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Donald Trump gooide er afgelopen week maar
weer eens een tweet uit: ‘Er zijn nu 77  muren
 gebouwd in de wereld, en 45 landen willen er
ook een. Sinds 2015 is in Europa meer dan 1300
kilometer muur gebouwd en ze zijn allemaal bij-
na honderd procent succesvol. Stop de misdaad
aan onze zuidgrens!’
De president van Amerika wil maar zeggen dat

hij niet voor niets de overheidsdiensten van zijn
land op slot heeft gegooid, waardoor 800.000
ambtenaren al een maand verstoken blijven van
loon. Hij wil 5,7 miljard dollar voor de bouw van
een muur aan de grens met Mexico, maar de
 Democraten, die het Huis van Afgevaardigden
controleren, verzetten zich daartegen.

Muur van Hadrianus
In één ding heeft Trump in elk geval gelijk: het
bouwen van muren is de laatste jaren ongekend
populair. Op het einde van de Tweede Wereld-
oorlog waren er zeven en toen in 1989 de
 Berlijnse Muur viel waren er vijftien, becijferde
politiek-geograaf Elisabeth Vallet van de uni-
versiteit van  Quebec-Montreal. En nu zijn het er
dus 77, met, zo berekende publicist Dick Witten-
berg, een totale lengte van 40.000 kilometer,
één keer de wereld rond.

Barrières Meer afscheidingen dan ooit 

Een barrière van staal tussen de Verenigde Staten en
Mexico? In de hele wereld verschijnen in hoog tempo
muren, greppels en hekken vol prikkeldraad. De bood-
schap: wij doen tenminste iets.

In USA Today toonde Vallet zich over die 77 mu-
ren overigens een stuk minder positief dan
Trump: “Muren zijn pr-instrumenten waarmee
regeringen laten zien dat ze daadwerkelijk iets
doen. Maar meestal veroorzaken ze alleen maar
meer problemen.”
De gedachte achter zo’n muur is verleidelijk

eenvoudig. De Chinezen hielden er de nomadi-
sche horden mee tegen, de Romeinen met hun
Muur van Hadrianus de barbaren aan de uiterst
noordelijke grens van hun rijk. Ook de muur
tussen de VS en Mexico is niet nieuw: onder
Obama, Bush en Clinton werd er al aan gewerkt.
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Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
bouwden samen een vier meter
hoge, één kilometer lange muur
langs de toegangsweg naar de
veerboten in het Franse Calais. Zo
wil men voorkomen dat vluchte-
lingen, die samenklitten bij de

 havenstad, op vrachtwagens
klimmen en als verstekelingen de
overtocht naar Groot-Brittannië
maken. Volgens het oorspronke-
lijke plan moesten er planten en
bloemen op de muur groeien, om
de aanblik menselijk te houden.

Calais 2016

De langste grensafscheiding ter
wereld: ruim 3400 kilometer hek,
bijna drie meter hoog en versterkt
met beton en prikkeldraad. Langs
de grens (kosten: 4 miljard dollar)
is ongeveer 80.000 man grenspo-
litie gestationeerd. De bouw begon

al in de jaren tachtig, maar veruit
het grootste deel kwam tot stand
in 2006 als (verlate) reactie op de
aanslagen van 9/11. Gezien het
grote aantal slachtoffers dat er valt
wordt de grens ook wel ‘de bloed-
muur’ genoemd.

India/Bangladesh 2006

Na de Tweede Intifada, de opstand
van de Palestijnen, maakte Israël
serieus werk van de bouw van een
bijna zevenhonderd kilometer
lange muur op de bezette Weste-
lijke Jordaanoever. Of beter: een
stelsel van afzonderlijke hekken,

greppels, torens en tien meter
hoge betonnen muren. Israël wilde
er Palestijnse zelfmoordcomman-
do’s mee tegenhouden, maar vol-
gens de Palestijnen wilde het land
met de ‘apartheidsmuur’ vooral zijn
territorium uitbreiden.

Westoever 2002

De wereld telt 77 muren
met een totale lengte van
40.000 kilometer, één
keer de wereld rond

De muren die de wereld     



Heteerstestukvan23kilometerbijSanDiego
dateertuit1993enin2006werdbegonnenmet
de bouw van een 1125 kilometer lange grens-
muur,dienuvolgensTrumpmoetwordenuit-
gebreidtoteenondoordringbaarstalenobsta-
kelvanruimdrieduizendkilometer.
Deenemuurisdeandereniet.Tamelijkeffec-
tieveklassiekersalsdeBerlijnseMuur,hetIJze-
renGordijnendeblokkadestussenNoord-en
Zuid-Koreawarenvooralbedoeldomdemen-
senbinnentehouden.Demurenenhekkendie
dezeeeuwzijngebouwdvooralommensenbui-
tentesluiten.

Fruitoogst
Grotevraag:waaromzijnheteropeenszoveel?
“Dewereldmondialiseert,”zegtHanEntzinger,
emeritushoogleraarintegratie-enmigratiestu-
dies. “We zitten elkaar een beetje in de weg.
Daaromhebbenwenutariefmurenvoordehan-
delenfysiekemurenvoordemensen.”
JezietzevolgensEntzingervooralterugopde
plekkenwaar rijk en arm aan elkaar grenzen.
“Wat dat betreft is er weinig verschil met de
middeleeuwen.Ooktoenbouwdenstedenmu-
renomdepaupersbuitentehouden.”
Enwaarom?“IkbenzelfinSanDiegogeweest.
DaarzeggendeAmerikanen:alsde fruitoogst
begint,verlagenwehetvoltageophet schrik-
draad.ZehebbendeMexicaanseseizoensarbei-
dersgewoonnodigomdeeconomievandeVS
draaiendetehouden.”
Hetenigedatzekeris,zegtHenkvanHoutum,
hoofd van het Nijmeegse Centre for Border
Research:geenmuurdienietzalverdwijnenen
geenobstakeldatwaterdichtis.
Het belangrijkste van een muur, aldus Van
Houtum: gebruik als nationalistische retoriek
voorbinnenlandseconsumptie.“Indiezinzijn
murenweldegelijkeffectief.Wantwatmoetje
zeggen als je geen muur wil? Dat je het niet
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nodigvindtomongedocumenteerdentegente
houden?Jezitmeteengevangen inhet frame
vandeander.”
Muren,metanderewoorden,bindendenatie
door het aanwijzen van een goed zichtbare,
gemeenschappelijke vijand. Van Houtum:
“Sinds de aanslagen van 9/11 in deVerenigde
Staten loopt alles door elkaar. Werd migratie
vroeger gezien als sociaal vraagstuk, tegen-
woordig wordt het als juridisch probleem
gekoppeldaancriminaliteitenterrorisme.”
Doordattalvanmensennietreguliermogen
reizen,verliesjejuistdecontroleenwerkjecri-
minaliteit in de hand, zegt hij. “Waardoor de
angst alleen maar groter wordt, precies het
tegendeelvanwatjewilbereiken.”
De meeste migranten willen niet eens voor
eeuwig blijven, maar zoeken slechts tijdelijk
werk.Indiezinwerkteenmuurvooralcontra-
productief: wie zoveel moeite moet doen om
eenlandbinnentekomen,doethetzichzelfniet
aanomdatnogeensteondernemen.Enkiester
dusvooromhelemaalteblijven.

Mondiale apartheid
Hetisnatuurlijkheelaantrekkelijkomtepraten
over fysieke muren, zegt Van Houtum – zelf
spreekt hij bij voorkeur over ‘grensverstevi-
ging’– maardeallerbelangrijkstemuurisnog
altijdvanpapier:wiegeefjeeenvisumenwie
geefjegeenvisum?Wielaatjebijdegrensdoor
enwielaatjenietdoor?
VanHoutum: “HetWesten,deEUendeVS,
discrimineert op afkomst. Het is mondiale
apartheid.Benjegeborenineenarmlandofeen
moslimland, dan kun jemeestal niet regulier
reizen, zelfs niet als vluchteling. De papieren
muurstoptmensenalopafstand.Zowordenze
afhankelijkvansmokkelaarsenslappebootjes.
De grens van de EU is daardoor intussen de
dodelijksteterwereldgeworden.”

Hongarije ging, onder leiding van de
populistische premier Viktor
Orban, voorop in het opwerpen van
barrières toen Europa in 2015 werd
geconfronteerd met een snel
groeiende aanwas van vluchte-
lingen. Over een lengte van 175 kilo-

meter verrees langs de grens met
Servië een vier meter hoge stalen
wand, versterkt met prikkeldraad.
Andere landen in ‘Fort Europa’
volgden: Slovenië, Macedonië, Bul-
garije, Oekraïne en, in het noorden,
de Baltische Staten en Noorwegen.

Hongarije/Servië 2015

Saoedi-Arabië bouwde een 1700
kilometer lange barrière op de
grens met Jemen en een 965 kilo-
meter lange versperring op de
grens met Irak, ter bescherming
tegen IS. Het geheel telt 78 contro-
letorens en wordt onder meer

 bewaakt door tien mobiele contro-
lewagens en drie interventie-
troepen. De muur, een dubbel hek-
werk met prikkeldraad, heeft
 bewegingssensoren en een radar-
systeem. Uiteindelijk wil het land
zich volledig met muren omringen.

Saoedi-Arabië 2015

De muur tussen Noord- en Zuid-
Korea is eigenlijk een gedemilitari-
seerde zone: vier kilometer breed
en 248 kilometer lang, met aan
beide zijden zwaarbewapende
 legers. Een hoogtepunt van de
Koude Oorlog: Noord- en Zuid-

Korea sloten na drie jaar oorlog een
wapenstilstand, maar vrede kwam
er nooit. Vorig jaar was er voorzich-
tige dooi. De Koreaanse leiders
Moon Jae-in (Zuid) en Kim Jong Un
(Noord) stapten hand in hand over
de demarcatielijn.

Korea’s 1953

Midden in Marokko liggen twee
Spaanse enclaves: Ceuta en Me-
lilla. Het zijn semi-onafhankelijke
stadjes die tot het Europese
grondgebied behoren en daardoor
erg geliefd zijn bij vluchtelingen uit
Afrika. Na een bestorming door

wanhopige vluchtelingen besloten
de autoriteiten een hek te bouwen,
voorzien van een alarmsysteem,
camera’s, bewegingssensoren en
wachttorens. Het hek van Cueta is
8,4 kilometer lang, dat van Melilla is
11,5 kilometer.

Marokko/Spanje 2016

→ De muur
tussen Mexico
en de VS in
2016, bij
Jacumba,
Californië.  
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