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BEYOND THE WALL 
Over de betekenis van de Muur in Game of Thrones 

Boudewijn Steur1 

 

 
 

Samwell Tarly: "The White Walkers sleep beneath the ice for thousands of 
years. And when they wake up..." 
Pypar: "And when they wake up... what?" 
Samwell Tarly: "I hope the Wall is high enough." 

 

De Muur in Game of Thrones is er al sinds mensenheugenis. Meer dan 8000 jaar. De 
Muur heeft altijd voor veiligheid gezorgd. Hij scheidt het noorden van het eiland 
Westeros van het zuiden, waar de Zeven Koninkrijken zijn. De Muur is 480 kilometer 
lang, 210 meter hoog en op de top 10 meter breed en aan de voet nog een stuk 
breder. De Muur is van ijs, maar niet uitsluitend. In het zesde seizoen leren we dat 
“ancient spells were carved into its foundations. Strong magic to protect men from 
what lies beyond. And while it stands, the dead cannot pass”. Een ondoordringbare 
muur tussen het wilde noorden en het beschaafde zuiden. Al kun je bij dat laatste je 
vraagtekens zetten in Game of Thrones. 

Game of Thrones is de succesvolle televisieserie van HBO, die gebaseerd is op de 
fantasyboeken van George R.R. Martin. Het verhaal gaat over de strijd om de 
IJzeren Troon op het eiland Westeros, waar vandaan de zeven rijken op het eiland 
worden bestuurd. De serie staat bol van intriges, politieke en militaire strijd, 
moordpartijen, familievetes, loyaliteit en verraad. Bovendien is de serie prachtig 
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gefilmd. Alle ingrediënten dus voor een kijkcijfersucces. En dat blijkt. Aan het begin 
van ieder nieuw seizoen werd reikhalzend uitgekeken naar de eerste aflevering. 

De Muur – the Wall – in Game of Thrones heeft een prominente rol in de serie. 
Ongeveer 8000 jaar geleden werd de Muur gebouwd als afscheiding tussen de 
mensen en de White Walkers. Dit zijn doden die onder het commando van de Night 
King staan. Maar de Muur vormt niet alleen afscheiding van de White Walkers. De 
Muur is ook een grens tussen de inwoners van de zeven rijken en het Vrije Volk. Dit 
Vrije Volk dat zich niet wilde onderwerpen aan de IJzeren Troon, staat later bekend 
als de Wildlings, de barbaren. Met deze laatsten is 8000 jaar nog contact. De White 
Walkers zijn eigenlijk, met enkele uitzonderingen, niet meer gezien.  

 
De Muur wordt bewaakt door de Night’s Watch. De bouw van de Muur markeerde 
het einde van de (eerste) Long Night. Vandaar dat de Night’s Watch zo heet. De 
mannen van de Night’s Watch moeten voorkomen dat de vijand voorbij de Muur 
komt. Door de jaren heen is de hoeveelheid bewakers flink afgenomen. Afgezien 
van enkele schermutselingen hebben zich immers geen incidenten voorgedaan. De 
Muur op zich biedt voldoende bescherming, althans dat is het gevoel dat is 
ontstaan.  

De Wildlings worden 8000 jaar later als belangrijkste vijand buiten de Muur gezien. 
Onterecht. “The Night’s Watch has forgotten its true purpose, Tarly”, zegt Lord 
Commander Jeor Mormont, de baas van de Night’s Watch, “You don’t build a wall 
seven hundred feet high to keep savages in skins from stealing women. The Wall 
was made to guard the realms of men…and not against other men, which is all the 
Wildlings are when you come right down to it. Too many years, Tarly, too many 
hundreds and thousands of years. We lost sight of the true enemy.” Het echte 
gevaar zijn echter niet de Wildlings, maar de White Walkers. Maar dat weet alleen 
de kijker. De mensen ten zuiden van de Muur geloven niet meer in het bestaan van 
de White Walkers. Het zijn verhalen geworden, enge verhalen voor rond het 
kampvuur.  
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In seizoen 8 houdt bijna niemand zich bezig met de strijd tegen de White Walkers. 
Behalve een enkeling, zoals Jon Snow. Ondanks diverse waarschuwingen. Daenerys 
Targaryen, Cersei Lannister of Stannis Baratheon richten zich vooral op het 
veroveren van de IJzeren troon. Sommigen zien het kortzichtige gedrag. “When 
dead men come hunting in the night, do you think it matters who sits the Iron 
Throne?”, zegt Jeor Mormont tegen Jon Snow. Het gevaar uit het noorden is te 
abstract, maar wel veel groter. Als de White Walkers voorbij de Muur komen, zal de 
mensheid vernietigd worden. De Muur als point of no return. Het is dus belangrijk 
dat die Muur nooit zal vallen. Uiteraard onderkennen te weinig mensen dat. Eerst 
zien, dan geloven. De parallel met onze eigen wereld dringt zich op. Want hoe zit 
het bij ons met het klimaat? Of met de migratie? Worden daar de reële gevaren van 
onderkend? 

Terug naar Game of Thrones. De enkelingen die gelooft in het grote gevaar van de 
White Walkers, verzamelen zich om de Muur te verdedigen. De doorgangen worden 
gedicht. De forten worden versterkt, voorzien van proviand om een beleg te 
doorstaan en extra strijders worden getraind. Ook de Muur zelf wordt op een aantal 
plekken extra versterkt. Het mag echter niet baten. De strijd is van korte duur. De 
draak van de Night King, Viserion, verpulvert in de laatste aflevering van het 
zevende seizoen de metershoge Muur met groot gemak en een doorgang is 
gecreëerd.  
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Hoe moeten we dit begrijpen? De angst van de mensen projecteert zich op het 
zichtbare. En dus op de Wildlings. Dat is begrijpelijk. Dat is makkelijker. Daarmee is 
de Muur niet alleen fysiek, maar ook psychologisch van aard. De Muur blokkeert 
het denken voor het echte gevaar. Zo is de Muur uit Game of Thrones ook voor 
onze samenleving relevant. Ook bij ons projecteren mensen hun angsten op 
datgene wat te bevatten is, te controleren. Dat wil niet zeggen dat deze zaken ook 
het echte gevaar vormen. 

Maar het leert ons ook een tweede ding. Als het echt gaat om groot gevaar, dan is 
een opgeworpen Muur – hoe sterk ook – zinloos. Het echte gevaar laat zich niet zo 
makkelijk tegenhouden. Dit zegt iets over de maakbaarheid van veiligheid, of het 
gebrek daaraan. Niet alleen zijn we niet in staat om echte gevaren te onderkennen, 
maar we hebben als mensen ook moeite om goede maatregelen te nemen. Onze 
maakbaarheidsgeloof is daarvoor te groot. Het is maar de vraag of het gevaar 
bezworen kan worden. 

Het zou verstandig zijn als wij weten wie onze Night‘s Watch is. In onze wereld. Het 
is belangrijk dat wij hun stem hoorbaar maken, opdat wij weten wat de reële 
gevaren voor de menselijke beschaving zijn. 
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