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i{ec lancischap van Diepenhein verdicht zich naar de dorpskern.
De huizen hebben er kamers, binnen én buiten. De kauers worden grocer in
de tuinen - nog grocer in de weiianden - eo heel grooE in het landscaap.
Kamers roeË ui Ëztcht en - kamers raet inzicht.
In somraige van deze kauers nag lnen vrlj binnenstappen, in anciere alleen
naar kijken en in weer andere slechus gluren.
Het gaat hier immers ook ou heE spel van het venaoeden.
De lanen en'regen zijn de gangen cussen deze kaqers.
In de richcing van heE vroegere broekLand wordt Eussen de Goorse Weg, d,e
Eerste Zouerdijk, de 0ude Goorse lJeg en de RaacihuissEraaE een nj.euw buicen-
goed oncslocen ea een nj.euele ruimte aangeboden. Tussen huize Diepenheirn en
Neyenhui.ze ontsEaaÈ een nieuw park m.eC heeL veel kauers.

Over hec Diepenheins groen.

De naEuur van Diepenheim kenmerkt zich door een exclusief groenscaia.
Waarou heefe Diepenhein zo weinig rode bomen! I{ec is alsor de naguur zich
be',rust beperkt heeft en neL j.n deze beperkEheid haar fasclnerende rijkdorn
hee f : ge.ronden.
De nacuur hee!c zi-ch in zícizeLÍ veri:epc.
De.rariaclès zljn ia de ci:epce ee:c.e: Gan:r ie breecite ie'riicien.
De ne.rel e:l he: danpend r/ocnc ye:sE3:.<en i::'re:ilchtend. scaLa.
Diepe::,irela rs hea noois: onder ie gli:aende laag'ran ee.t ien;aregen ci de
lr'aas van e en he r: s cnis t .

Zoals d.e Diepenire:-ner is ook nec Landschao eleE u::luac:g. 3e:si, ong:i;p-
baar en aiec 'raEbaar, toch steeis uicrocii-genci, zLi oet ierughoud.eni en
gerese:',-eerd. i{e: landscnac geef i zich weJ- cr:1 s, aaar aii-een ais een he:
cè3encè a c:2edE . !{e c landschaD vraag: neel .;ai van de Bens aaar r/e:lraag:
e: n:.: veÈl'rae en ciac ne;k je irec res::-r cie Grcte S;:aai.

n-,-- ;. I-'..;^qli,ran de d,orcskarr.

i,< de::*. ia; ie lel:;keeii "aa ce ke::: ',.an Diepenire:-r vanzei.Éspr:reed, is.
ïa- ''- rr9 ilàEUU: :n :e èCC0OE':SÈíle a:lan<e'r rir,,r -J 5-'-aF {"-rpÉrs s_l.dtiNC--J S-iC_J =_ , é:- \err_-s.-

'cesc vae aari gewees; zrjn iai de aandachE voor Ce lu:s';'esil:1g nincie:';as
cian cie aandac:'rc voor heE econouisch ge';in uii iret lanc.
De ke:a :-s ook oD Èen hooo gedlukc ueg u1t he E l-anci. Vanciaar iac ce lei:; <-
he:d n::c s:cor:, ze sËaaE j-'nmers absol-uuE niei in verhouilng Ecc ite:
rr'l :ros:--r{:: lanci e:omireen.
Bouwseis :aet ioe',/oeglngen verslij Een en 'sorden ooi: wei geruluci. le :i;r
ook inw-:sseilaar. Yen kan nakkel-:-jker ougaan neE de Eoevoegi::gen dan uec
cie esseni.i:. Ln D:-epenheia is het iand.scnap de essenEr-e en is de cioi:s-
ker: een Eoevoegiag. De naEuur is essentieel- ce kern, een anekcoEe, een
anekdotisch accessoire van hec landschap.
Àccessoires kun;e veranderen naargeLang de ste'nming, cie aode of de cr-jd.
Sommige accessoires zijn van korcE duur en gooi je'rreg, aarl andere ben je
gehec;rc en die bewaar je, somÍnige vercwijnen meE jezelf, weer andere geef
je door. Je kunc er ook lichc uee omgaan - oeE essenEj.es kun je dac niet.



Hoe leg je de mens de naËuur uiE.

Is hoe je de nens de kunst verklaart. Iioe je heE. ook draait of keerc, je
kunt kunsE alLeen door kunse verklaren om.daE het om een auEonoom oèoÉr7pn
a2af

Zc ook de aacuur. De nacuur Ís uiEgesproken auEonoon. ZeLfs bij hoge
cultivering zul j e toch steeds '"reer meE die. auconomie geconf ronEeerd .;orden.
Yeer dan van de kunst kun je als nens van de naEuur Leren.
).lat.uur leert je relaciveren, cu.l-Ei,/eerE Ce zeldzane <ieuqd van geduli, Leer;
je waE betrekkelijkhei-d is, dwingc je Eoc alertheid, leert dai .rerciiepl-ng
lneer zin heeft dan verbreding.
ie kunc natuur wel naar je hand zeEEen
in naEuur.

iíaE. nu ueE de kunst,.

aaar je kunE nooit, de hand hebben

Ik kan noch wil anciers, dan ueE naEuur de natuur Eegemoet gaan. Weliswaar
nec rnijn verrrorrenhecien, kennis, kunde en inzlchE en in de weEenschap dar
hec in perfecEe harnonie oeE heË aangereikEe landschap noeE staan.
HeE moec onlosmakend mec de lokaliceiE, verbonden worcien.
Àl heefc hec dezelfde inschaling, heE uoeE voicioende k:ache hebben ou ais
scnarnierrrarkering in de herschaling van het geb:.ed ce funct.ioneren.
i{eE moet heuzelfde ricne hebben als cie ocrge,ri:rg. De bele.ri.ngsgraaci noe: cieze
zi- j n van he E omgevende landscnap . De verancwoording Eegenover de omge'r:-ng
mag geen verklaring behoe..ren. IleE moe: vaezelisprekenci zija. De daad acec
xensèl';-'* z:;n, nag gecuiSe:r -ta:. 'rè:ru:: f,aa: nag n:.è: èDa:e:en.
:.ec, oncie;sc:.e:d ne: cie ollge'/:tg.<;:: coc::e:-;:cnie:. aar.::eks::rgs.i:J.c:1 :.
-à-roewe ' rè: cclt ::e'/oe3::13 :-5, rài :.le: .<a:a(:è: :t:è; '/'e:sc:t' l-en 'r::. :e
cnge.ri-eg. De toe.roegieg noec rei:'ran c z:l,n ,/oo: ie omge'r::ig en ce:e on3e,/:x;
.rce: miid kunnen zi;a i'oor de Ece'rcegJ-rg, :è noe::n el<aa: kua:ren ve:a.:agen
in àrroen

-\,hoewei vanzelisprekenci aag hec nj-eE e'/:ie:ic zr-ln. In::jn getuigelrls 'la:'r
kunie èn <enn': s nag d.e:e Eoe'roe3ing ;3'I/2:s eaiieien over bepe:kcneid en
ucooie. De Ecevoegi;1 g zaL nense.J-i; k 5i:_'.'en en eerder het .re:uicïeniigsn
z:-jn van de nachc van de onnacic.
i:r zl3i'r :cesEand .ran orde zal rec ook eea s[3:enenc ieirouien over de c:iaos,
iooguic ieES iuide:: ïac i'lu 30g:,lie:3ed'::::s. .{oe Can ook, he::a' s::eds
:e xai:r :le:bel re: ie èe'..1ï:lo- re::ac:.:-a; ',ra:'r :e ::rens: ce ir::rg ::c '/e:-
scaan en )eg:i:pen, al zal cer:e':ie:::_c "ïe: eeuw:Je nvsce:i: va:r oe
-.óÉ5:.i ror hr:r ro,r-ijro'tirroii i' j:'rr-'t.YCi=-u -r=: .icq- "-5- -_ !"---

.-iec Gazebo ven Dierenaei-n.

De bij z3ndere kamer dle ik ve:Kcos :-n E3 ri-c:lEen in hec )loorier2ark ,ran

D j-epenheln b:ec; z:c:1 aan al s eer bioere:'lruiKer. TasEbaar en vacbaar aan
cie Oude Goorse lieg onrplooi: ze t:-c:r.:-n fer:ec:e harinonie neE haar omge'rirg
richting Diepenheiners.
ik noern deze kamer "HeE Gazebo vaa Diepenheim".
iiet Gazebo van Diepenhein haale zljn groncplan uít de kadasterplannen ?an
hec gebiad.
Perceel 3005 heefE een karakcerisÈieke,rorn die sterk afwijkc van de ouri-ig-
gende karcering. Waar de ougeving ste:k racioneel verkaveld. is, coonE. d,e
kadasEerkaarE een zeer opvallencie organische wig.
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Daarenboven heef t heE Perceel vanr,rege zij n huidige bescenming als gem.aal
veel camoufJ-age elemenEen. Het gebied is omhe:-nd en aÍgeslocen en beplanc
meE struÍreel van groEe diversiCeit.
Hec:s zeker aiet de idylliscne plek aan de Regge die he: evenzogoed zou
kunnen zijn. Hec v:aagc er wel om een tplek' :a -rord.en, 2i.1. hec all-een al
naar ais noodzakei:-jk haltepunt op de :rieuwe oarkwancieling tussen cie oucie
dorneinen. Ik zie dlt halcepunÈ a1s een iooment van verdieping. Vreend iaaar
fascinerend zichzeli verrlarend roaar niet Een 3:cnde, zoals de ioodsa
'oegraaf plaacs vlakbij dat ook doet.
À1s ik vandaag de souveniers van de Rozeboomkarner weer bovenhaal, verbaast
hec hoe grcoË hec aandeel van de natuur daarin j-s en hoe j.ntens ik desEijds
gepoogd heb deze Joodse begraafplaaEs te vaEten.
Ze bli;fc even zo onvaÈbaar a1s het porcrec van nijn moecier dac ik na haar
dood naakte aan de hand van het maEenboek van haar klancen Íraarvoor zij
kleren naakte en waar onder de steeds i/eer Earugkerende naam van De Jood
steecis weer die precieze gegevens over lichaamslengEe en omvang genoEeerd
werden.
Iloeveel geheugen heb ik aan het onEci,feren van de teksran ia de sEeen of
hec rellen van de zerken.
iíaarEoe weer opnieuw als ik na jaren <iezelf cie plek weer terug zie, nog
fascjne:ender dan toen. is hec oudaE hec gras genaa':d is en <ie zerken
scnerper aigerekend zi;a Eussen de bonen dac ik neen da: er nrieder:1,'n
cian toen of wordc herj-nnering sieeds ainder precies.

DiepenheLn is zeer 2recies gebi:'ren, rcch gaan ook de ja:an en Ce c:;den
erover aeen.
Zc ook ecer ni;n ciaad ';ord.en: zeer prsc:es en ce jar:n :l le ::: J.e:1 kunnen
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Ëo- C:-:hr j: ir :a;-a"i":^"1 i -
- -. : e::: -:- .i.:.e:1 :: :1e : i: -'c: .

ïei Ga:e'co:; e: -,-co: d.e:la:iur cnc.e:','o:::'/aar eeat Dlar: raa::an;e-:::
- j rr ;,,i-rn..: foaaa:::èS.

i{e: Gazebo s;el: co< dai goede 5eioei:rg:n tJc ir:rea eÍ::ane kunnen an
dac a:eE iece:? '^reg eaar de hei gepia.re::. is nec al-ee:'r ::aar 3oece 1/cer-
:te:nel.s. Àl-s'cehoeie: van hec iandscea: ial le lesi ook z:rn hoecer ïerien.
,ra::::;c:::1/CCf :1è: nu: ZCu S;3an, S:::::.e: la:eCC'.':O: j: -'-rS:,:aa:j:^..- -.r:-li9 l,_rs:.
le u::'.'::.<.;:::.:-.:.c,ree:: i::;.e: liel::-:::: é:::ec ni, ::::a<'en. le:ar:-
:3: i-a: f :e:e:herï :s iiaa: 'ieaa' . !e ?'ai:t -s n:f,xxer sc:::el :: ..,e:scri l-

- "_r- "-'
7i I ,i- :;a-:-r3Éi.- "-1, /a-5- -:-'u.v *- .ai: nae: CÍnge],'llq, ZO$e- ::1 (:eu:, 3eu:
en vc:r. De:::houi'ran he: Gazebo zal cok ied,ere cag iiee: anie:s::_:l
e:/en;eÈ: ar: haar u.n!e'/:itl. ':laar '"ror:er s irouiel i'an d,e 3:onc, aaai icoi
van Ce luce:, )e i;a::cen van aaa: kane: zljn e.,'3nzozee: :1,,r:;l-g als si':iboi:scr.
\/an n=:Jr: -s :è er nooi; geeiees; en cJCit :s i'iet heel na:uu!r i. <, :è 3: Ee

hebber.
De le::er::r;','a: h.aa:3eslacec::'r soc:: z:::r'r:aemci en i]:J::s;,:. .i.:.::
-:rr:-r- 'r1: -:re:1 :eei: ve:c::u..;e3 :: r-a: kcnen .<in.
iie: aaischour;en ,ran cie heie f anrlie 're:cr3c dai ireerli, k gevcel van
hein';ee naar de Eoekons ! .

De naan.ran d.eze piane is Hosca.
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Over de organisaEie van het Gazebo

l{et Gazebo kan alleen met goodwj-ll van velen. Ikzelf ben slechts de mj-nste
van alle partijen.
Er is hec Waterschap die het moeE willen hebben. De gemeente die het moet
willen onderhouden en de Diepenheimers die het moeteo ."riilen behoeden.
Als verwekker zal ik in aanvang zoals het een goede vader pasc, het met
de beste zorger. mee tot stand helpen brengen en in aanvang verzorgen.
Met de jaren en de groei van de collectie zu1len voorkeuren ontstaan en
wedi.jver om de gunsten ervan. Alhoewel nimner hulpbehoevend, zal het Gazebo
steeds om zorgen vragen. A1 zu1len in aanvang de lusten vaak minder zijn
dan de lasten, echte desillusies zullen zeker we1 uitblijven.

Hec Gazebo a1s hefboom in een nieuwe landschapsbeleving.

I{et Gazebo zaL zich in de loop der jaren profileren in ruimere context.
De surplus zaL neer blijken dan de som van de ons vandaag gekende elenenten.
De tijd zaL zelf wel uitwijzen wiens naam het gazebo uiteÍndel-ijk waard
zal blijken.

Urbain Mulkers
Diepenheim, mei 1994


