
KaPITTELSTOKJES

Marot of Zotskoff (2)

Naar aanleiding van het kapittelstokje orrer de marot of zots-
kolf, kunnen wij U nog de volgende bijzonderheden mededelen.

Het oudste bericht over de marotten, dat wij hebben kunnen
vinden (J. ter Gour*rstadsarchivaris van Amsterdam rrDe volks-
vermakenrr, 1877) dateert van 11 november 1381, toen de oud-
ste adellijke gekkenorde van Kleef I'die Geselscap van den
geckenrr gesticht werd door -{driaan van den Mark, graaf van
Meurs en 35 edele Heren. Elk lid dat minder dan 6 dagreizen
van Kleef verwijderd woonde, wes verplicht de bijeenkomst bij
te wonen onder dreiging van een boete, Zíj moesten getooid
zijn net de narrenkap (wi.t-rood met koperen belletjes) en de
marotte. Dit waren de uiterlijke kentekenen, dat de titels
hertog rrSeine Durchlautr', graaf 'tseine Excellenzil en ridder
ttSeine Gnaderr voor de tijd der sanenkomst zouden vergeten
zí jn,
In kleinere plaatsen en op het ptatteland hebben zich vele
gestalten gehandhaafd, die rechtstreeks terug te voeren zijn
tot voorchristelijke tijden, hieronder vooral de stokpaard-
ruitersr welke we in ontelbare varianten door alre eeur,rÍen
heen in de Nederlandse en hele Europese folklore terugvin-
den,

Ook op het schilderij trhet Narrenschiptr van Jeroen Bosch
(+ 145O-1516) is op de boeg een nar met een marotte afge-
beeld, alsook op een afbeelding van het narrenschip rrde Helil
van het Neurenberger Sehembartlaufen in 15O6 (deze marotte
doet enigszins denken aan de zotskolf in de Heemkamer).

-1o-



De afbeelding hiernaast is naar
een houtsnede uit ilCosmografierl
van Sebastiaan Munster (1559).

C.hl. Ouweleen.

Bronnen:

.1. ter Gouv:
D.J. van der Ven: Het Cunavalaboek van Nederland.

Diederik van Gemert schout van Maaseik in 1408.

In de in 1906 gepubliceerde rrGeschiedenis van Neeroeterenrr,
geschreven door P.J. Maas, wordt een zekere Diederik van Ge-
mert verneld, die rrdrossit tot Eijkerr wordt genoemd in een
oorkonde van 26 augustus 1408. In deze akte wordt de abdis
van Thorn en de pastoor van Neeroeteren een schadeloosstel-
ling beloofd voor het wegvoeren van een deel der tienden te
Heppeneert.
Alle vermeldingen met betrekking tot de adellijke farnilie van
Gemert bliiven interessant. Het schoutambt van Maaseik van de
hier vermelde Diederik van Gemert zou bijvoorbeeld Diederik
de oudste zoon van de laatste Diederik Heer van Gemert niet
hebben misstaan. Na de dood van zijn vader krr'am hij met zijn
broers in de jaren 1393 en 1394 in opstand tegen de comman-
deur van Gemert. Ook de hertogin van Brabant liet beslag
leggen op de goederen van de kinderen van wijlen Diederik van
Gemert. Bti de verzoening in 14O4 is er sprake van dat Diede-
rik van Gemert junior in de ban (uit Brabant verbannen?) was
(zie: Gemerts Heem nr. 54q 7974). Later wordt hij in ieder
geval door de Duitse Orde weer in genade aangenomen. Zou
deze Diederik van Gemert in de tussenliggende periode niet
het schoutambt van Maaseik kunnen hebben vervuld?
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O.L.Vr. van .Goede Raad en O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand.
Het zal inderdaad zo gerÍeest zijn als in de frnoot van de re-
dactierr bij het artikel over het Mariakeske op Huize Padua
in het vorige Gemerts Heem werd gesuggereerd. De beeltenis-
sen van O.L.Vro vên Goede Raad en die van Altijddurende Bij-
stand worden nog al eens door elkaar gebruikt. Maar het zijn
en blijven twee verschillende rflieve Vrouwkesrf. Zie daarvoor
de afbeeldingen met tekst hieronder.

Jo van de Biggelaar.

O.L.V. vên Goetle Raad 0.L.Y.van Altljatdurende 3lJotenal

Dit Ls een foto vaa het oorapron-
keliJke fresco van 0.L.Vrouv wan
Goede Reatl, saêryên de vererlug
cloor vele pêrra€n en iloor de
lu8ustiJnen zo verbreÍal ls.
líen zogt alat ilo kleuren êf eD toa
veranderen. E€t flegco ls Eaa!
net een hêêl du! plelatelLaagJo
aan ile uuur bevestlgil.
Ten tlJde ven rle inval ven d6
lfurtrn 1n llbenië ln het Jear
'1467 zou tllt freeco iloor een he-
nê1se rolk overgebracht ziJa naar
Genazzano Ía Ítelië.

Deze ByzaatlJuae lkoon uit de 1fe
eauv kont vaa het ellanil lbeta.
OEetleeka 1480 nan een koopne,n
bêa! !êe naet Rona, ter beecbe::nlng
tegeu onterÍDg doo! de ouzelnaanen.
Ya..3 1499 Ysld ziJ vêleelil 1B ile
kerk vaa de E.l{atheus te Rone, vel-
k6 cchte! la 1798 door rle Frêrrse!
vard vcryoeat. De beelteais r€tal
blJtlJdB lD yelligheltl gebrecht en
1a 186! vcer ontdekt iloor cen pater
Reilelptoriat. Paue ptue Ix droàg
aa:r deze petolB opr ízorgt rlet zlJ
over <lc bele vereld bekentl vordtí,
ea ziJ ileden illt tlJitotls bua be-
keude ulsslepreken over heel alevereld. Zo La de beeLtenls bekeud
gevorden err heeft zlJ een u:rlekepleats gekregeu ln tle nerlev€lerhg.
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