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De kunstmuur in het PCM:
een plekje om tot rust te komen

PCM: Didier, jij bent het brein achter het kunstwerk. Kan je
vertellen hoe het tot stand is gekomen?

Didier: De ‘werkgroep opendeurdag 2021’ had het idee
opgevat om voor de opendeurdag een kunstwerk te
maken. Er werd een subwerkgroep opgericht om dit op
zich te nemen.

Ik stelde me meteen kandidaat. Ik noem mezelf geen
echte kunstenaar, maar ik teken wel stripfiguurtjes,
maak cartoons en ben graag creatief bezig. 

In de eerste brainstormsessie waren we het al meteen
eens. We wilden een kunstwerk dat paste in het
totaalconcept van de opendeurdag én van het PCM.

We wilden ook iets blijvends creëren, zodat patiënten,
bezoekers en medewerkers er nog lang konden van
genieten, iets met een boodschap …

Al snel kwam het idee om een mozaïekmuur te maken,
samen met patiënten. We wilden veel kleuren erin
verwerken die diversiteit moeten voorstellen.

Een 8-tal maand geleden werd er in het Psychiatrisch Centrum Menen een kunstwerk onthuld ter
gelegenheid van onze opendeurdag. 

Zowel patiënten als personeelsleden hebben er vorige zomer t.e.m. 10 oktober hard aan gewerkt. De
laatste hand aan het kunstwerk werd gelegd door de bezoekers zelf.

In de verslaggeving van de opendeurdag kwamen alle aspecten en activiteiten kort aan bod, maar we
vonden achteraf dat het kunstwerk op zich, best wat meer aandacht mocht krijgen. Maar zoals dat gaat
in een druk ziekenhuis, hernam iedereen weer zijn bezigheden na 10 oktober, we kregen opnieuw te
kampen met een coronagolf … 

Geregeld zie ik patiënten en hun bezoekers zitten op de bank voor het kunstwerk, en meer dan eens
krijg ik de vraag hoe het werk tot stand is gekomen, wiens idee het was, of er op de volgende
opendeurdag terug een kunstwerk zal gemaakt worden, en of we ‘bepaalde plantjes in de muur niet
eens moeten vervangen’ … 

Hoog tijd dus om toch nog eens met verpleegkundige Didier Deleersnijder (Pendel) af te spreken aan het
kunstwerk.

Didier Deleersnijder - verpleegkundige in de dagkliniek Pendel



Didier: De muur moest op een mooie plaats op het
domein komen, en we wilden ook een rustieke bank
voorzien om voor het kunstwerk te plaatsen. Zo wilden
we een rustplekje creëren voor iedereen die er nood aan
had.

De bank zelf bestaat uit een deel van een boom, zeg
maar een ‘schel in één stuk’. We hebben eerst de schors
van het stuk verwijderd, dan hebben we het hout glad
gewreven en gebeitst zodat alle splinters weggewerkt
werden en de bank weerbestendig zou zijn. We hebben
voor gepaste pootjes gezorgd om eronder te monteren.
 

De patiënten hebben alles zelf in het houtbewerkings-
atelier gedaan. Zoals je ziet, is de bank niet mooi recht,
dat is ook de bedoeling. Een leven is ook nooit één
rechte lijn, en nu en dan kom je een ‘noot’, een obstakel,
tegen waar je over moet. 

PCM: De tekening van de mozaïekmuur heb jij
ontworpen?

Didier: We hebben samen nagedacht over het concept.
Het idee komt van de hele werkgroep. In het ziekenhuis
hebben we onze slogan ‘Uw Zorg, onze zorg’ die door
handen gedragen wordt. 

We wilden ook dat iedereen zou mee kunnen helpen aan
het kunstwerk, dus waren er vele ‘helpende handen’
nodig. Ook in het leven heb je helpende handen nodig
om door moeilijke periodes te geraken.

We wilden ook dat de bezoekers op de opendeurdag de
kunstmuur zouden kunnen afmaken, dus hebben we
daar ook iets voor voorzien. Iedereen moest betrokken
worden. 

Uiteindelijk heb ik een tekening gemaakt met ‘handen’,
helpende handen. Ik had eerst meer handen, maar je
moet ook zien dat alles goed herkenbaar is als je het
maakt met kleine mozaïekstukjes. 
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We hadden de mozaïeksteentjes gratis gekregen,
maar daardoor moesten we ook werken met de
kleuren die we hadden. We hadden echter niet
voldoende steentjes, en hadden ook nog wat
fellere kleuren nodig.

Het was een hele opdracht om extra steentjes te
vinden en die op tijd geleverd te krijgen. Ik denk
dat we pas in september, een 3-tal weken voor de
opendeurdag, de steentjes hebben ontvangen. We
hebben letterlijk tot de laatste dag moeten
doorwerken om alles af te krijgen. 

PCM: Hoe is het kunstwerk dan van de kapel op de
muur geraakt?

Didier: De technische dienst en een aantal andere
helpende handen hebben een muur gebouwd. Het
was de bedoeling dat er in de muur ook levende
plantjes zouden komen. Die plantjes moesten de
bezoekers dan op de opendeurdag zelf planten in
de muur. De muur moest dus ook speciaal
gebouwd worden. Hij is met aarde gevuld en heeft
een intern irrigatiesysteem. 

Het is zoals een gepixelde tekening op de computer. Als
de pixels te groot worden, in verhouding met de details
in de tekening, wordt alles onherkenbaar. Ik heb het
aantal handen moeten beperken. 

Eerst heb ik alles levensgroot uitgetekend op karton.
Die tekening hebben we op de grond gelegd in onze
kapel. Daar hadden we de ruimte en kon alles blijven
liggen terwijl we er aan werkten. 

Medewerkers en patiënten hebben steentje per
steentje op de tekening gelegd. Dat was enorm
intensief. We hebben een beetje onderschat hoeveel
tijd erin kroop. Elke vrije periode waren we er mee
bezig. Ik kan je zeggen het was ‘bloed, zweet en tranen’.
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In de kapel hebben we het kunstwerk opgedeeld in
stukken van 30 cm op 30 cm. Alle steentjes werden
gelijmd en alle stukken waren genummerd. 

Een professional heeft dan de stukken op de muur
bevestigd en gevoegd.  

We hebben ook een bord met uitleg bij het
kunstwerk geplaatst, zodat de boodschap niet
verloren gaat.

Op de opendeurdag hebben de bezoekers dan de
plantjes in de muur gestoken en voltooiden op die
manier het volledige kunstwerk. 

Een ‘dode’ muur werd op die manier levend
gemaakt. Maar ik zie dat enkele plantjes misschien
wel eens moeten vervangen worden of wat extra
water moeten krijgen, zodat de muur terug wat
opgefrist wordt (lacht).

PCM: En zo vertegenwoordigt de muur ook een
beetje het leven, soms gaat het wat minder, maar
met wat steun en liefde kunnen we ook terug
openbloeien. 

T.G.

Opendeurdag 10 oktober 2021 Werken in de kapel zomer 2021


