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Column RvB juni: Het fundament, een nieuw monument 

Elke maand delen Joep Verbugt en Marie-Louise Vossen hun gedachtes en ervaringen in een column. Deze 
maand is de pen aan Joep Verbugt.  
   
Ze lagen er al maanden: de hele grote betonblokken achter het gebouw van GGzE Medisch Centrum De Grote 
Beek en GGzE centrum autisme volwassenen. Bij de sloop van de aanbouw zijn ze uit de grond gekomen. Bij de 
bouw daarvan waren heipalen niet mogelijk en zijn deze blokken als fundering gebruikt. Ze wegen per stuk 
meer dan 10 ton. Nog zo’n 120 van diezelfde joekels liggen nog onder de grond. 
  
Vorige week zijn vier blokken gestapeld. Waarom eigenlijk? Het is niet echt een artistiek hoogstandje die 
gestapelde blokken beton. Waarom dan toch die moeite? Omdat het herinnert aan het gebouw dat daar net 
afgebroken is. 'Wie het verleden niet eert is de toekomst niet weert'. Zo staat het ook bij de gerestaureerde 
begraafplaats te lezen. 
  
Blokken staat symbool 
Maar veel meer nog staan die blokken symbool. Symbool voor een donker bestaan in het verleden en meer licht 
in het heden. Zoals dat voor veel cliënten geldt. Symbool ook voor de rotsvastheid en de trots waarmee 
medewerkers klaar staan voor de cliënten. 
  
En symbool voor het Rijkskrankzinnigen Gesticht, het Rijks Psychiatrisch Instituut, Ziekenhuis De Grote Beek en 
de huidige GGzE. Voortdurend is er gebouwd aan een nieuwe toekomst. Als één van de weinige 
instellingsterreinen is Landgoed De Grote Beek gegroeid naar een nieuw, sfeervol, heilzaam en modern 
zorgpark. Je kunt alleen maar bouwen als je een goed fundament hebt. En dat hebben we al sinds 1918. 
  
De gestapelde blokken bieden nog veel meer mogelijkheden tot associatie. Zoals bij echte kunst moet je dat 
niet allemaal willen invullen. Dat ga ik ook niet doen. Het is natuurlijk ook geen kunstwerk, maar het is wel 
een monument. Monument 'Het fundament' dus. 
  
Achter Het fundament 
De afronding van al dat bouwen en verbouwen is nabij. Volgende week verhuizen GGzE centrum kinder- en 
jeugdpsychiatrie en OPSY naar Dr. Poletlaan 9-11. En in december wordt de verbouwing op Grote Beekstraat 14 
opgeleverd. Lunchroom In De Gebakken Peer is net verhuisd naar het gerestaureerde Ketelhuis en draagt nu de 
naam Lunchroom Het Ketelhuis. 
  
Het oude onderkomen van de lunchroom wordt omgedoopt tot een nieuw Planetree-centrum. En als ze je over 
een tijdje de weg vragen naar dat nieuwe Planetree-centrum kun je gewoon zeggen: schuin achter Het 
fundament. Ik weet zeker dat het went. 
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