
Een -MAALTIJD VOOR BAI"DER' , e€n *DIEPENIIEÏM§E' GEDENKMAAL/TE-
KEN voor de expoBÍtÍe: *$IGN§ AT LARGE',

bi j KunEt,verenÍging Diepenïreim op I november L997. ]n d'e
periode wanneer de natuur lijkt te versterven om zich ondEr-
grond t,erug te trekken. Op de dag, Al lerfiei l igen, dÍe in een
GermaanE verleden het begin markeerde van *Odins ïíi lde Jacht' .

En ín de maand dia in een niet . aI te vËr verieden *slacht-
maand' werd genoemd.

Waarom deze *Gedenkmaal/teken' 
?

*Maal' en -malen' betekent van o§rspronËi: wentelen, draaien
woelen. Volgens het Van DaIe*s Etymologisch l{oordenboek heeft
'rnaal ' o. 11. de volgende betekeriissen i

L. markgenoot, hij dÍe zitting heeft Íu de mark en in de
rechtszitt ing;

2. -ionge koe, k-lein stuk vee;
3. zak, valies, huik van dier (zie het Eng. mail):
1. vleh, teken, mikpunt, doel . Zc' heeft in Límburg de grewoonte

]:estaan cm bi:- van wi jze van qprensteken een boom te pian
ten, de zogerraamde 'maaiboom' . *Maal' in de betekenis van
teken, vincien we eveneens terugr in het- woord -gedenkmaal',
ci.w. z. een teken, g'ewoonl i jk een sculptuur, die de herinne-
ring aan een bepaalde persoon of gebeurtenis levend dient
te houden.

ïn het *DIEPENHEIM§E GEDENKMAAL/TEKEN' wsfden typische Hol*
landse en ScandinavÍsche ger-*chten e.n ingreciiërri:en g*conrl:i-
neerd. met e 1].:aar verironden door een gerneenschappe i i jk Ger-
maans verleden. Ook Diepenheim is daarin betrokken. Ïmmers a1s
men diep de Cver ijselse gronden hinnenbreekt (Diepenheirni zai
men ontdekken d,st een oud Germaans verleden zich in veie
Overijsselse gebruiken en tradities heeft ingekionken.

Om een pàar voorbeelden te noemen:
Zo gaat d.e traditie van het eten van rijste]:rij terug naar h*t
gebruik bi j de Germanen om bi j bi jzc,ndere ge l egenheden een
giraanbr'i j als sacrale p'ap te eterr. Het hc,uderr varr kermissen en
mar"kten gaat terr:g naar het het Germaans qgebruÍ}". r:m -iaariijks
een aantal zoEenaamde kalend.erf estivals te vÍeren. He.t ,§int
Maartensvuur en het gebruik om op 17 november rnet brariderrde
Iampionnen langs de huÍzen te
Germaans vuurfestival .

lopen gaat terug naar een oud

En wel l icht gaan de betekenÍssen van -'maal ' en *maIen'
LeruËr naër een Germaans sacreal dansceremonie rondom de axis
mundi. De dans om de meiboom en ook het foiklorÍstÍsche vlö-
gelen' is daarvan een residu.

Er is ook voor Scandinavë als inspiratiebrori gekozen omdat
de expositÍe a} eerder ln Zweden te bezichtigen tras.

Tn heT .DÏEPEM{EIMSE GEDENKMÀÀL/TEKEN' is d.e echO hOOrbAAr
van de mythe van de Germaanse god Balder.



ïíat houdt de mythe van §alder in?
ïn de mythe is Baider de uoc,n van de §erm,:anse hoofdgod Odin.
HÍj is geiiefd bij aile goden van de Asgard. En ook de dÍeren
*n de plarrten zi jn oncier de indrul.: van de betoverende Balder.
Balders aantrel.:kingskraclrt ie het qevolg van het. bovennatuur-
iijh voedsel dat hi-i t,*t zich neemt. Eerr t,ot. alcohaiische
drank gefermenteerde brij hereid van vruchten, Qirdnen, zaden
err honing "

De nioedei^ vön Balder, de godin Frigga, ieaf ai ie dÍeren. plan*
ten, heL water en het vuur" alle ziektes, maÈr r:sk de stenen,
cLe bergeri en rnetalen, een ee,f afleggien nooit Bald.er te kren-
1-^*}\.Ell.

ftesondnnks wordt Balder gedo,:d. De onooglijke maretak blijkt
aan de aandechl van Friggia ontsnapt te zÍjn. Van het hout van
cleze piant is de pijl vervaardigd die Balder r3r:delijk ver-
wendt.

in de *§dda' w**rd.t het ver'haal van de d,:od van Balder v€r-
teld. Het is de sinistere god Loki die het pian van de moord
sp Balder beraamt.
Hij slaagt erin het geheim van de maretak te achlerhalen.
Wanneer de gcden een spe I spe i en met Ba i ders onkwetsbaai he irl
d.:or speren en pi jlen naar hem te gooien Ín de wetenschap dar
hi -i toch onkvretsbaar is . schui f t Loki Ce mar-etakpi j 1 de bi inCe
gr-:d Hoder toe. Wanneer Hoder Balder mel een welgemJ.kte worp
raakt vait deze tr:t een i.eders schr^ik clood ter aarde.

Be ontda*re Eocren besluiten FIei. de g':ej-ran de oncierwere'Id te
ver^soeken Balcler uit het dc'denri-jk te ver^lossÉrr. Deze stet;rt
al leen t+e wanneer het de gorJen ïukt alles en Íedereen om het
heengaan rran Eaider te laten treuren. De goden lijkerr daar^irr
te slagen t,:tdat de reuzÍn Thokk, Laki in vennomming, iaat
weten sleen traan om Baider te verspi llen. tsaider zal tct aaï-i
Ragnarok, de doem van de wereld" in de dadenwereid dienen te
bi i jven.

De qoden zinnen op wraak. De gevluchte L*ki die zich in een
zaim heeft veranderd wordt tenslotte gevangen Eenörneri. Tataan
h*t eind v,Lri de ti jd"err bl i jf t hi j vastgehorrden ,:p een rots .

t.ei-wij1 eeri adder haar qif öp zi_'!r-i gelaat druppelt"

In het verhaal van Balders dood herkennen we de nrythe van de
ster^vende god wiens dood wordt ver*langd door de god van de
doden. Men kan het interpreteren a1s een beschri:'ving van de
natuur (Ba1der zou "helder iicht' betekenen) die in het najaar
sterft, wanneer de dagen korten. Buitengewone r:.tuelen wordenr.r*.r*ist terreinde ervö$r EfrI'g te drag*n dat in het vc,r:r-jaar cie
natuur *pnieuw tot bloeÍ kr:mt-.

liet is rrellicht mogeii-ik het folkloristische
te verbinden met de mythe van Bald.er.

kon i ngschi eten



$e voor het -DïEPENHEIMSE GEDENKMÀAL/TEKEN' hereÍde ger-echIen
en d* gebruikte lngrrediënten verwi -izen na&r een Ger-maans
mythoioEisch verLede:-r en naar de wilde kri:j.den en pianten die
door de Germanen vqerden gegeten.

Zalm gemarineerrL met kruiden. di 11e, ker"vel . petersel ie, met
een geiei vdn ríral^etak en h,ier en gieserveerd met een salade
varr zuring
Salad"e van appei, aralnot,en, selrier^íeknc,l r:rr bloedr"r*rst van
wi 1de varlcerr. boerekool en appeihonirrg,*zi jrr

- Gecorrf Í jte kip met walnoten, gie=er-veerrl met kooiraap in
dragancr èrre.
fn jeneverbessen gemar-ineerde makreel geserveerd met r-ade
s 1a en g'erööster^de pi jnpitlerr

- SaLade van rnde biet en gtÉitekaas qeserL'eerd met *en cr'ème
van brandnete1 *n peterseIie

- Kippehart jes ingeïegd rnet Sint Janskruid en l j.ndebloesem
vervoigens Ín de wind gedroogd greserveerd met een salade van
grosne k,rcl en bonen. paddestoelen, peterseiiewortei en eei-r
vin,:igrrette met i indebloesenr en *9int ianskruid

- 5alade vën mosselen, boerekoc,l, aardpeer- in e€n mosrerdvi-
na igret t e
Ïn notenolie ingeiegde zalm met pastinaa].:mousse en korikom-
mel^sa i ade

- Terrine vÈn lamsvlees gemarÍneerd in berkehiad, weegrbree,
l ievevr,ruwebedstro, kiein hoef blad en witbier greserveerd met
eert rapeÍIsa i ade-

- Linuensëiade met uj.en en worteitjes op smaak gebracht met
v*rve i ne , creserveerd rrret worst van scharre 1r-r.tnd
Lamsgehakt irr bladerdeeg met zeewier en rnet maanzaad be-

str*oid
- 5,=lade varr aardpeer , sni jbiet, ËÉsamzaad, uien en gemari-

neerde ansjovis
- Geroosterde sjalotten

n- ï - r- barade van rode }cool, gerookte kip en hazelnoten
Cake met snÍjbiet, ham en pruimen* §pruiten met kastanjes en qierciosterde zonnebl"oempitten

- nuurdesemboerebrood

Als nagerechten:* Rödgrod mel Eure roonr
- Noten/gedroogde vruchten cake bereid rnet wilde kruÍden

{berkehlad, I ievevrouwebedstro. vl. ierblr:esem en i indebioe-
sem), honingi en bier, geserveerd met. sebayon van amöndeili*
keur.

Henri (-Ik eet dus ik l:en niet') Roquas is een kunstenaar die
in zi jn kunst tracht aan te tc,nen dat tr:ssen de beeldende
kunst en de kookkunst - door henr de *kunst van de inaal*ti jd'
qTenoernd - poëtisshe veri:anden bestaan" HÍ_Í leverl -'ti jd*maa1'
concepten voi:]- beeider:de ku::stpr-,:jecten.
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