Birkt onder 
Amersfoort, maar overdag kon men haar noch haar paard te 
zien krijgen. Het was een adelijke jonkvrouw die tijdens 
haar leven niet zo best geleefd had en voor straf na haar 
dood de mensen moest plagen. Ze verdween toen hier alles 
modern werd en de mensen elektrisch licht kregen. 

BEVOLKING VAN HET PLATTE LAND DER PROVINCIE UTRECHT IN 1632 
uit "Tijdschrift voor Oudheden" 

"De Staten van de Lande van Utrecht" voerden in 1632 een 
nieuwe belasting in. Er was geld nodig en besloten werd om 
iedereen die op het "platte land" woonde zes stuivers per 
jaar te laten betalen 

Gelijck diensvolgens gedean ende in train gebracht is deze 
verhooginge, mits dat, ten regarde van dien, ten platten 
lande deser provintie geheven ende betaelt soude werden 
capitalijck van elcken mensche, man, vrouwe ende kindt, 
rijck ende arm, oudt ende jongh, knechten ende maeghden 
daeronder gereeckent, niemand uytgesondert dan alleen de 
sooghkinderen, die noch geen jaer oudt sijn, ses stuyvers 
jaerlijx, innegegaen met de voors verpachtinge van Jacobi 
1632. 

Er werd dis telling gehouden op het platte land. De steden 
Utrecht, Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Montfoort 



24 

vielen buiten deze belasting. 
Resultaat van de telling: 
't Neder-Quartier (Westelijk deel van de provincie) 

65 dorpen of gehuchten 19112 "menschen" ƒ 5823-12-
't Over-Quartier (Zuidoostelijk deel van de provincie) 

31 dorpen of gehuchten 5922 "menschen" ƒ 1776-12-
't Land van Montfoort (Westelijk deel van de provincie) 

9 dorpen of gehuchten 1281 "menschen" ƒ 384-6-
En in "Eemlandt" de volgende dorpen en gehuchten. 

Leusden cum suis 
Hamersfelt 
Asschat 
Snorrenhoef 
Maern 
Maersbergen 
Donckelaer 
Stoutenberch 
Duyst, Haer ende 
Sevenhuysen 
Bunschoten 
Eembrug 
Woudenberch ende 
Geresteyn 
Renswoude 
Baern 
't Hoogland ende 
Emmiclaer cum suis, 
alse Over-ende 
Nederzeldert, Slaegh 
ende Keulhorst Seldert, 
ten deeIe onder 
't Hooglandt ende 
Duyst aengebracht. 
Slage, ten deele onder 
't Hooglandt ende 
Soest aengebracht 
Isselt 
Soest 
Emmenés binnendijcks 
Emmenés buitendijcks 
Totaal 

261 mensch en ƒ 78-6 
162 48-12 
69 20-14 
46 13-16 
70 21- 0 
94 28- 4 
37 11- 2 
239 71-14 

124 37- 4 
841 252- 6 
128 38- 8 

698 209- 8 
255 76-10 
489 146-14 

585 175-10-

28 !! 8- 8 
601 M 180- 6 
244 II 73- 4 
807 II 242- 2 
778 mensc ,hen / 1733- 8 


