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Wat betekent de muur vandaag? De moderne stad verheerlijkt het contact. 

In Berlijn staat een muur die dit ontkent. Daar toont de architectuur op 

fascinerende wijze haar boosaardige kant. Maar de muur is veelzijdig. 

Media, verkeer en oorlog zijn ook in het geding. Naast de woorden vertelt 

het beeldessay zijn eigen verhaal. Met grote aandacht voor het stedelijk 

detail is de Berlijnse muur gedocumenteerd. De architectuurfotograaf Piet 

Rook brengt hier voor het eerst werk bijeen.
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OPENING
Muren hebben een even aangrijpend als vermaard verleden. Ooit 

deelde de eerste muur de wereld in tweeën. Dat schiep orde. De muur 

bleek een uitvinding van allure. Verdelen werd een kunst, heersen 

ook, dus muur werd muur in meervoud. Stad, samenspel van muren, 

doorlopend richtsnoer van stromen, goederen, mensen, geld en 

informatie. Muren zijn voor ons van groot gewicht. Muren betekenen 

rust en vrede, maar ze duiden ook op oorlog. Gemene muren, blinde 

muren en natuurlijk muren hebben oren. Sommige epitheta geven 

te denken. Misschien is onze verhouding met muren ambivalent. We 

trekken ze op en hopen heimelijk dat anderen ze weer zullen slechten.

Muur doet denken aan China, wijst eigenlijk eerder naar Berlijn. Berlijn 

is muur. Alle beelden van deze stad werpen een licht op dit kunstwerk. 

Alleen het perspectief verschilt. Bijvoorbeeld, zicht op de Brandenburger 

Tor, monumentaal, dus vertrouwd. Tegelijk ongenaakbaar, want de 
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muur houdt ons op afstand. Een ander beeld, dat van de Bernauer 

Strasse. Spoorstaven op de voorgrond gestootblokt door de muur haaks 

erop. Terzijde een publieke toren, toeristen blikken op de muur, erover en 

zoeken voorbij het vervaarlijk aangeharkte zand naar staven aan de andere 

kant. Dit zijn gangbare beelden. Met een boodschap. Berlijn gedeelde stad. 

Repeterende beelden, Berlijn is getekend, getroffen in het hart.

Berlijn lijkt de harde realiteit van een ruimtelijke ordening die alleen 

nog maar herordening kan zijn, een zoveelste overrompeling van de 

oude schikking door een nieuwe. Of raken dergelijke beelden aan het 

befaamde verhaal dat vrijheid toch eerst en vooral bewegingsvrijheid 

is? Hier wordt wrang een halt toegeroepen aan het avontuur. Hier 

vinden de spoorstaven als symbool van de reis naar het verdwijnpunt 

aan de einder hun obstakel. Of is Berlijn allegorie van de geschonden 

stad? Onafgebroken bewoond dat wel, daarom hooguit een nuance 

verschillend van Hiroshima en Nagasaki.

Vaak wordt ons voorgehouden dat de muur in Berlijn burgers verdeelt, 

families ontwricht en vrienden vervreemdt. Reden om de muur te 

verfoeien. Maar bij de Brandenburger Tor, in Kreuzberg en op de 

Potsdamer Platz klieft de muur geen genegenheid of liefde. Daar deelt 

de muur de stad. De muur toeft daar haast verholen onder muren, is 

dus op zijn plaats. Toch wordt er blijkbaar meer gedeeld, want de muur 

is geen architectuur die omhult en solidariseert. De muur scheidt. Dat 

laat zijn mentale sporen na, want de wond en dat wat als litteken rest, 

blijkt al sinds mensenheugenis het beste voertuig voor herinnering. Als 

de stad, althans naar post-modern model zoiets is als sediment van 

collectief geheugen, dan geldt dat onmiskenbaar voor Berlijn. De stad 

lijdt, voor de goede zaak. Daarom waant Berlijn zich martelaar. Natuurlijk, 

Berlijn was van Döblin, van Grosz, Brecht of van Strauss, maar Berlijn 
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anno nu is van de muur. De stad heet vrij, alleen omdat ze is bezet. De 

muur fascineert, want de muur is een sprekende muur; geen klaagmuur, 

maar aanklacht. Daarom verdraagt de stad de muur. Sterker nog, Berlijn 

vertoont de neiging de muur tot haar embleem te maken. De muur 

blijkt mediageniek. Alle details zijn in veelvoud uitgetekend, uitvergroot 

en uitgestraald. Daarom is de muur alom bekend. Toch is de Berlijnse 

muur geen kunst. Tenminste, hij past niet in het patrimonium van een 

verlicht en verenigd Europa. Hij kan zich niet meten met de vruchten 

van meesters als Borromini of Viollet-le-Duc. Ook Duitse architectuur 

staat niet in zijn schaduw. Desondanks is een bezoek aan Berlijn niet 

af zonder een bezoek aan de muur. Schaamteloos gaan toeristen 

voorbij aan de bouwsels van Schinkel en treden ons erfgoed met 

voeten. Natuurlijk is geen kunstwerk zo sacraal dat het uitbating niet 

kan velen. Dat de massa zich zonder scrupules vergaapt op de plaats 

van het ongeluk, is niet meer te keren. Maar dat nu ook kunstminnaars 

belangstelling tonen voor hetgeen staat voor politiek, versteende 
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politiek, dat bevreemdt. Blijkbaar is Berlijn doen een test, op de keper 

beschouwen of het origineel van de replica’s wel werkelijk bestaat, of de 

muur daadwerkelijk waarheid is.

De muur van het Avondland staat in Berlijn. Geenszins vrij, maar 

gevangen in een net van interpretaties. Als de schenner van 

de stad en als zinnebeeld van het Duitse trauma staat hij daar, 

politiek verlicht, politiek geladen. De muur is het raakvlak van de 

wereldmachten. Zichtbaar worden namen: Kennedy, Chroetsjev, 

kapitalisme, communisme. Maar de vraag is: bestaat er buiten de 

pertinent politieke interpretatie nog ruimte voor een andere kijk 

op de muur? Met andere woorden een muur optrekken, kan dat? 

Kan een literaire muur gemeenplaatsen ontwijken? Niet uitgesloten. 

Misschien kunnen we de Berlijnse muur verplaatsen, van het 

centrum van de wereld naar de marge. Het moet mogelijk zijn de 

muur te benaderen, niet als primus inter pares maar als willekeurig 

exemplaar van de litanie, stadsmuur, vestingmuur, gevangenismuur, 

fabrieksmuur, bouwmuur, spouwmuur, brandmuur, keermuur, 

tolmuur, mentale muur, absurde muur.
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AFWEER
Sinds de grot als habitat heeft afgedaan, is de muur het primordiale 

paradigma van de architectuur. De maakbare muur heeft als 

surrogaat de natuurlijke rotswand verdrongen. Dat schept nieuwe 

mogelijkheden. Vanaf het moment dat ruimten kunstmatig zijn, 

staat de murale scheiding een nieuwe serie verfijnde ingrepen 

toe; vlakken en openingen zijn de immer evoluerende elementen 

waarmee communicatie gestalte krijgt. De muur is niet meer weg te 

denken. Alleen vrijwillige ballingschap kan het soms zonder stellen. 

De asceet Simeon Stylites de Oudere bijvoorbeeld volstond met een 

ander architectonisch standaardelement, de zuil. Deze beroemdste 

der pilaarheiligen verhief zich plechtstatig boven het profane in een 

poging al te opdringerige vereerders die hem, de wonderdoener, 

wilden aanraken, op een afstand te houden. Normaliter is een 

dergelijke zelf gekozen afzondering een zeldzaamheid, voorbehouden 
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aan de zonderling. Toch kijken veel mensen met jaloerse blikken 

naar dergelijke geïsoleerde gevallen. Blijkbaar zien velen hun 

leven als één grote poging om storende contacten uit te bannen. 

Naarstig zoeken ze momenten van rust in een overigens verbrokkeld 

bestaan. Uitwegen zijn beperkt. De keuze lijkt aanpassing van jezelf 

of herschikking van de omgeving. In beide gevallen gaat het om 

afweer van informatie. Op straffe van afasie, amnesie of schizofrenie 

probeert de mens het verwarrend aanbod van indrukken tot 

assimileerbare proporties te beperken. Ook voor Simeon, hoezeer 

ook gehuld in het boetekleed, was de separatie ongetwijfeld 

ingegeven door een verlangen naar serene rust. Maar effectiever dan 

de zuil is de muur. Daarachter namelijk heerst de stilte, doodse stilte. 

Vrijwillig gekozen of gedwongen opgelegd, dat is om het even, beide 

zijn varianten van een zelfde stilleven.

Vrijwaring in retraite berust op vrije wil; het is het recht op distantie. 

Schuilgaan op afstand, je terugtrekken in huis, in bed en vooral in 

jezelf. Het is een manier om je te omringen met verlatenheid, soms 

zelfs in een veld van volte; in een klooster bijvoorbeeld. Hoewel, ook 

achter de kloostermuur kan de eenzaamheid best eenzamer. Iedere 

monnik volledig ommuurd, in een cel om te bidden en te werken. 

Het enige contact met de buitenwereld verloopt via het riool; alle 

lichaamsfuncties zijn celibatair verzorgd. Een prachtig systeem, 

volgepropt met volstrekt geïsoleerde lichamen. Een meesterwerk, 

lijven op elkaar geperst en toch heeft de architectuur de kans op 

contact tot nul gereduceerd. Of het nu gezien wordt als een conditie 

om te leven of als een sterven voor de dood, het verlangen zich te 

onttrekken aan de wereld vindt zijn uitweg in het trekken van grenzen. 

In retraite leven leidt echter niet onvermijdelijk tot fragmentering van 

het sociale netwerk, altijd wordt er gespeeld op wederkerigheid, 
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desnoods op een vaag signaal uit de verte. Uit veroordeling, of 

misschien wel acceptatie van de wereld komt meer voort dan het 

strikt particuliere. Zoals in de vreemde situatie die Borges beschrijft 

in ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’. Hij tekent een sfeer waarin iedereen 

begon te dromen van dezelfde fictieve wereld, die als gevolg daarvan 

doordrong in de echte. Ondanks haar kunstmatige oorsprong bleek 

deze meta-wereld bij machte zich op onberekenbare wijze te voegen 

in de, naar men altijd dacht weerbarstige werkelijkheid. Wij zijn zoals 

die werkelijkheid en trekken onze eigen palissades van afweer op, 

maar meestal zijn ze ambivalent. Ze dienen om te ontsnappen aan 

irritant gekrakeel, tegelijkertijd schreeuwen ze om aandacht.

Een andere manier om te ontkomen aan de terreur van de 

exorbitante communicatie volgt de wegen van de discriminatie. De 

rite van de uitsluiting poogt rebellerende elementen af te zonderen. 



10

Deze vorm verschilt niet zo erg veel van de retraite als op het eerste 

gezicht lijkt. Het Edict van Lodewijk XIV uit 1656 over de opsluiting 

van zwervers, gekken en paupers in speciaal ingerichte tehuizen 

en het besluit van mensen met kaïrofobie om in het vervolg thuis 

te blijven, stoelen op een identiek esthetisch verlangen. Op beide 

momenten zoekt men verschoond te blijven van abjecte objecten. In 

beide gevallen is de muur middel om kwaadaardige ervaringen en 

ongewenste intimiteiten uit te sluiten. Muren lijken te beschermen 

tegen een entropie van de betekenis. Zo beschouwd nemen ze de 

vorm aan van een harnas, dat de persoonlijke integriteit pantsert 

tegen de inbraken van de wereld. Hoewel de totale afsluiting door 

blinde muren niet echt zou bekoren, is het niet onmogelijk gebleken 

om de deugden te bedenken van de perfecte, negatieve muur. Het 

zwarte dogma van de sensorische deprivatie wil de uitsluiting van 

alles en de exclusieve overbelichting van het ene gebruiken als 

herinneringsmachine voor de bestrijding van desinteresse. Isolatie 

met als oogmerk de therapie van de inkeer.

De isolatie blijkt een geneesmiddel, dat ons in de achttiende 

en negentiende eeuw langs opmerkelijke wegen voert. Deze 

geneeswijze is des te intrigerender als ze optreedt in verbinding 

met filantropische en reformistische idealen. Zo lag aan de doctrine 

van de regeneratieve ex-communicatie de epidemie ten grondslag. 

Boosaardigheid was zo’n besmettelijke ziekte. De verspreiding ging 

van mond tot mond, via het woord. Het kwaad waarde rond met 

een zwarte resonantie, dus was de akoestische preparatie van de 

muur een therapeutische daad. Zo werd voor het eerst systematisch 

informatie gescreend. Bijvoorbeeld in de negentiende-eeuwse 

Millbank-gevangenis, waar de veroordeelden ondanks de scheiding 

van de cellen door wanden, toch met elkaar konden praten. Dit 
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berokkende naar men dacht grote schade en verminderde het 

helend effect van de isolatie. Architecten kregen de opdracht om 

enkele experimentele scheidingswanden te ontwerpen. Het doel van 

deze uitdaging was constructies te verzinnen die iedere conversatie 

zouden uitsluiten. Door gebruik te maken van materialen die in 

de wanden als een scherm werden aangebracht trachtte men de 

geluidskarakteristieken in de muur te vervormen. Belangrijk is dat 

deze constructie niet werd opgezet om lawaai te voorkomen, of om 

de overdracht van geluid te verhinderen, maar om de ontvangst van 

betekenisvolle boodschappen te verstoren. Het winnend ontwerp 

was een muur, die de passage van geluid en zelfs van woordklanken 

toeliet. Maar als de woorden de ontvanger aan de andere kant 

bereikten, bleken ze misvormd tot een modderige klankenbrij.

In een ontwerp uit 1810 voor het Pauper Lunatic Asylum in 

Wakefield werd het versluieren van bepaalde waarnemingen, die 

geacht werden een verzwakkend effect op de normaliteit te hebben, 
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gecombineerd met een zinvolle onthulling van het landschap. Hier 

vervullen de gerangschikte muren zowel de rol van censor als 

van propagandist van de omgeving. Het asiel werd niet zozeer 

beschouwd als een plaats om de wereld te ontvluchten, maar als 

een oord waar een proces werd doorlopen dat onafwendbaar zou 

leiden tot genezing van om het even welke geestelijke stoornis. In 

het asiel volgde, na een eerste deling in mannen en vrouwen een 

verdere onderverdeling in ruimten die overeenstemden met diverse 

stadia van leerbaar, via de hanteerbaren, die op weg waren naar 

genezing, tot aan een klasse van herstellenden, bijna gereed om 

de wereld van de normalen weer te betreden. Iedere klasse had 

zijn eigen welomschreven domein met slaapcellen, dagverblijven, 

recreatietuinen en eetzalen. Alleen al het blote feit van deze indeling 

bevorderde de genezing. Maar veel fascinerender dan de ultieme 

separatie in Wakefield was de confrontatie van de asielbewoner 

met het landschap. Iedere omheinde luchtplaats was daartoe in 

het midden en alleen daar opgehoogd tot een soort plateau. Vanaf 

deze opstand hadden de exclusieven een buitengewoon zicht op 

het omringende landschap. Niets stond hun eenwording met de 

natuur in de weg. De reikhalzende gestoorden waanden zich gelijk de 

vogels van Aristophanes, volkomen vrij. Waarlijk een fraai staaltje van 

scenografie.
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SPLIJTING
Op de vroege zondagochtend van 13 augustus 1961 werd een 

prikkeldraadversperring aangelegd langs de grens tussen de oostelijke 

en de westelijke sector van Berlijn. Zwaar gewapende eenheden van 

de Volksarmee hadden, door hun eigen lichamen aaneen te schakelen 

tot een levende wand van menselijke massa, zowel de oostelijke als 

de westelijke sector het aanzien gegeven van een belegerd kamp. 

Om ongeveer 4 uur in de ochtend van deze Zwarte Zondag, begon 

de zware controle aan de grenzen in de stad. Personeel van de 

Staatsicherheitsdienst van de Deutsche Demokratische Republik bezette 

straten en woningen. Tussen 5 en 6 uur verschenen grote hoeveelheden 

Volkspolizei en Betriebskampfgruppen op het toneel. Tegelijkertijd 

arriveerden de eerste lichte pantsers, spoedig gevolgd door zwaarder 

wapentuig. Tussen 6 en 7 uur drongen leden van het Rode Kruis zich 

tussen de mensenmuur. Van Potsdamer Platz tot Brandenburger Tor 

werd in rap tempo de menselijke muur versteend. Als de Berlijners en 

de wereld op deze zondagochtend uit hun bed komen, is de Vermauerte 
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Grenze een feit. Was in de voorafgaande weken de Duits-Duitse stroom 

van Oost naar West tot gigantische aantallen gestegen (tussen 1 en 

8 augustus overschreden 10.979, en tussen 1949 en 1961 in totaal 

2.600.000 personen de grens in westelijke richting), op maandag 14 

augustus was de stroom door de muurdam teruggebracht tot een 

sporadisch gedruppel. Meer hoeven we er eigenlijk niet over te zeggen, 

we waren er allemaal bij.

Het bovenstaande heeft veel weg van een feitelijke beschrijving. Tot in 

detail wordt het ontstaan van de muur uitgespeld. Alle attributen van het 

feit, zoals datum, plaats, dader, handeling en motief zijn aanwezig. Maar 

het raakt ons nauwelijks, het is oninteressant. Toch is het beschrevene 

fictie. Alleen al, omdat iedere vertelling door een merkwaardige 

tekortkoming van de taal daartoe gedoemd is. Het spreken biedt geen 

zekerheid over zijn correlatie met de werkelijkheid. Het representerend 

vermogen van de taal wordt structureel door onzekerheid aangetast. 

In dat opzicht is ieder verhaald feit fictie. Aan de fictie stellen wij de eis, 

dat ze boeiend moet zijn. Onze zakelijke genese van de muur voldoet 

daar in het geheel niet aan. Ze gaat mank aan fantasie. Nergens worden 

de gegeven attributen gestrikt door een kunstmatig geconstrueerd 

verband. In het verhaal daarentegen behoren de oorzaken tot in de 

verste diepten te worden nagejaagd om vervolgens op een zinvolle 

wijze aan gevolgen te worden toegewezen. Illusie en schijn behoren 

zich op onweerstaanbare wijze een weg te banen door het woud der 

dingen. Als iets fascineert, hebben we meestal niet te maken met de 

juiste voorstelling van zaken. Niet de saaie werkelijkheid blijkt gevolgen 

te hebben maar het treffende drogbeeld. Al vanaf haar ontstaan 

thematiseert de geschiedschrijving meningen over vermeende 

handelingen en de motieven daartoe. Dit geeft weer aanleiding tot 

meningen en handelingen, waarvan de realiteit echter ogenblikkelijk 
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verdampt. Alleen als damp heeft de werkelijkheid nog uitwerking. 

Beschrijven en verklaren komen neer op het voortdurend verwekken 

en vervuld raken van drogbeelden die in de plaats treden van de diepe 

nevelen van de ondoorgrondelijke werkelijkheid. 

Er worden zaken genoemd die uitsluitend in de voorstelling hebben 

bestaan. De werkelijkheid verdwijnt uit de aandacht om tenslotte alleen 

nog waarde te hebben in zoverre ze symbool kan zijn. In feite minacht 

onze cultuur zowel de oorzaken en de gevolgen als de werkelijkheid. Alle 

gewaarwordingen worden vastgeknoopt aan een gefantaseerde wereld. 

Als ergens het gevoel in opstand komt, als wij ons diep in het hart 

geraakt voelen, dan is de gefantaseerde wereld in het spel.

Zo is de muur in vele lezingen en voorstellingen opgenomen, die 

alle met elkaar strijden om het effect. In de eerste plaats was de 

muur dam. Hij zou niet gebouwd zijn om onderscheid te zijn en een 

onbetekenende werkelijkheid te dwingen in het traditionele schema 

van de in- en uitsluiting, nee, in Berlijn verscheen hij als afsluiter. 
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Dam in de stroom van vluchtelingen die zich door het zwarte gat 

West-Berlijn een weg baanden naar een andere wereld. Dam in een 

stroom van miljoenen die Berlijn veranderden in een poort zonder 

stad. De stroom tast het territorium aan en ondermijnt de grenzen 

van het gezag. In Berlijn moet men daarvan een vermoeden hebben 

gehad. De muur wordt Schutzwall tegen de onzekerheid. Maar aan 

het propageren van deze voorstellingen kleefden bezwaren. Enige tijd 

na de bouw van de muur werd ingezien dat de dam en de Schutzwall 

weliswaar effectief zijn naar oost, maar niet mediamiek naar west. Voor 

ons heeft de muur als dam een onbeduidende betekenis. Hij snijdt niet 

in eigen vlees. 

Hij is verstoken van de produktieve uitstraling die de idolen in onze 

media-maatschappij nu eenmaal moeten hebben. Voor de Westerse 

journalistiek is het probleem duidelijk. Aan de muur moet een positieve 

draai worden gegeven. Hij moet energiebron worden. De dam 

wordt uit de stroom gelicht en geplaatst in het spanningsveld van de 

deling. Spaltung. In Berlijn wordt het door de historische ontwikkeling 

achterhaalde middel muur opnieuw ingezet. Hij wordt kortgesloten 

op de fantasma’s natie en stad. Daardoor neemt zijn wezenlijkheid 

toe. De muur verhit de gemoederen en levert energie omdat hij snijdt 

door een gefantaseerde wereld. Eeuwenlang was de muur de schone 

waarborg voor de volmaaktheid van de stad, vandaag is hij de incarnatie 

van het schendend kwaad. Schandmuur. De tweeledige hoeder van de 

zekerheid is de splijter van het bewustzijn, dat de stad is.

In zijn boek Germany, The Wall and Berlin demonstreert John 

W. Keller de achtergronden waartegen deze gebeurtenissen en 

beeldtransformaties plaatsvonden. Hij maakt duidelijk dat de muur 

gevat is in complexe verwevenheden van oorzaak en gevolg. Aan zijn 
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analyse ontlenen we de volgende hypothesen: De militaire strategie van 

motivering en hechting van de bezette massa’s had veel voordeel van de 

muur. De naoorlogse militaire bevolkingsstrategie zou zeker een van de 

eerste oorzaken kunnen zijn. 

Na de bouw werd de muur in het Westen benut als therapeutisch 

middel. De paniek die hij veroorzaakte, werd gebruikt voor de 

onderschikking van het Duitse aan de nieuwe wereldorde. Dit is de 

tweede oorzaak.

Met de muur strijden de militairen en de politiek tegen de 

onverschilligheid, tegen de neiging van de massa hen te vergeten. Dat is 

de derde oorzaak.

Voor de sociale planning is het een duidelijke zaak: crisissituaties 

produceren energie. Ze vormen de startfase van een 

mobiliseringsproces, ze zijn de katalysatoren die een collectief 

actiepotentieel bevrijden. Zo maakte de muur energie vrij in de vorm 

van paniek. De deling van Berlijn nam een catastrofale wending, toen 

bleek dat de schending van de stad neerkwam op ontwrichting van 

haar verkeer. Voor het gewone, dagelijkse stadsverkeer, voor de 

dagelijkse, banale U- en S-Bahnpassagier werd de poort dichtgegooid. 

Dit was de ramp waarvan de uitwerkingen zich aanboden als te sturen 

energie. Als shock verwarde de muur de heersende codes van het 

denken over Berlijn en Duitsland. Het hele scala van mogelijkheden 

voor de hereniging werd plotseling gereduceerd tot die ene die 

werkelijk is. De gangbare voorstellingen van oorzaak en gevolg waarin 

de macht der verschijnselen tot dan toe was geneutraliseerd, werden 

getroffen door een moment van onzin. De bevrijde oorzaken schokten 

de gefantaseerde wereld in een moment, maar alleen om opnieuw 

een rationele verbinding met gevolgen te herwinnen. Door de muur 

schrokken de Berlijners en de wereld wakker uit de droom der 
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oneindige mogelijkheden. Maar iets anders kan er ook aan de hand zijn. 

Als het waar is, dat het fatum de weerstand is die de wil uitdaagt, dan 

kunnen we met de Berlijnse muur een dieper fenomeen vermoeden, 

namelijk het onuitgesproken verlangen naar het fatum. In het geheim wil 

men het noodlot dat verlost van de vrijheid.

De meest significante erfenis van de Tweede Wereldoorlog is de deling 

van dat kind van het Europese nationalisme dat het laatst tot eenheid 

was gekomen en als eerste weer werd gedeeld door het nieuwe 

binaire internationalisme: Duitsland. De Duitse deling is het toonbeeld 

van de deling van Europa en de wereld. In Berlijn is een kunstmatige 

scène geschapen waar de (trans-)politieke systemen aan elkaar raken 

en elkaar aanraken. Frictie en besmetting kunnen hier plaatsvinden. 

Volgens Keller ligt de oorsprong van de Berlijnse wrijvingen in de 

Tweede Wereldoorlog. De Westers mogendheden stonden toen de 

Russen toe om Berlijn in te nemen, maar eisten direct daarna het recht 

om in de stad aanwezig te zijn. Alle gebeurtenissen daarna staan in het 
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teken van de media en de manipulatie van de massa. Veldmaarschalk 

Montgomery zei reeds: ‘De constante stroom van publiciteit en 

propaganda dwingt de Westerse leider om meer aandacht te besteden 

dan ooit aan het rechtvaardigen van zijn standpunt bij zijn eigen 

natie, zijn eigen politiek partij en zijn bondgenoten en partners in de 

Verdragsorganisatie. Dit betekent dat hij van dag tot dag steeds minder 

in staat is om voorstellen te doen die acceptabel zijn voor de tegenpartij, 

juist vanwege de Westerse propaganda.’ In algemene zin is de politiek 

verstrikt geraakt in haar eigen strategie. Direct na de overwinning in 

1945 begint de militaire bezetting met de absorptie en toeëigening 

van de ontredderde Duitse massa. Men poogt de desolate resten tot 

leven te wekken en tot expressie te bewegen teneinde hun innerlijk te 

kunnen peilen. Het naoorlogse Duitsland kent een gebrekkige identiteit. 

Dat roept, gelet op de ontknoping van de instabiele Weimarrepubliek 

twee decennia eerder, bezorgde vragen op. De economie van 

Adenauer lost weliswaar de sinds 1933 aan het volk gedane beloften 

ten dele in, maar politiek gezien blijft de massa ondoorgrondelijk. Dit 

accent op de materiële zekerheid laat ruimte voor een beklemmende 

onzekerheid over het mentale. Wat is het democratisch gehalte van 

het nieuw Duitsland? In de ambitieuze ambiance van koortsachtige 

maar introverte activiteiten floreert misschien wel een politieke 

desinteresse, die onbekende en ongewenste sympathieën zou kunnen 

verbergen. Daarom onderzoeken politicolo-gen als Keller aan de 

hand van openbare meningsuitingen in kranten, radio- en televisie-

uitzendingen de verschuivingen in de publieke opinie. Aan het eind van 

de jaren vijftig is de massa object van permanente peiling. Overal op de 

ministeries hebben opinievorsers hun intrek genomen. Deze peiling op 

haar beurt levert de indices voor de wijze waarop de politiek optreedt 

in de media. Maar het is een nostalgische misvatting, dat we in dit soort 

gevallen nog een onderscheid maken tussen een actieve manipulator 
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(de wetenschap, de politiek) en een passief slachtoffer. Dit beeld is 

namelijk niets anders dan de inadequate afspiegeling van oude op 

geweld gebaseerde machtsverhoudingen, die in het naoorlogse tijdperk 

van de zachte technologie uit de mode geraakt zijn. Tegenwoordig zijn 

de verhoudingen circulair. Het idee de media strategisch te kunnen 

bespelen of, even strategisch, de massa als een tegenstander te 

kunnen manipuleren, is achterhaald. Laten we één van de vormen 

van manipulatie er eens uitlichten, bijvoorbeeld de vereiste minimale 

overeenkomst die er moet zijn tussen vraag en antwoord in interviews, 

peilingen en andere vormen van gerichte informatieverwerving. 

Zeker, het antwoord wordt ingegeven door de vraag, maar degene 

die de vraag stelt, is daarin niet autonoom. Er rest hem geen andere 

mogelijkheid dan die vragen te stellen, die kans geven op een passend 

antwoord. Op de keper beschouwd is de manipulator gevangen in 

dezelfde vicieuze cirkel als zijn slachtoffer. Zijn inzet kan geen strategie 

zijn, want er is al de manipulatie van de ander. De circulaire media en 

de circulaire peiling brengen een circulaire chantage met zich mee. 

Op deze wijze wordt de chantage van de politiek geconfronteerd met 

de chantage van de massa, die de politiek iedere vraag en iedere 

manipulatie afdwingt. Van de circulaire chantage is de massa de matrijs: 

zonder haar zouden er geen media en zou er geen politiek zijn. De 

massa is het absolute prototype van het object van de chantage, maar 

als object is ze ook radicaal onuitwisselbaar. Men weet niet meer wat er 

met de massa gedaan moet worden en ook niet hoe er vanaf te komen. 

Dat is de onvergetelijke wraak van de massa. Zij is het noodlot van de 

manipulatie, die daardoor nooit strategie kan worden, noch de plaats 

daarvan kan innemen. Iedere strategische input wordt geconfronteerd 

met een veel machtiger bepaler: de massa. Dat heeft Montgomery 

onderkend.
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De politiek van Adenauer om de Bondsrepubliek hecht met het Westen 

te verbinden, maakte van meet af aan duidelijk dat een hereniging van 

Duitsland steeds moeilijker te realiseren zou zijn. Het Wirtschaftswunder 

en de verzorgingsstaat maakten het onderscheid tussen de Duitse 

delen in toenemende mate manifest. Deze economische politiek vond 

in feite in de muur haar bekroning. De analyses van Keller wijzen dat 

haarfijn uit. Toch wordt direct na de bouw de muur door Adenauer 

gemonumentaliseerd in de vorm van de catastrofe: ‘De schandmuur 

op de sectorgrens is een herinnering voor allen om de hereniging niet 

te vergeten. Door de muur is de Westerse wereld verstevigd.’ Waarom 

zou deze uitspraak niet de functie hebben om het geheim te verhullen. 

Het geheim, of eigenlijk de zelfs nergens verzwegen evidentie dat alle 

partijen de muur gewild hebben als fatum.

We zijn weer terug bij het probleem van de overproduktie van stimuli. 

De paniek was een reactie van het volk; in het licht van de nucleaire 

terreur was het noodzaak haar te bedwingen. Geen opstand in het 

Oosten en ook niet in het Westen. De emotionaliteiten, de electrische 
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golfslagen van de scheidingsspanning van de muur, het magnetisme van 

het fait accompli van de deling in het licht van de eenwording, troffen de 

felbegeerde consensus. Het Berlijnse rumoer werd op begrip gebracht 

als vertrouwenscrisis. Midden in het veld van wantrouwen verscheen 

de gestalte van Lyndon B. Johnson, geëscorteerd door generaal Clay 

en 1.500 man Amerikaanse troepenversterkingen met tanks. Een 

symbolische daad van allure. Na parades op de Kurfürstendamm 

sprak de vice-president geflankeerd door Clay, Bohlen, Brandt en Von 

Brentano de Senaat van Berlijn en de wereld - ook hier waren we bij - 

toe: ‘Aan Berlijn verbinden wij onze levens, onze welvaart en onze eer 

(. . .). Wendt Uw blik af van de barricades en vraag U zelf af: Wie kan 

werkelijk geloven, dat de geschiedenis aan Duitsland en Berlijn hun 

natuurlijke eenheid zal ontzeggen? (. . .) Het is nu tijd voor vertrouwen, 

voor evenwichtigheid, geduld en geloof in Uzelf. Het is ook de tijd voor 

vertrouwen in de bondgenoten, overal ter wereld. Dit eiland staat niet 

alleen. U bent een vitaal deel van de hele vrije gemeenschap van vrije 

mensen. Uw levens zijn niet alleen verbonden met die van Hamburg, 

Bonn of Frankfurt. Ze zijn ook verbonden met iedere stad in West-

Europa, Canada en de Verenigde Staten (. . .).’ Zodat we nu weten waar 

Berlijn ligt. Het effect op de Berlijnse opinie was glorieus. Johnson had 

op slag een onverwoestbare sympathie verworven. Na vier dagen van 

harde taal en parades was de vertrouwenscrisis bezworen, maar de 

muur stond er nog steeds. Langzaamaan werd duidelijk dat de muur 

de internationale spanningen uiteindelijk naar een ander vlak had 

verplaatst. De eensluidendheid van de reacties die Keller registreert, 

doen denken aan een list of aan het inschrijven van de verlangens in 

een noodzakelijk verloop. Het effect van de muur was internationale 

stabiliteit en dat in meer dan één opzicht. Vanuit haar graf op het 

slagveld van de Berlijnse muur herrees enkele weken later de Politiek als 

Phoenix uit de as. Wat dood verondersteld werd, was weer levendiger 
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dan ooit, zo verklaart Keller de opkomst bij de Bondsdagverkiezingen 

van 1961, die de grootste van de naoorlogse periode was.

Behalve dam en splijter is de muur dus ook stimulus. Stimulus van 

de politieke participatie, die het politieke issue had verplaatst van de 

welvaart en de sociale zekerheid naar het internationale vraagstuk van 

vrede en veiligheid. De competitie tussen economie en angst sloeg, 

aldus Keller, om ten voordele van de angst die een onlosmakelijke twee-

eenheid in de hoofden van de mensen heeft geramd: bom en muur. 

Voortaan horen zij onlosmakelijk bij elkaar, als tekens van het mateloze, 

van de moderne obsceniteit van het geweld. De bom en de muur 

vormen het duo van de terreur. De overactivering van dit mechanisme 

door Reagan heeft de energie vrijgemaakt die de Vredesbeweging van 

de vroege jaren tachtig heeft gevoed. Bom en muur zijn werkzaam over 

de hele wereld, want we zijn erbij, voor de buis.
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ZONE
De moderne wapenontwikkeling heeft de afschrikkingsstrategie 

mogelijk gemaakt. De raketten zijn niet alleen op elkaar gericht, maar 

ook op het bewustzijn van de militairen en de massa’s. Oorlog is 

een zaak geworden van hoogontwikkelde technologie, ook in sociaal 

opzicht. Hierdoor is ze ontdaan van haar klassieke vorm die gebonden 

was aan de plaats van het slagveld en de muur. De geschiedenis van 

de wapenontwikkeling wordt gekenmerkt door de transformatie van 

vormen. De vestingmuur is zo’n vorm. Na eeuwenlang grens te zijn 

geweest, die uitkeek op de heldendaden en het ondraaglijk lijden op 

het slagveld, verruimtelijkt de muur in de klassieke tijd tot zone. Hij 

bereikt dan zijn maximale afmetingen om kort daarna plotseling te 

verdwijnen in de mobiele en mentale vormen van oorlogvoering van 

de negentiende eeuw. Eeuwenlang kende het gevecht een scène: het 

slagveld en de muur. Bladerend door de Dictionnaire raisonné de 

l’architecture van Viollet-le Duc, vooral het hoofdstuk over de militaire 

architectuur, krijgen we een beeld van het negentiende-eeuwse begrip 

van de dialectiek van schans en stormram, het militaire principe de 

weerstand van de stellingen evenredig te vergroten met de toename 
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van de vernietigingskracht van de aanval. Het begint met simpele 

palissades, daarna complexere vormen, tenslotte muren, torens, 

bastions, grachten, geheime gangen en ophaalbruggen. Dit alles 

geconfronteerd met de evolutie van een even complexe apparatuur van 

de aanval. Stormrammen, stormladders, bleiden, beklimmingstorens, 

tunnels onder grachten, houtvuren onder de fundering, loopgraven 

en inundaties. Soldaten, mineurs, sappeurs. Uiteindelijk kanonnen en 

bastions, verruimtelijkte muren, aarden wallen, lunetten en redoutes, 

retranchementen en contrescarpen.

De ontwikkeling van vorm en massa van de vestingmuur staat 

onomkeerbaar in het teken van de evolutie van de mechanische 

hulpmiddelen, het aanvalswapen in het bijzonder. De vesting is 

blijvende hindernis in de ruimte en in de tijd bestendig omhulsel. Als 

bestendige hindernis verschijnt de vesting als een lichaam dat zich 

permanent in het geheim moet veranderen. Zodra de cyclus van 

gedaantewisselingen wordt opgegeven, zodra de structuur niet wordt 

aangepast en de weerstand niet wordt verhoogd, is het voortbestaan 

in gevaar. De bestendigheid van de gebouwde structuur is gebaseerd 

op een permanente metabolie. De vesting is alleen voorstelbaar bij 

de gratie van haar mogelijke niet bestaan. In de geschiedenis van het 

gevecht heerst lange tijd de aanvallende en vliegensvlug voortsnellende 

krijger-ruiter. Met de komst van het kanon wordt de kinetische energie 

van de dromomaan voorbijgestreefd door de razendsnelle chemische 

reactie van het buskruit. Tot dan was men in de vesting met succes van 

de ruiter gevrijwaard. De versterkte plaats belichaamde het superieure 

principe van de veiligheid. De ballistische ontwikkeling wordt de muur 

en de vesting echter noodlottig. ‘Met de uitvinding van het buskruit 

waren er geen onneembare plaatsen meer’, memoreerde Montesquieu 

al. Met de raket rondt het hedendaagse nucleaire evenwicht deze 
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historische wending af. De oorlog is nu omnipresent. Als dreiging, 

ontdaan van begin en einde, is hij steeds en overal aanwezig. Oorlog 

en vrede vloeien in elkaar over. Dit inaugureert een nieuwe historische 

situatie: de totale vrede.

Zo traag als ze opkwam, zo abrupt was haar einde. Stond de vesting 

in de zeventiende eeuw nog volop in de belangstelling, rond 1800 was 

ze al een relatief oninteressant gegeven. Hooguit functioneerde ze 

als legerplaats. In ieder geval had haar mantel geen doorslaggevende 

strategische waarde meer. De plaatsen van de rijkdom, de handels-en 

industriesteden, maakten deel uit van een omvattend netwerk, te groot 

voor de traditionele vestingwal. De werken van Menno van Coehoorn uit 

het eind van de zeventiende eeuw laten ons zien volgens welke logica 

de muur, als militaire functie en als scène van het gevecht, gescheiden 

werd van de stad. Als de bolwerken rond de steden in de negentiende 

eeuw daadwerkelijk worden geslecht, is dat slechts de verwijdering van 

een relict. De militairen hadden er toen al lang afscheid van genomen. 

Op basis van zijn ervaringen met de toenemende vuurkracht van het 

geschut en het functioneren van vestingen vroeg Van Coehoorn zich met 

stijgende verbazing af hoe een zo evident ondeugdelijk systeem als dat 

van zijn tijd het zo lang heeft weten vol te houden. Gedurende de hele 

zeventiende eeuw was de Hollandse vestingbouwkunde niet ingrijpend 

gewijzigd. Onder zijn hand echter wordt de vesting- en murenbouw 

al snel een speculatieve, experimentele praktijk. Voor hem is de vorm 

niet meer het resultaat van vaste veronderstellingen omtrent maat en 

proportie zoals in de Renaissance maar wordt deze onderdeel van een 

empirische cyclus die mikt op de verbetering van de functie. Stad en 

vestingwerken worden expliciet gescheiden arbeidsdelige terreinen. De 

vestingmuur wordt een complex buitenwerk, een soort verzelfstandigd 

universum van plekken, muren en grachten. Géén grens meer, geen 
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zuivere demarcatielijn van één plaats, maar zone, samenstel 

van plaatsen, die geen plaatsen meer zijn in de traditionele zin van het 

woord. Kortom, met de specialisatie van het militaire tegenover het 

civiele valt het accent nu op de dimensies van het omsluitingssysteem 

zelf. In het boek van Van Coehoorn, Nieuwe vestingbouw op een 

natte of lage horisont, komt geen stadsplattegrond meer voor. 

Verdedigingswerken worden prototypen, die een beschikbare abstracte 

ruimte afbakenen. De stad zelf verdwijnt, wordt witte vlek in een systeem 

van verdedigingswerken.

Als strateeg en ingenieur onderwerpt Van Coehoorn zijn 

vestingontwerpen aan gesimuleerde aanvallen waarvan hij diverse 

scenario’s beproeft. De hele constructie wordt in functionele 

elementen ontleed en onderzocht op kosten en krijgskundige 

effecten. Bij de synthese van de delen speelt de verhouding van 

het aanvals, respectievelijk verdedigingsgeweld tot de kosten een 

essentiële rol. Cruciaal is de mate waarin de delen van de vesting tot 
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samenwerking kunnen worden gebracht. Dit leidt tot het principe van 

de samenwerkende vestingen. De ene vesting dient dan tot dekking 

van de andere, zodanig, dat de indringer, op welke plaats hij dan 

ook is, met meer kanonnen beschoten kan worden dan hij daar zelf 

in stelling kan brengen. De vesting wordt een reeks, een keten van 

vestigingen en vestingdelen, die een synergetisch geheel vormen. Het 

doel van deze bewerkingen is niet om onneembaarheid of absolute 

weerstand te bewerk-stelligen - iedere vesting is te vernietigen - maar 

om een strategisch voordeel (met het oog op de kosten en het verlies 

aan manschappen) te bieden aan de verdediger. Het gaat om politiek-

economische overwegingen.

De wal omsluit een complex en verdiept strijdperk, waardoor een 

kunstmatige zone van het experiment wordt geschapen. Oogmerk: 

regulering van de beweging van de aanvaller. Hier voltrekt zich in 

aanzet de overgang van ordening van ruimte naar programmering 

van de handeling. De muur is niet langer bepaling van het hier en 

daar, of drager van het verschil tussen twee sociaal-ruimtelijke 

modaliteiten, maar zone waarin vertraging en oponthoud heersen. 

Het ontworpen veld wordt ruimte van het spektakel, waarin niet alleen 

fysieke (verwonding, dood), maar ook psychologische druk (verwarring, 

ontmoediging) kan worden uitgeoefend. De tegenhanger van Van 

Coehoorn, de Franse vestingbouwer Vauban, prees deze methode aan 

om een bloedbad te verhinderen en de stormloop van de vijand uit te 

putten in het bouwwerk van een topologisch universum. Dit universum 

zou bestaan uit een geheel van mechanismen, die in staat zijn een 

bepaalde vorm van energie te absorberen (indien noodzakelijk, die van 

de mobiele massa van de aanvaller), deze te vervormen en tenslotte in 

een doelmatiger vorm weer uit te spugen. De constructie is ontworpen 

om de persoonlijkheid van de aanvaller te ontstellen. Met recht een 
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treffend ontwerp.

De plannen van Van Coehoorn behelsden meer dan het simpelweg 

moderniseren van bestaande vestingen. Ze beoogden de installatie van 

(proto-)nationale verdedigingsgrenzen. Hij ontwikkelde voorstellen voor de 

aanleg van een Zuider-frontier van Cadzand tot Nijmegen en een Ooster-

frontier van Nijmegen tot Nieuweschans. Kortom, een liniestelsel waarvan 

de vestingen geschakeld waren aan de belangrijkste aders van verkeer. 

Naast de ruimtelijke controle op de militaire beweging wordt de vesting 

een militair relais in het civiele verkeer. Deze ontwikkeling, die begon bij 

de stadspoort als regelaar, eindigt bij de vestingen van de liniestelsels, die 

als poorten aan de internationale stromen de stadsmuur vergroten tot 

de muur van het nationale territoir. Bewegen wordt toegestaan bewegen, 

zoals de plaats al toegestane plaats was. Tegelijk met de bevestiging van 

het recht op bewegingsvrijheid wordt de militaire controle uitgebreid tot 

het hele territoir. De militaire klasse wordt een supra-stedelijke macht, die 

zijn kracht ontleent aan de dreiging het recht van verkeer te ontzeggen. 

De scheiding door specialisatie van het militaire en het civiele zal leiden tot 

nieuwe militaire tactieken en de teloorgang van de stedelijke autonomie. 

De aartsvaders van deze historische wending zijn de oorlogsondernemers, 
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de militaire deskundigen uit de zeventiende en achttiende eeuw, die het 

exclusieve vermogen hadden om de privé-goederen in de citadellen te 

vernietigen of te behouden. De scheiding tussen de stad, handelsstad en 

residentiestad, in het centrum en de vesting aan de periferie inaugureert 

het verdwijnen van de burgerlijke stad als zelfstandige enclave van 

rijkdom. Met de opkomst van de vestingen en de linies, deze goed 

uitgeruste, onbeweeglijke, grote machines, is heel precies het ontstaan 

gemarkeerd van een permanente belegeringstoestand. De ontwikkeling 

van de muur en de vesting laat zien, dat het militaire geweld geen 

onderdrukking is. Het regelt en stuurt met vaste hand. Het doseert 

de beweging. Het zet het parcours uit voor een nieuw dispositief: het 

politionele beheer van het maatschappelijk verkeer.

De voortdurende aanvallen tijdens de Franse Revolutie van de massa-

legers van generaal Carnot markeren een tweede consequentie van de 

ontwikkeling van het aanvalswapen. Sinds Carnot ligt de toevlucht in de 

aanval, omdat de nieuwe ballistische middelen, kanon en geweer, de 

vlucht nutteloos maken. De mens op het slagveld heeft klaarblijkelijk 

geen andere keuze meer, dan zich op moorddadige wijze te voegen in 

de baan en de snelheid van de gevechtsmachines. Zijn stormloop moet 

het kanon vernietigen, voor het hem vernietigt. De redding kan nu niet 

meer komen van de bestendige vesting, maar wordt verwacht van een 

massa, die in overeenstemming is gebracht met de snelheid. Volgens 

Napoleon I bestond de deugdelijkheid van het leger in zijn vermogen tot 

bewegen en hij preciseerde: ‘(. . .), dat men de gevechtskracht van een 

leger, gelijk de mechanica, beschouwen moet als een door haar snelheid 

verveelvoudigde massa.’

De legers van de Franse Revolutie zetten de roerige massa’s op het 

spoor, dat wil zeggen op de door de Schot McAdam uitgevonden 
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verharde weg. Tijdens het Ancien Regime hadden de Franse 

polytechnische ingenieurs reeds 12.000 mijl aangelegd. Napoleon 

buitte dit gegeven uit. Zijn strategie markeerde zeker de overgang van 

de belegeringsoorlog naar de bewegingsoorlog. Voorbij de muur en 

de vesting verhief hij de betekenis van het veld en de weg; oneindige 

baan van de massa als projectiel. De energieën die met de Revolutie 

vrijkwamen uit de afbraak van de gilden en de feodale verbanden, 

de krachten van de paupers en de citoyens, werden onderwerp van 

ontwerp. De bevrijde hartstochten kregen vorm als kinetische energie. 

In het ballistische principe vond de massa haar historische opdracht. 

Dit strategische design demonstreerde het failliet van de vesting en 

de sublieme nutteloosheid ervan, niet door middel van de woeste 

vernietiging, maar door de perfecte negatie. Napoleon trok er langs. 

De inzet van de strijd was niet meer de plaats, maar de vernietigende 

aanval op de flank. Motivatie, snelheid, massa en een vlug afgedwongen 

beslissende slag kenmerken de strategie van de mobiliteit. Eén ding 

wordt duidelijk: goed gedisciplineerde en gemotiveerde troepen staan 
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garant voor een massieve aanvalskracht over grote afstanden. Het 

glacis, de scène van het gevecht onder de muur, dijt uit over het in de 

achttiende eeuw aangelegde Europese wegennet.

Volgens de Verlichtingsfilosoof van de oorlog, Clausewitz, is de oorlog 

‘(… ) een daad van geweld om de tegenstander te dwingen gevolg te 

geven aan onze wil.’ Daarmee was de strijd gericht op de vernietiging 

van de eer, de identiteit en indien nodig, de ziel van de tegenstander 

en niet meer op de plek. Clausewitz verschafte het door Carnot en 

Napoleon ontdekte verband tussen strategische rationaliteit en 

volkse hartstochten een wetenschappelijke basis. Hij stelt voor de 

ongerichte volkse erupties van energie om te vormen tot nationale 

wil. Door de wil worden krachten beheerst in hun toevalligheid, terwijl 

gelijkschakeling de aanwendbaarheid van de krachten verhoogt. Alle 

grootsheid ligt voortaan in de aanval, die het verdedigende principe 

bij uitstek wordt. Behoud en bestendigheid worden effecten van 

mobiliteit en energiebundeling. Door de kortsluiting van de massa op 

de oorlogsmachine wordt de oorlog totaal. In het interbellum trekt men 

hieruit de consequentie, dat in de totale oorlog alles front is. Onder dit 

nieuwe front moeten we volgens Ludendorff, Duits generaal en auteur 

van Das Wesen des totalen Krieges, verstaan: het mentale front van 

de natie. Bij de antieke vesting werd de tijd-vijand en de verandering 

die hij met zich bracht bestreden met de statische weerstand van het 

constructiemateriaal. Tegenover de wisseling van de seizoenen en de 

daarmee samenhangende golfbeweging van de strijdlust poneerde 

de vesting haar eeuwige duur. Met hun gigantische cyclopische muur 

golden burchtsteden als Mycene en Tiryns als onwankelbaar. De 

abstracte wilsvesting à la Clausewitz daarentegen ziet zich nadrukkelijk 

geplaatst, niet tegenover, maar in de beweeglijkheid van het historisch 

gebeuren. De vesting van de wil is een systeem, dat zich meet met 
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onberekenbare dynamische krachten. In de moderne tijd verschijnen de 

onwankelbare muren van weleer als mentaal front en nexus van morele 

eenheid. Na de klare Gestalt van de klassieke vesting is voortaan het 

principe van de potentiële aanval in de vorm van dreiging en bedreiging 

de producent van de maatschappelijke cohesie.
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BELEG
De vorm van de muur rond een deel van Berlijn heeft veel weg van 

een belegering. Het lijkt een omsingeling door Menno van Coehoorn of 

door Vauban. Berlijn geeft eigenlijk een mooi retrospectief; zo werd in 

de klassieke tijd een stad belaagd. Rond de al ommuurde stad verrees 

een nieuwe muur. De oude poorten gingen hermetisch op slot en de 

stad verkeerde in staat van beleg. Zoiets heet gijzeling. Het leven wordt 

tot staan gebracht, althans het vervalt in een scenario dat leidt tot een 

verontrustende autonomie die nog niet de dood maar ook niet meer het 

leven is. Zo ongeveer luidt de inzet die als een rode draad loopt door de 

geschiedenis van het beklemmende beleg. Eigenlijk is dit de geschiedenis 

van een dialectische spiraal. Na ieder geslaagd beleg, na iedere beslissende 

slag blijkt het volgende beleg van een hogere orde. De schansen worden 

vernuftiger, de wapens winnen aan kracht en de listen worden listiger. 

Alleen de beklemming blijft.

Berlijn staat daarbuiten. Daar is de muur een soort anachronisme, want 
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het plan dat eraan ten grondslag ligt, vindt geen rechtvaardiging meer in de 

climactische relatie tussen aanval en verdediging. De muur is geen schakel 

meer in een militaire architectuur; het eerste het beste pantservoertuig 

baant zich moeiteloos een weg, een enkele granaat reduceert de muur 

al tot stof. Om over woorden en beelden maar te zwijgen; wars van alle 

verboden hebben ze een vrije doortocht. De Berlijnse muur ontleent, 

net als zijn pendant van het oude Hellas, het motief niet aan de zuivere 

tegenstelling. Het lot komt bij wijze van spreken van boven. Het is verleidelijk 

om zoiets als een beschikkingsmacht toe te schrijven aan een of andere 

Olympische god die het waagt zich in ons leven te mengen. Of aan die 

ene God die onze wereld naar zijn Heilsplan bestiert. Maar dat is als lezing 

van de loop der dingen al te alledaags. Bepalend is op dit moment het 

patstellende niemandsland van de terreur. Ergens in de ruimte wordt het 

krachtenspel gespeeld. Daar hangt het precaire evenwicht niet meer af 

van beschikkende besluiten; daarvoor ontbreekt de tijd. Doorslaggevend 

is de snelheid van de projectielen. Dit spel daagt ons uit het tot in finesses 

te doordenken. Het maakt, zoveel is al wel in te zien, de muur tot een 

schimmig relict. Maar tegelijkertijd staat het zijn opheffing in de weg. De 

revolutionering van de dingen is niet meer gelegen in de dialectische 

Aufhebung maar in iets daarna: in de verheviging van hetzelfde. Voorbij de 

dialectiek regeert de extase; terreur als de extase van het geweld, Berlijn als 

de extase van de stad en de muur als de extase van de muur.

Als de gevolgen van de architectonische euveldaad in Berlijn langzaam 

tot de wereld doordringen, waagt de Daily Mail zich al op 21 augustus 

1961 aan een delicate voorspelling. ‘Of ze nu gebouwd zijn door de 

Romeinen, de Chinezen, of in onze moderne tijd en genoemd zijn naar 

Maginot, Siegfried of Mannerheim, de geschiedenis overwint dergelijke 

muren. De geschiedenis zal daarom in de Berlijnse muur geen grotere 

hindernis zien dan in zijn voorgangers’. Deze passµs verrijkt ons 
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stoffelijke op den duur vergankelijk is. Dat meer is de hoop. Ooit wordt 

gedachtengoed met meer dan de trivialiteit dat nu eenmaal al het 

het kwaad gestraft, als het zichzelf al niet straft. Het is hoop, gehuld in 

het kleed der onontkoombaarheid.

De geschiedenis is buiten kijf niets dan een proces van recht en 

gerechtigheid. Maar is de suggestie als zou de loutering iets zijn van de 

toekomende tijd, niet hetzelfde als het opwekken van een aanhoudende 

spanning, van suspense? Dat de verlossing komt, kan op voorhand 

worden aangenomen. Alleen het moment suprême, de ontknoping, is 

tot nader order uitgesteld. Dat heeft zo zijn charme maar het is niet 

al passief tijdverdrijf wat de klok slaat. Want naar de opvatting van de 

Daily Mail is geschiedenis niet een verzamelnaam voor hetgeen op zeker 

moment conform een historische wetmatigheid onvermijdelijk gebeurd 

zal zijn, de irreversibele tijd. Of anders gezegd het past niet komende 

gebeurtenissen te zien als de nu eenmaal tijdrovende realisatie van 
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hetgeen op papier als idee al is uitgedacht. Dat zou tot niets anders dan 

loutere zelfgenoegzaamheid leiden. Tussen toekomende tijd en voltooid 

toekomende tijd staat de zelfbewust handelende mens, ervan overtuigd 

dat het mogelijk is de geschiedenis naar zijn hand te zetten. Dat is de 

kern van de wensende verwachting. Ergens in de toekomst wordt er 

orde op zaken gesteld, in de nabije toekomst wel te verstaan. We krijgen 

te horen dat het heden als bij toeval het vrije moment is waarop we bij 

machte zijn beslissend in te grijpen in de lange duur van het historisch 

proces. Die gedachte heeft natuurlijk alleen maar zin als we denken dat 

de tijd voorbij vandaag niet anders maar eerst en vooral beter is. Dan 

namelijk lonkt er een perspectief. Dan is er iets dat ons houvast biedt 

voor een interpretatie van de chaos die het heden heet, het licht van het 

ideaal. De werkelijkheid wordt leesbaar in de optimistische wetenschap 

dat indien we ons gedragen en actief optreden, dan zal ergens in de 

geschiedenis die wereld ons beter bevallen. Alleen maar beter, want 

eenmaal daar gearriveerd, ontwaren we natuurlijk weer een nieuwe 

utopie die onze inzet eist. Dat geldt onomstotelijk voor de muur. De muur 

wordt niet door de tand des tijds geslecht maar - zo luidt de boodschap 

van de hoop - door ons. Onze inzet. Toch lijkt de Muur van Berlijn zich 

hieraan te onttrekken. De muur lijkt onaantastbaar. Berlijn kan nooit 

meer worden herwonnen. Daar kan het klassieke spel van de doorbraak 

en de inname niet meer worden gespeeld. De geschiedenis staat pat. 

Hooguit wordt er eens een grens geschonden, maar dat is dan altijd 

door de gelokte enkeling, die zich naar men zegt, heeft laten bewegen 

door de gedachte dat het ideaal niet elders in de tijd, maar elders in de 

ruimte te vinden is. Maar dat komt slechts sporadisch voor. En bij iedere 

muur. De muur van Berlijn is anders dan andere muren; anders dan de 

muur van Hadrianus of die van Caesar. Die muren boden kans op een 

doorbraak, en feitelijk was dan het pleit beslecht. Met die ontknoping was 

de spanning opgelost. In Berlijn is dat uitgesteld, voor eeuwig.



38



39

De terreur is de uitkomst van een spitsvondig denken over vrede en 

veiligheid. Muren hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. De 

muur omgordt en als een pantser vrijwaart hij de plek. Daar waar 

wordt gewoond, is de plek verschoond van geweld en bedreiging. Met 

andere woorden, wonen is zijn en zijn is de identiteit die zijn grondslag 

vindt in het wonen. Wonen is het verblijven bij de dingen, het 

verkeren bij de zaken die ons ter harte gaan. Wonen staat tegenover 

onverschilligheid. Wonen is de opponent van de vervlakking. Toch is 

deze niet al te ongebruikelijke omschrijving van identiteit en wonen 

niet inclusief. Kunnen we, met wat kwade wil, niet suggereren dat de 

gevrijwaarde woonstee de facto niets anders is dan een plek die ons is 

geschonken; dat verblijven alleen wonen is bij de gratie van veldheren, 

vestingbouwers en politie? Berlijn, en Berlijn niet alleen, is een 

vrijplaats. Berlijn is gewelddadig verschoond van geweld: gevrijwaard 

in de gijzeling. Er wordt wel eens gesproken over de ruimte van het 

terrorisme, maar feitelijk raakt dit niet de kern, voortaan wordt de 

orde van de wereld geregeerd vanuit een niemandsland. Goden zijn 

nu satellieten. Vanuit wat toch van geen kanten nog een notie van 

plek kent, heerst de nivellerende terreur. Maar misschien is Berlijn 

toch een list. Wellicht trappen we ter plekke in een schijnbeweging, 

die ons de ogen doet sluiten voor de universele hechtenis waarin de 

wereld nu verkeert. Ontkent Berlijn niet juist de abstracte gijzeling 

van de moderne tijd door ons een rad voor de ogen te draaien met 

het klassieke beeld van de belegering? Berlijn is genereus. Deze stad 

draagt het lokale beleg gelaten. Barmhartig want het doet ons de 

mondiale hechtenis een ogenblik vergeten. De muur rond Berlijn 

toont ons een stad die we nog nooit eerder hebben gezien. De muur 

modelleert hier een metropool. In Berlijn is de stad niet getroffen maar 

gered. Overal in de wereld verglijden de steden vanuit hun centra in 

het niet, maar dankzij het beleg wordt de vorm van Berlijn geschraagd 



40

vanuit de rand. Om eerlijk te zijn, de muur in Berlijn toont een soort 

convenientia. Letterlijk, het is het vlak waar de wereldmachten elkaar 

raken en dus iets van elkaar opsteken. Het verschaft aan beide 

identiteit en juist daardoor ontstaat een vorm van verwantschap. 

Wederzijds dient de overkant niet als het onbestemde van het iets, 

maar als het negativum daar van het goede hier. Beide zijden zijn even 

gevormd, het buiten ginds is evenzeer vorm als het binnen hier. De 

muur is wat ze delen, de muur is hun band. Maar alle idylle van de 

gemene muur ten spijt, deze en gene kant delen tevens de gijzeling, 

want ontegenzeggelijk is de stad tegenwoordig een simpel doelwit 

voor het geavanceerde wapenarsenaal. De stad is een offerande. De 

stellaire strijd heeft de convenientia in de greep, muurvast. Aan deze 

beklemming kleeft slecht één gebrek: ze is niet tast-baar. De macht van 

de terreur verteert in abstractie. Alleen in Berlijn is ze nog concreet. 

Daarom koesteren we Berlijn als een geschenk uit de hemel; en 

Greenham Common en Woensdrecht. Om contemplerend bij de muur 

de macht te beleven. Met genot.
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OPPERVLAK
‘Je ne voudrais pas être un survivant’ moet de vliegenier Jean 

Mermoz hebben verklaard. De pionier vloog in het meestal met de 

Machtübernahme in verband gebrachte jaar 1933 als eerste in beide 

richtingen over de zuidelijke Atlantische Oceaan. Drie jaar later verdween 

hij spoorloos boven zee in het watervliegtuig Croix du Sud. Steeds is het 

verkeer op merkwaardige wijze bij omwentelingen betrokken. Tijdens de 

regering van Lodewijk Napoleon werd in Amsterdam op de Westertoren 

een telegraafpost opgericht. Het bevel hiertoe was in 1809 gegeven. De 

vierenveertig meter hoge mast correspondeerde met een soortgelijke 

installatie op de toren van Aalsmeer. Samen maakten ze deel uit van 

een rijks-‘telegrafische beseiningslinie’. Met het operationeel worden van 

deze optische telegraaf, die boodschappen overdroeg zonder dat er een 

materiële drager of koerier aan te pas kwam, kon de verst verwijderde 

oorlogshandeling een direct ontwrichtend effect hebben op de interne 

toestand van het vaderland. In dat opzicht waren de telegraafverbindingen 
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in de Napoleontische tijd beroemd en berucht. Oorzaak en gevolg waren 

voortaan werkzaam over grote afstanden. Er is sprake van een kortsluiting 

van het hier en het daar, waardoor het onderscheid tussen de afzonderlijke 

plekken verdwijnt. Met de toename van de snelheid van informatie krimpt 

de geografische ruimte. Doordat de plaatsloze informatiedrager elke plek 

verbindt met elke plek, boet de exclusiviteit van de plek aan waardigheid 

in. Met de verkleining van de reistijd van het bericht is de factor afstand 

geen belemmering van betekenis meer. Alle plaatsen kunnen voortaan 

op een willekeurige manier geschakeld worden. Onafhankelijk van de 

traditionele beperkingen van de geografische ruimte raken alle grenzen 

en oppervlakken welhaast onbemiddeld aan elkaar. De stad is - daaraan 

herinneren de snelheidsbeperkingen op de doorgaande wegen ons 

nog steeds - feitelijk alleen maar een halte aan de doorgaande weg. De 

hedendaagse metropool is concentratiepunt van de controle op de 

passage. Tegenwoordig wordt de controle niet meer uitgeoefend door 

middel van de quarantaine - in het verleden isoleerde men de besmetten, 

gestoorden en verdachten als dragers van epidemieën - maar worden 

gevaarlijke afwijkingen onderschept in hun baan. Vandaar de plotselinge 

woeker van camera’s, detectoren en sensoren bij de punten van passage.

In de bankgebouwen, supermarkten en stations, op de vliegvelden en 

langs de autosnelwegen - niet in het minst die naar Berlijn - ontwaren 

wij de hedendaagse schim van de antieke muren. Waar vroeger de poort 

was, bevindt zich nu electronische apparatuur die haar signalen niet 

uitstort over inwoners, maar over gesprekspartners die onderweg zijn. 

De passage is geen discontinuïteit meer, geen overgang van het een 

naar het ander, maar is immanent aan een reis zonder einde. Voortaan 

reguleert de electronica een doorgang die onophoudelijk en serieel is. 

De hedendaagse poorten verkavelen eerder de tijd dan de ruimte. Dit 

betreft niet alleen de passagier, maar ook de stad waar 
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planprocessen, vernieuwingen en herschikkingen elkaar afwisselen tot er 

bijna geen territorium meer over is. Evenals de passant is ook de stad van 

voorbijgaande aard.

Er bestaat onduidelijkheid over het feit of we nu in de stad of naar de 

stad gaan. Maar misschien is de oppositie van binnen en buiten volledig 

verloren gegaan en zijn we dus altijd in de stad. De extravagante maat van 

de metropool kan niet meer in termen van de traditionele tegenstellingen - 

stad-land of centrum-periferie - beschreven worden. Zelfs de tegenstelling 

intra- en extramuraal stelt niets meer voor. Met de opkomst van de 

infrastructuur, het verdwijnen van de stadsmuur en de ontgrenzing 

van de plek, is de stad niet meer te bepalen. Zij is onvoorstelbaar 

geworden. Waar de polis ooit de agora, het forum en het politieke 

theater installeerde, op die plaats staat vandaag niets anders dan het 

beeldscherm. Op duizendvoudig verspreide kleine t.v.-theaters handelen 

en spreken nu schimmen, spookachtige vertegenwoordigers van een 
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gemeenschap in stuiptrekking. Voortaan is alles op het scherm. De 

schermen van computer en televisie hebben geen diepte, geen ruimtelijk 

vast te stellen of te benaderen achterland, en toch geeft hun projectievlak 

op onovertroffen wijze toegang tot het bestaan. Voortaan kunnen we 

ons niet meer voorstellen dat iets verre van ons gehouden wordt door 

een obstakel, afstand of tijd. Op het scherm van de monitoren begint 

elders hier en hier elders. Het scherm markeert de plotselinge omkering 

van de grenzen van de ruimtelijke opposities. Buiten wordt binnen en 

omgekeerd. De hele uitgestrektheid van micro tot macro wordt door de 

geavanceerde waarnemingsmogelijkheden van electronenmicroscoop 

tot radiotelescoop tot overeenstemmende grootheden vervormd. 

Afgezien van de Grand Unified Theories van astronomie en sub-atomaire 

fysica convergeren de meest uiteenliggende beelden op het scherm en 

worden onderdeel van een electronische topologie in het centrum van 

de huiskamer. Het camera-oog revolutioneert de vertrouwde ruimtelijke 

indeling radicaal. Vroeger werden poorten, deuren en luiken geopend en 

gesloten op het ritme van dag en nacht, maar met het electrische licht en 

het beeldscherm leven wij nu in een electronische dag met een indeling 

bepaald door de uitstralingen van de informatie zonder enige relatie met 

de echte dag. Na de vervorming van de ruimte en de afstand volgt nu de 

vervorming van de tijd. Na de chronologische tijdreeks en de geschiedenis 

volgt nu een tijd die zich ogenblikkelijk blootgeeft. Op het beeldscherm 

van televisie en computerterminal is de duur van de boodschap gelijk 

aan haar verschijning. De tijdsduur zelf wordt het dragende oppervlak. 

Na verborgen te zijn geweest in de metafysische diepte achter de 

veranderlijke openbaring van de zintuiglijke wereld, komt nu de tijd zelf 

aan de oppervlakte. Wij kennen nu een eenheid van tijd, voor het scherm 

of op het scherm, zonder eenheid van plaats. De stad verdwijnt in het 

heterogene bewind dat de geavanceerde technieken over de tijdelijkheid 

voeren. De stedelijke vorm wordt niet meer bepaald door 
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de een of andere demarcatie, een scheidslijn tussen het hier en daar, 

tegenwoordig wordt hij gekenmerkt door de programmering van de 

tijdsbesteding.

‘Ieder oppervlak is een raakvlak tussen twee milieus, waartussen een 

constante activiteit heerst in de vorm van een uitwisseling tussen twee 

substanties die met elkaar in contact staan.’ Deze definitie toont ons de 

werking van de besmetting: het scheidende oppervlak is in dit opzicht 

een osmotisch membraan. De begrenzing verliest zijn absoluutheid 

en wordt commutatie. Was het oppervlak eens de uiterste grens, die 

aan een materie zijn vorm verleende, nu is het interface, toegang 

tot het meest verborgene en minst zichtbare. Oppervlakken en 

oppervlakkigheden wijzen voortaan op een doorschijnen in plaats van 

een verschijnen. Als diepte zonder diepte en volume zonder volume 

zijn ze de bewaarders van een transparant geheim. Geldt deze stelling 

voorde micro-fysica, die met de gestuurde electronenbundel doordringt 

in het oneindig kleine, hij gaat ook op voor het grote. Op het moment, 
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dat het onzichtbare ‘iets’ wordt, kan ook de grootste afstand de 

waarneming ervan niet meer verhinderen. In de mate waarin de ruimte 

verhindert dat alles op dezelfde plaats is, brengt de afzondering door de 

camera alles absoluut terug op één punt met onbepaalde geografische 

coördinaten. Op de atopie van het scherm zijn alle plekken inwisselbaar 

en ogenblikkelijk aanwezig. Het scherm zelf kan ondertussen overal zijn. 

De overbruggingssnelheid vernietigt niet alleen de ruimte en de tijd, 

maar ook het idee van de fysieke dimensie. Als de camera de stedelijke 

ruimte aftast, dan zijn wij, als kijkers direct bij alle evenementen 

aanwezig. Maar we ervaren de ruimten en de gebeurtenissen niet meer 

als continue gehelen. De beelden worden verknipt, opgesloten in kaders 

en pulseren op de spanningsfluctuaties van de beeldbuis. Techniek en 

montage voegen de verspreide evenementen aaneen, nadat ze door de 

kadrering ontdaan zijn van hun context. Tussen de uitzendingen door 

is het lichtende scherm ondoorzichtig en donker. Dat laat ruimte voor 

de recreatie van de zinnen. Dat is het moment waarop de fantasie en 

het vergeten een kans krijgen. Wij vertrouwen er echter op, dat dit van 

voorbijgaande aard is.
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MEMBRAAN
De moderne geografie bepaalt de plaats zuiver mathematisch in graden 

lengte en breedte. Maar ook deze streng gereduceerde ruimte staat 

op het punt te verdwijnen. Hij gaat op in de hypertijd-ruimte van de 

telecommunicatie. Op Schiphol kopen we een ticket naar . . . Schiphol. 

De traditionele kenmerken van het reizen, zoals de verwijdering van 

het vertrekpunt, of de tocht naar een verre bestemming die voert langs 

onbekende oorden, zijn allemaal verdwenen. Het bewegen wordt tot een 

zuivere, referentieloze snelheid. Door de snelheid wordt de communicatie 

- informatie en verbinding - ogenblikkelijk en onmiddellijk. Onze ruimte 

wordt op een nieuwe manier vastgesteld. Het valt te betwijfelen of daarbij 

nog een plek voor ons zal overblijven. In ieder geval zijn we hard op weg 

om schermen en schakels te worden in een omgeving van prikkels en 

stromen. Aangesloten op de telefoon, de radio en de televisie, of op de 

stromen van het verkeer, wordt onze ruimte eerder gedomineerd door 

de coördinaten van het netwerk, dan door de maten van de plek. Dit is 

niet zonder gevolgen. Het schept een probleem, omdat het de geleidelijke 
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uitsluiting betekent van wat sinds jaar en dag het specifieke is van de 

mens: zijn vermogen tot reflectie. Ontnomen worden die onontbeerlijke 

voorwaarden voor het denken: onderscheid en afstand. Hierin lag altijd 

de mogelijkheid besloten de werkelijkheid te verkennen en te overstijgen. 

Scherm en schakel geven uitdrukking aan de desperate toestand waarin 

het transcenderende ogenblik van de bespiegeling zal komen te verkeren. 

De mens zal geabsorbeerd worden in een wirwar van objecten. In een 

overbelichte wereld zal hi j niet langer onderscheiden zijn van zijn omgeving.

Muur en territorium hangen ten nauwste met onderscheid en afstand 

samen. De komende vernietiging van het onderscheid door de overmoed 

van het contact luidt de doodsklok over het territorium. Het verdwijnt in 

het tumultueuze verkeer. Daar wordt de evidente betekenis van de muur 

obsoleet. We hanteren in dit verband nog namen en beschrijvingen en 

ontwikkelen theorieën, die feitelijk nietszeggend geworden zijn. Maar het 

wankelen van de evidentie biedt tegelijk zicht op de wijze waarop het 

spreken over de muur doorspekt is met antropologische betekenissen. Zo 

is de muur als materialisering van de grens wat het territorium omgeeft 

en vorm verleent. In eerste instantie scheidt de muur af en staat hij borg 

voor een verheffende differentiëring. Met de muur als basis ontwikkelt 

zich een stelsel van opposities: woord-geluid, zuiverheid-menging, orde-

chaos, begrensd-oneindig, zin-onzin. Hij wordt gezien als de voorwaarde 

voor identiteit, bezit en bestendigheid. Door af te zonderen schept de 

muur de schat. Hij is pas muur als hij façade is en voorwaarden schept 

om indrukken op te doen van wat hij verbergt, … dàt hij verbergt. Het is 

kenmerkend dat hij, hetzij werkelijk, hetzij door woord en voorstelling 

doorschouwbaar is. De façade maskeert. Als masker schept hij voor de 

aanvallende en toeëigenende geest een ruimte die tegelijk bekend en 

onbekend, ruimte van het geheim is. Nooit wordt de muur geaccepteerd 

als enkelvoudig gegeven, als zuivere uiterlijkheid en oppervlakkigheid. 
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Magritte noemt de muur een object, dat andere objecten verbergt. De 

muur schept de verdediger en de aanvaller. Hij is onschatbare scheiding, 

wekt begeerte en veroorzaakt paranoia.

Begeerte om de schat te verwerven, de barrière te bedwingen en 

toegang te krijgen tot de andere kant, waar steeds het rijk van de 

waarheid en de vrijheid is. Paranoia is de angst voor inbraak, de roof 

van de schat, het verlies van het eigene, de identiteit. Overigens, beide 

vormen mengen zich. Paranoia betekent ook: hopen op de inbraak, 

hopen op het falen van de strategie van de verdediging, hopen op een 

onvoorziene fataliteit. Omgekeerd wordt de barrière begeerd omdat 

zij de schat zijn waarde schenkt. De muur is vervat in de tweespalt van 

angst en begeerte. Hij had altijd iets heiligs.

In al zijn statische massaliteit kent de muur een energetisch principe. 

Hij daagt iets uit, hij veroorzaakt iets. Met energetisch principe wordt 

niet de ecologische keermuur van thermische energie van Buckminster 
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Fuller bedoeld, maar de energie die door de muur wordt onttrokken. 

Het geheim van dit energetisch principe is de mogelijkheid. De 

mythische gestalte ervan is de opening, de half geopende poort, de 

deur op een kier, sprekend over de schat, opsluitend opwaarderend 

en toch niet geheel afsluitend, aantrekkelijk uitdagend. Hetzelfde 

verhaal wordt verteld door de bres, de wonde, het geslagen gat en 

al het geweld om de muur te bedwingen: stormram, stormaanval, 

escalade en list. Feitelijk gaat het steeds weer om de zwakte van de 

muur, om zijn potentiële en gedeeltelijk falen. Daarom is de muur 

tegelijkertijd scheiding en verbinding, is hij membraan. Muur als 

membraan, plaats van uitwisseling, lijkt dat niet op wat de stadsmuur 

met zijn poorten was?

Op een moment in de geschiedenis onderging de nomadische 

steppe zijn eerste inrichting. Er ontstonden fixatiepunten, verspreide 

condensaties in de vluchtige onaantastbaarheid van het veld, een 

cosmos in de chaos. Heilige ankerpunten en rustplaatsen voor de 

doden begonnen zich langzaam te onderscheiden van de eindeloze 

en profane vlakte. Spoedig volgde de palissade, die als een magische 

cirkel de plaats omgaf, waar de granen als vitale energie lagen 

opgetast. In een periode van verwereldlijking daalde de stad Athene 

af van de Acropolis, de citadel op de rots, om een nieuw centrum 

te stichten, de Agora, erfgenaam van de kring, die gevormd werd 

door de verzameling krijgers. Nu een publieke zone, oorzaak en 

gevolg van de gelijkwaardigheid van de relaties. De woordvoerder 

plaatste zich in het midden van de kring en nam daarbij de scepter 

op. Uit deze democratisering van de verhoudingen kwam een zekere 

homogenisering van de ruimte voort. Wat voorheen de plaats was 

van het ritueel en het sacrale, werd nu de plaats van de politieke 

openbaarheid. Maar tegelijkertijd ontstond er een nieuw onderscheid: 
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door middel van de bodem werd de bepaling mogelijk van het wij, de 

burgers, en de anderen, de barbaren; van de cultuur binnen en de 

ongeremdheid buiten. Daartussen stond de muur. Meestal was een 

eenvoudige streep genoeg. De gemerkte steen, een gespannen draad of 

een gebroken tak waren de attributen waarmee in de oudheid de stad 

werd gesticht. Urbs. Wie eraan voorbijging, lachend desnoods, overtrad 

de Wet. Remus, de illegale, ging over de schreef en schond een regel die 

hij niet kende. Een onvergeeflijke daad. Het territoir van de stad begint en 

eindigt waar de lijn getrokken is. De stad is vorm, die zich schenkt aan de 

waarneming als een geheel tegen de achtergrond van velden en bossen. 

Zij is een Gestalt: volmaakte vorm in een onvolmaakte omgeving.

Op de grens tussen orde en chaos, aan de voet van de muur bij de poort 

wordt gerekend en geruild. Dit geschiedt met de afgemeten gebaren 

van het openen en sluiten van deuren. Hij die van verre komt, uit die 

onnoembare verwarring, moet het wachtwoord kennen. De naam. De 
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muur passeren betekent het woord kennen. Maar ook in een ander 

opzicht is het woord van vitaal belang voor de stad. Zonder verdubbeling 

in het spreken is haar vorm van geen betekenis. Daarom beschermen 

de muren de helderheid van de taal tegen het obscure lawaai, tegen 

het ongevormde geluid dat van buiten opdringt. Dit was de rol van de 

Chinese muur. Ook voor de natie geldt de noodzaak tot bescherming 

tegen het contagieuze en ongevormde geluid. De 2.400 km lange muur 

van China werd gebouwd onder Shih Hwang Ti in 221 v. Chr. Dezelfde 

illustere keizer decreteerde dat alle boeken verbrand moesten worden, 

uitgezonderd die van de nuttige kunsten (landbouw, medicijnen). De 

muur moet in dit licht gezien worden als een grootschalige poging om 

informatie uit te sluiten. ‘Wees niet bevreesd voor de tijger uit het Zuiden, 

maar vrijwaar ons van de haan uit het Noorden’, zegt een oud Chinees 

spreekwoord, dat onomwonden bevestigt, dat de muur werd gezien als 

schild tegen de ruwe stem van een vreemde cultuur. Ironisch genoeg 

werd deze muur opgetrokken door de veroordeelden, die betrapt waren 

op het bezit van verboden boeken.

Binnen de muren heersen maat en harmonie. Buiten is het rijk van de 

duisternis en de wildheid. Muren vormen het onderscheid tussen twee 

elementen van de natuur die verschillend van aard zijn. Dit verschil 

bepaalt de stad en doet haar uitsteken boven de barbarij. Het zal goed 

bewaakt moeten worden tegen de verslindende wildheid buiten, opdat 

er in het centrum van de pas ontstane stedelijke vorm niets indringt 

van het monster dat zijn ontwikkeling zou kunnen verstoren. Al vroeg 

in de geschiedenis werd de verdedigingskunst tot een waar ritueel in 

een ingenieuze constructie. De verdedigingswerken markeren dat het 

verschil tussen binnen en buiten in een andere toestand is geraakt. De 

veelvormigheid van de toegangen, de complexiteit van wachttorens, 
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schietgaten, kazematten, verdiept geplaatste zware deuren, gangen 

en grachtenstelsels komen voort uit het dictaat van een twee-

slachtig systeem. Niet langer de zuivere in- of uitsluiting, maar een 

uitwisseling, die geregeld moet worden. Het gat in de wand is al snel 

de spil waaromheen de regelaar, het beschermde en de indringer zich 

groeperen om afschrikking en valstrik, maar ook kracht en list uit te 

spelen. Het spel rond het gat maakt van de muur een onberekenbaar 

membraan. Alle vormen van schatten en geheimen, zowel de steden 

als de prinsessen verhogen de inzet van de spelers. Alle partijen zijn 

zich haarfijn bewust van het feit dat de nieuwkomer, éénmaal voorbij 

de muur, géén weerstand meer zal ontmoeten en dat veroveraar en 

veroverde elkaar wederzijds zullen charmeren. Het is ook de ervaring 

van de steppekoning Djenghis Khan, die verbaasd moet hebben 

gestaan over het tempo en het gemak waarmee hij, eenmaal voorbij de 

muur, de macht in China in de schoot geworpen kreeg.
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Overal onder de muren sluipen in de Oudheid en de Middeleeuwen 

indringers en minnaars rond in de nacht, vechten met de bewakers, 

gebruiken geheime poorten, gangen en hekken, ontfutselen het 

geheime woord en triomferen over muur, stad en prinses. Membraan, 

passage. De doorgang verwerft zijn aanzien naarmate ervoor betaald 

wordt. Als bij toverslag opent hij zich voor de dichter-filosoof, die hem 

ten koste van de grootste inspanningen langs de zware paden van 

de deugd heeft weten te bereiken. In zijn gedicht ‘De aanvang’ wordt 

Parmenides opgepakt en meegevoerd door stralende meisjes, helpsters 

van Dike, de godin van de gerechtigheid, die hem toegang verleent tot 

het rijk van de Waarheid. Maar het kan ook omgekeerd verlopen. Als hij 

het wachtwoord niet kent, wordt de deur voor de neus van de dichter-

filosoof dichtgesmeten. Zijn deugdzaam offer is dan tevergeefs. Half 

geopende poorten, toegangsprijs, verdedigende ommuring en jaloers 

bewaakte schatten zijn de kenmerken van een stedelijke identiteit die 

met moeite verworven is. Dat schema hebben we in ons hoofd als we 

ons beperken tot een defensieve kijk op de muur. Tegelijkertijd negeren 

we zijn dubbele werking. Angst en begeerte zijn inwisselbaar, de 

begeerte van de aanvaller wekt de angst van de verdedigende stedeling, 

maar omgekeerd kent de stedeling een begeerte naar het leven buiten 

de stad, waar hij zijn angsten en de knellende banden van de beschaving 

kan ontstijgen. Insluiting slaat dan om in uitbarsting, cultuur wordt 

natuur en rigide orde wordt ongeremde losbandigheid. Vrede! Dichte 

muren, gesloten poorten: de stad is de bevestiging van een intiem 

en autonoom leven. Oorlog! Geslechte muren, open poorten voor de 

stormloop van de hartstochten. De ketens die de burgers vasthouden 

in de welvoeglijkheid van het alledaagse leven worden verbroken. Als 

bij toverslag openbaren zich de gewelddadige krachten die opgesloten 

waren in het allereigenste binnen. Gapende wonden, gutsend bloed en 

bonkende harten kondigen de tijden aan van lawaai, chaos en 
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geweld. De bres en de opengeramde poort brengen de aanvaller en 

aangevallene met elkaar in contact. Als vorm tegenover de chaos wordt 

het territorium opnieuw betwist.

In de speelruimte tussen de vechtenden onder de muren en rond 

de poorten, woekert de waar, stalt de markt zijn exotische zaken uit 

en wordt het bloed vernieuwd door geheime huwelijken. Er ontstaat 

een schemerige jungle, niet hier of daar, maar in de marge. Dieven en 

minnaars dringen hierin heimelijk door. In maanloze nachten glippen zij 

over muren en sluipen met zachte tred door souterrains als katten in 

het donker. Opgang van de geheime doorgang, vriend van misdadigers, 

vagebonden en moordenaars. Alles wat niet in het centrum past, wordt 

verbannen naar de marge. Acrobaten, prostituées, cafés, verkopers 

van alles en niets. De marge is het theater van terreur en dood, passie 

en leven, plaats van het goddeloze ‘buitentimmeren’ rond de wallen en 

grens van de wet. Deze bontheid, dit feest van kunsten en arbeid is de 

gestalte van de alledaagsheid waarmee de beschermde stad zich voedt, 

en waarop het centrum heimelijk teert.
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De Middeleeuwse stad bestond uit een veelvoud aan functies. Zij 

was een gedifferentieerd geheel, samengesteld uit onderling goed 

afgegrensde sociale antinomieën. Onder de druk van leger en 

administratie ontstond in het klassieke tijdperk een nieuwe stadsvorm. 

De muur is dan niet meer het aangezicht van een bijzonderheid tussen 

de velden en de bossen. De stad gaat deel uitmaken van een groter 

geheel: de natie. Het stedelijke heeft de omgeving onderworpen en 

communiceert nu volop met zijn vroegere keerzijde en schaduwkant. De 

triomfboog, in de stad geplaatst, viert de overwinning van de nationale 

staat. Het verschil tussen de stad en haar barbaarse alibi vervaagt, 

de muur wordt monument. Vervolgens verbrijzelt en verbrokkelt de 

eenheid van het stedelijke territorium. Niet zonder logica, het geld 

en de waar verhullen zich om des te beter te kunnen opereren. In de 

klassieke stad stolde de rijkdom nog in sierlijke steen, in geïsoleerde 

en spectaculaire interventies. In de moderne tijd ontstaat een nieuwe 

inzet met een nieuwe orde, het onderscheiden en scheiden van 

functies. Nieuwe technieken beogen de formele orde te vervangen 

door een hechte functionele orde, correlaat van de opkomende 

industriële produktie. De rijkdom moet vlieden en de arbeidskrachten 

moeten synergetisch worden gefuseerd aan een eindeloze circulatie 

van geld en waren. Gehelen worden uiteengelegd met het oog op 

hun onderwerping. De sociale en fysieke ruimte van de stad wordt 

opnieuw ingedeeld. Stratenplannen, speculatiebouw. Opengooien 

van de stad voor wind en water, waar en geld, politie en spoorwegen. 

Mijnstad, havenstad, staalstad. De gezonde en geschoonde stad van 

de negentiende eeuw zal haar vitale energie aan de circulatie en de 

metamorfose ontlenen. De stad segregeert in sociaal opzicht. Stad 

wordt voorstad, de rand waar stad en land elkaars identiteit besmetten. 

De ommuurde polis explodeert in buitenwijken, wordt constellatie van 

zones; functionalistische opdeling van het dagelijks leven.
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De stad is niet meer het eindstation waar de rijkdom wordt opgeslagen 

en uitgestald. De stad wordt vlak van logistieke calculaties. De stedelijke 

ruimte wordt regelmachine van de stroom van geld, goederen, water, 

lucht, blikken, woorden en lichamen. In deze substantie interveniëren 

de moderne muren als evenzovele membranen, barrières, geledingen 

en doorlatingen. Een onophoudelijk werkzaam geheel, koppelen en 

scheiden, doorlaten en stoppen, delen en verzamelen. Ooit paalde de 

muur de uitverkoren plek af in het landschap. Vandaag zien we slechts 

verbrokkelde resten, soms veredeld tot monumenten, krampachtig 

beschermd in een overigens onstuitbare verstrengeling van stedelijke 

en landelijke zones. De steden kennen geen onderscheid meer tussen 

binnen en buiten. Door hun uitbreiding over de wereld hebben ze hun 
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grenzen afgeschud. Het lijkt alsof de obsoletie van de muur samenvalt 

met de teloorgang van de schone vorm. Precies dat is de wraak van 

de muren op de destructieve arrogantie van de politieke economie en 

de ideologie van het contact. Ze hebben hun diensten aangeboden bij 

Lucifer en participeren nu in zijn project om de menselijke ontwikkeling 

in het hart te treffen. Dwars door de steden lopen vandaag de muren: 

Berlijn, Beiroet, Belfast, Johannesburg.

Voor het overige gaan de principes van de muur over naar het 

particuliere. De negentiende eeuw zag het individu, het sociale, 

de psychologie en de sociologie verschijnen. De muren worden 

individueel en de opsluiting wordt wetenschappelijk. De openbare 

ruimte wordt stroom, baan van beweging en spoor van agressie. De 

plaats, gekrompen tot de maat van het lichaam en het bewustzijn 

wordt het domein van het private. Voortaan worden onzichtbare 

verdedigingswerken ingesteld en overwonnen. We passeren barrières 

van wantrouwen en angst. Strak om ons lijf heen - het is ons laatste 

territorium - gorden wij, de burgers, onze muur, als was het een net iets 

te groot kledingstuk waarop de wind vat zou kunnen krijgen. Vanuit deze 

intieme zone communiceren we … misschien. Dat is de consequentie 

van de alomtegenwoordigheid van de stad en de alomtegenwoordigheid 

van het verkeer. De muren zijn persoonlijk geworden en immanent 

aan de communicatie. Deze staat van het membraan - het omgeeft 

de persoon, bakent zijn eigenheid af en is de façade waardoor 

gecommuniceerd wordt - komt onder druk te staan. De komende tijd, 

de tijd van het kwijnende onderscheid, zal ons uitnodigen om zelfs deze 

positie op te geven. We zullen zelf membraan, dat wil zeggen scherm en 

schakel worden. Zonder achterland en zonder diepte zullen we overal 

nergens zijn, nergens heengaan en niets hebben. De muur fascineert 

omdat we er onze toekomst in zien, ook dat is de wraak van Lucifer.
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GRENS
Berlijn is een prachtig voorbeeld van een Westerse metropool. In deze 

compacte stad krioelen de ontelbare karakters die zich elders onwennig 

gedragen als zwemmers in een zee van ruimte. Keizerlijke en socialistische 

nostalgia komen nog maar sporadisch voor. Soms vallen ze op als 

contrast met het kapitalistische decor. Verder herinnert nog maar weinig 

aan het oude, de Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche misschien of Slot 

Charlottenburg.

Maar het merendeel van de resterende oud-ogende gebouwen bewaart 

niet zozeer de herinnering aan de Keizer als wel aan een tijd waarin 

Duitsland al weer andere ambities koesterde. Wat rest, is tot in detail 

getekend met schuld en getuigt dus vooral van een recent verleden, zo’n 

halve eeuw geleden. Het stedelijk landschap in Berlijn is eigenlijk eerder 

Amerikaans. Ondernemers, merken en media schreeuwen om aandacht. 

Alles oogt ongeschikt, alles stoort, niets beklijft. Niemand lijkt zich te 

bekommeren om zoiets als een esthetische compositie. Pleinen, straten 

en gebouwen zinderen van de informatie; bewogen beelden, bewegende 

beelden, stromen mensen, vooral op straat, in auto’s, hectisch op zoek 
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naar contact, elders. Op de televisie dringt de wereld van buiten binnen 

en andersom. Muren zijn doorzichtig en geven hun binnen bloot. Berlijn 

beweegt zichtbaar tomeloos. Deze stad is geen verblijfplaats.

Netwerken verweven de wereld in het hart van de stad. De 

Kurfürstendamm is bezeten, van New York, Tokio, Istanboel. Scheidslijnen 

vervagen, geen muur die de traditionele opposities voor vervloeien 

bewaard. Oud en nieuw, buiten en binnen, ook uiterlijk en innerlijk, 

openbaar en intiem, de oude tegenstellingen lijken los van hun grond. 

Niemand is meer in staat om grenzen te trekken. Wellicht dat de huidige 

hang in Berlijn naar het Duitse verleden hier iets mee van doen heeft. 

Misschien is deze grenzeloosheid er ook de oorzaak van dat het thuis in 

Berlijn weer aan waarde wint. Misschien wordt de woning daarom weer met 

hand en tand verdedigd. Het lijkt alsof de intimiteit weer wordt gekoesterd 

in een welhaast wanhopige poging om na de obscene openbaarheid van de 

afgelopen decennia de maat weer enigszins te herwinnen.

De extraversie van alles wat interieur is, en omgekeerd de introversie 

van het exterieur vloeien voort uit het categorisch imperatief van de 

communicatie. Wellicht kunnen de oude metaforen van de pathologie 

een beter begrip bevorderen. Als hysterie de verhevigde mise-en-

scène is van het subject, een soort overdadige drang tot expressie, 

en als paranoia staat voor de overmatige behoefte aan ordening 

van een jaloerse buitenwereld, dan is de tegenwoordige vorm van 

communicatie te typeren als een fase van schizofrenie. Alles is nabij, 

onontwarbaar promiscue; alles raakt, omgeeft en doordringt. De 

schizofreen staat open voor alles, machteloos. Ieder aureool dat nog 

zou kunnen beschermen, ontbreekt. Dit betekent niet, zoals vaak wordt 

aangenomen, een verlies aan realiteitsbesef in een soort pathetische 

afstandelijkheid maar eerder het tegenovergestelde: de ogenblikkelijke 
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nabijheid van alles. De wereld komt aan het licht, treedt op de 

voorgrond en overschaduwt de acteurs. Ten koste van de menselijke 

identiteit, die wordt overtroefd in de maalstroom van beelden.

De muur in Berlijn sorteert effect. Rond dit kunstwerk dolen zich 

herinnerende simulacra op zoek naar hun vertrouwde historische 

vorm. De muur schept orde in een vormloze wereld en is daarmee de 

voorwaarde voor een entiteit, een identiteit. Muren trekken grenzen, 

scheppen op zijn minst de illusie van een vorm. In Berlijn evoceert 

de muur fantasma’s van iets oorspronkelijks, van een volmaakte 

gezonde gedaante. Het kan dan ook geen toeval zijn dat de muur in 

Berlijn het parcours uitzet voor de weg naar het klassieke ideaal van 

de vorming. Trimmers, ruiters en fietsers flaneren onbevangen op de 

rand van een gedeeld Europa, alsof hun amechtig tijdverdrijf ook maar 

iets aan dit schisma zou afdoen. Dat lijkt dan ook niet de werkelijke 

inzet. Het schisma dat door dit bewegingstheater wordt bevochten 
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is weliswaar Europees; alleen niet van deze eeuw. Alle varianten van 

de lichaamscultuur binden de strijd aan met zichzelf, dat wil zeggen 

met de scheiding van lichaam en geest. In de marge van de stad zoekt 

men het louterend lijden dat knaagt aan de psychische corpulentie 

van de Westerse welvaartsstaat. Waar het lichaam zijn identiteit in het 

metropolitisch spektakel verliest, daar zoekt het zichzelf in de rust van 

de helende rand, in de smalle strook waar pijngrens en stadsgrens 

coïncideren.
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WAAR
Als deze verhandeling iets mankeert dan is het wel volledigheid. Zonder 

meer had een psycho-analyse van de metselaar moeten worden 

ingevoegd. Of een sociogenese van die culturen die ontsproten aan 

een muur. Ook een etymologicon over dit onderwerp ontbreekt. Een 

omissie van formaat is de afwezigheid van de Minoïsche beschaving, die 

het waagde te wonen in steden zonder verdedigingsmuren. Om maar 

niet te spreken van de muurfetisjist, de collectioneur en diegenen die 

alleen nog maar kunnen existeren in de schaduw van de muur. Al dat en 

nog veel meer is hier verzwegen. Het beweegt zich in de onbenoemde 

ruimte buiten de bladspiegel. Tragisch is dat niet, want gelukkig is het 

prerogatief van iedere tekst, dat niet alles hoeft gezegd. Toch moet ons 

nog iets van het hart. Dit boek houdt zich aan de titel. Met toewijding is 

de muur beschouwd, een kwalificatie die voor een gelijknamig precedent 

minder opgeld doet. Overigens, met alle gevaren van dien. Het zou de 

indruk kunnen wekken waar te zijn. De muur staat zo te pronken, van 
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alle kanten objectief belicht, dat twijfel aan zijn echtheid nauwelijks wordt 

gedoogd. Het laatste woord kortom. Niets is minder waar. Vragen te 

over. Bijvoorbeeld, waar ligt de grens van de muur als muur? Voor een 

antwoord schikken we ons naar de logische wetten van de eindigheid. 

We moeten dan op zoek naar het moment waarop de muur muur en 

geen muur meer is, waar hij over lijkt te gaan in iets anders. Dat zijn de 

extatische vormen. Muren zijn dan overspannen, willen op verrukte wijze 

zich zelf zijn en hun doel bereiken. Het zijn kunstwerken die zich aan 

hun functie te buiten gaan.

Indrukwekkend is de ondoordringbare muur. Hij sluit iedere passage 

uit, tot het einde der tijden. Het is de muur van de totale massaliteit en 

monumentaliteit, oneindig van maat en duizelingwekkend megalomaan. 

Op zijn robuuste oppervlak loopt alle energie te pletter. Hij is de 

ontkenning van de wet van overdracht van energie, hij weerkaatst alles. 

Natuurlijk prikkelt dit de fantasie, over ongekende landschappen, over 

het ongeziene, ongevoelde en vooral het ongehoorde. Deze muur 

schept een onvermoed onpeilbaar achterland, hemel, hel, utopia, niets. 

Wat hij ook verhult, één ding is zeker, het blijft ongenaakbaar. Iedere 

idee van doorbraak en vooruitgang houdt hier halt. De historische 

continuïteit is hier gekeerd en dat maakt deze muur der muren 

achterhaald. Als perfecte barrière is hij zichzelf te veel.

Nog imposanter is de muur die permanent permeabel is. Het zwarte gat. 

Deze muur laat weliswaar iedere beweging in tact, doch maakt tegelijk een 

einde aan de zin ervan. De ongeremde passage vervormt de betekenis 

van de beweging omdat het zicht op het doel verloren gaat. Het doel 

verteert en is daardoor niet meer bij machte beweging te sturen. Ieder 

referentie ontbreekt, met als gevolg dat de eindeloze gang uitputtend is. 

In die zin is de onbeperkt doorlatende muur zichzelf evenzeer te veel.
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