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No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the
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Ramona Maramis

Vrijheid
U mag twijfelen tijdens het lezen ervan (aan alles en iedereen).
Of vastberaden het leven voortzetten als u het uitgelezen heeft.
U kunt het openslaan om te ontdekken. Of wegleggen wanneer de
inhoud choqueert.
U kunt het zelfs verbranden (let wel op dat uw omgeving de handeling
als confronterend kan ervaren). Maar het mag hoor.
Stapelen ter isolatie is ook een optie.
Gaat u vooral in discussie als het onderwerp vraagtekens achterlaat.
Of organiseer een koffieavond over dat thema.
Met de wetenschap dat uw buurman weerstand biedt (want hij leest ook).
Maar we vermoorden elkaar niet. Punt uit.

Ramona Maramis (Haarlem, 1968) is cdv-huisdichter en schrijft voor elk cdv-nummer
een gedicht naar aanleiding van het thema. Zij debuteerde in 2001 met Duckstad aan de
Amstel bij uitgeverij Vassallucci. Haar gedichten verschenen in onder meer de bloem
lezing 10 jaar Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze is commissielid van de
cda-gemeenteraadsfractie in Delft.
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