Bedankt voor het downloaden van dit artikel. De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij
Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een
bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever
worden gevraagd.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen
of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m
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verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130
KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse
regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting
Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the
publisher.
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Ramona Maramis

Buitenspel
Het is de privacywet die het verhindert
Onze hoop: de papieren vellen met veelkleurig krijt
Dat papier geen kader is, slechts een opstapje naar avontuur
In alles hopen wij op kinderen die durven de lijnen binnenstebuiten te
keren.
Wij hopen op kinderen die
blokkendozen, tablets en speeltoestellen als opzetje naar iets hogers
zien (en ver daarbuiten)
Want wij die dit lezen weten:
De onbevangenheid houdt op
binnen de vier muren van kantorigheid.
Daar waar creativiteit vloekt met bezuinigingsmaatregelen,
waar het echelon bang is voor out of the box toestanden.
De maatschappij vraagt nu eenmaal om andere dingen dan een plastic
hagedis.
Nog nooit zo de theorie van de Spelende Mens gekoesterd
Koester het als je het bent
Geef het mee
In de broodtrommels van uw kinderen
Koester ze.

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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