
DE MUUR 

UITSPRAKEN EN SAMENVATTING VAN HET BOEK VAN VAN DANSIK, DE GRAAF EN NIJENHUIS 

+ OPENING 
-1 Ooit deelde de eerste muur de wereld in tweeën 

Misschien is onze verhouding met muren ambivalent 
'L Berlijn is muur, de muur houdt ons op afstand 

Dit zijn gangbare beelden. Met een boodschap 
i is Berlijn allegorie van de geschónden stad? 

I de muur is geen architektuur die omhult en solidariseert 
De muur scheidt. Dat laat zijn mentale sporen na 

de stad is als sediment van het kollektieve geheugen 
De stad leidt voor de goede zaak 

I 
de massa vergaapt zich zonder 

De muur fascineert want het is een sprekende muur 
Berlijn vertoont de neiging de muur tot haar embleem 
te maken. De muur blijkt mediageniek 
Toch is de berlijnse muur geen kunst 
Hij kan zich niet meten met de vruchten van de meesters 

srupules op de plaats van het ongeluk 
J de muur is gevangen in een net van interpretaties 

is het raakvlak van de wereldmachten 
bestaat er buiten de pertinent politieke interpretatie 
nog ruimte voor een andere kijk op de muur? 
verplaatsen van het centrum naar de marge 

+ AFWEER 
de muur is niet meer weg te denken 
vriJwaring in retraite berust op vrije wil 
veel mensen kijken met jaloesie naar geisoleerde gevallen 
verlangen naar serene rust - recht op distantie 
het verlangen zich te onttrekken aan de wereld vindt zijn uitweg 
in het trekken van grenzen 
isolatie met als oogmerk de therapie van de inkeer 

l deze is des te intrigerender als ze optreedt in verbinding met 
filantropiese en reformistiese idealen 
Het asiel als oord waar een proces werd doorlopen 
alleen het blote feit van de indeling bevorderde de genezing 

+ SLIJTING 
1 ~e waren allemaal bij de gebeurtenissen van de (f3de augustus 1§[) 

de bouw van de muur raakt ons niet, is oninteressant 

t 

ieder verhaald feit is fictie 
het representerend vermogen van de taal is aangetast 
oorzaken behoren tot in de verste dieptes te worden nagejaagd 
illusie en schijnen behoren zich een weg te banen in het oerwoud van dingen 
alleen als damp heeft de werkelijkheid nog uitwerking 0 
de werkelijkheid heeft alleen nog maar waarde als symbool 
alle ge~aarwordingen worden vastgeknoopd aan een gefantaseerde wereld 
als het gevoel in opstand komt is de gefantaseerde wereld in het spel 

lezingen van de muren strijden met elkaar om het effekt 
J in de eerste plaats was de muur (dam J 

in berlijn verscheen de muur als afsluiter 
dam in een stroom die B. veranderde'in een poort zonder 
stad, de stroom tast het territorium aan en ondermijnt 
de grenzen van het gezag 
muur als dam niet mediamiek naar het westen 
aan de muur moet een positieve draai worden gegeven 
de dam wordt uit de stroom gelicht en geplaatst in het 
spanningsveld van de deling 
de muur levert energie omdat hij snijdt door een gefan 
taseerde wereld 

vroeger was de muur waarborg voor de volmaaktheid van de stad 



vandaag ±s hij de inkarnatie van het schendend kwaad 
De tweedelige hoeder van de zekerheid is de splijter 
van het bewustzijn, dat de stad is 
muur is gevat in komplexe verwevenheden van oorzaak 
en gevolg - Keller 
de naoorlogse militairebe~otki~gsstrategie is een oorzaak 
het is een theapeuties middel duitsland te onderschikken 
met de muur strijden politiek en de militairen tegen 
de onverschilligheid 
muur maakt energie vrij in de vorm van paniek 
katastrofale wending omdat het verkeer ontwricht werd 
voorstellingen werden getroffen door moment van onzin 
wakkergeschr0.kken uit de droom van oneidige mogelijkheden 
vermoeden een onuitgesproken ver-langen naar het fatum 

deling is erfenis van de tweede wereldoorlog 
gedeeld door het binaire internationalisme 
frictie en besmetting kunnen hier plaatsvinden 
alle gebeurtenissen na de verovering staan in het'.teken van 
media en de manipulatie van de massa ·, 
politiek is verstrikt geraakt in haar eigen strategie 
direkt absorptie en toeëigening van de ontredderde massa 
politiek gezien blijft de massa ondoorgrondelijk 
materiële zekerheid laat ruimte over voor mentale onzekerheid 
massa wordt objekt van permanente peiling 
de verhoudingen zijn circulair en niet op geweld gebaseerde machtsverhoudingen 
de manipulator'is gevangen in dezelfde vicieuze cirkel als haar slachtoffer 
dit brengt circulaire chantage met zich mee - de massa is haar objekt 
men weet niet hoe van de massa af te komen - dat is haar wraak 

de ekonomiese politiek vond in tle muur haar bekrmning 
toch wordt hij gemonumentaliseerd in de vorm van 
een katastrofe - dit om het geheim te verhullen dat 
alle partijen de muur gewild hebben als fatum 

het konflikt werd op begrip gebracht als vertrouwenskrisis 
zodat we nu weten waar berlijn ligt 

het effekt was internationale snabiliteit 
vanuit haar graf verrees de politiek weer 
behalve dam en splijter is de muur dus ook stimulus 
van de politieke participatie 
angst heeft bom-muur in de hoofden geramd 
bom en muur vormen het duo van de terreur 
ze zijn werkzaam over de hele wereld, want'we zijn erbij 
op de buis 

+ ZONE 
raketten zijn ook gericht op het bewustzijn 
oorlog is ook een zaak geworden van een hoogstaande sociale technologie 
niet meer gebonden aan de plaats ~an het slagveld en de muur 
vesting is zo'n vorm - bereikt maximale vormen en verdwijnt door mobiele 
en mentale vormen van oorlogsvoering 
dialektiek van stormram en schans 
kanon streeft snelheid van dromomaan voorbij 
ballistiese ontwikkeling wordt muur en vestong noodlottig 
raket rondt dit af- de oorlog wordt omnipresent 
oorlog en vrede vloeien in elkaar over - de totale vrede 
scheiding van muur als militaire funktie en de stad - van coehoorn 
vestingbouw krijgt een spekulatieve, experimentele praktijk 
vesting wordt een komplex buitenwerk 
geen grens maar een zone, geen plaatsen meer 
het worden pr0totypen die een beschikbare abstrakte ruimte afbakenen 
de stad verdwijnt als een witte plek 
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verhouding geweld en kosten speelt een essentiele rol 
het gaat niet om onneembaarheid maar om strategies voordeel 
de zone van het experiment dient de regulering van de 
beweging van de aanvaller 
muur wordt een zone waarin vertraging en oponthoud heersen 
• ruimte van spektakel oefent fysieke en psychiese druk uit 
linies waren geschakeld aan de belangrijkste schakels van het ·verkeer 
vesting wordt ook relais in het civiele verkeer 
bewegen wordt toegestaan bewegen 
ontleent kracht aan de dreiging het recht van verkeer te ontzeggen 
scheiding civiel en militair leidt tot teloorgang stedelijke autonomie 
militair geweld is geen onderdrukking 
het regelt en stuurt met vaste hand, het doseert beweging 
nieuw dispositief: het politionele beheer van het maatschappelijk verkeer 
De mens heeft op het slagveld geen andere keuze meer dan zich te voegen 
in de baan en de snelheid van de gevechtsmachines 
deugdelijkheid bestaat uit het vermogen tot bewegen 
de oneindige baan van de massa als projektiel 
bevrijde hartstochten kregen vorm als kinetische energie 
inzet was niet meer de plaats maar de vernietigende aanval op de flank 
gedisciplineerde groepen staan garant voor aanval en afstand 
strijd richt zich op de vernietiging van de eer - von Clausewitz 
ongerichte volkse eruptie om te vormen tot nationale wil 
door kortsluiting van de massa op de oorlogsmachinerie wordt 
de oorlog totaal, waarin alles front is, het mentale front van de natie 
de vesting v.an een wil is een systeem da~ zich meet met onberekenbare krachten 
niet tegenover maar in de bewegelijkheid van het histories gebeuren 
het principe van de potentiële aanval in de vorm van dreiging en 
bedreiging is producent van de maatschappelijke cohesie 

+ BELEG 
de vorm van de muur heeft van weg van een belegering 

'), berlijn geeft een mooi retrospektief 
muur is een soort anachronisme, het is geen schakel 
meer in de militaire ar-ch i t.ekt.uu rl nr. __ 
bepalend is het patstellende niemandsland van de terreur 

ergens in de ruimte wordt het krachtenspel gespeeld 
de tijd ontbreekt, doorslaggevend is de snelheid van de projektielen 
dit spel daagt ons uit het tot in de finesses te denken 

het maakt de muur tot een schimmig relect 
de revolutionering van de dingen is niet meer gelegen in de 
dialektische Aufhebung maar in iets daarna: de verheviging van hetzelfde 
voorbij de dialektiek regeert de extase 
berlijn als extase van de stad 

de muur als extase van de muur 
het is niet al passief tijdsverdrijf wat de klok slaat 
geschiedenis kent geen historiese wetmatigheid 
er zou een zelfbewust handelende mens zijn die de geschiedenis 
naar zijn hand zet - de werkelijkheid wordt leesbaar indien we 
ons gedragen en aktief optreden en dan zal de wereld ons beter bevallen 

toch lijkt de muur onaantastbaar 
de gescheidenis staat pat 

de boodschap van de hoop: de muur wordt niet door de 
tand des tijds geslecht maar door ons, onze inzet 

als een pantser vrijwaart hij de plek 
wonen is zijn en verblijven bij de dingen en staat tegenover onverschilligheid 
plek die verschoond is van geweld en bedreiging, die ons geschonken is 
berlijn is gewelddadig verschoond van geweld, een vrijplaats 
de orde van de wereld wordt geregeerd vanuit n±emandsland, goden zijn nu sattelieten 
ontkent berlijn niet juist de abstrakte gijzeling door ons een rad voor de ogen te 
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draaien met het klassieke beeld van de belegering? 
berlijn is genereus want het doet ons de mondiale hechtenis een ogenblik vergeten 

muur is het vlak waar de wereldmachten elkaar raken en 
iets van elkaar opsteken - verschaft een identiteit 
de muur is wat ze delen, de muur is hun band 
tevens delen deze en gene kant de gijzeling 

de stad is een offerande 
ze is niet tastbaar: de macht van de terreur verteert in abstarktie 
alleen in berlijn is ze nog concreet 
daarom koesteren we berlijn als een geschenk uit de hemel 
woensdrecht. om contemplerend bij de muur de macht te beleven. met genot 

+ OPPERVLAK 
steeds is het verkeer op merkwaardige wijze bij omwentelingen betrokken 
kortsluiting van het hier en daar - toenemende snelheid van informatie 
doet de geografiese ruimte krimpen 
alle grenzen en oppervlakten raken welhaast onbemiddeld aan elkaar 
de stad is een halte aan de doorgaande weg 
metropool is concentratiepunt van de kontrole op de passage 
controle wordt niet meer uitgeoefend d.m.v. quarantaine maar worden 
gevaarlijke afwijkingen onderschept in hun baan 
de passage is geen diskontinuiteit maar immanent aan een reis zonder einde 
de door de elektronika gereguleerde poorten verkavelen eerder tijd dan ruimte 
de stad is onvoorstelbaar geworden, van voorbijgaande aard, niet meer te bepalen 
voortaan is alles op het scherm 
het scherm markeert de plotselinge omkering van de grenzen en ruimtelijke opppsities 
na vervorming van plaats en afstand nu vervorming van de tijd 
stedelijke vorm niet meer bepaald-door demarkatie maar door programmering tijdsbesteding 
het oppervlak is een osmoties membraan, eens was het een grens, nu is het toegang 
tot het meest verborgene· en minst zichtbare 
ze wijzen voortaan op het doorschijnen i.p.v. het verschijnen 
ze zijn bewaarders van een transparant geheim 
op het moment dat het onzichtbare 'iets' wordt kan ook de grootste afstand de waar 
neming ervan niet verhinderen 

+ MEMBRAAN 
het bewegen wordt tot een zuivere, referentieloze snelheid 
we zijn hard op weg schermen en schakels te worden in een omgeving 
van stromen en prikkels - probleem wordt het vermogen tot reflektie 
het territor±um verdwijnt in het tumulteuze verkeer 

de muur is doorspekt met antropologiese bekentenissen 
muur verbergt de schat, is fassade die maskeert 

hij is onschatbare scheiding, wekt begeerte en veroorzaakt paranoia 
de·muur is vervat in de tweespalt van angst en begeerte, hij had altijd iets heiligs 
de muur onttrekt energie, de mythiese gestalte is de opening, de bres 
de zwakte van de muur, zijn falen, daarom is de muur een membraan 

de muur is tegelijkertijd scheiding en verbinding 
de muur passeren betekent het woord kennen - wachtwoord 
de muren beschermen de stad/de helderheid van de taal tegen het obscure lawaai 
niet de in- of uitsluiting werd geregeld maar de uitwissingen (door de gaten) 
het spel rond het gat maakt de muur tot een onberekenbaar membraan 
de marge is het theater van terreu~ en dood 
dan wordt de stad een vlak van logistieke kalkulaties 
de stedélijke ruimte wordt een regelmachine van stromen 
maar de muur die verdwenen is neemt wraak op de destruktieve arrogantie 
de muur gaat over naar het part~kuliere, wordt individueel 
de plaats, gekrompen tot de maat van het lichaam en het bewustzijn wordt het 
domein van het private: onzichtbare werken worden ingesteld en overwonnen 
we passeren barrières van wantrouwen en angst 
de muren zijn persoonlijk geworden en immanent aan kommunikatie 
we zullen zelf membraam worden, zonder achterland en diepte, nergens heengaan 


