
Exposities:
Galerie Sophie (s)   Den Haag    april 2000
Galerie Hüsstege   Den Bosch   juni 2000
Quartair    Den Haag    september 2000
Arti et Industriea   Den Haag    oktober 2000
Archipel    Apeldoorn   december 2000

Recensies:
Gelderlander   30-11-2000   Archipel
Prov. Zeeuwse Courant   25-09-2000  Kunstopdracht Zierikzee
Haagse Courant   22-09-2000  Galerie Sophie, B. Hesse
Volkskrant   21-09-2000  Haagse Rondgang
Haagse Courant   26-08-2000  algemeen
Prov. Zeeuwse Courant  14-04-2000  Kunstopdracht Zierikzee
Haagse Courant   14-04-2000  Galerie Sophie, R. Ottenhof
Uitpost Den Haag   01-04-2000  Peter Cleutjens Award
Haags Werk   01-02-2000  Haagse Rondgang

Uitgaves:
Kunstveiling Quartair  catalogus   oktober 2000
Galerie Hüsstege 30 jaar  catalogus   juni 2000 

Organisatie:
Galerie Sophie   Den Haag   maart '00 – juli '01 
Haagse Rondgang   Den Haag   maart '98 - jan. '00 
Peter Cleutjens Award  Den Haag    mei '98 – maart '03

Opdrachten:
Schetsopdracht kunst gemeentehuis Zierikzee   maart 2000
Schetsopdracht kunst gemeentehuis Diemen   oktober 2000

Subsidies:
Fonds RO    01-08-2000  algemeen

Prijzen:
Peter Cleutjens Award  Den Haag   april 2000 

Special invitations: 
Glow in the dark   475 stuks   april 2000

Collectie:
Badeendje    Artotheek Breda  oktober 2000

Buro Empty (olieverf op doek 20x20 cm 1999)

Ramon Ottenhof



Den Haag, 23-07-2000

Betreft: Lid steunfonds

Beste Jane,

Hiermee wil ik je vragen lid te worden van het "Steunfonds Ramon Ottenhof".

Vanaf 1 januari 1995 heeft mijn vriendin Elvira Sikkink in mijn onderhoud voorzien, daardoor 
was ik geheel vrij om mij bezig te houden met schilderen en beeldhouwen. Ook had ik tijd voor 
het organiseren van exposities (o.a. in de Grote Kerk te Den Haag en in verschillende kunstenaars-
initiatieven) en andere activiteiten, zoals de Haagse Rondgang en de Peter Cleutjens Award.

Op 1 juli 2000 is aan deze situatie een eind gekomen. Na meer dan vijf jaar vindt zij terecht dat 
zij niet meer alleen verantwoordelijk hoeft te zijn voor het inbrengen van de inkomsten. 
Voor mij echter is schilderen en beeldhouwen de beste bijdrage die ik aan de maatschappij kan 
leveren, daarbij denk ik dat ik mij in een andere (betaalde) baan snel ongelukkig zal voelen.

Om hieraan te ontsnappen, ben ik op zoek naar  ± 200 mensen die mij financieel willen onder-
steunen met een bedrag van 100 gulden. De redenatie hierachter is dat voor de meeste mensen 
100 gulden niet zo'n heel groot bedrag is, maar dat het mij in staat stelt om verder te gaan met 
schilderen en beeldhouwen.

Voor deze 100 gulden per jaar word je lid van het "Steunfonds Ramon Ottenhof". Dat houdt in dat je 
jaarlijks een kunstwerk(je) (oplage 200) thuis ontvangt. Daarnaast ontvang je als welkomsgeschenk 
een kleine catalogus. Verder word je op de hoogte gehouden van exposities en andere activiteiten.

Als je mee wilt doen met dit fonds, maak dan 100 gulden (meer mag ook) over op het gironummer 
t.n.v. R.E. Ottenhof, Den Haag, o.v.v. Steunfonds. Het kunstwerkje en welkomsgeschenk worden je 
dan zo snel mogelijk toegestuurd. Voor meer informatie en/of atelier bezoek ben ik te bereiken op 
onderstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Ramon Ottenhof

Ramon en Elvira



Den Haag, 05-08-2000

Betreft: Lid steunfonds

Beste Marlon,
           
Hiermee wil ik je hartelijk danken dat je lid bent geworden van het steunfonds.
Dankzij o.a. jouw bijdrage is het voor mij makkelijker om door te gaan met schilderen en 
beeldhouwen. Ik ben je daar zeer erkentelijk voor. Bij deze brief zijn ingesloten het kunstwerkje 
en de catalogus. Ik hoop dat ze je bevallen. Mocht je nog vragen hebben of wil je een keer 
langskomen op mijn atelier dan ben je natuurlijk van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Ramon Ottenhof

Fonds (wegtape op plastic, 15 x 15 cm, fondsgeschenk 2000)



Den Haag, 21-12-2000

Betreft: Lid fonds (brief 3).

Beste Frank,

In juli van dit jaar heb ik ± 400 mensen gevraagd of zij lid wilden worden van een fonds wat mij in 
staat stelt door te kunnen gaan met schilderen en beeldhouwen. Als tegenprestatie beloofde ik de 
mensen, die lid zouden worden, op de hoogte te houden van mijn activiteiten. Vandaar deze brief.

De actie zelf: Van de 400 gevraagde mensen zijn er in totaal 47 lid geworden van het fonds. Deze 47 
mensen hebben in totaal een bedrag overgemaakt van ƒ 5850,-. Weliswaar zijn dit niet de gewenste 
200 mensen, maar dit bedrag is voor mij genoeg om ongeveer vijf maanden van te leven. Tezamen 
met de inkomsten uit verkoop van werk en een schetsopdracht kan ik hiermee vooruit tot juni 2001. 
Ik vind de actie dus geslaagd.

Tentoonstellingen: A.s. zomer (24 juni-16 september 2001) doe ik mee aan de zomertentoonstelling 
van Galerie Hüsstege in Den Bosch, één werk, maar wel een groot beeld. Bij die expositie komt ook 
een catalogus uit. Op 20 september 2001 heb ik een expositie in Galerie de Valk in Harlingen met drie 
andere kunstenaars uit Den Haag, deze duurt tot 4 november. Daarnaast heb ik waarschijnlijk vanaf 
maart bij de twee boven genoemde galeries en Galerie Maas in Rotterdam werk in stock, d.w.z. werk 
wat daar permanent voor verkoop aanwezig is.

Schilderen: Op dit moment ben ik bezig met een serie op glas geschilderde gezichten. De gezichten 
worden geschilderd met "window Paint", een verf die in een soort dik plastic laagje opdroogd. 
Er ontstaat dan een structuur zoals bij gebrandschilderde ramen. De afbeeldingen hebben tot nu toe 
steeds twee gezichten, waarmee ik iets wil zeggen over het gevoel dat twee mensen kunnen delen; 
om concreter te zijn het gevoel dat Elvira en ik op enig moment gedeeld hebben. Het glas is 
natuurlijk van twee kanten te bekijken, dus goed geschikt om voor het raam te hangen.

Polyester giethars: Sinds 1999 ben ik bezig objecten in te gieten in blokken polyester giethars. 
Tot nu toe was dat voornamelijk speelgoed (een badeendje, nijntje, jeu du boules). Een aantal van 
deze objecten ga ik nu in kleine oplages maken om ze iets goedkoper te kunnen verkopen. Daarnaast 
ben ik nog van plan om een serie van 300 verschillende waterpistooltjes én een serie van 50 glossy-
magazines in te gieten. De objecten die ik ingiet, zijn meestal wegwerpprodukten. Door ze in te 
gieten, wil ik laten zien dat je er ook op een andere manier naar kunt kijken. Ik wil als het ware het 
goddelijke in het object naar boven halen en het daarmee gelijk zijn onschuld teruggeven. 
De schoonheid laten zien van een badeendje, een waterpistooltje of een jeu de boulesspel en
 zo het stuk speelgoed transformeren van wegwerpartikel naar een modern icoon.

Verkoop en opdrachten: Deze herfst redelijk verkocht t.w. twee giethars objecten, waarvan één
aan de artotheek in Breda, én twee schilderijen. Voor de gemeente Diemen ben ik bezig met een
schetsopdracht voor een kunstwerk in de hal van het gemeentehuis. De presentatie hiervan vindt 
plaats op 6 februari. Binnen een maand hoor ik dan of ik die opdracht krijg.Cristal Clear 1 t/m 2 (cristal clear op karton, 42 x 65 cm, 2000)



Peter Cleutjens Award: Op 26 november was er weer een uitreiking van de Peter Cleutjens Award. 
Voor diegene die deze prijs niet kennen: de PCA is de prijs voor de beste presentatie tijdens de 
Haagse Rondgang (een rondgang langs verschillende galeries en kunstenaarsinitiatieven in Den 
Haag, 5x per jaar). Mijn taak is het om de juryleden uit te nodigen en ze rond te rijden langs de 
verschillende deelnemers. Van tevoren zag ik hier behoorlijk tegen op, maar de juryleden (Mabel 
Hoogendonk, Sacha Bronwasser en Lotte Menkman) bleken aangenaam en enthousiast gezelschap, 
zodat het een leuke middag werd. De volgende uitreiking is waarschijnlijk 24 juni.

Internet: Naast alle andere bezigheden probeer ik het voor elkaar te krijgen om mijn eigen website 
op te starten. Tot nu toe is dat nog niet gelukt, maar voor de zomer hoop ik dat ik zover ben. Ook 
ben ik bezig met het maken van een E-mail-bestand, zodat ik mensen op een goedkope manier op de 
hoogte kan houden van exposities e.d.. Wil je opgenomen worden in dit bestand of weet je andere 
mensen die intresse hebben, mail dan even een berichtje naar ramon@ottenhof.com.

Dit is zo'n beetje het nieuws van de laatste tijd. Ik hoop in het voorjaar weer een nieuwe brief te 
schrijven. De beste wensen voor 2001.

Groeten,

Ramon Ottenhof

Nijntje, Waterpistool  (polyester giethars, h. resp. 23 cm, 13 cm, 2000)



Eendje, Clown (polyester giethars, h. resp. 13 cm, 20 cm, 2000) 3 mannetjes, Sing-a-long (polyester giethars, h. resp. 14 cm, 25 cm, 2000)



Exposities:
M3 Real Estate   Den Haag    januari 2001 
Stroom Den Haag   Den Haag   februari 2001 
Luxus    Den Haag   april 2001 
Trinité    Mijdrecht    mei 2001 
Galerie Hüsstege   Den Bosch   juni 2001
Galerie de Valk   Harlingen   september 2001
Luxus    Den Haag    september 2001

Recensies: 
Leeuwarder Courant   15-09-2001   Galerie de Valk
Mag. AVRO kunsttribune  01-08-2001   Haagse Rondgang 
Art-nl    01-06-2001   Galerie Hüsstege
Volkskrant   02-05-2001  Haagse Rondgang
Haagse Courant   28-02-2001   Galerie Sophie, B. Tamminga 
Touch    28-02-2001   Salva Mea
Haagse Courant   26-02-2001   Haagse Rondgang

Uitgaves:
Galerie Hüsstege   catalogus   juni 2001
Archipel 00   catalogus   maart 2001

Organisatie:
Galerie Sophie   Den Haag    maart '00 – juli '01 
Adviseur Haagse Rondgang  Den Haag    juni '01 - maart '03
Peter Cleutjens Award  Den Haag    mei '98 – maart '03

Subsidies:
Fonds RO    01-07-2001   algemeen
Stroom Den Haag   01-06-2001   stimuleringssubsidie

Cristal Clear 3 t/m 10 (cristal clear op karton, 42 x 65 cm, 2000)

Ramon Ottenhof



Den Haag, 05-04-2001

Betreft: fonds (brief 4).

Beste Mabel,

Het is tijd voor de volgende nieuwsbrief, met hierin weer allerlei informatie over mijn bestaan als 
kunstenaar. Veel leesplezier.

Schilderen: In de vorige brief schreef ik dat ik bezig was met het schilderen van gezichten op glas 
met "crystal clear", een speciaal soort glasverf die opdroogt in een doorzichtig plastic laagje. 
Deze verf bleek echter maar voor een periode van vijf jaar licht-echt te zijn. Omdat de verf echter 
van die mooie resultaten geeft, heb ik besloten er toch een serie van 25 van te maken. In plaats 
van op glas plak ik het plastic laagje nu op wit karton. Deze schilderijen zijn dus na verkoop maar 
beperkt houdbaar. Tot die tijd bewaar ik ze in het donker.

Polyester giethars: Het ingieten van de verschillende giethars objecten schiet goed op. Naast een 
aantal speelgoedartikelen in oplage (Nijntje, badeendje, waterpistooltje) giet ik ook foam-speeltegels 
in, waarop staan afgebeeld letters en cijfers. Bij de geboorte van een kind met bijvoorbeeld de naam 
"Marco" kan je dan als cadeautje de letter "M" geven. Of bij een 5 jarig huwelijksfeest, het cijfer "5". 
Het geheel blijft natuurlijk wel artistiek verantwoord. Ook het ingieten van de verschillende glossy-
magazines gaat voorspoedig. Ik heb er nu 16 ingegoten. In een subsidie-aanvraag schreef ik daar het 
volgende over: "De mooie vrouw voorop de glossy dient als lokroep voor de aankoop, maar naar 
verloop van tijd is haar glans verdwenen en moet er een nieuw exemplaar worden aangeschaft. 
Een oude glossy is niet interessant. Juist omdat ze nieuw is, lokt ze. Door dit proces stil te zetten, de 
glossy in te gieten en aan de muur te hangen, wordt dit mechanisme doorbroken. De vrouw voorop 
is geen goedkope lokroep tot aanschaf van een glossy-magazine meer, maar is getransformeerd in 
een portret van een mooie vrouw. Ze heeft daarmee haar onschuld terug en wordt op die manier een 
eigentijds heiligenbeeld, een icoon. Met een serie van 70 verschillende magazines wil ik dit duidelijk 
maken.". De subsidie heb ik overigens niet gekregen.

Tentoonstellingen: 24 juni-16 september 2001: de zomertentoonstelling van Galerie Hüsstege in 
Den Bosch, één beeld van mij. Bij die expositie komt ook een catalogus uit. 
20 september-4 november 2001: groepsexpositie Galerie de Valk in Harlingen met drie andere 
kunstenaars uit Den Haag. Bijna had ik samen met twee andere kunstenaars nog een expositie bij 
Galerie Anderwerleld/Katuin (Groningen). De galeriehouder was in eerste instantie erg enthousiast 
over mijn gietharsobjecten. Later zag hij er toch vanaf, omdat hij de verbinding met mijn 
schilderijen niet zag en dat niet aan zijn klanten kon uitleggen.

Verkoop en opdrachten: De opdracht voor een kunstwerk in het gemeentehuis in Diemen waarvoor 
ik een schets mocht maken, is naar iemand anders gegaan. Mijn idee was om in de gemeente Diemen 
duizend mensen te filmen. Deze mensen moesten dan één minuut, zwijgend, in de camera kijken. 
In het gemeentehuis zouden er dan een aantal videoschermen komen waarop de burgers dan 
permanent,  één voor één, te zien zouden zijn. Helaas ging dit niet door.Glossy-magazine 1 t/m 9 (polyester giethars, ±35 x 25 cm, 2001)



Privé: Ook al heb ik er zelf voor gekozen en zou ik niets anders willen doen, het bestaan als 
(armlastig) kunstenaar drukt soms toch zwaar op mij. Naast de moeilijkheden van beroepsmatige 
aard (het schilderen en beeldhouwen zelf en de vraagstukken die ik daarin tegenkom) zijn er tal van 
andere zaken die mijn aandacht vragen. Problemen met geld, atelierruimte, opslag van beelden, 
werkritme en het promoten en verkopen van mijn eigen werk zijn allemaal aspecten die meespelen 
bij het opbouwen van een kunstenaarspraktijk. Alles bij elkaar is mij dat soms iets te veel en zou ik 
willen dat ik mij meer en rustiger met het scheppende gedeelte bezig kon houden. Daarnaast merk ik 
dat ik de neiging heb door al die zorgen op een bepaalde manier harder en cynischer te worden, 
hoewel ik probeer dat te voorkomen. Het bestaan van het fonds is wat dat betreft voor mij een steun 
in de rug.

Galerie Sophie: Galerie Sophie is een expositieruimte, gelegen in het centrum van Den Haag.
Hier organiseer ik sinds een jaar samen met Frans van der Steen tentoonstellingen. In april en mei 
gaat deze tijdelijk dicht wegens verbouwing. Zondag 24 juni tijdens de Haagse Rondgang gaan we 
weer open.

Peter Cleutjens Award: op 24 juni is er weer een nieuw uitreiking van de Peter Cleutjens Award. 
Dit keer bestaat de jury uit Sandra Smallenburg (kunstrecensent NRC-Handelsblad), Wim van 
Krimpen (directeur Gemeentemuseum Den Haag) en Piet de Jonge (hoofdconservator moderne 
kunst Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam). De prijsuitreiking is bij Stroom Den Haag op 
het Spui.

Website: Nog steeds ben ik regelmatig bezig met mijn website. Ik had gehoopt hem voor deze brief 
af te hebben, zodat ik in de brief kon verwijzen naar de website. De tekst zou dan aangevuld kunnen 
worden met plaatjes, wat het geheel meer aanschouwelijk zou maken. Het is echter nog niet zover. 
In juni hoop ik wel klaar te zijn, maar vooral het inscannen van de plaatjes kost veel tijd.

Dit is het nieuws voor nu. In juni komt de volgende brief.

Groeten,

Ramon Ottenhof

Uitreiking Peter Cleutjens Award 24 juni 2001



Den Haag, 10-06-2001

Betreft: fonds (brief 5).

Beste Eric,

Na mijn vorige ietwat sombere brief, nu één met veel positief nieuws.

Privé: Allereerst ben ik net terug van een vakantie van drie weken in Noord-Frankrijk. Samen met 
Elvira heerlijk genoten van de rust die daar heerst, alleen afgewisseld met een kort bezoek aan het 
Centre Pompidou (een Pop-Art tentoonstelling) in Parijs (www.centrepompidou.fr).

Fonds: Daarnaast is er een jaar voorbij sinds de oprichting van het fonds. Dat betekent dus dat ik 
het een jaar heb gered zonder een reguliere baan. Het betekent ook dat het weer tijd is om een 
nieuwe betaling van ƒ 100,- te vragen. In retour daarvoor krijg je weer een nieuw kunstwerkje. 
Het kunstwerkje zal dit keer bestaan uit een object in polyester giethars. Het afgelopen jaar heb ik 
met veel plezier de brieven geschreven en het kunstwerkje vervaardigd. Ik hoop dat je ze ook met 
plezier hebt ontvangen en dat je lid wilt blijven van het fonds. Mocht je daar geen behoefte aan
hebben zou je het dan even willen laten weten?  Verontschuldigingen zijn niet nodig. 

Website: Mijn website is eindelijk af. Met wat geluk heb ik beslag kunnen leggen op de 
domeinnaam www.ottenhof.com. Deze was in gebruik bij restaurant 't Ottenhof uit Ootmarsum 
maar die zijn verhuisd en heten nu de Weemhof. Na een heuze biedingsstrijd met gereedschap-
winkel 't Ottenhof ook uit Ootmarsum (geen idee of die echt bestaat) was de eigenaar bereid om 
de naam voor ƒ 200,- aan mij over te dragen. Op de website is een overzicht van mijn werk en mijn 
andere activiteiten te zien.

Polyester giethars: Omdat Elvira last had van de dampen van de giethars die overal in huis 
hingen, is de produktie van ingegoten glossy-magazines enigszins vertraagd. De gietruimte heb
 ik inmiddels helemaal naar zolder verplaatst, in de hoop dat het niet naar beneden trekt. Tijdens 
mijn vakantie heb ik trouwens nog verschillende magazines kunnen verzamelen die niet in 
Nederland te koop zijn. Ook ben ik bezig met een uitnodiging in polyester voor mijn volgende  
expositie. De oplage is ongeveer 800, dus dat duurt wel even voor ik die af heb.

Tentoonstellingen: 24 juni-16 september 2001: de zomertentoonstelling van Galerie Hüsstege in 
Den Bosch, één beeld van mij. Bij die expositie komt ook een catalogus uit. Daarnaast is in het blad 
Art-nl een foto van het beeld geplaatst dat op de tentoonstelling komt te staan.  20 september-4 
november 2001: groepsexpositie Galerie de Valk in Harlingen met drie andere kunstenaars uit Den 
Haag.

Schilderen: De cristal clear schilderijen die ik in de vorige brief beschreef, zijn inmiddels tentoon-
gesteld bij de opening van het nieuwe kantoor van Trinité Automatisering in Mijdrecht. Hierop 
veel positieve reacties gekregen.Zonnebloemen (ijzer, h. 180 cm, 1997)



Verkoop en opdrachten: In april heb ik een opdracht gekregen voor het beschilderen van een 
kamerscherm. In plaats van het te beschilderen, heb ik het ingefreesd en daarna de groeven 
opgevuld met witte verf, zodat er een mooie bruin/witte compositie ontstond. Ook de opdrachtge-
ver was zeer tevreden. Daarnaast heb ik begin juni van Stroom Den Haag een stimuleringssubsidie 
gekregen voor het continueren van mijn artistieke werkzaamheden (www.stroom.nl).

Galerie Sophie: Galerie Sophie is weer open. Op 24 juni is er tijdens de Haagse Rondgang de ope-
ning van de expositie van Frans van der Steen. (www.haagserondgang.nl).

Peter Cleutjens Award: op 24 juni is er weer een nieuw uitreiking van de Peter Cleutjens Award. 
Op die dag ga ik de jury rondrijden in de nieuwe BMW-cabriolet van Marie-José. De jury bestaat
uit Sandra Smallenburg (kunstrecensent NRC-Handelsblad), Wim van Krimpen (directeur 
Gemeentemuseum Den Haag) en Piet de Jonge (hoofdconservator moderne kunst Museum 
Boijmans vanBeuningen, Rotterdam). De prijsuitreiking is bij Stroom Den Haag op het Spui.
 
Dit was het. De volgende brief komt als het goed is in september samen met het kunstwerkje.
Een fijne zomer toegewenst.

Doeg,

Ramon Ottenhof

Kamerscherm (verf op hout, 240 x 200 cm, 2001)



Den Haag, 10-09-2001

Betreft: fonds (brief 6).

Beste Amalia,

Hier de eerste brief van het tweede jaar.

Fonds: De respons dit jaar was weer naar tevredenheid. Weliswaar heb ik wat mensen nagebeld of ze nog 
lid wilden blijven. Maar in het algemeen hebben er weinig mensen afgezegd (4) en zijn er ook weer een aan-
tal nieuwe bijgekomen (12). Het is nog niet genoeg om er het hele jaar van te leven, maar het geeft mij wel 
een goede steun om verder te gaan; dankzij het fonds heb ik ongeveer vijf maanden geen financiële zorgen. 
Bedankt dus voor je bijdrage. Voor de nieuwkomers: als je de eerdere brieven wilt lezen, dan kun je deze 
vinden op mijn website, maar eventueel ook nabestellen.

Tandpasta: Als het goed is, heb je het kunstwerkje 2001 ontvangen of wordt het binnenkort thuis bezorgd. 
De tube tandpasta in giethars laat volgens mij zien dat ook iets wat geen waarde meer heeft, dat zowel let-
terlijk als economisch is uitgeknepen, toch nog een hoop schoonheid kan bezitten. Als het geïsoleerd en 
geconserveerd wordt dan komt die schoonheid extra naar voren. Los zwevend in de polyesterruimte groeit 
die tube uit tot een symbool van reinheid. Ik hoop dat je het mooi vindt. O ja, de dop hoort onder en het 
object kan niet tegen de zon.

Weserbergland: Samen met Elvira ben ik in juli anderhalve week op vakantie geweest in Duitsland. Tijdens 
deze vakantie heb ik iedere dag een tekening gemaakt. Het resultaat heb ik, voorzien van commentaar en 
exclusief voor fondsleden, op de website gezet. Om de tekeningen te kunnen bekijken, heb je het wacht-
woord Weserbergland nodig. 

Polyester giethars: Het maken van de giethars objecten gaat op het moment voorspoedig. Vooral het 
produktieproces krijg ik steeds beter onder de knie. Naast de glossy-magazines (30 klaar) ben ik nog bezig 
met de 800 uitnodigingen en een serie van printplaten uit computer- en geluidsapparatuur. Ook giet ik 
regelmatig candlelightpockets in (10 klaar). Voor in de toekomst in te gieten, verzamel ik nu vast poppen-
kastpoppen. Deze worden vanwege de pvc in het plastic niet meer verkocht in 
speelgoedwinkels dus koop ik ze tweedehands.

Schilderen: In een poging om, qua felheid van de kleuren, in de buurt te komen van de Cristal Clear schil-
derijen, ben ik gaan schilderen met fluoriserende acrylverf. Het voordeel daarvan is dat acrylverf langer 
licht-echt is. Hoewel het resultaat niet overeenkomt, vind ik de schilderijen wel geslaagd. Het zijn schilde-
rijen geworden met steeds een zwarte achtergrond waar een kleur doorheen 
schemert. Hieruit springen dan de felle fluoriserende kleuren naar voren.

Keramiek: In augustus heb ik, samen met Elvira, anderhalve week op het huis van Norman & Florentien 
gepast. Bij het huis is een grote werkplaats met keramiekoven. Hier heb ik zes koppen van klei gemaakt. Die 
wil ik goudglazuren en dan beplakken met tegeltjes waarop kobaltblauwe afbeeldi gen staan geschilderd. 
De tegeltjes samen geven dan het idee dat de kop een helm op heeft. Iedere kop heeft eigen afbeeldingen, 
zoals mensen, muzikanten, idyllische buitenhuizen, bootjes en watervogels. Het zijn als het ware zes strij-
ders die vechten voor wat erop hun helm staat afgebeeld. De klei moet eerst een maand drogen, zodat ik er 
pas half september mee verder kan gaan.

Tube (polyester giethars, h. 20 cm, fondsgeschenk 2001)



Galerie Sophie: Galerie Sophie is nu voorgoed gesloten. De eigenaar (en mede-initiatiefnemer) 
heeft de expositieruimte verhuurd aan een groepje vormgevers. Dat betekent dat ik, voor het eerst 
in zes jaar, geen kunstenaarsinitiatief meer beheer. Na de Ooievaar, 1646, het Gele Concept, Hot Red 
International, Hotel Den Haag en Galerie Sophie is het nu dus even stil. Misschien dat ik in de loop 
van het jaar wel weer een nieuwe ruimte opstart, maar dat is nog onzeker. Als nevenactiviteit 
organiseer ik nog wel de Peter Cleutjens Award en ben ik adviseur van de Haagse Rondgang.

Verkoop en opdrachten: Deze zomer heb ik twee giethars objecten verkocht. Eén daarvan aan 
iemand die in Frankrijk in een adviesraad voor kunst-aankopen zit. Hij wil hun voorstellen een groot 
giethars object van mij aan te kopen. Ik hoop dat dat lukt. Daarnaast zijn er twee mensen op
atelier-bezoek geweest die interesse hebben in mijn schilderijen. In september komen ze terug.

Tentoonstellingen: 15 september-28 oktober 2001: groepsexpositie in Galerie de Valk in Harlingen 
met drie andere kunstenaars uit Den Haag (12 nieuwe schilderijen, giethars objecten en wat 
oudere beelden).

De volgende brief komt in december.Tot dan, een ruige herfst.

Groeten,

Ramon Ottenhof

Candlelight Pockets 4 t/m 7 (polyester giethars, 15 x 23 cm, 2001)



Fluoriscente 1 en 2 (acrylverf op doek, 50 x 60 cm, 2001) Fluoriscente 4 en 5 (acrylverf op doek, 50 x 60 cm, 2001)



Den Haag, 10-12-2001

Betreft: fonds (brief 7).

Beste Wim,

De tweede brief van het tweede fondsjaar bevat veel financieel nieuws. 
Daarnaast de gebruikelijke rubrieken: schilderen, polyester-giethars en keramiek. Veel leesplezier!

Financiën: Zo aan het eind van het jaar heb ik mijn financiën eens op een rijtje gezet. Vanwege het privé 
karakter heb ik getwijfeld of ik deze cijfers wel in de brief moest zetten. Ze geven, wat mij betreft, echter 
een goed inzicht in hoe ik door het leven schooier en hoe waardevol de bijdrage van het Fonds RO daar-
bij is. Daarom heb ik het toch gedaan.

Inkomsten verkoop en opdrachten  ƒ   6.582,- 
  ander werk   ƒ   2.376,-
  subsidie Stroom Den Haag ƒ   7.000,-
  Fonds RO   ƒ   7.911,-
  overdracht belastingvrije voet ƒ   3.473,-
      ------------- +
      ƒ 27.342,-
Uitgaven  materialen e.d.   ƒ 15.031,-
      ------------- -
Geld om van te leven    ƒ 12.311,-

Dit wil zeggen dat ik per maand ongeveer ƒ 1.025,- heb om van te leven. Hiervan gaat ƒ 675,- naar 
het gezamenlijke huishouden van Elvira en mij (eten, gas, electra, etc.). De rest à ƒ 350,- kan ik gebrui-
ken voor andere zaken (kleding, sport, biertjes, etc).

Fonds BKVB: Eén keer per jaar kun je als kunstenaar bij het fonds voor de Beeldende Kunst, 
Vormgeving en Bouwkunst een aanvraag doen voor een basisstipendium en/of een werkbeurs. Bij een 
werkbeurs krijg je ƒ 60.602,- voor de duur van één jaar, bij een basisstipendium krijg je ƒ 76.028,- te 
verdelen over twee jaar. Om een beurs te kunnen krijgen, is het de bedoeling dat je een aanvraag indient 
waarin je over je werk, motivatie en plannen vertelt. De aanvraag moet worden ondersteund met beeld-
materiaal (20 dia's) van je eigen werk. Tot nu toe heb ik nog geen beurs van het fonds BKVB gekregen. 
Los daarvan vind ik het vreemd dat je op basis van 20 dia's zo'n bedrag überhaupt zou 
kunnen krijgen, temeer daar kunstwerken op foto's meestal toch anders overkomen dan in het echt. Dit 
jaar heb ik mijn aanvraag voor een werkbeurs alleen toegespitst op het werken met polyester-
giethars.

Schilderen: Op dit moment ben ik bezig met oude blauwe vloertegels. Hierin frees  ik de gezichten met 
behulp van een dremel. De sleuven die hierbij ontstaan, vul ik op met een soort glitterzandsubstantie 
die je in allerlei kleuren kunt krijgen. Daarna schilder ik er nog met goudverf overheen. Het geheel 
wordt ingelijst in 38 aluminiumlijstjes die ik van Günther heb gekregen. Om je een idee te geven hoe het 
eruit ziet, heb ik in mijn vrije tijd een kerstkaartje voor je gemaakt. Diegene die overigens zijn/haar con-
tributie voor 2001 nog niet betaald heeft, vindt achterop de kerstkaart een €-teken.

Tegelkoppen (keramiek, h. ± 50 cm, 2001))



Polyester-giethars: In september heb ik een reproduktie van een schilderijtje uit  de
impressionistische tijd ingegoten in giethars. Het grappige was dat tot nu toe alle objecten, 
door ze in te gieten, van functie zijn veranderd. Bijvoorbeeld bij een waterpistooltje: dit was 
eerst een gebruiksvoorwerp, maar nadat het ingegoten is, wordt het iets om naar te kijken. 
Bij deze reproduktie is dat niet het geval. Het was iets om aan de muur te hangen en nadat het 
ingegoten is, is het nog steeds iets om aan de muur te hangen. Toch veranderd het doordat je 
het ingiet, alleen op een meer subtiele manier.

Keramiek: In november heb ik, opnieuw, tweeënhalve week op het huis van Norman en Florentien 
gepast. Dit keer ben ik mij te buiten gegaan aan een dino van ± 135 cm lang en ± 60 cm hoog. Die 
moet, net als mijn vorige beelden van keramiek, goud geglazuurd worden. Ik heb hem zo gemaakt 
dat hij ook als fontein aan de rand van een vijver geplaats kan worden. Het water spuit dan uit zijn 
bek. Daarnaast heb ik drie bijzettafeltjes van keramiek gekocht in de vorm van olifantjes. 
Deze olifantjes wil ik zilver glazuren. Voor bovenop de olifantjes heb ik drie mannetjes geboetseerd. 
De mannetjes worden goud. De kleuren geven niet alleen het onderscheid aan tussen het gedeelte 
dat ik heb gemaakt en wat niet, ze benadrukken ook wat ik met deze beelden wil zeggen. De beelden 
gaan over het je eigen maken van de eigenschappen van de olifant te weten: kracht, geduld en rust.

Peter Cleutjens Award: op 24 februari is er weer een nieuwe uitreiking van de Peter Cleutjens 
Award. Dit keer bestaat de jury uit Stijn Huijts (directeur, Museum Het Domein, Sittard), Han 
Steenbruggen (conservator beeldende kunst, Groninger Museum) en Ellen Leijser(kunstrecensent 
van het Algemeen Dagblad). De prijsuitreiking is bij Stroom Den Haag (toussaintkade).

Website: De website is uitgebreid met een heus 'guestbook'. Hier kun je als je wilt jouw mening 
geven over de site, mijn werk of de brieven. Dat commentaar wordt dan gelijk op de website 
geplaatst zodat iedereen het kan lezen. Anderen kunnen daar weer op reageren (www.ottenhof.com/
contact/viewguest.html).

Verkoop en opdrachten: Geen.

Tentoonstellingen: Geen.

Ondanks de magere financiële resultaten, heb ik het de laatste tijd wel naar mijn zin.
De volgende brief komt in het voorjaar. Gelukkig Nieuwjaar.

Groeten,

Ramon Ottenhof

Moulin Rouge (polyester giethars, 60 x 40 cm, 2001)



Exposities:
Stroom Den Haag   Den Haag   december 2002
Quartair    Den Haag   oktober 2002
Suite (s)    Den Haag   april 2002

Recensies:
Stroomjournaal   15-12-2002   de stand van zaken
BK Informatie   19-07-2002   Peter Cleutjens Award
NRC-Handelsblad   28-06-2002  Peter Cleutjens Award
Volkskrant   26-06-2002  Peter Cleutjens Award
Haagse Courant   24-06-2002  Peter Cleutjens Award
Haagse Courant   21-06-2002   Peter Cleutjens Award
Volkskrant   20-06-2002  Peter Cleutjens Award
NRC-Handelsblad   20-06-2002  Peter Cleutjens Award
Uitpost    01-06-2002  Peter Cleutjens Award
Haags Werk   01-06-2002  Peter Cleutjens Award
NRC-Handelsblad   31-05-2002   Suite
Haagse Courant   26-04-2002  Haagse Rondgang

Uitgaves:
Kunstveiling Quartair  catalogus   oktober 2002

Radio, tv & internet:
Radio 747    26-04-2002  Haagse Rondgang
TVWest    05-04-2002  de Batterij 
www.kunstbeeld.nl   26-06-2002  Peter Cleutjens Award

Organisatie:
Suite    Den Haag   maart '02 - maart '03
Adviseur Haagse Rondgang  Den Haag   juni '01 - maart '03
Peter Cleutjens Award  Den Haag   mei '98 – maart '03

Subsidies:
Fonds RO    01-07-2002   algemeen
Stroom Den Haag   01-06-2002  stimuleringssubsidie
Stroom Den Haag   26-04-2002  Peter Cleutjens Award

Cristal Clear 16 t/m 23 (cristal clear op karton, 42 x 55 cm, 2001)

Ramon Ottenhof



Den Haag, 20-01-2002

Betreft: fonds (brief 8).

Beste Theo,

Omdat ik eens wat anders wilde dan de gebruikelijke rubrieken, komt brief 8 wat sneller dan 
normaal en heeft maar één, alles omvattend, onderwerp: GOD.

In de westerse maatschappij van dit moment is hetgeen waarin je gelooft een privézaak. De oude 
collectieve christelijke godsdiensten hebben voor veel mensen afgedaan. Daar is weinig anders voor 
in de plaats gekomen. De meeste mensen lijken er niet over na te denken. Als je er naar vraagt, 
geloven veel mensen wel dat er iets bestaat, maar aan dat iets wordt vaak geen invulling gegeven. 
Laat staan dat het een bewuste leidraad is in het leven. Als het dat wel is, wordt er vaak niet met 
anderen over gepraat. Om daar verandering in te brengen, heb ik het Levend Genootschap opge-
richt. Dit genootschap wil de godsbeleving weer een meer centrale plaats binnen de maatschappij 
geven. Aangezien ik op dit moment het enige lid ben, begin ik met het formuleren van mijn visie 
over dit onderwerp.

Ik denk dat god (of beter het goddelijke) moet worden gezocht in het leven zelf.  Iedereen ziet het 
verschil tussen leven en dood. Op het moment dat er iemand dood gaat, zie je gelijk dat er iets sterft. 
Dat wat sterft (de ziel), is volgens mij het goddelijke. Het impliceert dat je het goddelijke alleen 
tijdens het leven kan ervaren. In die zin is het levende dus een component van het goddelijke.
Om bij het goddelijke te komen is het volgens mij echter niet genoeg om alleen maar te leven. Net zo 
belangrijk is het om je  leven te beleven. Dat wil zeggen dat je je bewust bent van wat je voelt. En ook 
dat je vanuit dat punt richting geeft aan je leven. 

Ik probeer dat op mijn manier te doen door te schilderen. Ik maak een stukje van mijn ziel zichtbaar 
op het doek en bekijk daarna hoe het eruit ziet. Elk schilderij is als het ware een moment van 
stilstaan om te kijken wat er in mij leeft. Ben ik me daar eenmaal van bewust, dan weet ik ook vaak 
de volgende stap in mijn leven te zetten. De zin die dit voor andere mensen kan hebben, is dat zij 
die geschilderde gevoelens kunnen herkennen en daar in hun leven hun voordeel mee kunnen doen. 
Iedereen kan zijn eigen methoden hebben om met het goddelijke in contact te komen, maar waar 
het volgens mij omgaat, is dat je regelmatig in je binnenste schouwt, om te zien wat daar leeft. Kort 
samengevat, zeg ik dus: Het leven is goddelijk, maar je ervaart het pas als je er stil bij staat!

Dit was in een notendop mijn visie over god. Een afbeelding van een bovennatuurlijke dino kun je 
vinden op www.ottenhof.com/pages/000/020/028.html. Ik hoop dat je het interessant vond. 
De volgende brief komt in maart/april.

Groeten,

Ramon Ottenhof

Dino (keramiek, h. 50 cm, 2001)



Forty reasons why life still could be nice, when you're feeling blue (zandpasta en goudverf op linoleum, 40 x 40 cm, 2002)



Den Haag, 20-03-2002

Betreft: fonds (brief 9).

Beste Maria,

Hier fondsbrief nr. 9. De afgelopen tijd ben ik vooral bezig geweest met organisatorische zaken. 
Naast veel schrijven en emailen, was ik vooral aan het bellen voor de Peter Cleutjens Award. Maar 
daarover straks meer.

Open atelier: Op zaterdag 13 april en zondag 14 april hou ik open atelier op de Zuidwal 50A. 
Van 1 tot 5 uur kunnen belangstellenden, onder het genot van een drankje, het aanwezige werk in 
mijn atelier komen bekijken. Tegelijkertijd is er in het kunstenaarsinitiatief Suite (Zuidwal 17) een 
tentoonstelling te zien met nieuw werk.

Keramiek: In brief 7 schreef ik dat ik bezig was met drie olifantjes (bijzettafeltjes). Inmiddels heeft 
de kudde zich uitgebreid tot 15 olifantjes. Ze zijn allen zilver, met op elk olifantje een mannetje van 
goud. Daarnaast heb ik een aantal kleine dino's gekleid. Eén en ander is te zien in Suite en tijdens het 
open atelier. Met een aantal beelden van keramiek probeer ik in 2003 deel nemen aan de 53° Concorso 
Internazionale della Ceramica d'Arte Contemporanea in Faenza (Italië). De bedoeling is dat je drie 
dia's van je werk instuurt. Aan de hand van deze dia's wordt door een commissie bepaald of je deel 
mag nemen. De winnaar krijgt € 26.000,-.

Schilderen: In brief 4 schreef ik over de problemen die ik had met cristal clear (een soort 
doorzichtige verf ). Vanwege de slechte licht-echtheid zou het niet langer dan vijf jaar meegaan.
Ik heb nu een spray gevonden die het werk beschermd tegen UV-straling. In mijn atelier heb ik met 
behulp van zonlicht en een UV-lamp een proef gedaan. Nu na drie maanden zijn de eerste resultaten 
goed. Het werk met de blauwe vloertegels (kerstkaartje) heb ik inmiddels afgerond. In plaats van 
veertig losse werkjes is het één samenhangend groot werk geworden. Onder de titel "Forty reasons 
why life still could be nice, when you're feeling blue" is het 13 en 14 april te zien in Suite. 

Suite (Zuidwal 17): Citaat uit het persbericht:
"Na de sluiting van Galerie Sophie (juli 2001) ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe ruimte.
 In maart 2002 is er weer een nieuwe ruimte beschikbaar gekomen. Als vervolg op de Ooievaar, 1646,
 het Gele Concept, Hot Red International, Hotel Den Haag en Galerie Sophie (door mij geïnitieerde 
kunstenaarsinitiatieven) leek Suite mij een toepasselijke naam. 

Suite (Zuidwal 17) is een plek waar kunstenaars de vrije hand krijgen om hun werk te tonen op de 
manier zoals zij dat willen. Dit geeft hen de mogelijkheid om meer dan gebruikelijk met hun werk 
te experimenteren. Doordat Suite onderdeel uit maakt van de Haagse Rondgang wordt er een 
geïnteresseerd publiek bereikt. Suite is klein en intiem, dit zal van invloed zijn op de presentatie 
van het werk. Suite legt zich toe op het exposeren van schilderkunst en in mindere mate op 
beeldhouwkunst. Om de 4 weken vindt er een nieuwe expositie plaats. Ikzelf bijt de spits af. 
Op 26 mei vindt de opening van de tentoonstelling van Günther Borst plaats en op 23 juni is er 
een expositie van Roeland Langendoen te zien."

Elifanti (keramiek, h. ±50 cm, 2002) 



Peter Cleutjens Award: Op 23 juni is er weer een PCA uitreiking. De PCA is de prijs voor de beste
presentatie tijdens de Haagse Rondgang. De Haagse Rondgang is een ronde langs verschillende 
galeries en kunstenaarsinitiatieven en vindt 5 keer per jaar plaats. De PCA vindt 2 keer per jaar 
plaats. Beide initiatieven heb ik in 1998 opgestart. Op zondag 23 juni vindt de tiende en laatste 
uitreiking van de PCA plaats. Dat wordt een heel speciale: voor het eerst is er deze keer een 
prijsbedrag van € 1000,- voor de winnaar. Daarnaast bestaat de jury van de PCA deze keer uit dertig 
leden (normaal zijn dat er drie). De zaterdag ervoor vindt er in Den Haag een performance-festival 
plaats, georganiseerd door Stroom Den Haag en de Artoteek. Dankzij een subsidie van Stroom Den 
Haag kan ik de juryleden, die naar beide evementen willen, een hotel-overnachting aanbieden. 
Twaalf van hen willen van die mogelijkheid gebruik maken. 

De volgende mensen hebben toegezegd dat zij zitting willen nemen in de jury:
Anke Bangma (coördinator Piet Zwart Instituut, Willem de Kooning academie, Rotterdam), 
Lucette ter Borg (kunstrecensent Volkskrant), Marja Bosma (conservator moderne kunst Centraal 
Museum Utrecht), Lex  ter Braak (directeur fonds BKVB), Sacha Bronwasser (kunstrecensent 
Volkskrant), Peter Cleutjens (himself ), Leo Delfgaauw (conservator beeldende kunst Museum de 
Pont, Tilburg), Ludo Halem (conservator moderne kunst Stedelijk Museum Schiedam), 
Ridsert Hoekstra (directeur Stedelijk Museum Roermond), Mabel Hoogendonk (conservator 
moderne kunst Frans Halsmuseum Haarlem), Frans Jeursen (hoofdredacteur Art-NL), Piet de 
Jonge (hoofd collectie en presentatie Kröller Müller Museum, Otterlo), Franz Kaiser (sectorhoofd 
tentoonstellingen Gemeente Museum Den Haag), Wim van Krimpen (directeur Gemeente Museum 
Den Haag), Riet van der Linden (kunst-historica en -critica), Eva Meyer-Hermann  (conserva-
tor moderne kunst Van Abbemuseum, Eindhoven), Martijn van Nieuwenhuyzen  (conservator 
Stedelijk Museum bureau Amsterdam), Lisette Pelsers (conservator moderne kunst Rijksmuseum 
Twenthe, Enschede), Rutger Pontzen (kunstrecensent Vrij Nederland), Roos van Put (kunstre-
censent Haagse Courant), Tineke Reijnders (kunst-historica en -critica), Robbert Roos (hoofd-
redacteur Kunstbeeld), Arno van Roosmalen (programmacoördinator TENT, Rotterdam), Ad 
van Rosmalen (medewerker Lokaal 01, Breda), Dominiek Ruyters (eindredacteur Metropolis M), 
Sandra Smallenburg (kunstrecensent NRC-Handelsblad), Ineke Schwartz (kunst-  en cultuur-cri-
ticus Elsevier), Han Steenbruggen (conservator beeldende kunst Groninger Museum), Wilma Sütö 
(stadsconservator Rotterdam & kunstrecensent Volkskrant), Ank Trumpie (conservator moderne 
en hedendaagse keramiek Princessehof Leeuwarden), Janneke Wesseling (kunstrecensent NRC-
Handelsblad).

Verkoop en opdrachten: deze rubriek laat ik voorlopig maar weg. Wel schrijf ik momenteel een 
aanvraag voor een bemiddelaarssubsidie bij het Fonds BKVB. Dit is een nieuw soort subsidie die 
verstrekt wordt als je tentoonstellingen organiseert of als curator werkzaam bent. Gezien mijn 
activiteiten op dat gebied kom ik daar misschien voor in aanmerking. 

Tentoonstellingen: van 13 april t/m 5 mei in Suite (Zuidwal 17, Den Haag) een solo-expositie met 
keramiek en schilderijen. Deze expositie is te bekijken za. 13, zo. 14, 21 en 28 april van 1 tot 5 en op 
afspraak. Van 16 mei t/m 15 juni doe ik mee met een presentatie van documentatie voor kunst in de 
openbare ruimte bij Stroom Den Haag in Den Haag.

De volgende brief komt in mei. Ik hoop je te zien tijdens de open atelier-dagen. 

Groeten,

Ramon Ottenhof

Elifanti (keramiek, h. ±50 cm, 2002) 
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Aan: Peter   5 mei 2002   Betreft: fonds (brief 10)

WORDT VERVOLGD .....
Elifanti (keramiek, h. ±50 cm, 2002) 



Den Haag, 27-05-2002

Betreft: fonds brief 11.

Beste Hans,

Even een kort maar krachtig briefje. April en mei waren moeilijke maanden. Allereerst overleedt 
onverwacht, vlak na het Open Atelier op 13 en 14 april, de vader van Elvira. Daarnaast heb ik een spier 
gescheurd in mijn rechterarm en kan ik dus niet goed werken. Dit, tesamen met een ruzie met mijn 
broer die er toe leidde dat het contact verbroken is en de gebruikelijke financiële problemen, maakte 
het voorjaar niet echt leuk. Gelukkig waren er ook positieve punten. Tijdens het Open Atelier twee 
kunstwerken verkocht, gevolgd door een subsidie van Stroom Den Haag, waardoor het saldo op mijn 
girorekening net op tijd bijtrok. Een interview (samen met drie anderen) in het NRC-Handelsblad. 
En steeds meer het gevoel dat het (commerciële) succes in de kunst niet zo heel lang meer op zich zal 
laten wachten. Een gelukkig bijprodukt van het scheurtje in mijn spier is dat ik eigenlijk niets anders 
kan doen dan vakantie nemen. Maar nu eerst de financiën van het fonds.

Let op: Het is weer zover, er is weer een jaar voorbij. Dat betekent dat het weer tijd is om een 
nieuwe bijdrage te vragen voor het fonds. De contributie is met het oog op de inflatie iets verhoogd 
en bedraagt dit jaar € 50,-. Vorig jaar was ik veel tijd kwijt met het bellen van mensen of ze nog lid 
wilden blijven. Daarom wil ik het dit jaar anders aanpakken. Ik ga er van uit dat iedereen die zich 
niet voor 15 juli heeft afgemeld (per telefoon, brief of email), lid blijft van het fonds. Je kunt het geld 
overmaken op het gironummer tnv R. Ottenhof in Den Haag. Het kunstwerkje bestaat dit jaar 
trouwens uit een linosnede op A3 formaat, met daarop drie gezichtjes, met de welluidende titel: 
veni, vidi, vici. Mijn motto voor dit jaar.
 
NRC-Handelsblad: In de wereld van de beeldende kunst is er al een tijdje een discussie gaande in 
hoeverre de musea nog in staat zijn een voortrekkersrol te spelen op het gebied van hedendaagse 
experimentele kunst. En ook wat de rol van de kunstenaarsinitiatieven daarbij is. Naar aanleiding 
van deze discussie heeft Sandra Smallenburg van het NRC-Handelsblad vier kunstenaars 
geïnterviewd die actief zijn als organisator binnen een kunstenaarsinitiatief. Als het goed is, 
verschijnt het interview vrijdag 31 mei in de krant.

Verkoop en opdrachten: Zoals dus al genoemd twee kunstwerken verkocht: een schilderij uit 1996
en een recent keramiek beeldje. Verder van Stroom Den Haag een subsidie van € 2495,- toegewezen 
gekregen. Daarnaast lopen er nog een aanvraag voor een bemiddelaarssubsidie en voor een 
basisstipendium, beide bij het Fonds BKVB. Die laatste heb ik de afgelopen vijf jaar steeds 
aangevraagd, maar ook steeds niet gekregen. Het zou een verrassing zijn als dat nu dus wel 
gebeurde.

De volgende brief en het kunstwerkje komen in augustus. Prettige vakantie!

Groeten,

Ramon Ottenhof
Draakje (keramiek, h. 30 cm, 2002)



NRC-Handelsblad 28 juni 2004 & Uitreiking Peter Cleutjens Award, 23 juni 2002Uitreiking Peter Cleutjens Award, 23 juni 2002, & Volkskrant 26 juni 2004



Uitreiking Peter Cleutjens Award, 23 juni 2002

Den Haag, 31-08-2002

Betreft: fonds (brief 12).

Beste Leonieke,

Hier de eerste brief van het derde fondsjaar. 

Van de zomer ben ik twee keer in Duitsland geweest. Eén keer naar de Documenta in Kassel en
één keer naar het bedevaartsplaatsje Kevelaer, naar een expositie van Hundertwasser. 
Vooral de Documenta vond ik boeiend. Omdat veel mensen daar naar toe zijn geweest, is het 
leuk om er achteraf over te praten welk werk je nu het meest aansprak. Grappig is dat Elvira 
denkt dat zij en ik altijd zo verschillend zijn, maar qua kunstwerken vinden we bijna altijd 
hetzelfde interessant.

Fonds: Hartelijk bedankt voor je bijdrage dit jaar. Het fonds bestaat op dit moment uit zo'n 65 
leden, dus dat betekent een behoorlijke steun in de rug voor mij. Ik had beloofd om in augustus het 
kunstwerkje op te sturen. Het materiaal dat ik daarvoor wil gebruiken, moet echter uit Duitsland 
komen. Het is goedkoper als ik wacht op de reguliere bestelling van de winkel; daarom duurt het 
nog even. Ik hoop het kunstwerkje nu in december klaar te hebben.

Bijbaantjes: Omdat de subsidies van Stroom hcbk, de bijdrage van het Fonds RO én de verkoop 
van mijn werk toch nog niet voldoende geld oplevert, heb ik maar liefst twee bijbaantjes genomen. 
Het ene baantje bestaat uit het, elke maandag, brengen en ophalen van een gehandicapte jongen 
naar/van een kinderdagverblijf in Schiedam. Het andere baantje is op oproepbasis (gemiddeld zo'n 
2 keer per maand) en bestaat uit het geven van workshops "Icecarven" in Madurodam. Bedrijven 
kunnen zo'n workshop inhuren. Ik geef dan eerst uitleg en een demonstratie met een groot blok ijs, 
waarin ik met behulp van een kettingzaag een molentje maak. Daarna gaan de deelnemers zelf 
aan het werk met hun eigen blok ijs en een beitel. De groepen variëren in grootte van 20 tot 
80 personen. Vanuit mijn perspectief gezien, worden beide baantjes relatief goed betaald.

Peter Cleutjens Award: De laatste uitreiking van de PCA was een succes. Uiteindelijk hebben 
28 juryleden meegedaan aan de prijsuitreiking. Naast de in brief 9 genoemde mensen, zijn er 
nog de volgende juryleden bij gekomen: Paola van de Velde (kunstrecensent Telegraaf ), Roel 
Arkesteijn (stadsconservator Den Haag) en Doris Wintgens-Hötte (conservator moderne 
kunst Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden). In vier busjes zijn we alle deelnemers afgegaan. De 
meeste juryleden en deelnemende galeries en kunstenaarsinitiatieven vonden het evenement zeer 
geslaagd. Bij de uitreiking waren er, denk ik, zo'n 300 mensen aanwezig. Er is over geschreven in 
de Volkskrant, het NRC-Handelsblad en de Haagse Courant. Ook stond er een stukje in de BK-
informatie (informatieblaadje voor kunstenaars). Het kunstenaarsinitiatief Quartair heeft de prijs 
van € 1000,- gewonnen.

Suite: Deze zomer redelijk veel bezig geweest met Suite en de Haagse Rondgang. Omdat Marie-José 
stopt met het organiseren van de HR, moest er redelijk veel vergaderd worden. Ook is er een 
nieuw bestuur gevormd. Als de subsidie-aanvragen van de Stichting Haagse Rondgang worden 
gehonoreerd, staat het geheel echter weer op de rails.



Keramiek: In juli en augustus heb ik hard gewerkt aan een serie grotere dino's in keramiek. Zoals 
gewoonlijk zijn ze weer allemaal goud geworden. Een aantal van deze dino's worden waarschijnlijk 
tentoongesteld in Galerie Hüsstege in Den Bosch. Daarnaast heeft Ank Trumpie, conservator van het 
keramiekmuseum de Princessehof in Leeuwarden, toegezegd in mijn atelier te komen kijken. 
Half oktober ga ik weer een maand in het huis en de keramiekwerkplaats van Norman en Florentien 
zitten. Daar wil ik dan gaan werken aan een aantal mensfiguren. Een aantal kleine dino's kun je zien 
op mijn website.

Polyester giethars: De produktie van giethars objecten ligt al een tijdje stil. Alhoewel ik nog twee 
vaten heb staan, kom ik er steeds maar niet toe om objecten in te gieten. Ik heb veel tijd besteed 
aan de Peter Cleutjens Award, Suite en het maken van keramiek. In december wil ik dit proces weer 
opstarten.

Schilderen: Ook hier ben ik niet zoveel aan toe gekomen. Op dit moment ben ik bezig met een drie-
luik met de titel "veni, vidi, vici". Deze drieluik heeft dezelfde thematiek als het kunstwerkje dat je in 
december gaat ontvangen.

Verkoop en opdrachten: In augustus een klein gouden draakje van keramiek verkocht. 
Mijn aanvraag voor een basisstipendium bij het Fonds voor de Beeldende Kunst is voor de 
zoveelste keer afgewezen.

Tentoonstelling: 29 september is er een veiling van kunstvoorwerpen in Quartair, waar ook werk 
van mij bij zit. In december of in het voorjaar van 2003 doe ik mee met een tentoonstelling van 
Stroom Den Haag.

In het najaar komt de volgende brief. Doeg!

Groeten,

Ramon Ottenhof

Veni, vidi, vici (acryl op doek, 120 x 60 cm, 2002) 



Diversen dino’s (keramiek, h. resp. 30 cm, 30 cm, 12 cm 2002) Diversen dino’s (keramiek, h. resp. 36 cm, 26 cm, 2002) 



Den Haag, 10-10-2002

Betreft: fonds (brief 13).

Beste Pablo,

In de Volkskrant van 14 september stond een artikel over de eigenschappen die een mens moet 
bezitten om creatief kunnen te zijn. Dit artikel verscheen naar aanleiding van de uitgave van het boek 
"Ontsnappingskunst: Evolutie van de creatieve geest ". Dit boek, geschreven door de psycholoog dr. Hans 
van de Braak, gaat over de aard en ontwikkeling van creativiteit en met name de evolutie hiervan in de 
loop der tijd. Hij schrijft o.a. het volgende:

"De ingrediënten die nodig zijn voor scheppende arbeid zijn: sociale omgeving, intelligentie, denkstijl, 
motivatie, persoonlijkheid en kennis.

Elk bestanddel is noodzakelijk, maar niet voldoende voor scheppend vermogen. Wat sociale omgeving betreft, moe-
ten we ons realiseren dat creativiteit bijvoorbeeld niet zal floreren in het soort groepen, organisaties en samenlevin-
gen waar vrijheid van individuen aan banden is gelegd. Verder is het zo dat creatieve geesten over een intelligentie 
beschikken die van bovengemiddeld niveau is en uitblinkt in het leggen van verbanden tussen verschillende denk-
werelden.

Wat de denkstijl van creatieve geesten aangaat, zegt de theorie dat creatieve mensen een eigenzinnige manier van 
denken hebben. Ze zijn wel vertrouwd met de regels van hun vak, maar die zijn voor hen niet heilig. Ze bedenken 
graag hun eigen regels waarmee ze ruimte scheppen voor nieuwe ideeën.

Kijken we naar de motivatie om te creëren, dan valt op dat die van intrinsieke aard is. Creatieve geesten zijn gedre-
ven geesten voor wie geen moeite te veel is om hun creatie ter wereld te brengen. Scheppend bezig zijn is voor hen 
belangrijker dan de beloning die het oplevert of het doel dat ermee gediend wordt. Ten slotte moet de creatieve geest  
over kennis van zaken beschikken, want wie zijn vak niet beheerst, kan onmogelijk tot  originele prestaties komen."

Wat mij opvalt aan bovenstaand rijtje is dat een aantal dingen zijn gegeven. Zoals intelligentie, je hebt 
het of je hebt het niet. Ook persoonlijkheid, motivatie en denkstijl liggen al voor een groot deel vast. 
Kennis is wel iets wat je kunt ontwikkelen. Al deze kenmerken zijn individuele kenmerken. Sociale omge-
ving daarentegen is een groepskenmerk en dat maakt het gelijk lastig voor de individuele kunstenaar. 
Dit kenmerk is wel te beïnvloeden maar het gaat taai en traag en je weet nooit zeker of je inspanningen 
uiteindelijk wel effect hebben. 

Tegelijkertijd ben je ook afhankelijk van de steun van je sociale omgeving. Allereerst natuurlijk in mate-
riële zin: zonder financiële steun kun je niet voldoende tijd en energie besteden aan je werk. Maar ook in 
mentale zin is het belangrijk dat je support krijgt. Dat er waardering is voor je pogingen dingen te onder-
zoeken en vandaar uit iets nieuws te creëren. Op beide vlakken bewijst het "Fonds RO" zijn waarde.

De laatste halve eeuw was die waardering er in het algemeen wel voor kunstenaars. In Europa en ook in 
Amerika (New York) was er ruimte voor ontwikkeling. Deze ontwikkelingen konden dan soms wel con-
troversieel zijn maar ze werden wel geaccepteerd. Er was een redelijk deel van de bevolking geïnteresserd 
in kunst. En in de overheid vond de kunst een (niet altijd even enthousiaste) beschermheer.Nederland, Duitsland (polyester giethars, 40 x 55 cm, 2002)



Op dit moment lijkt het erop dat in grote delen van het Westen het sociale klimaat aan verandering 
onderhevig is. In Amerika is Bush aan de macht met zijn ongenuanceerde oorlogsretoriek en zijn 
desinteresse in thema's als milieu, armoede en rechtvaardigheid. In Engeland, Blair met zijn 
doodlopende derde weg, Chirac in Frankrijk, Berlusconi in Italië en Aznar in Spanje. 
Duitsland houdt vooralsnog stand.

In Nederland worden de spruitjes ook al lekker gaar. Het klimaat dat aan het ontstaan is, en dan heb 
ik het met name over de ongenuanceerdheid daarvan, schrikt mij af. Met de komst van de LPF werd 
de politiek het toneel voor de verbitterde korte termijndenkers, zoals blijkt uit hun maatregelen op 
het gebied van milieu, openbaar vervoer, vluchtelingen en veiligheid. Ze komen m.i. met jaren-
vijftig-oplossingen voor problemen van na de eeuwwisseling. Het CDA gooit daar nog een normen- 
en waardendiscussie overheen. Het lijkt erop dat een grote groep mensen terug wil na de 
ogenschijnlijke overzichtelijkheid en veiligheid van weleer. Ik zeg ogenschijnlijk omdat het idee 
dat het vroeger overzichtelijk en beter was in mijn ogen een vals heimwee-idee is. In feite zijn de 
populisten aan de macht. Dat de werkelijkheid meer gezichten heeft dan alleen hun benauwde blik 
ontgaat ze óf willen ze uit gemakszucht of eigenbelang niet zien. Los van alle andere kwalijke 
gevolgen die dat heeft, kun je zeggen dat creativiteit in ieder geval niet gedijt in zo'n atmosfeer en 
geholpen door de economische recessie zou het weleens zo kunnen zijn dat de kunst moeilijke tijden 
tegemoet gaat.

Het gebeurt regelmatig dat kunstenaars verhuizen van de ene plek naar de andere. Als het sociale 
klimaat voor creatieve ontwikkelingen beter is op een bepaalde plaats, trekt dat kunstenaars aan 
Bekende voorbeelden daarvan zijn van Gogh, Appel en Mondriaan naar Parijs en De Kooning naar 
New York.

Waar zal ik straks naar toegaan als straks in Nederland en grote delen van het Westen de lucht niet 
meer te harden is? Duitsland, als nieuwe beschermer van de Westerse waarden, het socialistische 
Zweden of liever naar Zuid-Amerika, Nieuw Zeeland of Japan? Voor de zekerheid ben ik al een tijdje 
bezig met het leren van verschillende buitenlandse talen. Mijn doel is om over vijf jaar in ieder geval 
vloeiend Engels, Frans, Duits en Spaans te spreken. Maar misschien is het nodig daar nog Arabisch 
en Russisch aan toe te voegen.

De volgende brief komt in december.

Met vriendelijke groet,

Ramon Ottenhof

Spanje, Groot Brittanië, Frankrijk (polyester giethars, 40 x 55 cm, 2002)



Den Haag, 23-12-2002

Betreft: fonds (brief 14).

Beste Karel,

Hier brief nummer 14 met op de valreep dan eindelijk het kunstwerkje van 2002.

Multiple: Het fabriceren van het kunstwerkje heeft wat voeten in de aarde gehad. Eerst kon 
de winkel de ondergrond (foam) niet leveren. Toen ik de foam eenmaal in huis had, heb ik de 
linosnede gemaakt. Alleen nu had de drukker pas tijd in januari en bovendien had hij grote twijfels 
of wat ik wilde wel mogelijk was. Omdat ik het toch graag in december  wilde afmaken, heb ik 
uiteindelijk voor een andere techniek gekozen. Het kunstwerkje is nu gemaakt met sjablonen. 
Alleen de goudlaag is niet met sjabloon aangebracht, maar los uit de hand. Zo zit er meer leven
 in en is elke afbeelding toch net even iets anders. Ik hoop dat je het mooi vindt.

Berlijn: Om mijn internationaliseringsprogramma, zoals in de vorige brief aangekondigd, kracht bij 
te zetten, heb ik me opgegeven voor een cursus Duits. Met steun van het Scholingsfonds voor Kunst 
en Cultuur krijg ik de gelegenheid om een maand in Berlijn Duits te leren. Ik krijg dan vier uur per 
dag les op het Goethe-instituut. Ik ben ingedeeld in de één na hoogste klas (mittelstufe III). De rest 
van mijn tijd wil ik besteden aan het leren kennen van de kunstwereld in Berlijn en het onderzoeken 
van mijn mogelijkheden op kunstgebied aldaar. Ter voorbereiding lees ik nu voornamelijk duitse 
kranten en verdiep ik mij alvast in de grammatica. Daarnaast probeer ik nu al wat contacten te
leggen met mensen in Berlijn die mij tijdens mijn verblijf in april dan misschien verder kunnen 
helpen. Ik kijk er erg naar uit om daar een maand te zijn en ik zal er t.z.t. zeker verslag van doen.

Waterpistooltjes: Voor het ingieten in polyester giethars heb ik ± 3 jaar geleden zo'n 350 water-
pistooltjes gekocht. Voordat ik ze echter ga ingieten, wil ik ze eerst voor een ander project gebrui-
ken. Van elk waterpistooltje wil ik een foto laten maken en daarna inscannen. M.b.v. de computer 
wil ik vervolgens de achtergrond weg retoucheren zodat alleen het waterpistool overblijft. Daarna 
print ik ze één voor één uit, zodat er een boekwerk van 350 verschillende waterpistooltjes ontstaat. 
Geïnteresseerden kunnen er dan één uitzoeken om op posterformaat te laten afdrukken.

Tentoonstellingen: Tot 29 december doe ik nog mee met de tentoonstelling "De stand van zaken". 
Een overzicht op acht plaatsen van 131 kunstenaars uit Den Haag die dit jaar subsidie van Stroom 
Den Haag hebben gekregen. Mijn werk is te zien in de KABK (Koninklijke Academie, Prinsessegracht 
4) wo t/m zo van 13.00 tot 17.00 uur.

In de volgende brief zal ik schrijven over het keramiekcongres waar ik geweest ben én over mijn plan 
om in Wassenaar nieuwe leden voor het fonds te werven. Verder zal ik je nog laten weten waarom ik 
volgens de KRO een held ben. Voor nu de beste wensen voor 2003!!!!

Groetjes,

Ramon Ottenhof
Veni, vidi, vici (acryl op foam, 40 x 30 cm, geschenk fonds 2002) 



Exposities:
Suite (s)     Den Haag   februari 2003

Recensies:
De Wassenaarder    08-05-2003  Johannahuis

Organisatie:
Art Madurodam    Den Haag   maart '03 - tot heden
Suite     Den Haag   maart '02 - maart '03
Adviseur Haagse Rondgang   Den Haag   juni '01 - maart '03
Peter Cleutjens Award   Den Haag   mei '98 – maart '03

Subsidies:
VSB-fonds     01-10-2003   Art Madurodam 
Stimuleringsfonds v. Architectuur  01-09-2003  Art Madurodam 
Nederlands Architectuur Instituut  01-08-2003   Art madurodam
Gemeente Den Haag    01-08-2003   Art madurodam
Stroom Den Haag    01-08-2003   Art Madurodam
Fonds RO     01-07-2003   algemeen
Stroom Den Haag    01-06-2003  stimuleringssubsidie
Scholinsfonds v. Kunst & Cultuur  01-05-2003   studiereis Berlin
Stroom Den Haag    01-03-2003   onderzoeksbudget

Groepje 3 (keramiek, h 75 cm, 2003)

Ramon Ottenhof



Den Haag, 9-02-2003

Betreft: fonds (brief 15).

Beste Claudia,

Meestal heeft het gezichtje in de rechterbovenhoek indirect iets te maken met wat er in de brief staat 
en gaat het over de kunst. Maar soms ook niet, dan heeft te maken met iets daarbuiten. In dit geval 
gaat het over twee mensen die ik ken die uit hun huis werden gezet. Notabene door een groep andere 
mensen die ook bekenden van mij zijn. Mijn gevoelens daarover komen tot uiting in het gezichtje. 

Held: Begin vorig jaar startte de KRO een actie "Nieuwe Helden". De bedoeling was dat je iemand via 
internet op kon geven die je in deze tijd een held vindt. Als grap heb ik toen mijzelf opgegeven. 
Het hele jaar door kon je commentaar geven op de helden. Zo nu en dan heb ik commentaar op
mijzelf gegeven onder valse namen. Het resultaat is dat ik door de KRO gekozen ben tot één van 
de 365 helden van 2002. Mijn gezicht is samen met de anderen afgedrukt op een grote poster die in 
verscheidene abri's heeft gehangen. Andere mensen die ook op de poster stonden, waren o.a. de 
Dalai Lama, Johan Cruijff, Koningin Beatrix, Nelson Mandela, Pim Fortuyn en Vincent van Gogh.

Wassenaar: Omdat het aantal fondsleden een beetje terugloopt en het economisch tij tegenzit, 
ben ik begonnen met een nieuwe ledenwerfactie. Zo heb ik uit mijn adressenbestand 350 mensen 
aangeschreven. Om ook de meer draagkrachtigen in de samenleving aan te sporen iets van hun bezit
aan mij af te staan, heb ik mijn inspanning verlegd naar Wassenaar. Eind maart ga ik daar in een 
bejaardentehuis exposeren. Tegelijkertijd wil ik dan in de buurt 1200 brieven verspreiden, met de 
vraag of ze lid willen worden van het fonds. Het is een beetje een experiment, maar met een respons 
van 2% ben ik tevreden.

Keramiekcongres: Op 12 december ben ik naar een keramiekcongres in Den Boschgeweest. Dit
congres werd georganiseerd om te praten over de dreigende ondergang van de echte keramisten. Veel 
werd er gediscussieerd over wat nu eigenlijk een echte keramist onderscheidt van een 
kunstenaar die toevallig eens met klei werkt; daarnaast ook over het belang van een goede opleiding 
voor keramisten. De leukste bijdrage vond ik die van Norman Trapman. Hij betoogde dat we niet 
moesten doen of er een apart soort mensen bestaat namelijk de keramist, maar dat het leuke van 
deze tijd juist is dat het mogelijk is om allerlei disciplines te mixen en door elkaar te gebruiken. 
Wat hem betreft had het congres daarom beter niet kunnen plaatsvinden. Tevreden ben ik met mijn 
eigen vorderingen op keramiekgebied. De laatste serie beeldjes bestaan uit een stel mannetjes in 
goudglazuur en ik vind ze zelf goed gelukt.

Tentoonstellingen: Op zondag 23 februari is er in Suite (Zuidwal 17) een expositie met nieuwe
olieverfschilderijen en keramiek van mij. Alleen deze dag geopend, van 1 tot 5 uur. 

De volgende brief komt waarschijnlijk in mei, als ik terug ben uit Berlijn.

Hartelijke groeten

Ramon Ottenhof
Vriendschap (keramiek, h 80 cm, 2003)



 

Den Haag, 27-03-2003

Betreft: fonds / brief 16.

Beste Ilona,

Persoonlijke voornaamwoorden
enkelvoud 1e nv  ich  du   er / sie / es
  3e nv   mir  dir  ihm / ihr / ihm
  4e nv  mich  dich  ihn / sie / es
meervoud 1e nv  wir  ihr  sie / Sie
  3e nv  uns  euch  ihnen / Ihnen
  4e nv  uns  euch  sie / Sie

Overzicht der-groep
  mannelijk vrouwelijk  onzijdig  meervoud
1e nv  der Sohn die Tochter  das Kind die Eltern
2e nv  des Sohnes der Tochter  des Kindes der Eltern
3e nv  dem Sohn der Tochter  dem Kind den Eltern
4e nv  den Sohn die Tochter  das Kind die Eltern

Voorzetsels
2e nv einschließlich, ausschließlich, außerhalb, innerhalb, infolge, laut, mittels, statt, trotz,  
3e nv  mit, nach, bei, seit, von, zu, entgegen, außer, aus, gegenüber.  während, wegen.
4e nv durch, für, ohne, um, bis, gegen, wider, entlang.
3e/4e nv  an, auf, hinter,neben, in, über, unter, vor, zwischen.

Hulpwerkwoorden
 haben  t.t.  v.t sein t.t.  v.t werden  t.t.  v.t   a.w.
ich habe hatte bin war werde wurde würde
du  hast hattest bist warst wirst wurdest würdest
er hat         hatte ist war wird wurde würde
wir haben hatten sind waren werden wurden würden
ihr habt hattet seid wart werdet wurdet würdet
sie haben hatten sind waren werden wurden würden

Onregelmatige werkwoorden  t.t.
 dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen
ich darf kann mag muss soll will weiß
du darfst kannst magst musst sollst willst weißt
er darf kann mag muss soll will weiß
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen
ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt wisst
sie dürfen können mögen müssen sollen wollen wissen

Viele Grüße, ich bin nach Berlin!    Ramon Ottenhof
Zilver 1 t/m 6 (olieverf op printplaat 50 x 60 cm, 2003)



Den Haag, 05-05-2003

Betreft: fonds / brief 17.

Beste Frans,

Berlijn was verrukkelijk. Ik heb het erg naar mijn zin gehad in deze stad. Mijn school (Mitte) en 
onderkomen (Prenzlauerberg) waren in het voormalige oosten van de stad . Deze gedeeltes heb-
ben zich een beetje ontwikkelt tot de meer hippere en leukere plekken van Berlijn. Terwijl de 
Kufürstendamm (westen) juist een beetje platvoers is geworden door de aanwezigheid van de 
gewone winkels die je in elke Duitse stad ziet. Van Stefan en Kathrin had ik een fiets geleend en 
op mijn vrije dagen heb ik een paar keer een lange fietstocht door Berlijn gemaakt. Vooral in het oos-
telijk deel meer naar de rand van de stad staan heel veel flats. Toch ziet het er niet heel arm uit 
in tegenstelling tot de verhalen die je wel hoort over het voormalige Oost-Duitsland.

Mijn doel was om een maand naar Berlijn te gaan en daar Duits te leren en tegelijkertijd mijzelf 
wegwijs te maken in het Berlijnse kunstklimaat. Wat betreft het Duits leren; dat doel is goed 
geslaagd. Ik ben op het Goethe-Instituut in de één na hoogste klas in gedeeld. Door de intensieve 
opleiding in combinatie met het verblijf in Duitsland, is mijn Duits in snel tempo vooruit gegaan. 
Ook ben ik door mijn opleiding beter gaan beseffen hoe de Duitse samenleving in elkaar zit en welke 
zaken daarin belangrijk zijn. Het leerproces is nog niet afgelopen, maar ik ben door de cursus een 
goed eind op weg geholpen.

Mijn school begon iedere dag om één uur en dan had ik tot zes uur les. Deze tijden waren een 
beetje lastig omdat het midden op de dag was. Bijvoorbeeld juist op de tijden dat ook de galeries 
opengaan. Aan de andere kant was het geen belemmering om 's avonds mijn Duits in één van de 
cafeetjes te oefenen. Je snapt,de gelegenheid om ook deze kant van Berlijn te leren kennen, heb ik me 
niet laten ontgaan.

Wat betreft het tweede doel, mijzelf wegwijs maken in het Berlijnse kunstklimaat. Dat is wat minder 
van de grond gekomen, ook vanwege de vele tijd die ik aan mijn studie besteed heb. Toch heb ik 
wel enig inzicht gekregen in de Berlijnse galeries. Daarnaast heb ik ook met enige mensen in de 
kunstwereld contacten kunnen leggen. Wat deze contacten op de lange termijn opleveren, moet zich 
nog uitwijzen. Ik hoop dat het in enige projecten in Berlijn uit zal monden. Mijn eerste concrete 
plan betreft een voorstel aan de directeur van het Goethe-Instituut om samen in Berlijn iets op 
kunstgebied te organiseren. Dit voorstel moet natuurlijk in het Duits geschreven worden. Gelukkig 
helpt mijn lerares mij daarbij. Wat daar uit gaat komen, is nog niet duidelijk.

Uiteindelijk heeft deze maand in Berlijn me wel aan het denken gezet. Doordat ik een maand van 
huis was in een totaal andere omgeving, merkte ik dat ik in Den Haag toch onder veel zorgen gebukt 
ga. Het voelde prettig om een tijdje wat zorgelozer te leven; opener en vrijer. Iets van dat gevoel wil ik 
intergreren in mijn leven hier.

Groetjes,

Ramon Ottenhof Groepje 2 (keramiek, h 43 cm, 2003)



Den Haag, 27-05-2003

Betreft: fonds / brief 18 / code: privé.

Beste Lisette,

Elke keer als ik een nieuwe brief voor het fonds schrijf, begin ik met het tekenen van het gezichtje en aan 
de hand daarvan schrijf ik de tekst. Wat ik in de brief schrijf heb ik natuurlijk zelf in de hand. Wat ik echter 
voor een gezichtje teken, staat niet altijd van te voren vast. Dat wordt door mijn innerlijk bepaald. Het las-
tige is soms dat tekst en gezichtje wel in overeenstemming met elkaar moeten zijn. Een hele vrolijke tekst 
met een treurig gezichtje dat gaat niet. Meestal lukt het me uitstekend deze twee te combineren en als er 
dan dingen zijn waar ik niet het achterste van mijn tong wil laten zien, dan schrijf ik, de pijnlijke punten 
weglatend, daar vrolijk om heen. Maar sommige onderwerpen lenen hier zich niet voor. Dan is het nodig 
om, hoe beschamend ook, óf alles te vertellen óf niks. Dit is zo'n onderwerp.

In april ben ik een maand naar Berlijn geweest.Op de laatste dag van mijn verblijf ben ik met een meisje uit 
mijn klas naar bed geweest. De volgende dag toen ik naar huis ging, heb ik het niet gelijk tegen Elvira ver-
teld, omdat ik het moeilijk vond om te vertellen. Daarnaast wilde ik voor mijzelf de dingen eerst wat meer 
op een rijtje hebben. Toen ik hét na één week aan Elvira vertelde, was ze woest en vertwijfeld. Tegelijkertijd 
gebeurde het volgende; omdat we sinds oktober proberen een baby te verwekken, hadden we de avond dat 
ik thuis kwam zonder condoom gevreëen. Elvira is zwanger!

Het leven bij ons thuis staat op dit moment behoorlijk op z'n kop. Een heel scala van verschillende gevoe-
lens komt dagelijks voorbij. Bij Elvira woede en verdriet over het vreemdgaan, en ook twijfel of ze wel met 
mij verder wil. En als ze wel met me verder gaat, houdt onze relatie dan wel stand. En tegelijkertijd de 
vreugde dat ze zwanger is en dat er een nieuw leven in haar groeit. Ik vind het ontzettend naar om te zien 
hoe erg Elvira gekwetst is. Verder wisselt de stemming bij mij van wanhoop, als Elvira weer boos op mij is, 
tot blijdschap als ik het boek "Veilig zwanger" lees en ik me voorstel dat wij samen een kind krijgen.

De ene dag maken we ruzie, en begrijpen we elkaar niet, de andere dag zijn we beter in staat lief en leed met 
elkaar te delen. Daarbij komt nog de gewoonlijke onzekerheid van een zwangerschap. Het is nog maar heel 
pril allemaal. Zou het wel goed gaan. Elk pijntje van Elvira kan nu wat betekenen. Dit allemaal in een soort 
snelkookpan want de tijd loopt. 

Blijft over de vraag; waarom heb ik het gedaan? Dat is niet zo makkelijk uit te leggen. Buiten dat de gele-
genheid er was, speelt ook mee dat ik door dit te doen, iets geleerd heb op het gebied van een relatie tussen 
man en vrouw wat ik anders waarschijnlijk niet geleerd zou hebben. Iets wat ook mijn relatie met Elvira ten 
goede kan komen. Maar dit klinkt als een mager excuus in verhouding tot alle pijn en ellende die het heeft 
opgeleverd.

De voorlopige conclusie: Elvira en ik zijn blij dat ze zwanger is, ook al wordt het geluk soms overschaduwd 
door wat er gebeurt is. We hebben de intentie om met elkaar verder te gaan. We weten alleen 
niet of dat ook gaat lukken. Zo dat is er uit! Volgende keer hoop ik weer wat over mijn bezigheden op 
kunstgebied te schrijven.

Een onzekere RamonGloed 1 t/m 6 (olieverf op doek 50 x 60 cm, 2003)



Den Haag, 11-07-2003

Betreft: fonds / brief 19.

Beste Ruben,

Hoera! Elvira is in verwachting. 
Ze is nu 3 maanden zwanger en we zijn er hardstikke blij mee. Tegeljkertijd is het reuze spannend alle-
maal. Het ontstaan van een nieuw leven is een wonderlijk iets. Het idee dat er in Elvira's buik een nieuw 
leven groeit, vind ik heel speciaal. In de achtste week hebben we op de echo het hartje zien kloppen. 
Razendsnel en bijzonder maar voor mij ook nog een beetje abstract. Afgelopen week hebben we bij de 
verloskundige via een doptone het hartje ook gehoord; dat vond ik heel apart en gelijk ook een stuk 
dichterbij. Vanaf de zevende week was Elvira wel flink misselijk maar nu gaat het gelukkig beter. Kortom 
hardstikke normaal allemaal en tegelijkertijd toch zeer bijzonder. Eind januari verwachten we de baby. 

Fonds: Er is weer een jaar voorbij. Dat betekent dat het weer tijd wordt om een nieuwe bijdrage te vra-
gen. Het fonds gaat inmiddels het vierde jaar in, daarom tijd voor een korte evaluatie. Het fonds bestaat 
op dit moment uit 65 leden. Regelmatig vallen er mensen af en komen er mensen bij, maar gemiddeld 
blijft het aantal wel gelijk. Dat betekent dat ik per jaar ongeveer € 3500,- aan inkomsten uit het fonds 
binnen krijg. Dit bedrag geeft mij samen met wat andere inkomsten en wat subsidies de mogelijkheid 
om toch het meeste van mijn tijd aan beeldende kunst te besteden. Daarnaast is het op de computer 
tekenen van de gezichtjes en het schrijven van de brieven een project op zich geworden, dat ik aan 
betekenis vind winnen, hoe langer ik het vol hou. En dan nog de voordelen voor de gulle gevers; een 
goed(koop) kunstwerkje én je krijgt de gelegenheid om van dichtbij kennis te maken met de beroeps-
praktijk van een kunstenaar en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in zijn werk. Alle reden 
dus om er mee door te gaan en je dit jaar nogmaals om een bijdrage van € 50,- te vragen. Mocht je geen 
lid meer willen blijven van het fonds laat me dat dan even weten. Als ik voor 31 augustus geen afmelding 
van je heb ontvangen (per telefoon, brief of email), ga ik er vanuit dat je lid blijft van het fonds. Het 
kunstwerkje bestaat dit jaar uit een mapje van 10 gefotograveerde waterpistooltjes (zie onder). 

Madurodam: Het meeste van mijn tijd besteed ik op dit moment aan het organiseren van een 
kunstmanifestatie in Madurodam. Samen met Zagara (een andere kunstenaar) wil ik een manifestatie 
op het gebied van de openbare ruimte organiseren. De bedoeling is om 40 kunstenaars, architecten en 
vormgevers te vragen een werk te maken speciaal voor Madurodam. Dit werk wordt dan in het park 
geplaatst. De manifestatie gaat in april 2004 plaatsvinden, maar nu zijn we al volop bezig met het schrij-
ven van de subsidie-aanvragen en het benaderen van de deelnemers. Volgende keer zal ik daar wat uitge-
breider over berichten, maar als het allemaal doorgaat wordt het wel een groot project.

Wassenaar: In maart heb ik 1250 mensen in de omgeving van het verzorgingstehuis in Wassenaar waar 
ik exposeerde, een brief gestuurd met de vraag of ze lid wilden worden van mijn fonds. Van te voren had 
ik alle namen in het telefoonboek opgezocht en in de computer ingevoerd, zodat  ze een brief op naam 
kregen. Het was een beetje een experiment want die mensen kennen mij natuurlijk verder niet, maar ik 
was toch vol goede moed. Bij een respons van 2 %  (25 mensen) had ik bedacht dat ik tevreden zou zijn. 
Van die 1250 mensen zijn er uiteindelijk 2 lid geworden. Ik ben blij met deze 2 nieuwe leden, en als ze nu 
maar lang genoeg lid blijven dan verdien ik mijn investering wel weer terug.

WP13310 & WP13316 (fotopapier op aluminium, opl. 250, 50 x 34 cm, 2003)



Waterpistooltjes: Zoals beschreven in brief 14 heb ik in maart samen met Jhoeko (de fotograaf )
 300 waterpistooltjes gefotograveerd. M.b.v. de computer wil ik vervolgens de achtergrond weg 
retoucheren zodat alleen het waterpistool overblijft. Daarna print ik ze één voor één uit, zodat er 
een boekwerk van 300 verschillende waterpistooltjes ontstaat. Geïnteresseerden kunnen er dan 
één uitzoeken om op posterformaat te laten afdrukken. Het kleinste formaat kost € 175,-
(exclusief bezorgkosten, 40 x 50 cm, oplage 250) en wordt aan geleverd als foto, opgeplakt op een 
aluminiumplaat met ophangsysteem. Als lid van het fonds krijg je een pilot-mapje met daarin 10 
printen op A4-fromaat, gedrukt met lang houdbare inkt.

Schilderen: Een van de dingen waarover verder niet zoveel te vertellen valt, maar die wel gewoon 
doorgaan, is het maken van schilderijen. Zowel in februari als in mei ben ik met een serie van 
6 schilderijen bezig geweest, zoals gebruikelijk weer allemaal zelfportretten. Een van mijn meest 
geliefde technieken is het werken met krassen. Ik breng dan eerst een laag verf op, laat die drogen en 
breng dan een tweede laag op. Daarvan kras ik dan met een spijker of de achterkant van een kwastje 
weer stukken weg. Het resultaat is een spannend twee kleuren spel. 

Opslag: Omdat ik waarschijnlijk binnenkort uit mijn opslag in de Boekhorststraat weg moet, ben ik 
op zoek gegaan naar een nieuwe opslag. Met de gedachte dat alles in de Randstad duur is, heb ik een 
advertentie in de Gelderlander geplaats: Gezocht schuur voor opslag beelden. Ik vond het niet zo erg 
als het wat verder weg zou zijn, omdat het toch beelden zijn die ik voorlopig niet nodig heb. 
Na een week kreeg ik ongeveer 5 reacties binnen. De goedkoopste daarvan was net over de grens in 
Duitsland. Deze opslag is weliswaar niet voor de lange duur, maar 5 jaar zou het waarschijnlijk wel 
duren zei de eigenaar. Voor € 450,- per jaar huur ik nu een schuur van een leegstaande boederij op 2 
uur rijden van Den Haag. Wat de verhuurder betreft kon ik er ook werken, dus nu praat ik 
ongegeneerd over mijn Duitse atelier. Klinkt wel cool!

Dit was het. De volgende brief komt als het goed is in september samen met het kunstwerkje. 
Een fijne zomer toegewenst.

Met vaderlijke groeten,

Ramon Ottenhof

Opslag Duitsland



Den Haag, 22-09-2003

Betreft: fonds / brief 20.

Beste Mario,

Met de zwangerschap van Elvira gaat het goed. Eind augustus kregen we de uitslag van de vruchtwater-
punctie en daaruit kwamen geen complicaties naar voren. En hoewel sommige mensen het niet roman-
tisch zullen vinden, weten we nu ook dat het een meisje is. Ik vind het toch sowieso nog spannend genoeg. 
Afgelopen week voelde ik de baby voor het eerst bewegen toen ik mijn hand  op de buik van Elvira legde.

Een andere spannende ontwikkeling is het volgende: tot nu toe zitten Elvira en ik in ons huis (en mijn 
atelier) als een soort anti-kraakwacht met maar één maand opzegtermijn. Al tien jaar zijn wij met de 
eigenaar aan het steggelen over de verkoop van het pand aan ons. Deze plannen zijn nu in een 
stroomversnelling terecht gekomen omdat binnenkort de school achter ons huis gesloopt gaat worden. 
Onze tuin wordt namelijk voor een deel bij het schoolplein getrokken. Omdat het pand in een slechte staat 
is én door toezeggingen in het verleden, kunnen Elvira en ik het pand tegen een lagere prijs kopen. Van de 
bank kunnen we een behoorlijk bedrag lenen, daarnaast krijgen we ook nog een ateliersubsidie van Stroom 
Den Haag en komt er misschien nog wat geld van Monumentenzorg en de Gemeente. 

Toch missen we nog wel wat. Daarom bied ik nu mijn werk aan met 25% korting. En als je toch al over-
weegt om een keer een werk van mij te kopen, dan is dat nu een mooie gelegenheid. Het geld kunnen Elvira 
en ik dan besteden aan kopen van het huis, waar tegelijkertijd voldoende ruimte is voor mijn atelier. En 
hoewel er dan door het opknappen van het huis voor mij in eerste instantie meer werk bij komt, zou er 
tegelijkertijd door de zekerheid van woonruimte en atelier een grote zorg uit mijn leven verdwijnen.

Een mooi tijdstip om iets te kopen, zou kunnen zijn tijdens het open atelier op zaterdag 25 oktober en 
zondag 26 oktober. Mijn atelier op de Zuidwal 50 is dan geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Naast schilderijen 
zijn er beelden van keramiek, giethars objecten en waterpistooltjes te zien. Ook zijn er nog enkele ijzeren 
objecten hoewel het meeste daarvan in Duitsland staat. Maar ook als je niks wilt kopen, ben je natuurlijk 
van harte welkom.

Waterpistooltjes: Zoals beloofd in de vorige brief zou ik in september een mapje met een aantal pilot-
printen van mijn waterpistolenproject sturen. Het duurt echter nog even voordat je dat ontvangt omdat er 
wat problemen zijn met de kleuren. Omdat het menselijk oog veel meer kleuren kan waarnemen dan een 
fotofilmpje en een fotofilmpje weer kleurgevoeliger is dan een scanner en een scanner weer meer kleuren 
ziet dan een monitor en een monitor uiteindelijk weer meer én andere kleuren weergeeft dan een print, is 
het soms moeilijk om van te voren te voorspellen hoe een kleur eruit gaat zien nadat hij al deze stappen 
doorlopen heeft. Met name de fel fluoriserende kleuren van de waterpistooltjes zijn lastig over te brengen 
naar een afdruk. Zo waren zowel het fel geel, roze als groen op de print flets geworden en was het fel oranje 
getransformeerd naar knalrood. Om deze problemen op te lossen, moeten we aan colourmangement gaan 
doen, zoals dat in de grafisch wereld heet, en dat kost tijd. Bij de volgende brief hoop ik het mapje wel mee 
te sturen.WP13603 (fotopapier op aluminium, opl. 250, 50 x 34 cm, 2003)



Art Madurodam: Als laatste wil ik wat over het project Art Madurodam schrijven. Samen met 
Zagara (een andere kunstenaar) organiseer ik in Madurodam een kunstmanifestatie. Voor deze mani-
festatie hebben we ±40 kunstenaars, architecten en vormgevers gevraagd om een werk te maken óf 
een ingreep te doen in het attractiepark. De opening van deze tentoonstelling is gepland in april 
2004. Het is nog niet zeker of het allemaal doorgaat, dat hangt nog van de subsidiegevers af (we heb-
ben verschillende fondsen aangeschreven). Wel hebben we al aan de deelnemers gevraagd of ze een 
schetsontwerp willen schrijven, zodat het project niet stilstaat. De schetsontwerpen worden in ieder 
geval opgenomen in het archief van het Nederlands Architectuur Instituut.

De volgende mensen en buro's zijn in Madurodam komen kijken en zijn bezig met een schetsont-
werp: Hans van Bentem, Jurgen Bey, Tom Claassen, Luc Deleu, Piet Dirkx, Hans Eijkelboom, 
Norbert Fiddelers, Wineke Gartz, Karel Goudsblom, Jeanne van Heeswijk, Harmen de Hoop, 
Folkert de Jong, Stef & Selene Kolman (KKEP), Krijn de Koning, Sjaak Langenberg, Atelier van 
Lieshout, Peter Luining, Maurer United Architects, Mecanoo, MVRDV, Geert Mul, Adriaan 
Nette, Next architects, NL architects, Eric Olofsen, Pierluigi Pompei, Evert Rodewijk, Maria 
Roosen, de Ruimte, Schie 2.0, Wim T. Schippers, Berend Strik, 2012, Mat Vaassen, West 8, 
Edwin Zwakman. Zagara en ik zijn ook bezig met een schetsontwerp.

Leuk was het om al deze mensen in Madurodam te ontvangen en de meeste mensen zijn erg enthou-
siast over het project. Ook kregen Zagara en ik veel complimenten over ons concept dat we voor deze 
manifestatie hebben geschreven. Als je het wilt lezen: het staat op www.ottenhof.com/madurodam. 
Begin november hopen we van de meeste fondsen een uitslag van onze subsidie-aanvraag te hebben 
ontvangen. Dan kunnen we beslissen of het project doorgaat.

Om beter subsidies binnen te halen voor dit project hebben Zagara en ik van de zomer ook nog een 
stichting met de naam "Imponderabilia" opgericht. De betekenis van Imponderabilia is: factoren 
die het gedrag beïnvloeden die niet benoembaar zijn. En hoewel het misschien een beetje een 
ouderwetse gedachte is, denk ik dat er bij goede kunst toch sprake moet zijn van Imponderabilia. 
Wat zou trouwens het enkelvoud van dit woord zijn? Een imponderabilium of een imponderabiel 
o.i.d.? Of is de betekenis van het laatste woord dat je een onbenoembare gek bent? Nu ja, de stichting 
bestaat en kan eventueel ook voor andere projecten gebruikt worden.

Tot zover deze brief, de volgende komt waarschijnlijk in december. Voor die tijd hoop ik je tijdens 
het open atelier op zaterdag 25 en zondag 26 oktober te ontmoeten.

Groetjes

Ramon Ottenhof  

WP13211 & WP13414 (fotopapier op aluminium, opl. 250, 50 x 34 cm, 2003)



Den Haag, 22-12-2003

Betreft: fonds / brief 21.

Beste Laura,

Hier een lekkere lange kerstbrief.

Zwangerschap: Met de zwangerschap van Elvira gaat alles goed. Ze ziet er uit als een Afrikaans 
vruchtbaarheidsgodinnenbeeld. Een bolle buik en volle borsten; mooi om te zien. Inmiddels hebben 
we de commode geïnstalleerd en de kinderwagen aangeschaft. We hebben wel veel ruzie omdat we 
beiden onder druk staan door de naderende bevalling en de koop van het huis en alle zaken die daar 
rondom nog geregeld moeten worden. Hieronder zie je een stresslijst, samengesteld door de 
onderzoekers Miller en Rahe, met daarachter de relatieve waarde ten opzichte van het huwelijk (50). 
Een korte inventarisatie wees uit dat Elvira en ik de afgelopen maand gemakkelijk boven de 300 
punten kwamen. Oftewel het equivalent van 6 huwelijken. De laatste maand voor de bevalling hopen 
we nog een beetje in harmonie door te brengen, zonder stress. Daarom heb ik bedacht dat ik alleen 
nog maar kleine overtredingen bega.

Dood partner                   119
Echtscheiding     98
Ontslag      79 
Persoonlijk  letsel en ziekte   77
Detentie     75
Dood goede vriend    70
Zwangerschap     66
Reorganisatie werk    62
Verzoening met partner    57
Verandering financiële situatie   56
Gezondheidsproblemen gezinslid   56
Pensionering     54
Huwelijk     50
Partner stopt of start met werken   46
Seksuele problemen    45
Hypotheek en lening    44
Uit huis gaan van kinderen   44
Verandering in leefomstandigheden  42
Verhuizing     41
Problemen met aangetrouwde familie  38
Bijzondere persoonlijke presatie   37
Problemen met chef    29
Verandering persoonlijke gewoonten  27
Kleine overtredingen    11

Open dag: De open dag in oktober was een redelijk succes. Er zijn ongeveer 60 mensen komen 
kijken. Veel complimenten maar helaas geen kopers. Los daarvan heb ik in de herfst wel twee 
keramieke gouden beelden verkocht.Uitgepraat (olieverf op doek 50 x 60 cm, 2003)



Art Madurodam: Het is ons niet gelukt om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor Art Madurodam. 
We hadden voor de gehele manifestatie een begroting van € 266.000,-. Om dit geld bij elkaar te 
krijgen, hebben we zo'n 20 fondsen aangeschreven. Uiteindelijk kwamen we niet verder dan een 
bedrag van € 63.000,-. Daarom kan de manifestatie in 2004 helaas niet doorgaan. We zijn nu samen 
met Madurodam aan het onderzoeken of we de manifestatie in 2005 wél kunnen organiseren. Naast 
de binnengekomen subsidie willen we ons dan ook richten op het vinden van één of meer sponsoren. 
Dat de manifestatie in tijd verplaats wordt, komt op zich niet eens zo heel slecht uit. Het geeft ons 
wat meer tijd om de zaken goed te regelen. 

Waterpistooltje: Eindelijk is het weer zover: het kunstwerkje van 2003! In plaats van de tien printjes 
op A4-formaat, heb ik gekozen voor één print op fotopapier A3-formaat. Wegens de drukte met het 
kopen van het huis en de naderende komst van de baby, heb ik tot nu toe nog onvoldoende tijd gehad 
om het concept van de waterpistooltjes verder uit te werken. Vandaar dat ik nog steeds maar één 
waterpistooltje van de 300 klaar heb. Ik hoop dat je de print mooi vindt. 

Normen en Waarden: In brief 13 in oktober vorig jaar, heb ik het even over de nieuwe normen- en 
waardendiscussie in Nederland gehad. Zo vlak voor kerst en met de recente uitkomst van het rapport 
van de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid vind ik het een mooi moment om daar nog even 
op terug te komen. Ik merk dat deze discussie zijn (nog onschuldige) vruchten begint af te werpen. Zo 
werd ik op één avond er twee keer op aangesproken dat ik geen licht op mijn fiets heb. En twee dagen 
daarvoor werd ik gesommeerd om niet op de stoep te fietsen. En niet door de politie. Nee, in alle 
gevallen door blanke mannen van gemiddeld 55 jaar. Zullen zij nu de nieuwe voorhoede gaan vormen 
van fatsoenlijk Nederland?

In de school naast mij zijn sinds kort de buurtvaders gevestigd, met als gevolg dat elke keer als  
ik 's avonds naar buiten stap, ik schichtig om mij heen kijk. Vooral één man werpt zich op als 
koning van de buurt. Als hij voor de deur staat, wacht ik liever even met naar buiten gaan. Ik word 
maar benauwd van dit soort vormen van sociale controle. Onder de druk van bange mensen begint 
de Westerse samenleving langzaam zijn sociale en democratische verworvenheden op te geven. 
Economische en xenofobe argumenten beginnen steeds meer de doorslag te geven in de discussie. 
Wat 'anders' is, wordt steeds minder getolereerd. Daarom roep ik: wees genuanceerd en pluriform. 
Ook de zelfkant moet leven!!! 

Tot zover mijn 'preek' voor kerstmis. Hier nog bijgevoegd de beste wensen voor 2004.  In de volgende 
brief wil ik uitgebreid verslag doen van onze pogingen om ons huis te kopen en natuurlijk is zij dan 
geboren!!!

Groetjes

Ramon Ottenhof

WP13213 (fotopapier op aluminium, opl. 250, 50 x 40 cm, 2003)


