
Een monument van verzoening

Op 7 augustus schreven Henk  Vandaele en Benedict Wydooghe  in De Standaard dat 
de Ieperse  Menenpoort best ontmanteld, en door een ander, verzoenend monument 
vervangen wordt.  "Hebben we honderd jaar na het einde van de oorlog de moed 
om de Menenpoort te herbouwen, waar naast de stenen met Britse vermisten ook 
alle vermiste Europese zonen in en uit ‘Flanders Fields’ op stenen panelen vermeld 
zullen worden?" 
's Anderendaags antwoordden Tomas Baum en Wies De Graeve dat vrede er net in 
bestaat dergelijke monumenten te aanvaarden.  "Vrede betekent immers respectvol 
omgaan met diverse stemmen."  Ook kan de vraag gesteld worden of we nog wat 
overhouden als we alle incorrecte  monumenten afbreken, alle  symbolen van macht, 
hoogmoed en onderdrukking.  Enkele jaren geleden, ik  denk dat het in Watou was, 
stelde een kunstenaar voor om alle oorlogsmonumenten te verhuizen naar het land 
van de tegenstrever.  Met foto's toonde hij Belgische monumenten in Duitsland, en 
omgekeerd — meen ik me te herinneren.  

Een monument van verzoening, zoals Henk Vandaele en Benedict Wydooghe dat 
wensen, het komt er, in Noord-Frankrijk  weliswaar.  In Liévin, op een boogscheut 
van Lens en Vimy, waar het indrukwekkende Canadese monument staat, op een 
helling van Notre-Dame-de-Lorette (een necropool met de graven van 40.000 
Franse soldaten) bouwt de regio Nord-Pas de Calais een monument met de namen 
van de 580.000 soldaten, "vriend of vijand", die  in de Eerste  Wereldoorlog het 
leven lieten in Nord-Pas de Calais.  Alles bij elkaar zal het monument zo'n 6 miljoen 
euro  kosten.  Tien euro per dode.  Anderhalve euro per inwoner.  Ik ben blij dat 
dergelijke projecten mogelijk zijn.

montage-beeld

Het monument, dat in november voltooid moet zijn (ik hoor jullie al zeggen dat een 
jaar eerder beter ware geweest) is ook  bouwkundig een meesterwerk.  Het is een 
betonnen ellips (waarop de namen komen), met een omtrek van 328 meter, een 
deel staat op (en in) de grond, een deel gaat in overkraging.  Het wordt uitgevoerd 
in (hou je  vast) "Béton fibré à ultra-hautes performances, préfabriqué, précontraint 
par posttension".  Uit hoogwaardig beton met vezels  (welke?) worden elementen 
geprefabriceerd, die nadat ze heel zorgvuldig zijn samengebracht, met stalen 
kabels in uitsparingen in het beton "voorgespannen" worden.  

1 / 3



 © Margaux Darrieus

Wat "voorspannen" is, weet in feite  iedereen.  Neem een rij boeken, dik  of dun, 
tussen je  beide handen, druk ze goed samen, en til ze op —2.  Je hebt een 
"voorgespannen brug" gebouwd, waarop je (nee, iemand anders, want je hebt geen 
handen meer) nog een stel boeken bijleggen kan.  Verminder de druk, en alle 
boeken vallen op de  grond.  Op dezelfde  manier worden betonnen bruggen 
gebouwd, maar wat je twee handen voor de boeken doen, doen stalen kabels in het 
beton voor de brug.  Of doet de zwaartekracht in een boogconstructie: ervoor 
zorgen dat er nergens trek, maar alleen goed verdeelde  druk  in de  constructie zit.  
Dergelijke kabels kunnen vóór of na het harden van het beton op spanning worden 
gebracht (maar altijd vóór de brug belast wordt).  Gebeurt het na het harden (met 
kabels in kabelsleuven), dan is de brug "précontraint par posttension", een techniek 
die hogere spanningswaarden toelaat.

Als het werk voltooid zal zijn, zal er van al die  techniek (net als van het lijden van 
de gesneuvelden, overigens) niets meer te zien zijn.  De spanning zal wél blijven, 
en goed voelbaar zijn.  Als je begrijpt wat ik bedoel.

Jef, 27 augustus 2014
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een extraatje, over boeken en voorgespannen beton

Met boeken is het als met beton: het lijkt makkelijker dan het werkelijk is. 
Er is nogal wat kracht nodig om die enkele boeken van Hermans samen te houden.

Het kan ook fout lopen zoals uit de poging met de pockets blijkt. Ze zijn niét 
gevallen — wel gaan schuiven —, maar erg stabiel is de constructie niet. 
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