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FRAGILI/TIJD 
in gesprek met Maarten van den Berg 

 
Sigrid Burg1 

 
 

 
 
 Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor muren. Wat voor wereld gaat er schuil 
achter die omheining? Op zoek naar verborgen verhalen dwong kinderlijke 
nieuwsgierigheid mij via gaten en uitsteeksels naar boven te klauteren, tot 
afgrijzen van mijn ouders. 
 
Inmiddels hoef ik niet meer altijd zo 
nodig op of over muren. Vaak vertelt het 
bouwsel zelf al een mooi verhaal. Zoals 
de stadsmuur van Maastricht. Een stille 
getuige van vervlogen tijden, die onlangs 
voor een deel instortte. Het bericht 
verspreidde zich als een vuurtje, zoals dat 
dan gaat. Er werd met schande gesproken 
over deze 'blamage', 'net nu de muur 
gerestaureerd was'.  
 
Het kwetsbare deel wordt nu gestut door 
kleurrijke zeecontainers en een gedicht 
van stadsdichter Maarten van den Berg: 
 

 
1 Sigrid Burg is ondernemer, coach en zeezeiler. Ze onderzoekt de wereld vanuit haar fascinatie voor 
mensen en hun verhalen en schrijft regelmatig voor het IVMV. De foto’s zijn genomen door Maarten van 
den Berg. 
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ontembaar vocht de muur tegen vijand en vuur, tot zij 
koortsig bollend bezweek, keien als koppen liet rollen 

haar buik waarachtig een wortelwaterkraker bleek 
en vijf eeuwen opende om de tijd opnieuw te stollen 

 
Van den Berg is net als ik geïntrigeerd door de emotionele beladenheid rondom 
de kapotte muur. "We willen het een eeuwigheidswaarde toewijzen. Alsof het er 
altijd heeft gestaan. Maar alles is gedoemd om in elkaar te storten", zegt hij. "En 
wij mensen doen heel erg ons best om dat te ontkennen." Het gaat volgens hem 
uiteindelijk over (onze angst voor) de eigen korte levensduur. 
 
Ja, de fragiliteit van de tijd is confronterend. Zeker in een maakbare wereld, 
waarin we met behulp van data steeds meer zicht op en zelfs controle hebben 
over onze gezondheid, het weer, politieke keuzes. Noem maar op. We hoeven 
nauwelijks nog zelf na te denken. 

 
"We moeten juist zelf blijven 
nadenken. Onze verbeelding 
gebruiken. Laten we geen 
genoegen nemen met 
hapklare brokken", betoogt 
de dichter. Ik grinnik om 
deze onbedoelde 
woordspeling in een gesprek 
over een afbrokkelende 
muur. "En weet je wat het 
mooie is? Juist door het 
afbrokkelen zien we nu de 
oudste laag van de muur". 

 
Dit is wat kunstenaars al eeuwen doen. Ons prikkelen anders te kijken en zelf na 
te (blijven) denken. Dus niet angstvallig vasthouden aan wat er zogenaamd is, 
maar afpellen, afbreken, opnieuw kijken.  
 
Ik zal nooit vergeten wat ik hoorde tijdens de toen net uitgekomen film 
'Inglorious Bastards' (Quentin Tarantino, 2009). Twee oudere dames achter mij 
in de zaal waren het niet eens met de wijze waarop Hitler in deze film aan zijn 
eind komt. Ze fluisterden: “Wat een slechte film. Zo is het toch helemaal niet 
gegaan?” “Nee. Dat dacht ik ook. Maar ik ga nu twijfelen”. Verwarring en twijfel 
als reactie op de hapklare brokken. 
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Ik wil kijken naar het 
verleden als een 
muur die bestaat uit 
verschillende lagen; 
die we opbouwen, 
mooier maken, 
afbreken en weer 
vergeten. Of juist 
niet. Wat weten we? 
Wat willen we wel en 
niet weten. Wat 
denken we te weten? 
Wat doet ons 
twijfelen?  
 
 
"Dat is de denkbeeldige muur waar ik tegenaan loop", zegt van den Berg. "Het 
eigen beperkte denken".  
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