MUREN, DOORGANGEN EN POORTWACHTERS
Inleiding op het themanummer
Boudewijn Steur en Gabriël van den Brink1

Dertig jaar geleden viel de Berlijnse Muur. Een unieke gebeurtenis. Alleen al
omdat we het exacte moment weten dat de Muur viel: 9 november 1989 om
18.57 uur. Het was het tijdstip waarop Günter Schabowski bij een
persconferentie de volgende mededeling deed: “Und deshalb haben wir uns dazu
entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR
möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen”. Een
maatregel die per direct inging. DDR-burgers konden vanaf dat moment vrij
heen en weer reizen tussen Oost- en West-Berlijn. De muur die al vanaf 1961
Oost-Berlijn van West-Berlijn scheidde, was er niet meer.
De Muur was gevallen, maar er was nog geen gat in de Berlijnse Muur geslagen.
Nog geen bulldozer of sloopmachine gesignaleerd. Zelfs nog geen enkele Duitser
die met hamer en beitel richting Muur was gelopen. De Muur was figuurlijk
gevallen en dat betekende slechts dat inwoners niet tegengehouden zouden
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worden bij de grensovergang. De Muur stond er nog wel, maar functioneerde
niet meer. In de dagen erna begon de fysieke afbraak. Deze had vooral een
symbolische waarde. Het was niet voldoende dat bestaande grensovergangen –
als doorgang tussen de ene en de andere kant – opengesteld waren. Niet alleen de
muur moest verdwijnen, ook de verbeelding ervan. Welnu, dat laatste blijkt
lastiger dan menigeen dacht. Mede daarom staat in deze aflevering van het
digitale IVMV-magazine het thema muren én hun doorgangen centraal.

Verbeelding van muren
Muren vervullen in de maatschappelijke verbeelding een belangrijke rol. Zij
markeren een grens tussen binnen en buiten. Muren sluiten in en uit. Zij zorgen
voor wij en zij. Maar hoe kom je van binnen naar buiten, of van insluiting naar
uitsluiting. En hoe ga je van zij naar wij? Die muren en de vraag naar hun
doorgangen komen we op allerlei maatschappelijke domeinen tegen.
Een klassiek onderwerp is uiteraard dat muren voor veiligheid staan. Zij houden
ongewenste elementen op afstand. Gevangenen zitten veilig achter de muren van
de gevangenis. Als zij hun straf hebben uitgezeten, mogen ze zich weer buiten de
muren begeven. Of neem de veiligheid van ons eigen huis, die onveilige
elementen buitensluit. Dat vinden we heel belangrijk. Zie de Groningse huizen in
het aardbevingsgebied. Een van de belangrijkste angsten betreft de veiligheid van
het eigen huis; zal het de volgende aardbeving overleven?
In Nederland brengen we ook graag een muur tussen private en publieke sfeer
aan. Onze samenleving is relatief tolerant zolang het om de private sfeer gaat. In
het laatste SCP-onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren, dat Nederlanders veel
handelingen in de private sfeer accepteren, ook wanneer dat moreel beladen
onderwerpen zijn, zoals echtscheiding, abortus of seksuele voorkeur. In de
publieke sfeer daarentegen zijn onze tolerantiegrenzen smaller geworden. Er
wordt sneller gezegd dat bepaald gedrag ontoelaatbaar is.
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Tegelijkertijd worden muren vroeg of laat controversieel. Neem de muur van
Donald Trump, die hij aan de grens van Mexico laat bouwen. Deze muur wil hij
om de Mexicanen buiten de Verenigde Staten te houden en daarmee de
Amerikaanse arbeidsmarkt te beschermen. Tijdens zijn campagne beloofde hij
daarom de bouw van een muur. De polarisatie rond deze muur is enorm groot; je
bent voor of tegen.
Hoe het ook zij: muren roepen gemakkelijk een tweedeling op. De samenleving
valt in twee delen uiteen. Voorstanders van muren willen bepaalde zaken –
gepercipieerd als gevaarlijk of risicovol – buiten sluiten. Daarom pleiten zij voor
het optrekken van muren, liefst streng bewaakt en bij voorkeur rond de eigen
nationale grenzen.
De tegenstanders van muren verwelkomen juist datgene wat zich buiten de
muren bevindt. Zij leggen de nadruk op de voordelen van een open samenleving,
van de kansen die openheid biedt. Zij wijzen op de economische welvaart die te
danken is aan een Europese Unie zonder interne grenzen. Daar hebben we de
onderlinge muren afgebroken zodat de economie kan floreren.
Vaak is de discussie over muren een manifestatie van de bredere, sociaal-culturele
tegenstelling in de samenleving tussen openheid en geslotenheid. Dit lijkt een
absolute tegenstelling en de vraag is hoe we daarmee om willen gaan. Het kan
geen kwaad enige afstand te nemen en de meer filosofische vraag te stellen wat
het vaak felle debat over muren onthult.

Speculatief perspectief
Een nadere reflectie onthult dat muren een hoogst misleidend onderwerp zijn.
Ogenschijnlijk vormen ze een even materiële als massieve zaak. Zie de enorme
hoeveelheid stenen die in de Chinese muur verwerkt werden, de talloze betonnen
platen die de Berlijnse Muur kostte, de metershoge hekken waarmee het machtige
Amerika zich wil beschermen tegen Mexico. Maar in veel gevallen is de muur
vooral een mentale aangelegenheid. Stadsmuren bijvoorbeeld waren in de eerste
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plaats een hulpmiddel waarmee de ruimte in twee stukken werd verdeeld: het ene
stuk bevindt zich veilig aan de binnenkant terwijl het andere als een vijandig
buiten wordt gezien. Zo beschouwd zijn muren ook een politieke zaak. Zij
brengen een nauwelijks te overbruggen onderscheid tussen vriend en vijand aan –
wat volgens de filosoof Carl Schmitt het wezen van politiek uitmaakt.
Misschien moeten we nog wat verder gaan en erop wijzen dat het aanbrengen
van scheidslijnen een fundamenteel kenmerk is van de menselijke geest. Ons
denken zet immers altijd opposities in en dat heeft verstrekkende culturele
gevolgen. Er moet steeds een keuze gemaakt worden: iets is waar of niet, er is
licht of er is duisternis, je bent voor of tegen mij, het gaat goed of slecht met
Nederland, je wordt man of je wordt vrouw, men spreekt je vrij of je belandt in
de gevangenis, de stemmen gaan naar links of ze gaan naar rechts, iemand was in
de oorlog goed of fout en ja.. we leven wel maar uiteindelijk gaan we dood. Met
andere woorden: zonder opposities geen menselijke geest, geen cultureel leven en
geen maatschappij.
Sommige tradities betwijfelen of deze opposities werkelijk bestaan. Zo zullen
Hindoeïsten en boeddhisten benadrukken dat het aanbrengen van dergelijke
scheidslijnen een geestelijke activiteit veronderstelt. Het boek Genesis vertelt dat
God bij het scheppen van de wereld een scheiding tussen land en water, hemel en
aarde, licht en duisternis aanbracht – toch ook een geestelijke activiteit.
Bovendien berust de hele digitale wereld op elementaire feit dat 0 en 1
verschillen. Dus zelfs wanneer het hanteren van scheidslijnen een strikt
geestelijke bezigheid zou zijn dan volgt daaruit nog niet dat we er gemakkelijk van
afkomen. Zonder verschillen kan er niet gedacht worden en mede daarom is elk
muur veel meer dan de stapeling van stenen die wij zintuiglijk waarnemen.
Deze meervoudigheid betekent echter ook dat je op meerdere manieren met een
muur kunt omspringen. Natuurlijk, de elementaire functie ervan is het
aanbrengen van een scheiding tussen hier en daar, tussen wij en zij, tussen veilig
en gevaar, tussen vriend en vijand, tussen goed en fout et cetera. Maar
tegelijkertijd wordt er maatschappelijk op allerlei manieren met dat soort
scheidingen gespeeld. Als gevolg daarvan vervullen muren ook vele functies die je
in eerste instantie niet verwacht. De bijdragen in dit nummer zijn daar een
illustratie van. We raken ze een enkel woord aan, al willen we de lezer op het hart
binden vooral de teksten zelf te lezen omdat ze een grote rijkdom aan ervaringen,
denkbeelden en problemen aanreiken.
Bijdragen aan dit themanummer
De bijdrage van Merlijn Schooneboom laat bijvoorbeeld zien hoe de herinnering
aan de Berlijnse Muur wordt ingezet om bepaalde delen van de samenleving te
minachten. Dus daar dient de muur tot het etaleren van maatschappelijke minachting.
Terwijl de fysieke muur al lang verdwenen is, dragen veel Duitsers haar nog altijd
in hun hoofd met als gevolg dat ze op de voormalige bewoners van het oosten
neerkijken.
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Het stuk van Boudewijn Steur laat een heel ander gebruik van muren zien. Hij
beschrijft hoe de ontwerpers van Nederlandse gemeentehuizen een poging tot
maximale transparantie doen. Je kijk als burger gewoon door de glazen wanden
naar binnen om te zien waar de bestuurders aan het werk zijn. Daar functioneert
de muur als maskering van de macht. Want het echte politieke spel krijg je door die
gebouwde openheid nauwelijks te zien.
Dan hebben we de tekst die Micha Ben Michael schreef over zijn ervaringen
tijdens de Yom Kippur oorlog in 1973. Israël bouwde over de hele lengte van het
Suez-kanaal een hoge muur van beton en zand, gelovend dat ze elke aanval kon
weerstaan. Maar op een dag forceerde de vijand met waterkannonen een gat en
was het met de veiligheid gedaan. Dat laat één conclusie toe: ondermijning van een
muur blijkt altijd mogelijk. Een flinke straal water is al genoeg.
Gabriël van den Brink schrijft over een muur in dezelfde regio maar dan ruim
drieduizend jaar terug. Hij duidt het verhaal van Jericho waarbij militaire en
morele motieven elkaar op een intrigerende manier versterken. Zo fungeert de
muur als morele metonymie. De militaire strijd verwijst namelijk naar een meer
fundamenteel gevecht dat zich op het morele vlak voltrekt. En waarbij
randfiguren als hoeren en spionnen een cruciale rol spelen.
Dat muren ook de uitdrukking van sociaal-culturele verschillen kunnen zijn, komt
naar voren in de bijdrage die René Cuperus instuurde. Hij wijst erop dat de
leefwerelden van hoog en laag opgeleide burgers steeds verder uit elkaar drijven
waardoor zich nieuwe muren opdringen. In dat geval doen muren dienst als
markering van onbehagen. Het lijkt erop dat dit proces in een stad als Rotterdam
inmiddels ver gevorderd is.
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Het interview met sociaal-geograaf Josse de Voogd raakt eveneens aan deze
thematiek, zij het dat hij de zaak vanuit een langere termijn bekijkt. Hij vraagt
aandacht voor het feit dat we gebeurtenissen uit het verre verleden nog altijd op
de kaart terugvinden. In zoverre zijn muren ook monumenten van een geschiedenis.
Deze visie biedt enig tegenwicht tegen het geloof dat innovatie alles is. Bepaalde
scheidslijnen blijken eeuwen mee te gaan.
Vervolgens een beschouwing door Thomas van den Brink. Hij laat zien dat in de
muren die Europese steden vanaf de Middeleeuwen aanlegden meerdere functies
bij elkaar kwamen. Inmiddels is de aanvankelijke positieve waardering voor
muren in zijn tegendeel omgeslagen. Zo verwijzen muren naar een mentale
omkering. Wat je voorheen als een vorm van veiligheid kon opvatten, geldt
vandaag de dag als een vorm van vijandschap en uitsluiting.
Overigens kan het lot van historische muren ook heel anders uitvallen. Zie het
korte interview met Maarten van den Berg, stadsdichter in Maastricht. Hij spreek
over een deel van de oude vestingmuur die meer dan vijf eeuwen bleef staan
totdat hij deze zomer opeens instortte. Daarmee staat de muur voor de miskenning
van onze kwetsbaarheid. Maar eenmaal ingestort kan zij wel de oudere en meer
basale lagen van ons leven aan het licht brengen.
Op een meer bescheiden niveau treffen we open muren evengoed op het
platteland aan. Zie de beeldbijdrage van Tosca Philipsen in dit nummer over de
strook die twee monoculturen van elkaar scheidt. Biodiversiteit krijgt nieuwe
kansen door de randen van akkers met rust te laten.
Behalve aan het duiden van een bijbeltekst waagt Gabriël van den Brink zich aan
het duiden van een stripverhaal. Hij leest De Zonnentempel als een vorm van
visuele mythologie waarin alles draait om het overwinnen van geografische,
sociale en culturele scheidslijnen. In dat geval fungeert de muur als een morele
metafoor. Cruciale scène is het moment waarop Kuifje en de zijnen een stenen
wand omduwen die de Zonnentempel tegen indringers moet beschermen.
Ook Boudewijn Steur leverde een tweede bijdrage en wel over muur van ijs die in
de televisie serie Game of Thrones een centrale rol vervult. Ze is bedoeld om het
eiland Westeros tegen zogeheten White Walkers te beschermen. Maar de vraag is
of zij het eigenlijke gevaar vormen. De grootste bedreiging komt wellicht van
binnenuit. Je denkt meteen: de muur als Mene Tekel Ufarsin. Want het werkelijke
probleem zou wel eens een gebrek aan wijsheid kunnen zijn.
De enige bijdrage in het Engels werd geschreven door Connie Veugen. Zij buigt
zich over de gevaren die uit het digitale tijdperk voortvloeien. Vooral Artificial
Intelligence dreigt zich te ontwikkelen tot een nauwelijks te controleren macht
die alle oppositie vermorzelt. Het zou kunnen dat muren door dat proces
gemarginaliseerd worden. Nog even en het is niet langer mogelijk om je ergens te
verbergen. Alle scheidslijnen worden uitgewist.
De laatste bijdrage laat echter zien dat dit geen onvermijdelijke tendentie is. De
gebruikers van social media zorgen er zelf voor dat zich nieuwe machten
ontwikkelen. Met elke muisklik voegen ze de data toe waar de digitale Leviathan
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van leeft. Er zijn wel muren in het geding maar ze verleiden je tot medeplichtigheid.
Gegeven de overige bijdragen kunnen we ons afvragen of dat vroeger anders was.

Kunnen we voorbij muren denken?
Er is dus alle reden om het binaire, digitale of oppositionele beeld van muren op
een meer gedifferentieerde wijze te bezien. Hoe massief de muur ook lijkt, ze
biedt altijd wel openingen. In het klassieke geval van de stadspoort was dat voor
een ieder duidelijk. Bij meer moderne muren moeten we misschien wat beter
toekijken. Laten we beseffen dat poorten en poortwachters vele vormen kunnen
aannemen.
Ons vertrekpunt is dat muren nodig blijven maar dat ze tegelijkertijd minder
absoluut zijn dat menigeen meent. Muren zijn beslist functioneel: er moet nu
eenmaal onderscheid tussen een binnen en een buiten, een wij en een zij worden
gemaakt. Het gaat er niet om dat dit onderscheid wordt opgeheven, maar om de
vraag of en zo ja hoe je een verbinding tussen de aldus gescheiden delen
aanbrengt. Het zwaartepunt ligt dan op de doorgangen tussen de ene en andere
kant van de muur. De vraag is vooral welke doorgangen er zijn, wie deze creëert,
wie de poortwachter is en wie (of wat) er toegelaten wordt.
In dat opzicht is het niet productief om muren in absolute termen te beschrijven.
De vraag is niet of zij gebouwd dan wel afgebroken moeten worden. Muren zijn
doorgaans nuttig, maar uitsluitend als zij beschikken over poorten, deuren,
overgangen of tunnels. De discussie zou zich meer moeten richten op de vraag
waar doorgangen moeten komen, wie deze doorgangen bewaken en waartoe men
de muur tijdelijk opent of sluit.
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Zo beschouwd heeft Nederland wellicht de ideale muur uitgevonden. Zie de dam
die men tijdens de Deltawerken in de Oosterschelde bouwde. Die kan dicht als
het stormt en open als de getijden hun werk moeten doen. Dat model lijkt ons
navolgenswaard.
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