
FOLKLORE IN DOORN. 

Een summier overzicht van de folklore in ons gewest is reeds 
voldoende om aan te tonen, dat thans niet veel meer aanwezig is 
hetwelk op oude gebruiken kan bogen. 

Verreweg de meeste gebruiken zijn opgelost in de haast en ge
compliceerdheid van de 20e eeuw. Tot een van de verdwenen 
volksvermaken, behoort ook het weinig bekende „schaken van de 
baker", dat tot voor een 15 jaar nog jaarlijks in Doorn gehouden 
werd. 

Dit is een spel, dat een uitgesproken locale kleur heeft, zulks in 
tegenstelling met het ook in Doorn nog gangbare lopen van de 
kinderen met „haantjepik". Het is mij niet bekend of in andere 
plaatsen van het Sticht een zelfde soort spel bekend is. Daarom is 
het misschien wel eens goed er hier iets over mede te delen. Op 
veler verzoek is in Doorn de laatste jaren dit spel weer opgenomen 
in het programma van de Koninginnedag-viering. Groot is dan 
ook steeds weer de belangstelling voor dit spel. Reeds vroeger 
ais kind zorgden we al vroegtijdig voor de aanvang er van aan
wezig te zijn, om er maar niets van te missen. Ik zal u echter 
niet langer in het onzekere laten omtrent het spel zelf. 

Aan de start verschijnen twee ruiters op ongezadelde paarden, 
die elk via enkele hindernissen naar een langs de baan opgericht 
huisje snellen, en daaruit een levensgrote pop halen — „de baker" 
Deze pop, gevuld met stroo, is een eigenwijze en onhandelbare 
dame. Ze is geheel gekleed, met witte schort aan en muts op. 
De ruiters trachten nu zo spoedig mogelijk, elk op eigen gelegen
heid en met zijn eigen „Baker", het eindpunt te bereiken. Hiertoe 
moeten ze de soms erg tegenspartelende jonkvrouw vóór zich op 
het paard hijsen, en daarna verschillende hindernissen nemen. 
Hierbij verliest de ruiter zijn jonkvrouw nog al eens, of soms 
bijna. Dat hierbij dan malle complicaties kunnen voorkomen, is 
begrijpelijk. De jonkvrouw wordt dan ook vaak in de gekste 
standen en met de grootste moeite meegevoerd. Is de ruiter rond 
geweest, dan plaatst hij de „baker" weer in het huisje, en rent 
naar de finish. De eerstaankomende is dan winnaar. 

Hoe komt nu dit spel in Doorn, en is het inderdaad specifiek 
Doorns? Het volgende verhaal zou volgens de overlevering aan 
dit spel ten grondslag liggen. 

In de grijze oudheid, in tijden van beroering, moet eens op een 
der ridderkastelen langs de Langbroekerwetering een Engelse jonk
vrouw een blijde gebeurtenis beleefd hebben, waarbij een harer 
vriendinnen, ook een adelijke dame, die thuis onenigheid had om
trent een bepaalde partij welke haar ouders haar tegen haar zin 
in wensten op te dringen, de taak van baker op zich nam. Twee 
Engelse edellieden, die naar de hand van de bekoorlijke baker 
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dongen, en er lucht van hadden gekregen waar de dievegge hunner 
nachtrust vertoefde, waren ieder op eigen gelegenheid met vissers-
pinken naar Holland overgestoken met het doel, deze baker naar 
hun kasteel te ontvoeren. Nu moet het toeval gewild hebben, dat 
de beiden die elkaar ontliepen, in dezelfde nacht hun kans van 
ontvoering waarnamen, maar dat de een de werkelijke baker en 
de andere haar kamenier op zijn ros meevoerde. 

De wilde jacht, die daarop door de Doornse bossen met de 
echte en de vermeende baker gereden moet zijn, is nu, volgens over
levering, de aanleiding van dit mooie, Doornse volksvermaak. De 
Engelse edellieden zijn hierbij vervangen door Doornse jonge
lui. Maar ook ouderen wagen zich er nog wel aan om de baker 
te schaken. Minder juist is het, dat soms een amazone meedoet in 
dit spel, waar toch slechts edellieden de adelijke baker behoren te 
schaken. 

Moge dit spel, hetwelk inderdaad zeer vermakelijk is, nog vele 
jaren in Doorn gespeeld worden. Hiermede blijft een traditie ge
handhaafd, terwijl het andere plaatsen als spel ten voorbeeld kan 
strekken. 

E. J. D E M O E D . 

DE ZAKKENDRAGERSSTEEG. 

De heer J. van Galen schrijft ons naar aanleiding van het artikel 
van de heer J. Prakken, over de Zakkendragerssteeg, dat hij in het 
Maandblad van Jan. en Febr. 1939 een artikel schreef onder de 
titel „Waar lag de Noda?", waarin hij constateerde, dat de Zakken
dragerssteeg vroeger een grote weg was. In het artikel van de 
heer Prakken vindt hij thans zijn opvattingen bevestigd. 

KLEINE MEDEDELINGEN. 

D E STICHTSE LANDBRIEF 
V A N 1753, DOOR D. TH. ENKLAAR 

Mededelingen der Koninklijke Neder
landse Akademie van Wetenschappen, 
afd. Letterkunde, Nieuwe reeks, deel 13, 

no. 8. Amsterdam 1950. 

De Landbrief, die bisschop Arnold 
van Hoorne in 1375 aan zijn onderdanen 
van het Nedersticht heeft moeten geven, 
is steeds als een belangrijk staatsstuk be
schouwd en hij heeft dan ook de aan
dacht van vele historici getrokken. De 

tijdgenoten zelf hebben het stuk even
eens van bijzonder groot gewicht geacht, 
want in verschillende archieven werd 
een exemplaar gedeponeerd. Van de ze
ven, die nog bewaard zijn, berusten er 
zes in de verzamelingen van het 
Utrechtse Rijksarchief, n.l. twee, die 
beide behoord hebben tot het Bisschop
pelijk archief, maar waarvan één in het 
Statenarchief is geplaatst, en de vier 
andere in vier der kapittelarchieven, 
terwijl het zevende zich in het Utrechtse 
stadsarchief bevindt. Een achtste exem-
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