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door Wiel Kusters
Wiel Kusters (Kerkrade, 1947) is dichter en hoogleraar algemene letterkunde aan de
Universiteit Maastricht. Recentste dichtbundel: Zielverstand (Amsterdam, Querido,
2008). Najaar 2008 verschijnt: Koolhaas’ dieren. Over de biologie van een schrijver. Hij
werkt aan een biografie van de dichter Pierre Kemp.

Redding
voor Willem Barnard
‘Hierheen, Lazarus!’ zei je
dat Hij zei, als je de taal
haar uitkomst gunde
en heel haar aanvankelijkheid.
Dat er licht zij, denk ik.
Dat bracht meer drama
in het spel dan welke voorhang
ooit verdragen kan.
Redding. ‘Hierheen, hierheen!’
Zo dus het leven, als een plaats
waar zelfs het sterven veilig is.
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