
 

 

Ik ben een feest 
Later als ik dood ben 
lig ik onder de grond 
Hele hordes maden en wormen 
heten me welkom en 
drommen om me heen 
Ik word een feest 
‘Smakelijk eten!’ 
 
‘Heeft u de handen al geproefd? 
en de armen?  
en de darmen?’ 
‘Lekker vel!’ 
‘Malse vingers, zeg dat wel.’ 
‘Voortreffelijke linkervoet!’ 
De lippen zijn om af te likken 
en de wangen, zalig zoet.’ 
‘Ook de lever – heel apart - 
kan ik van harte aanbevelen 
en de milt, heerlijk mild, 
alleen de botjes, mij te hard. 
 
’Na het toetje (oorlelvel)  
zuchten ze voldaan 
en wrijven over hun buikjes 
‘Heerlijk gegeten.’ 
‘Geweldig feest.’ 
En ik? Ik knik, 
ik kan het weten 
Ik ben er geweest 
  



 

 

Rivivere 

Al steel je al mijn lucht 
ik hou mijn adem in 
 
Al laat je me achter in het bos 
ik zal rennen met de wolven 
 
Al hak je al mijn armen af 
ze groeien terug in goud 
 
Al gooi je mij vannacht in zee 
ik zal dansen op de golven 
 
Ik zal aanspoelen, wortelschieten,  
nesten bouwen, webben weven 
ik zal hebben, ik zal geven, 
ik zal overleven 



 

 

Corona – april 2020 

Ze zeggen dat je een kroon hebt, 
maar wat voor koning ben je dan? 
Koning van de grap? Nou, iedereen zag 
hem al aankomen. Toch sloeg ie in als een bom 
 
Wat ik al vaak had geprobeerd 
met hakkelende telefoontjes 
(Hallo, met mijn moeder... Mijn zoon is stuk... eh... zijn fiets is ziek) 
lukte jou – bam! – in één keer, en honderd keer beter: 
alle dagen niet naar school! 
 
Laat naar bed, uitslapen, lekker boeien, tijd zat, 
uren gamen, mam die toch niet oplet, 
een meester die je weg kan klikken, zo’n goeie  
hebben wij nog niet gehad 
 
Maar de dagen plakken aan elkaar als kauwgom 
Dat gamen komt mijn neus uit,  
en opa durft niet meer te komen 
dus wat sta je stom te lachen? 
ik zeg: kappen nou 
 
Laat me weer naar school gaan, please 
ik mis mijn tafel bij het raam, de meester, zelfs Pepijn en Bram 
Hun gejouw en flauwe geintjes 
zijn nog altijd beter dan die uitgekauwde,  
zieke grap van jou 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gedichten door Simon van der Geest 
Expositie Rivivere, Erfgoedcentrum De Domijnen. 


