
Maria Quist schrijft in mei zort6 niurr 't Veqgeet-mij-nietje:

Lieve lotgenoten,

Graag voldoe ik aan het verzoek van 't Vergeet-mij-nietje om u iets te vertellen over MfiIIems tuin§e. Hoe het er

nu, na t7 jnt,voorstaat. Het is niet voor te stellen dat het al weer zo lang geleden is. Wllems leven en dood zijn

zo met mijn leven verwwen geraalrt, dat hij op de een of andere manier altijd in mij aanwezig is, de jaren tellen

niet meer. Aanv'dnkelijk had ik getroopt dat als ik erg mijn best zou doen, het verdriet op den duur zou verdwij-

nen en over zou gaan in dierbare herinneringen. Dat is niet gebeurd- Dierbare herinneringen zijn er ruimsctroots,

maar het verdriet zal er altijd zijn weet ik nu. Het is ectrter goed te dragen en ik ben dankbaar voor alles wat ge'

bleven en er bij gekomen is. Het leven neemt, maar geeft ook

'Willems tuintje bestaat nog steeds en is niet rcveel veranderd. De bomen en struiken zijn opgegroeid en worden,

volgers de rqels van de begfaafolaats, op ongeveer 16o meter gesnoeid- Het belangrijkste versctril is dat het mo-

numentje, r,rnaar ik in toos$ogAs over sprak, er inmiddels is gekomen. Nadat het boek geschreven was, kon ik
mijzelf ertoe brengen om er mee buig te gaan. We zoctrten contact met een beeldenmaker. Ik gaf aan zoals het in
mijn hoofd za! slaagde er ectrter niet in het over te brengen en besloot toen om het zelf te maken. Boetseerde de

vorm in klei en liet het in brons gieten. Het boetseren beviel zo goed dat ik op les ben gegaan en inmiddels o.a

diverse fragmenten uit Troostvogels letterlijk heb 'verbeeld. Het monumen§e staat op een houten voet en is be'

groeid geraakt met ldimop. De tekst zoals in Troostvogels vermeld staat er op, wenals \Mllerrs geboorte en

sterfdatum (zie: www.troostvogels.nl bronzen beelden). Na ruim adrt jaar kon ik die laaBte datum onder ogen

zien en neersch{iven.
Nog steeds volop bloeiende bloemen rondom\Mllerrl zij het minder uitbundig dan de eerstejarul toen ik al mijn

liefde en verdriet in bloemen vertaalde. Narcissen en laokussen zijn inmiddels (bqin rnei) uitgebloeid, vergeet-

mij-nietjes en violen trekken nu de aandacht. Eind deze week plant ik het ldeurrijke zonrergoed- De rode Íozen en

depaarse clernatis staaninblad. Hetzou missctrienwatingetogener moeten allemaal, rnaarikhounueenmaal

van kleur, het gaat vanzelf. Ook dit jaar pimpelmezen in het vogelho§e, gisteren tien piepldeine ei§es en twee

maal een nest met jonge winterkonin\fes in de struiken. Er komen nog regelmatig ÍrrcÍtsen die op de bank zitten,

de gedictrten lezen, mijmeren over Willem of hun eigen overleden dierbaren en soÍns en boodsóap achterlaten

waar ik op mijn bzurt weer troost uit puL

Tien jaar geleden zijn we verhuisd naar een huisje in het bos zo kilometer verderop en een grmt deel rian dezt
merwonenwein Franldjk Alsikin Nederlandben, komiker elkeweekenmetgrootgenoqenrrnakikhetzo
mooi mogelijb niet alleenvoorffilem maar ookvoor debezoekers. Het lukt niet altij{ somsbenikzes weken

actrtereen weg, er zijn slakken, perioden zonder regen en uitgebloeide bloemen Sinds een paàr jaar is er hulp

voor het zr aÍe rnrerk en zijn er dierbare wienden die bij de grootste droogte water geven. \Mllems tuin§e is niet

meer weg te denken uit mijn lwen. Zo pradrtig hoe ldeine zaadjes zich ontwild<elen tot kleurige en geurende

kunstwerken. Het is rijk en troostend.

Lieve menserl rnn harte hoop ik dat bloemen, vogels en alle moois dat de natuur ons te bieden heeft, ooku

enigszins vermogen te troosten bij het grote verdriet over het allerliefste wat van ons is weggenomen.

l\{aria
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Kindtoch, mijnkind...

rc stil op diewittetafel.

Benzineludrt en glassplinters.

Je mooie ogen kelrcn

langs mij heen

indevene,leeg.

Onder mijnhanden,

enlid§aren

wnmij verwijderd"

Mjn kin{ mijn kind ...

Diepe tederheid en

grenzclozeweemoed.

Danlöaar

datje niet geleden had,

jemmiekopje

grotendeels onbesdradigd.

Ikstneelde jehanden,

vmrzidttig

jeharcrl jegezi&t

Mjn hoofd op je warme buik

Mjn kind, mijn kind ...

Uit'Trmstvogels'
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