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Den Haag, 12-04-2004

Betreft: fonds / brief 22.

Beste Daphne,

Huis/atelier: Het is ons dan toch gelukt. Elvira en ik hebben het huis, 
waarin we al vijftien jaar wonen, gekocht. Dat heeft wel wat voeten in de 
aarde gehad. In het totaal hebben we met zo'n 30 mensen te maken gehad 
voordat het één en ander rond was.

Het is begonnen in 1990, vlak nadat ik de Zuidwal (de benedenwoning) heb gekraakt. In een buurt-overleg 
over een aantal panden waarbij ook iemand van de Gemeente zit, spreken we af om te onderzoeken of het 
mogelijk is een aantal slecht onderhouden panden die gekraakt zijn, voor één gulden te verkopen 
aan de bewoners en deze door zelfwerkzaamheid te laten opknappen. Dit onderzoek heeft geen haast dus 
verlopig wordt het op de lange baan geschoven.

In 1993 gaat het beheer en het economisch eigendom van de panden over naar Woningbeheer, een N.V. 
waarvan de Gemeente 100% aandeelhouder is. Het toeval wil dat ook de ambtenaar van de Gemeente de 
overstap naar Woningbeheer maakt; wij krijgen dan ook met hem te maken als we het over de toekomst 
van ons huis hebben. Omdat Woningbeheer een commerciële organisatie is, maakt hij ons duidelijk dat 
de deal van één gulden nu niet meer kan doorgaan. In eerste instantie ben ik teleurgesteld maar omdat er 
niks op papier staat, valt er weinig aan te doen. We spreken af dat we gaan onderzoeken of Elvira en ik het 
pand kunnen kopen met een opknapverplichting. Hetzelfde geldt voor de bovenburen van Zuidwal 50. Ik ga 
hiermee akkoord, maar zeg wel dat het voor mij betaalbaar moet zijn. We maken een begin met de uitwer-
king: zo is er een bouwopname, maar weer hebben we geen haast met de uitvoering, temeer daar ik niet zou 
weten waar ik het geld voor de koop vandaan zou moeten halen.

In 1997 worden de bovenburen, op aandrang van de school naast ons, uit hun huis geplaatst. De  overlast 
van de bezoekende drugsgebruikers werd te groot. Dat hadden Elvira en ik ook al gemerkt. Regelmatig 
waren er opstootjes, zoals die keer dat een taxichauffeur mee naar boven werd gelokt en van zijn geld werd 
ontdaan. De junk in kwestie had de benen genomen en de chauffeur koelde zijn woede op alle ramen van de 
bovenste verdieping. Een keur aan bijzondere mensen werd door Theo, de hoofdbewoner, binnengehaald, 
waaronder een schizofrene jongen met achtervolgingswaazin: hij had als hobby het verzamelen en opknap-
pen van oude fietsen en in no time lag de hele eerste verdieping volgestouwd met fietswrakken; een dikke 
Antilliaanse vrouw met een schoonmaakmanie: alles wat vies was, spoelde ze door de wc, deze was dan 
ook snel verstopt, met als gevolg dat hun wc-water bij onze aanrecht omhoog kwam; een alcoholverslaafde 
schilder, die om drie uur 's nachts besloot dat hij de lucht wilde zien en daarom de glas-in-loodramen van 
de eerste verdieping aan gort sloeg. Ook onverwacht was die keer dat er iemand door het plafond van de 
keuken kwam zetten terwijl ze bezig waren het huis op te knappen. In het huis was geen water of electra 
meer aangesloten. De hoofdbewoner trok zijn wc door met een emmertje water uit de gracht, maar toen 
het slot van de deur ook nog stuk ging en het huis uitgroeide tot een alternatief Leger des heils voor ieder-
een die een slaapplaats zocht, was het gedaan met deze charmante hygiëne. Eerst werd de toiletpot hele-
maal volgestort en toen die vol was, gingen ze verder op de gang. Dit had als resultaat dat je bij het naar 
bovengaan door een soort strontmijnenveld liep en de stank zowel boven als beneden niet te harden was. 
Gelukkig was toen het meeste leed geleden. Met Woningbeheer had ik afgesproken dat ik het pand verlopig 
zou gaan beheren totdat ze het zouden gaan opknappen. En toen de hoofdbewoner verhuisd was en alleZuidwal



junks een luchtje aan het scheppen waren, heb ik snel een balk voor de deur geschoven. Ons huis was nu 
twee keer zo groot. Boven vond ik nog een brandend campinggasje waarop ze aan het basen waren geweest.

In 1999 zijn er weer plannen om het huis op te knappen: Elvira en ik kunnen kiezen uit een vette huur beta-
len of opkrassen. Wij stellen ons te weer en roepen dat we een toezegging hebben dat we het huis kunnen 
kopen (onze contactpersoon bij Woningbeheer werkt inmiddels ergens anders). Dit heeft effect want mede 
daardoor gaat de verbouwing van ons huis en dat van een ander, ook gekraakte pand op de hoek, niet door. 
Tegelijkertijd beheer ik nu ook voor de Gemeente een pand in de Boekhorststraat. Omdat ik grote twijfels 
heb over de mogelijkheid om op de Zuidwal te blijven, vraag ik aan de Gemeente of dit pand niet te koop is 
als atelierruimte. Inderdaad is het te koop én betaalbaar. Weer hebben zowel de Gemeente als ik geen haast 
dus ook dit wordt op de lange baan geschoven.

Eind 2002 staat Woningbeheer weer op de stoep voor de zoveelste opname van het pand. Elvira en ik laten 
ze niet meer binnen. We willen nu eerst weten hoe het staat met de verkoop van het pand aan ons. Niemand 
bij Woningbeheer blijkt hiervan iets te weten, maar wij kunnen een onduidelijke memo uit 1994 laten zien 
waarop in ieder geval íets staat. Omdat zij ook niet goed weten wat ze met ons aan moeten, gaan we weer 
terug naar de situatie uit 1994. Er wordt weer een bouwopname gedaan en er wordt een verkoopprijs vast-
gesteld. We roepen dat we die verkoopprijs niet kunnen betalen en vervolgens horen we weer een hele tijd 
niks. Het dossier is weer in iemand anders handen overgegaan.

In 2002 krijg ik ook te horen dat het pand in de Boekhorststraat al aan een woningbouwvereniging is 
beloofd, zodat de Gemeente het helaas niet aan mij kan verkopen. Omdat ik nu iets zwart op wit heb, 
zeg ik dat ik daar niet weg ga. Als compromis willen ze me wel wat anders aanbieden. Ik geef aan dat ik 
op de Zuidwal bezig ben en als dat mocht slagen dat ik dan weg ben uit de Boekhorststraat. De Gemeente 
kan hier bij helpen door eventueel het ontbrekende bedrag bij te passen. We spreken af dat ik een prijs uit 
onderhandel bij Woningbeheer en dan naar de Gemeente stap om te kijken of die bij wil passen.

Juni 2003: Naast ons willen ze de school gaan verbouwen. Onze tuin willen ze als schoolplein gaan 
gebruiken. Nu gaan er andere belangen meespelen en gaat het sneller. De gedetailleerde opknap
verplichting verdwijnt van tafel en wordt een globaal omschreven plan dat binnen 5 jaar af moet zijn. 
Woningbeheer taxeert het huis op € 175.000,-, maar zonder tuin wordt het iets goedkoper € 150.000,-. We 
onderhandelen er weer vier strekkende meter tuin bij en de prijs stijgt navenant naar € 165.000,-. Na wat 
heen en weer gedreig met advocaten enz., laat Woningbeheer de prijs zakken tot € 120.000,-. Nu gaan wij 
akkoord, mits we het bedrag bij elkaar kunnen krijgen. We hebben € 131.000,- nodig (van wege de kosten 
koper). Wij laten het huis taxeren en onze makelaar taxeert het in de huidige staat op € 225.000,- 

Een lening lijkt dus makkelijk, maar omdat Elvira in de WAO zit en in april een herkeuring heeft en mijn 
inkomen de afgelopen jaren negatief is geweest, gaat dat zeer moeilijk. Uiteindelijk weten we via een 
tussenpersoon een lening van € 100.000,- los te krijgen en dit mede omdat ik de giften van het Fonds RO 
bij mijn inkomen mag optellen. Van Stroom Den Haag kan ik € 11.000,- ateliersubsidie krijgen. Er mist 
dus nog € 20.000,-. Op naar de Gemeente dus. Omdat ze hier twee problemen tegelijk kunnen oplossen 
(Boekhorststraat en Zuidwalschool) gaan ze, naar veel heen en weer gepraat, akkoord. Alleen kunnen wij 
het bedrag pas over drie maanden krijgen. Gelukkig kunnen wij het geld tijdelijk van mijn ouders lenen.

Nu zijn we dus rijk. We hebben een groot huis van € 225.000,- voor € 100.000,- gekocht. Tegelijkertijd zijn 
we een stuk armer want eerst hoefden we niets te betalen, terwijl we nu € 350,- in de maand betalen. Al 
met al, na kraken, toch veruit de goedkoopste oplossing voor een woonhuis mét atelier. En daarmee blijf ik 
trouw aan mezelf om te proberen zoveel mogelijk tijd en aandacht aan de beeldende kunst te besteden. Van 
de overlast van junks zijn we helaas nog niet helemaal af, maar dat kun je in de andere brief lezen.

Groetjes    Ramon Ottenhof
Plattegrond Zuidwal

             



Den Haag, 12-04-2004

Betreft: fonds / brief 23.

Beste Franka,

Zwangerschapverlof: Het is een tijdje geleden dat je van mij een brief hebt ontvangen. Vanwege alle 
drukte kwam ik er niet aan toe om te schrijven. Maar daarom nu: twee brieven in één. 

De bevalling was een mooie ervaring. Vooral het moment dat Tjorven, na vier moeizame uren van 
ontsluitings- en persweeën, op de borst van Elvira werd gelegd, vond ik ontroerend. Het was ons gelukt 
en daar waren we alle drie blij om en tegelijkertijd konden we elkaar op een nieuwe manier leren ken-
nen. De geboorte ging dus eigenlijk heel goed en snel.

Helaas kwam na de bevalling bij Elvira de placenta niet los. We moesten daarom om twee uur 's nachts, 
onder begeleiding van twee broeders en de vallende sneeuw in de ambulance, naar het ziekenhuis. 
Omdat Elvira werd behandeld en daarna onder narcose moest, kreeg ik uitgebreid de tijd om met 
Tjorven kennis te maken. Bijzondere uren waren dat, terwijl we wachtten op Elvira, hebben we elkaar 
de hele tijd aan zitten kijken. Zo'n klein en wonderlijk wezentje. Toen Elvira om vier uur weer bij ken-
nis was, moest ik weer weg uit het ziekenhuis. Daar liep ik dan over straat, als trotse vader met in mijn 
hand het doosje met de placenta, maar zonder vrouw en kind. Een beetje raar thuis komen. Gelukkig 
leefde onze poes toen nog, zodat ik in ieder geval tegen haar wat kon vertellen. De volgende dag moch-
ten Elvira en Tjorven al weer naar huis.

De weken erna waren druk met het leren zorgen voor Tjorven en het kraambezoek. Omdat Elvira 
bij de bevalling één liter bloed was verloren, was ze nogal verzwakt. Waarschijnlijk kwam het daardoor 
dat er nogal wat mis ging met de borstvoeding. Eerst had ze spruw, gevolgd door een borstontsteking. 
Daarna een borstabces waardoor ze uiteindelijk een week in het ziekenhuis belandde. Daarnaast had 
ze ook nog last van haar gewrichten, waardoor ze Tjorven niet goed kon optillen. Geen leuke start voor 
haar, want ook nu ze weer thuis is, gaat het nog moeizaam.

Met Tjorven gaat het uitstekend. Het is fijn om te zien dat het zo'n gezond kind is. Ze slaapt, drinkt, 
poept, lacht en huilt goed en ook volgens het consultatieburo is alles in orde. Lanzaam maar zeker ont-
dekt ze steeds meer van de wereld om haar heen. Momenteel zijn haar handen waanzinnig interessant. 
Tussendoor babbelt ze af en toe haar koeterwaals en in tweeënhalve maand tijd is ze veranderd van  
duidelijk pas geboren, in een echt stevig beertje. Voordeel van Elvira's ziekte was dat ik in de gelegen-
heid was om al snel een intensieve band met Tjorven op te bouwen. En ergens tijdens de eerste uren in 
het ziekenhuis en later nog meer tijdens de nachtelijke voedingen heb ik mijn hart aan haar verpand. 

Gisteren waren we bij vrienden op een camping. Eén van de campinggasten kwam Tjorven bewonderen 
met de volgende opmerking; "Wat een schatje" en dan: "als ze zo klein zijn, zijn ze nog zo lekker van 
jezelf, geniet er maar van". Dat doen we dus. Leuk was het dat we van veel mensen kaarten, cadootjes en 
felicitaties voor Tjorven hebben ontvangen.Tjorven



Door alle gebeurtenissen ben ik wel flink uitgeput geraakt. Vooral de tijd dat Elvira in het ziekenhuis 
lag, heeft mij veel energie gekost. Maar ook daarvoor en daarna kwam er veel op mijn schouders 
terecht. De combinatie van het zorgen voor Tjorven, het huishouden én het zorgen voor Elvira was 
zwaar. Dat laatste lukte me dan ook niet altijd.

Alles bij elkaar voor mij een gelukkige, maar ook drukke en zware tijd, waarbij ik me eigenlijk alleen 
maar met Tjorven bezig heb kunnen houden.

Art Madurodam: Tussendoor even iets over de beeldende kunst. Art Madurodam gaat definitief 
niet door. Zoals al gemeld hadden we voor 2004 niet genoeg geld bij elkaar gekregen. We zouden nog 
gaan kijken voor 2005, maar Madurodam heeft dan al genoeg andere activiteiten. Dus helaas.

Junkie: Het leven is soms aardig hectisch. Naast de geboorte van Tjorven, de koop en het opknappen 
van ons huis, de dood van onze poes die al achttien jaar bij ons was, de ziekte van Elvira, de sloop 
van de school vlak naast ons, mijn bijbaantjes en het huishouden, werd er ook nog ingebroken. Dat 
ging zo:
Elvira was op de gang en ze hoort iemand de trap afkomen. Ze roept "hé wat doe jij hier" en roept 
dan vervolgens "Ramóóóóón". Ik loop in de huiskamer met Tjorven op mijn arm en snel de gang in. 
Ik zie een man langs Elvira glippen. Snel geef ik Tjorven aan Elvira over en sprint hem achterna. Hij 
gooit de voordeur voor mijn neus dicht, maar ik trek hem snel weer open en honderd meter van ons 
huis krijg ik hem te pakken. Ik trek hem naar de grond en probeer zijn zakken leeg te maken. Neemt 
hij dan de benen, dan heb ik in ieder geval onze spullen terug. In zijn hand heeft hij een schaar. 
Ik dwing zijn hand naar de grond. "Laat los die schaar!" roep ik. Hij laat los en gelukkig komt Joost, 
de buurman, mij helpen. We worstelen en vechten, maar hij komt niet los. Onderwijl pluk ik een 
memorecorder, mijn paspoort, wat sieraden en een horloge uit zijn zakken. Als hij hoort dat we de 
politie hebben gebeld, begint hij te kermen "nee geen politie". Hij wordt weer furieus en probeert 
zichzelf in de gracht te werken. Joost en ik sjorren hem aan z'n broekriem weer terug. Gelukkig maar 
voor hem, want in de gracht was hij echt niet veel verder gekomen.

Terwijl we op de politie zitten te wachten, ik met met mijn armen om de nek van de man om hem in 
bedwang te houden, moet ik denken aan het gesprek dat ik net met Elvira had gevoerd over geuren. 
Haar nichtje van zestien heeft iemand leren kennen via internet in Marokko. Ze chatten al meer dan 
een jaar, hopeloos verliefd, en nu gaat ze hem samen met haar familie opzoeken. Wat nu als ze 
aankomt en zijn geur bevalt haar helemaal niet. Dan is het gauw gedaan. Iemand wiens geur niet 
bij je past, dat is hopeloos en andersom als je iemand lekker vindt ruiken, kun je waarschijnlijk met 
hem overweg. Terwijl ik op de rug van deze man zat, rook ik hem duidelijk. Het grappige was hij had 
wel een vertrouwde geur, een geur waar ik me prettig bij zou kunnen voelen. Waarschijnlijk een aar-
dige jongen dus. Helaas wel aan de drugs, hij moest scoren. 

De politie arriveerde en het was gedaan met mijn overpeinzingen. Hij werd gearresteerd en wij deden 
dezelfde avond nog aangifte: 24 juni komt hij voor de rechter.

Tussen al deze bezigheden door is het me gelukt één schilderij van 50 x 60 cm te schilderen. 
Dus heel af en toe werk ik nog.

Groet,

Ramon Ottenhof

Welkom (olieverf op doek 50 x 60 cm, 2004)



Den Haag, 16-06-2004

Betreft: brief 24.

Hoi Johan,

Het is juni, dus dat betekent weer tijd voor het vragen van een nieuwe bijdrage van € 50,-. En om het dit 
jaar wat makkelijker te maken om de bijdrage te storten, heb ik speciaal bij de Postbank een zakelijke reke-
ning geopend, hierdoor is het mogelijk een acceptgiro mee te sturen. Zoals gebruikelijk wordt je weer op 
de hoogte gehouden doormiddel van de brieven, maar het kunstwerkje wil ik dit jaar achterwege laten. In 
plaats daarvan speel je mee in de loterij  en kun je één speciaal voor dit doel gemaakt schilderij winnen. 
Als je je lidmaatschap niet voor 15 augustus hebt opgezegd, ga ik er vanuit dat je lid blijft. Op dit moment 
zijn er 67 mensen lid van het fonds, maar misschien weet je nog andere mensen die graag een kans willen 
maken op een prachtig schilderij?

Computer: de gezichtjes die steeds als brieflogo dienen, maak ik op de computer. Handig is dat je met 
enkele ingrepen de kleuren kunt veranderen. Dat maakt het soms ook moeilijk kiezen. Om te onderzoeken 
of er zoiets bestaat als een universele smaak, wil ik je vragen uit de afbeeldingen diegene te kiezen die je het 
meeste aanspreekt en de letter te vermelden op de acceptgiro (achter het dikgedrukte 2004). De resultaten 
maak ik dan later in één van de brieven bekend tegelijk met mijn eigen voorkeur.

Schilderen: na de geboorte van Tjorven heeft het even geduurd, maar zo langzamerhand begin ik mijn 
artestieke activiteiten weer op te pakken. Zo werk ik op het moment aan een serie schilderijtjes, waarbij ik 
gebruik maak van verschillende soorten kraaltjes en andere stukjes plastic die ik op het schilderijtje plak. 
Gevaar is natuurlijk dat het daardoor nogal tuttig wordt. De uitdaging is om dat te voorkomen. Zoals altijd 
worden het weer gezichtjes.

Polyester: ook met het gieten van objecten in polyester ben ik weer begonnen. Noodzakelijk is dan wel dat 
Elvira en Tjorven een paar dagen weg zijn, omdat het hele huis stinkt als ik bezig ben. Op termijn wil ik 
dat niet meer in huis doen, maar nu heb ik nog drie vaten giethars die op moeten. Al twee jaar ben ik bezig 
met de voorbereiding voor een grote expositie die gaat over de invloed van het uiterlijk op het gedrag van 
mensen. Daartoe giet ik afbeeldingen in van mooie mannen en vrouwen. Waaronder dus glossy-magezines 
en candlelight pockets, maar ook een aantal kleding-reclames. De uitnodiging voor de expositie is ook van 
polyester en ik heb er inmiddels 1500 ingegoten. Begin 2005 hoop ik alles klaar te hebben.

Met Tjorven Austin Theodore Elena gaat overigens alles goed. Het is een verukkelijk klein wezentje dat 
met een geheel eigen wil de wereld in kijkt, tot groot plezier van Elvira en mij. Verder ben ik druk bezig met 
het huis/atelier op te knappen; heb ik dit jaar geen subsidie van Stroom  (€ 2500,-) gekregen; en heb ik in 
september in Galerie de Steenlinde (Soest) een expostie met beelden. Daarnaast ben ik de brieven van het 
fonds aan het bundelen en van illustraties aan het voorzien zodat ze tezamen een overzicht van mijn werk 
vormen. Het voordeel is dat je dan bij de tekst ook afbeeldingen ziet, zodat je een beter idee heb waarover ik 
schrijf. Dit boekwerk van 100 pagina's moet eind augustus verschijnen.

Dit was het, een fijne zomer toegewenst,

Groet        Ramon Ottenhof



Siemens S55

Den Haag, 10-07-2004

Betreft: brief 25.

Hoi Emma,

Marijke (31-08-2003): Je maakt me zo gelukkig...kan me niet meer voorstellen dat 
ik zonder jou door het leven zou moeten...wil nooit meer zonder jou..ik wordt zo rustig als jij bij me bent.. je geeft me zo'n 
warm gevoel  van binnen..ik krijg zoveel van je terug..met jou kan ik de hele wereld aan.....hou zoveel van je..dikke kus x 

Lianne (21-09-2003): Waarom voelt de scheiding nu het definitief is zo vreselijk dubbel en ook vooral zo klote. Ik weet 
soms zoals we nu met elkaar omgaan niet waarom we uit elkaar gaan. Maar jij bent er zeker van dat je zonder mij geluk-
kiger bent en zal worden. Ik hoop dat ik dat ooit eens kan ervaren. Geluk in je leven met je grote liefde Marijke. Vaarwel 
zal je altijd in mijn hart voelen en bij me dragen. Teveel dingen en momenten die nog lang zullen blijven zitten. Jammer 
nog steeds. Vaarwel. Kus Lientje. Volgende keer heet ik Lianne voor jou. Ben je tutje niet meer en ook geen Lientje meer.

Lianne (17-11-2003): Mark, ik kan jou en ons nog niet loslaten. Ik zal toch van jou blijven houden zoals je mijn man en 
maatje was. Jammer dat het over is, maar zoals je de man voor mij was waar ik graag een kind van wilde en je vrouw 
wilde zijn, die liefde die ik toen voelde blijft denk ik nog even bestaan. En daar kan ik zo niet zomaar afstand van doen. 
Zou ook raar zijn en betekenen dat ik nooit genoeg van je zou hebben gehouden. En dat deed en doe ik nog steeds. Ik hield, 
hou van de man tegen wie ik zei ja, ik heel graag. Het zal slijten denk ik, er is ook teveel pijn gedaan aan elkaar. Kus jouw 
tutje. Hoop dat je dit niet al hebt verruild voor Marijke. Hoeveel heb jij anders van mij gehouden? Als zij dat al voor je is?

Lianne (04-01-2004): Ik mis je nog steeds lijkt niet minder te worden. Ik hoef niemand anders mijn voorgevoel zegt dat 
het ook niet gebeurt. Cecile en ik zullen samen blijven. Jammer dat jij de liefde hebt laten doodbloeden.

Lianne (04-02-2004): Ja ik heb de brief gezien. Voor mij een brief die mij pijn doet! Helaas ik zal het altijd jammer vin-
den dat we en vooral jij er niet uit zijn gekomen. Zal nooit begrijpen hoe jouw liefhebben van betekent en hoe en wanneer 
jij de knop hebt kunnen omdraaien. Hoe diep is je liefde ooit geweest? Voor altijd mijn. "je tutje".

Lianne (13-02-2004): Fijne valentijn voor altijd in mijn hart. Tot de dood ons scheidt.

Lianne (14-02-2004): Ik mis je armen om me heen. Ik lieg als ze me vragen hoe het gaat. Ik kan je niet laten gaan. Denk 
aan mij ik zal er altijd voor je zijn. En weet dat ik van je hou. De keus is al gemaakt ook voor mij.

Lianne (26-02-2004): Hoi. Sorry maar ik vond het erg schandalig hoe het vanmorgen ging. Die notaris negeerde mij  
volledig. Het is nu helemaal afgesloten en dat was voor mij nog heel moeilijk. Je weet dat ik nooit heb willen scheiden  
en dat jij een keus hebt gemaakt hoe jou maar ook hoe mijn leven nu is. Zal er lang over doen om hier verder mee te  
moeten leven. Het is door jou en Marijke kapot gemaakt. En zo zal ik het ook altijd voelen maar ook aan Cecile uitleggen. 
Voorlopig wil ik geen contact meer. En de omgang met Cecile blijft bij het oude. Ik krijg van jou te weinig te horen hoe het 
echt gaat. Denk dat ze me toch wel mist en naar me vraagt. Jij zegt daar niks over kan niet anders voor mij dan afscheid 
te nemen en je niet meer willen zien of horen. Vaarwel!  Lianne.

Terwijl ik in Madurodam aan het "ice-carven" was, ben ik met mijn mobieltje tegen een aanrecht opgelopen. 
Helaas, scherm stuk. Daarom tweedehands een nieuwe gekocht, met daarop de bovenstaande SMS-jes in het 
geheugen. De namen heb ik veranderd.  Tja... wat moet je daar nu van vinden?

Met Tjorven in huis is het iedere dag feest. Wat een lief meisje is het!!!

Groetjes, Ramon



Den Haag, 07-11-2004

Betreft: brief 26.

Hallo Merel,

Het is al weer een hele geleden sinds mijn laatste brief; een brief waarvan sommige mensen 
misschien dachten dat het over mij en Elvira ging, wat dus zeker niet het geval was. Even voor alle dui-
delijkheid; het waren SMS-berichten die ik op een tweedehands mobieltje vond. Van de zomer had ik erg 
weinig tijd om met de beeldende kunst bezig te zijn. Naast Tjorven ging er veel tijd en energie zitten in het 
opknappen van ons huis. Omdat Theo bij ons in huis is komen wonen, moest er een ruimte op de tweede 
verdieping geschikt gemaakt worden voor bewoning (nieuwe vloer, balkrenovatie, water, riool , gas, electra, 
enz.). Daarnaast is het dak boven de keuken vervangen. Half september waren we daar zo'n beetje mee klaar 
en kon ik even op adem komen. Sinds begin oktober ben ik weer met schilderen en beeldhouwen bezig. 

Zondags gaan Elvira en ik  met Tjorven zwemmen in het zwembad, vandaar dit gezichtje bovenaan de brief. 
Tjorven beleeft daar trouwens maar afwisselend lol aan, soms zit ze na vijf minuten al te bibberen met 
haar armpjes. Volgens de badmeester moeten we opletten als haar lipjes blauw beginnen te worden, dan is 
het tijd om uit het water te gaan. Hij leerde ons ook een paar handgrepen die baby's wel leuk vinden in het 
water. Na afloop lekker warm douchen en dan is ons kleine meisje heerlijk rozig.

De winnaar: in juni had ik het al aangekondigd: ik zou dit jaar niet iedereen een klein kunstwerkje schen-
ken, maar één iemand een iets  groter. Welnu, de winnaar is bekend. Ik heb alle namen op strookjes uitge-
print en daarna mijn lieftallige assistente (Tjorven) één van de strookjes laten uitzoeken. En de gelukkige 
winnaar is ........ Tineke Reijnders uit Landsmeer. Bij deze van harte gefeliciteerd. Helaas voor alle ande-
ren, maar er zijn gelukkig nog schilderijen genoeg te koop in mijn atelier. Ook nog even de uitslagen van 
mijn brief van 16 juni: de meeste mensen hebben gekozen voor gezichtje E, mijn keuze was gezichtje C.

De Steenlinde: de expositie in Galerie de Steenlinde in Soest was zeer geslaagd. Het was een leuke opening 
waarbij Ron Geurs (de galeriehouder) een mooie speech hield. Na zijn succesvolle carrière als Volvo-dealer 
én makelaar is hij een eigen galerie begonnen. Dit met name omdat hij de beeldende kunst  interessanter 
vond dan huizen en auto's. Maar hij is het duidelijk nog niet verleerd om  andere mensen ervan te overtui-
gen dat ze hun geld in iets waardevols moeten steken. Naast een glasobject heeft hij vier keramieke beelden 
voor mij verkocht. Daar ben ik dus dik tevreden mee.

Keramiek: één van de beelden die ik verkocht heb, is in de vorm van een opdracht. De koper wil een beeld 
van een voetbalelftal van keramiek. Omdat ik het leuk vind om van deze groepjes te maken ben ik weer aan 
een serie beeldjes begonnen. Drie daarvan zijn met elf mannetjes, waarvan de opdrachtgever er één krijgt. 
Twee andere beeldjes zijn met zeven mannetjes. Uiteindelijk worden ze weer allemaal goud geglazuurd.

Schilderen: nog steeds ben ik bezig met kraaltjes en andere stukjes plastic die ik bij het schilderen gebruik. 
Eerst schilder ik dan een gezichtje, dat ik daarna optooi met kraaltjes. Erg vrolijk ziet het er uit. Wel moet ik 
nog een beetje experimenteren met de juiste hoeveelheid lijm, anders vallen de kraaltjes er later weer af. Happyloose (olieverf op doek, 50 x 60 cm, fondsgeschenk 2005)



Het grappige is dat een nieuwe ontwikkeling in mijn eigen leven ook vaak  weer een nieuwe stap in 
het werk, waar ik mee bezig ben, betekent. Zo zijn de kraaltjes duidelijk een gevolg van de komst van 
Tjorven. Het platte vlak is niet meer genoeg, het moet er meer uitsprankelen, iets speelser zijn  ook. 
Of het allemaal gaat lukken zoals ik het beschrijf, weet ik nog niet. Het is nog in de proeffase.

Maria: op 4 december houdt Galerie de Steenlinde een tentoonstelling met het thema "Maria". 
Twintig kunstenaars kunnen een werk inleveren. Mijn werk bestaat uit een gefotografeerd plastic 
souvenirbeeldje uit Lourdes.  Dit flesje had ik twee jaar geleden van Cor van Leeuwen afgetroggeld 
omdat ik het iets speciaals vond hebben.Je kunt het werk bekijken op www.ottenhof.com/maria. 

Mijn tekst bij de tentoonstelling luidt als volgt:
"Sinds 2001 ben ik, naast het schilderen en beeldhouwen, bezig met het fotograferen van objecten. 
Door ze vervolgens uit te vergroten en los van hun achtergrond te plaatsen, wil ik ze als het ware 
bevriezen in de tijd. Hierdoor gaan ze functioneren als een soort moderne fossielen. Doordat het niet 
meer mogelijk is om de objecten te gebruiken ( je kunt er nu alleen nog maar naar kijken), word je op 
afstand gezet. Door die afstand is het mogelijk objectiever naar het beeld te kijken. Wat dan overblijft, 
is een mooi beeld dat de toeschouwer een idee van deze tijd oplevert én de waarden die daarin 
belangrijk zijn.

De objecten die ik uitkies om te fotograferen, zijn in de regel te onbelangrijk om te bewaren. 
Speelgoed is daarvan één voorbeeld. Het huidige speelgoed gaat niet langer mee dan één of twee jaar. 
Daarna wordt het afgedankt. Door het te fotograferen, 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 tegelijkertijd z’n onschuld teruggeven. De schoonheid laten zien van een badeendje, een 
waterpistooltje of een speelgoedvliegtuigje. Op zo’n manier transformeert het stuk speelgoed van 
wegwerpartikel naar een modern icoon. 

Maar ook een ander voorwerp zoals een souvenir uit Lourdes, een plastic beeldje van Maria gevuld 
met bronwater, kan de juiste voorwaarden bezitten om tot icoon omgevormd te worden. Hoewel dit 
heiligenbeeldje in wezen al een icoon is, krijgt het door het te fotograferen en uit te vergroten toch een 
andere dimensie. Op deze dimensie wil ik de toeschouwer wijzen en zeggen; kijk toch eens hoe mooi 
het is. "

Verder ben ik nog steeds bezig om de brieven van het fonds te bundelen en van illustraties te 
voorzien zodat ze tezamen een overzicht van mijn werk vormen. Maar daarover volgende keer 
meer. 

Groetjes, 

Ramon

Maria (fotopapier op aluminium, opl. 250, 150 x 50 cm, 2004)



Den Haag, 15-12-2004

Betreft: brief 27.

Beste Leo en Anna,

Het is zover! Het boek waaraan ik gedurende één jaar regelmatig gewerkt heb, is af. Het is een 
mooi geheel geworden. Het boek bevat de eerste vijfentwintig brieven die ik voor het Fonds RO 
geschreven heb, maar ditmaal voorzien van illustraties. Het voordeel ervan is, dat je bij de tekst 
ook afbeeldingen ziet, zodat je een beter idee heb waarover ik schrijf. 

Dit boek van honderd pagina's bestaat niet alleen uit de vijfentwintig brieven, maar is voorzien 
van maar liefst tweehonderd illustraties in kleur, meer dan honderd afbeeldingen van geschilderde 
gezichtjes, aangevuld met dertig foto's van keramieke beelden en nog eens zeventig afbeeldingen 
van andere kunstwerken. Het geheel geeft een goed overzicht van mijn werk de afgelopen vier 
jaar. Als je daarin geïnteresseerd bent, mag deze unieke en zeldzame bundel eigenlijk niet in je 
boekenkast ontbreken.

Het boek wil ik gebruiken als promotiemateriaal voor mijn werk. Door de verschillende stijlen 
waarin ik werk, is het voor mensen soms moeilijk mijn kunst te plaatsen. Door de brieven te 
bundelen en van afbeeldingen te voorzien, ontstaat er meer overzicht én meer eenheid in mijn 
werk. Het is daardoor eenvoudiger de rode draad in mijn  oeuvre te onderscheiden. Ik hoop zo 
meer mensen voor mijn beelden en schilderijen te interesseren. 

Ook wil ik het gebruiken om een basisstipendium aan te vragen bij het Fonds BKVB; deze bedraagt  
tweeëndertigduizend euro voor minimaal twee jaar. Normaal stuur ik voor een aanvraag twintig 
dia's op maar die bevatten dan wel drie verschillende stijlen. Je snapt  dat de commissie, die de 
aanvraag moet beoordelen, er dan niks van begrijpt. Dit boek geeft een beter overzicht van mijn 
werk, dus in plaats van de dia's krijgt ieder commissielid een boek.

Het boek is, speciaal voor leden, tegen onkosten te bestellen door de acceptgiro in te vullen en  
negenenveertigvijfennegentig over te maken op mijn girorekening. Vergeet niet je naam en adres 
erbij te zetten. Je krijgt het boek dan binnen twee tot drie weken automatisch thuisgestuurd. 
Heb je ooit een kunstwerk bij mij gekocht, dan is het mogelijk om aan het boek een extra pagina toe 
te laten voegen met daarop het afgebeeld het kunstwerk, als een soort speciale service zogezegd.

Een prettige kerst. De volgende brief komt nog voor oud en nieuw.

See you!

Ramon Ottenhof

Opening Galerie de Steenlinde



Den Haag, 28-12-2004

Betreft: brief 28.

Beste Benjamin,

Soms gebeurt het wel eens dat mensen het lidmaatschap van het fonds RO niet op waarde weten te schatten. 
Dat uit zich dan vaak in het niet op tijd betalen van hun contributie maar erger soms nog in het maken van  
verwijten, zoals "profiteur" of "jij wilt alles voor niks hebben". In het begin van het fonds RO liet ik iedereen 
maar toe als lid. Ik had natuurlijk ook nog niks bewezen. Maar na meer dan vijfentwintig brieven, vijf kunst-
werkgeschenkjes en het verschijnen van het boek "fonds RO", kan ik vanuit mezelf zeggen: het is een eer als je 
lid mag zijn van dit fonds. Dus is het nu tijd het ledenbestand op te schonen.

Daartoe heb ik besloten om een commissie in te stellen die alle leden van het fonds RO gaat beoordelen. 
Criteria daarbij zijn o.a. psychische gesteldheid, interesse in kunst, geloof, fatsoensnormen, bestedingspa-
troon en kredietwaardigheid. Naast de gegevens die ik hun verstrek, zal de commissie ook eigen bronnen aan-
boren voor het verzamelen van informatie. Daarnaast is het voor de veiligheid van alle leden van belang dat 
ieder lid zich, vanaf 1 januari 2005, te allen tijde moet kunnen legitimeren.

In de commissie zitten:
Hans van Gelder: psychiater. Hij heeft o.a. toegang tot de juist opgerichte nationale databank van psychia-
ters. Hierin worden de gegevens van alle patiënten met psychische problemen in heel Nederland opgeslagen. 
Zodat je als psychiater gelijk de medische gegevens van elke patiënt bij de hand hebt.
Mario Valeri: computerdeskundige, werkzaam bij een landelijke bank. Hij heeft o.a. toegang tot de kredietre-
gistratie in Tiel en is gespecialiseerd in het hacken van computersystemen van o.a. de belastingdienst.
Jeanne Distellum: deskundige op het gebied van consumentenbestedingen. Zij is afgestudeerd aan de 
Utrechtse universiteit op het onderwerp "kunst en consumentisme".

De commissie zal aan de hand van objectieve criteria alle deelnemers van het fonds RO afgaan en binnen één 
maand met een positief óf negatief oordeel komen. Bij twijfel bestaat de mogelijkheid dat één of meerdere 
commissieleden een huisbezoek komen afleggen. De commissie-uitspraak is bindend en over de uitslag kan 
niet worden gecorrespondeerd.

Ik realiseer me dat de komende tijd een spannende tijd zal worden: kun  je lid blijven van het fonds RO of 
niet? In het algemen zou ik me daar niet te veel zorgen over maken. Bij een goed betalingsgedrag en normale 
fatsoensnormen zul je niet zoveel gevaar lopen. Blijf je toch twijfelen dan is het het beste om snel een kunst-
werk aan te schaffen, dat zal bij de commissie zeker pluspunten opleveren. Desondanks staat nu al vast dat 
zeker drie mensen een negatief oordeel zullen ontvangen.

Mooiste uitspraak van 2004 door de Senegaleese zanger Youssou N'Dour: "De kunst kan een trein van 
hoop zijn, die door de wereld dendert". Maar ja, het kan natuurlijk ook, zoals tot nu toe in mijn geval, een 
speelgoedtreintje zijn, waarmee twee kinderen spelen. De beste wensen voor 2005! In januari volgt de uitslag 
van de commissie!

Met vriendelijke groet, 
R.E. Ottenhof

Plasticjes 1 t/m 12 (acryl en plastic op doekkarton, 24 x 30 cm, 2005)



Exposities:
Beelden in de herfst    Delfgauw   september 2005

Recensies:
Telstar     september 2005  Beelden in de herfst

Uitgave:
Het ondergewone/ Stroom Den Haag  oktober 2005  kunstenaarsinitiatieven

Organisatie:
Project Inge Janse    Den Haag    maart '05 - april '08
Stichting Imponderabilia   Den Haag   juli ‘03 - decmber '08

Subsidies:
Stroom Den Haag    01-04-2005  Inge Janse
Fonds 1818     01-05-2005  Inge Janse
VSBfonds     01-08-2005  Inge Janse
MAOC Gravin van Bylandt Stichting  01-08-2005  Inge Janse
Provincie Zuid-Holland   01-08-2005  Inge Janse
Prins Bernhard Culltuurfonds   01-08-2005  Inge Janse
Fonds RO     01-08-2005  algemeen

gietharsatelier

Ramon Ottenhof



Den Haag, 22-01-2005

Betreft: brief 29.

Beste Stef,

Naar aanleiding van uw lidmaatschap van het  Fonds RO bericht ik u het volgende.

De commissie, bestaande uit Hans van Gelder (psychiater), Mario Valeri (computerdeskundige) 
en Jeanne Distellum (hoogleraar consumentenbestedingen), heeft een advies uitgebracht over alle 
leden van het Fonds RO. Na diepgaand onderzoek op de terreinen van veiligheid, fatsoensnormen, 
kredietwaardigheid, geloof, psychische gesteldheid, bestedingspatroon en interesse in kunst 
hebben zij de conclusie kunnen trekken dat het in het algemeen wel goed zit met de leden van
 het Fonds RO. Slechts een kleine minderheid is helaas niet door de selectie heen gekomen. 
Van de vijfenzestig leden zijn er drie afgevallen. Eén lid zag zo op tegen het bezoek van de 
onderzoekscommissie dat zij bij voorbaat haar lidmaatschap heeft opgezegd.

Op de gebieden van veiligheid, psychische gesteldheid en interesse in kunst scoorde iedereen goed. 
Mindere punten waren fatsoensnormen en kredietwaardigheid. Het slechtst werd gescoord op het 
gebied van het bestedingspatroon en dan met name waar het betreft beeldende kunst: de norm van 
één kunstwerk per jaar werd door velen niet gehaald. Het onderzoeksgebied geloof is aangevuld 
met humor en smaak. Van deze drie zijn alleen de voorkeuren vastgelegd zonder er conclusies 
voor het lidmaatschap van het Fonds RO aan te verbinden.

In uw geval heeft de commissie aan de directie van het Fonds RO (zijnde ondergetekende) het 
volgende advies uitgebracht: ten aanzien van uw lidmaatschap is de commissie tot een positief 
oordeel gekomen. De directie heeft dit advies overgenomen en conform dit advies besloten.

Dat wil zeggen dat uw lidmaatschap een positieve bijdrage levert aan het Fonds RO. Op de 
genoemde onderzoeksterreinen scoort u gezamenlijk een ruime voldoende. De kwalitatieve 
bijdrage van uw lidmaatschap is hoog genoeg om een meerwaarde te verlenen aan het bereiken 
van het doel van het Fonds RO. De directie is dan ook verheugd dat u lid bent én kunt blijven 
van het Fonds RO. Zij hoopt op een nog lange en inspirerende samenwerking.

Met vriendelijke groet, 
ook namens de onderzoekscommissie

Ramon Ottenhof
directeur

gietharsatelier



Den Haag, 22-01-2005

Betreft: brief 29.

Beste Marja,

Naar aanleiding van uw lidmaatschap van het  Fonds RO bericht ik u het volgende.

De commissie, bestaande uit Hans van Gelder (psychiater), Mario Valeri (computerdeskundige) 
en Jeanne Distellum (hoogleraar consumentenbestedingen), heeft een advies uitgebracht over alle 
leden van het Fonds RO. Na diepgaand onderzoek op de terreinen van veiligheid, fatsoensnormen, 
kredietwaardigheid, geloof, psychische gesteldheid, bestedingspatroon en interesse in kunst 
hebben zij de conclusie kunnen trekken dat het in het algemeen wel goed zit met de leden van 
het Fonds RO. Slechts een kleine minderheid is helaas niet door de selectie heen gekomen. 
Van de vijfenzestig leden zijn er drie afgevallen. Eén lid zag zo op tegen het bezoek van de  
onderzoekscommissie dat zij bij voorbaat haar lidmaatschap heeft opgezegd.

Op de gebieden van veiligheid, psychische gesteldheid en interesse in kunst scoorde iedereen goed. 
Mindere punten waren fatsoensnormen en kredietwaardigheid. Het slechtst werd gescoord op het 
gebied van het bestedingspatroon en dan met name waar het betreft beeldende kunst: de norm van 
één kunstwerk per jaar werd door velen niet gehaald. Het onderzoeksgebied geloof is aangevuld met 
humor en smaak. Van deze drie zijn alleen de voorkeuren vastgelegd zonder er conclusies voor het 
lidmaatschap van het Fonds RO aan te verbinden.

In uw geval heeft de commissie aan de directie van het Fonds RO (zijnde ondergetekende) het 
volgende advies uitgebracht: tot mijn spijt moet ik u meedelen dat de commissie ten aanzien van 
uw lidmaatschap, na rijp beraad en zorgvuldige afweging, tot een negatief oordeel is gekomen.
De directie heeft dit advies overgenomen en conform dit advies besloten.

Dit wil niet zeggen dat uw lidmaatschap in het geheel geen positieve bijdrage heeft geleverd aan het 
Fonds RO. Op de genoemde onderzoeksterreinen scoort u echter gezamenlijk een onvoldoende. 
De kwalitatieve bijdrage van uw lidmaatschap is helaas niet hoog genoeg om een meerwaarde te 
verlenen aan het bereiken van het doel van het Fonds RO. De directie ziet zich dan ook genoodzaakt 
uw lidmaatschap van het Fonds RO te beëindigen. Tegen dit besluit staat een beroepsmogelijkheid 
open: u dient hiervoor binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de directie. 
Als laatste wil de directie u hartelijk bedanken voor uw steun in de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groet, 

Ramon Ottenhof
directeur New 1 t/m 4 (acrylverf, metaal en plastic op doek, 50 x 60 cm, 2005)



Den Haag, 31-03-2005

Betreft: brief 30.

Beste Pearl, 

Om te kijken of ik bij een galerie in Den Haag zou kunnen exposeren, had ik het boek "Fonds RO"( de eerste 
25 brieven voorzien van illustraties) afgegeven bij de galeriehouder. De volgende week kwam ik het ophalen 
en vroeg naar zijn reactie. Hij had het boek helemaal gelezen. Hij vond het wel interessant, maar vooral ook 
erg persoonlijk. Wat hem verbaasde, was dat er niet in stond waar mijn werk over gaat. En eigenlijk was ik 
daar zelf ook verbaasd over. Nadat ik alle brieven had nagelezen, bleek het toch waar te zijn, in ieder geval 
waar het mijn schilderijen betrof. Daarom nu het volgende statement: 

"Mijn schilderijen zijn allemaal zelfportretten. Deze zelfportretten zijn niet van de buitenkant gelijkend, 
maar van de binnenkant. Ik probeer vast te leggen in het gezicht wat er bij mij van binnen speelt. Dat wil 
niet zeggen dat ik al schilderend voel wat er op het doek te zien is. Tijdens het schilderen ben ik puur esthe-
tisch bezig. Het enige waar ik dan naar kijk, is of het beeld klopt en of er geen dingen zijn die storen in de 
compositie. Hierbij laat ik dan zoveel mogelijk niet ter zake doende details weg. Wat overblijft is een ver-
eenvoudigde vorm van een gezicht waarbij door het weglaten van de details en de gekozen kleurstelling, de 
expressie beter naar voren komt. Is het schilderij een-maal af, dan is het tijd om naar de inhoud te gaan kij-
ken en te beleven waar het schilderij over gaat.

Ik schilder dus steeds op enig moment, in een bepaalde situatie, mijn eigen gevoel.. Dankzij de universaliteit 
van emoties kunnen en zullen andere mensen dat herkennen. Het gezicht leent zich daar uitstekend voor. Al 
van kindsaf aan zijn mensen namelijk gewend kleine verschillen in gezichten te registreren en daar beteke-
nis aan toe te kennen. Op termijn zal mijn oeuvre zich laten lezen als een staalkaart van mogelijke gevoelens 
Daarnaast bestaat mijn werkterrein uit de gevoelens die mensen kunnen delen. Bij die schilderijen onderzoek 
ik niet alleen de persoonlijke gevoelens van één persoon, maar ook de wisselwerking tussen twee personen."

Verder vroeg de galeriehouder zich nog af, of mijn werk wel authentiek genoeg was én vooral in de toe-
komst ook zou blijven. Want hij wilde alleen authentiek werk in zijn galerie hebben hangen. We hebben 
afgesproken dat ik hem op de hoogte zou houden en hij mijn werk zal blijven volgen. Ik verwacht daar  
echter niet zoveel van. Tenslotte schilder ik al 15 jaar min of meer dezelfde soort gezichtjes en die zal ik  
over 15 jaar ook nog wel schilderen. Het volgen van mijn werk (op schilder-gebied) heeft alleen zin als je  
die gezichtjes interessant vindt, en dán kun je ze ook nu wel exposeren. Bij mijn keramische werk zal er 
waarschijnlijk meer veranderen, dus misschien dat daar nog wat uit voort komt.

Zoals ik in brief 26 reeds schreef, gebruik ik bij het schilderen de laatste tijd steeds stukjes plastic om het 
schilderij op te tooien. In principe ligt het palstic natuurlijk bovenop het schilderij. De kunst is om toch 
zo te schilderen dat dat niet stoort en te zorgen dat ze een intergraal onderdeel uit gaan maken van het 
schilderij. Soms vind ik dat best lastig. De stukjes plastic zijn soms net aliens die in het aardse landschap 
moeten worden ingepast. De ene keer lukt dat wat beter dan de andere keer. Als ik voldoende resultaat heb 
geboekt, zal ik weer eens een open atelier houden.

Tot dan, groetjes      Ramon Ottenhof
No contact 1 t/m 4 (acrylverf en plastic op doek, 30 x 40 cm, 2005)



Den Haag, 15-04-2005

Betreft: brief 31.

Beste Alex, 

De laatste tijd ben ik veel bezig met een nieuw project. Dit project gaat over Inge Janse.

Inge Janse is een vrouw van in de zeventig, wonende in Den Haag Zuid-Oost. Sinds 2001 kom ik zo 
eens in de twee weken bij haar op bezoek. Ik heb haar leren kennen doordat ze, gewapend met een 
fotocamera, alle initiatieven van de Haagse Rondgang af liep. Nadat ik haar een tijd niet had gezien, 
kwam ik via de post weer in contact met haar; ze bleek een hersenberoerte én een hartaanval te 
hebben gehad. Daarnaast lijdt ze aan de ziekte van Parkison.

Omdat ze nu nauwelijks meer buiten de deur komt én omdat er niet veel mensen langskomen, 
besloot ik haar regelmatig te gaan opzoeken. Ze is vroeger stewardess geweest, in de tijd dat het 
nog een gloriebaan was en zo is ze dus overal op de wereld geweest; daar weet ze leuk over te 
vertellen. Daarnaast is ze een opgewekt en vrolijk mens, zeker gezien haar situatie. We hebben 
dus een aardig contact.

Naast dat ze dus regelmatig fotografeerde, maakte ze ook tekeningen. Omdat het fotograferen na 
de beroerte niet langer ging, heeft ze zich volledig toegelegd op het tekenen. Deed ze dat vroeger 
met kleur, nu gebruikt ze alleen (zwart)potlood. Bij het tekenen kiest ze een voorwerp uit wat ze 
natekent. Dat kan een reëel object zijn, maar ook een plaatje uit een boek. Dit voorwerp vertaalt ze 
in haar eigen stijl, waardoor het geheel iets zachts krijgt. Iedere dag, 's ochtends één uurtje en 
's middags één uurtje,  gaat ze in haar woonkamer aan een oud schooltafeltje zitten om te tekenen. 
Meer kan ze niet opbrengen, maar het maakt haar leven zinvol.

Door mijn bezoekjes aan haar, zijn deze tekeningen ook voor mij steeds meer gaan leven. Van het 
fragiele en toch doeltreffende werk gaat voor mij iets ontroerends uit. De tekeningen hebben iets 
kwetsbaars en tegelijkertijd zijn ze toch vrolijk en levendig. Daarnaast word ik geraakt door haar 
volharding. Ze heeft er inmiddels meer dan driehonderd in dezelfde stijl gemaakt. En hoe meer 
ik er zie, hoe mooier ze worden.

Haar man en oudste zoon zijn gestorven. Haar jongste zoon woont in Canadaen haar zus in 
Enge-land. Deze hebben allebei niks met de tekeningen én omdat het soms met gezondheid van 
Inge Janse niet zo goed gaat, heb ik aan haar voorgesteld om, als er wat met haar gebeurt, de 
tekeningen te gaan beheren. Het was duidelijk dat ze hier blij mee was.

Na mijn spontane aanbod, ben ik thuis gaan zitten nadenken over hoe het beheren van zo'n 
collectie dan vorm moet gaan krijgen. En hoe langer ik er overnadacht én denk, hoe meer ik ervan
overtuigd ben dat er een videoportret van Inge moet komen. Vind ik de tekeningen op zich al mooi, 
tesamen met een beeld van Inge zijn ze nog ontroerender. Juist de combinatie van deze twee 
vertellen een verhaal  dat de moeite waard is om verteld te worden.Tekening Inge Janse



Het idee om zelf deze video te maken, heb ik snel verworpen; een goed videoportret maken, is een 
vak apart. Wie dat wel goed kan, is André Bijma. Ik heb hem leren kennen doordat hij in 1997 bij 
mij in het kunstenaarsinitief 1646 exposeerde. Sindsdien volg ik zijn werk zo'n beetje. Zijn aanpak, 
karakter en stijl passen heel goed bij dit onderwerp. Daarom André gebeld. Nadat ik André het 
verhaal verteld had, werd hij enthousiast. Bovendien haalde hij uit de tekeningen ook precies wat
ik erin zag en wilde  hij graag meewerken aan dit project.

Bij dit videoportret gaan we niet uit van een script, maar willen we op een meer associatieve 
wijze te werk gaan. Steekwoorden daarbij zijn o.a.: ziekte, tegenslag en veerkracht, waardigheid, 
eenzaamheid, verstilling, reizen, het tekenen, de manier van wonen.Maar ook de kracht van het 
kleine en de vreugde die dat met zich meebrengt. Voor een deel willen we passief de gebeurtenissen 
registreren . Daarnaast willen we Inge ook actief laten vertellen voor de camera.

De bedoeling is om de tekeningen en het videoportret (om te beginnen) in tien verpleeg- en 
verzorgingstehuizen in Den Haag te exposeren. Van Stroom Den Haag hebben we € 2000,- gehad om 
het project op te starten en vast met filmen te beginnen. Uiteindelijk wil ik nog bij een aantal 
fondsen zoals Fonds 1818 en stichting Doen geld aanvragen om het project te vervolmaken.

Tot zo ver, 
groetjes

Ramon Ottenhof

Tekeningen Inge Janse plus voorbeeld



Den Haag, 06-06-2005

Betreft: brief 32.

Beste Rimke, 

Het is weer juni, dus tijd voor het vragen van een nieuwe bijdrage voor het fonds. En om eerlijk te zijn, die 
is hard nodig. In januari was ik nog vol vertrouwen over mijn financiële toekomst. Bij Galerie de Steenlinde 
had ik goed verkocht en ook mijn bijbaantje als "workshopleider Icecarven" in Madurodam liep goed. 
In april kwam in dat laatste echter de klat, zodat mijn inkomsten terugliepen. Daarnaast was mijn gebit 
hard toe aan een sanering (ping, ping) en moest ik  in juni ook nog € 500,- voor de huur van de opslag 
in Duitsland betalen, dus het geld vloog de deur uit. Mijn hoop had ik een beetje gezet op twee subsidie-
anvragen, waarvan ik de uitslag allebei begin juni zou horen. Maar helaas gingen die vliegertjes niet op, dus 
nu ben ik zo goed als blut.

Gelukkig is daar het "Fonds RO", mijn steun en toeverlaat. Heb ik je als lid van het fonds in januari nog 
kritisch bekeken, nu is het jouw kans om mij de maat te nemen. Bevalt het lidmaatschap van het "Fonds 
RO" je nog??? Ik ga er vanuit dat als er voor 15 augustus geen afwijzing binnenkomt, je lid blijft van het 
fonds. Het kunstwerkje bestaat dit jaar uit een prachtige print (33 x 84 cm) met maar liefst 48 gezichtjes. 
En natuurlijk krijg je ook weer de brieven met uitleg over mijn werk. Vanwege de inflatie heb ik de bijdrage 
verhoogd naar € 55,-.  Je kunt het bedrag met de bijgevoegde acceptgiro overmaken of storten op het giro-
nummer t.n.v. R.E. Ottenhof in Den Haag.

Naast het "Fonds RO" probeer ik ook bij andere fondsen aan inkomsten te komen. Zo heb ik in het totaal 
bij tweeëntwintig instanties een aanvraag gedaan voor subsidie. Twee daarvan waren algemeen: een pro-
jectsubsidie bij Stroom Den Haag en een basisstipendium bij het Fonds BKVB. Beide zijn dus afgewezen. 
De andere twintig zijn voor het project met Inge Janse en André Bijma dat inde vorige brief beschreven 
stond. De fondsen waar ik daarvoor subsidie heb aangevraagd, zijn; Fonds 1818,  Casema Cultuur Fonds,  
Stichting Doen,  Prins Bernhard Cultuurfonds,  Stroom Den Haag, Mondriaan Stichting,  Gemeente 
Den Haag,  Provincie Zuid-Holland,  VSBfonds,  KF Heinfonds, MAOC Gravin van Bylandt Stichting,  
SNS Reaalfonds,  Herinneringsfonds Vincent van Gogh,  de Gijselaar-Hintzenfonds,  Fonds BKVB,  
Ministerie van Onderwijs en Cultuur,  ANWBfonds,  Prinses Beatrix Fonds en de  Parkinson 
Patiënten Vereniging. Van de laatste vier heb ik inmiddels een afwijzing binnen, maar ik ben vol vertrou-
wen dat tenminste enige van deze fondsen met een bedrag over de brug gaan komen. Van Stroom Den Haag 
heb ik € 2000,- gekregen voor het project; dit bedrag gaat op aan de kosten voor het huren van een camera. 

Om geld te verdienen, ben ik ook nog regelmatig chauffeur of klusjesman. Maar deze baantjes gaan wel 
echt ten koste van mijn tijd en energie om met beeldende kunst bezig te zijn, dus die probeer ik tot een 
minimum te beperken. De volgende brief komt in augustus en gaat over het fenomeen "verzamelingen bin-
nen de beeldende kunst" en dan met name binnen de fotografie. Een prettige zomer toegewenst, met veel 
zon, lekkere temperaturen en bijvoorbeeld een mooi  vuurwerk op Scheveningen.

groetjes    Ramon Ottenhof
Girafjes (acrylverf en plastic op doek, 85 x 70 cm, 2005)







Den Haag, 12-08-2005

Betreft: brief 33.

Beste Radja, 

Ieder jaar probeer ik bij het Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst een 
basisstipendium aan te vragen. Zo'n basisstipendium bedraagt € 34.000,- voor de duur van twee jaar. Het 
honoreringspercentage is gemiddeld 40 %. Een grote kans op een flink bedrag dus. 

Hoe werkt zo'n aanvraag? De bedoeling is dat je 20 dia's van je werk inlevert, plus je motivatie 
en een cv waaruit blijkt wat je de afgelopen drie jaar hebt gedaan. Een commissie, bestaande uit 
kunstenaars en kunstcritici, bekijkt dan jouw aanvraag. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de inhoud 
van je werk, maar ook naar de erkenning die je van anderen hebt gekregen. Dat lijkt redelijk objectief, maar 
natuurlijk werkt het zo dat als mensen in de commissie jou persoonlijk kennen, je een streepje voor hebt. 
De meeste van de commissieleden komen uit Amsterdam en ook de belangrijkste instituten en critici op 
het gebied van de beeldende kunst zitten in Amsterdam, dus hoeft het geen verbazing te wekken dat ook 
de meeste mensen in Amsterdam een beurs krijgen. Een kleine inventarisatie van het jaar 2004 leverde het 
volgende beeld op. In Amsterdam kregen 120 kunstenaars een basisstipendium, terwijl in Den Haag slecht 
15 kunstenaars eenzelfde beurs kregen. Rotterdam kwam er ook bekaaid vanaf met een score van 39.

Ook dit jaar werd ik weer afgewezen. Als aanvraag had ik de bundel "Fonds RO" (de eerste 25 brieven voor-
zien van illustraties) opgestuurd. Als je bent afgewezen is het mogelijk je beoordelingsrapport 
op te vragen waarin de motivatie van de commissie bestaat. Als je denkt dat de commissie niet in redelijk-
heid (zoals dat heet) tot een besluit heeft kunnen komen, kun je een bezwaarschrift indienen. In het beoor-
delingsrapport stond dit jaar o.a. gesteld:
"De werkgroep is van mening dat het werk van de aanvrager onvoldoende beeldende kwaliteit en zeggings-
kracht heeft. Zij vindt het werk te weinig getuigen van een inhoudelijke visie en eigen beeldtaal. Hoewel de 
werkgroep waardering heeft voor de actieve houding van de aanvrager, zoals blijkt uit zijn nevenactivitei-
ten, is zij over het geheel genomen van mening dat er niet voldoende blijk van waardering is voor het eigen 
werk door deskundigen en relevante instellingen op het gebied van de beeldende kunst.".

Als je niet zo overtuigd bent van jezelf is dit geen bemoedigende uitslag, maar daar heb ik gelukkig geen 
last van. Dus ging ik op zoek om te kijken of er binnen de formulering geen handvaten waren om dit besluit 
aan te vechten. Die vond ik in het woord "nevenactiviteiten". Daar wordt in dit geval mee bedoeld de activi-
teiten op organisatorisch gebied, zoals de Haagse Rondgang, de Peter Cleutjens Award of het organiseren 
van manifestaties zoals Art Madurodam. Nu zie ik dat zelf helemaal niet als nevenactiviteiten, maar als één 
van mijn hoofdactiviteiten als kunstenaar. Daarom heb ik officeel een bezwaar ingediend. Zeker ook omdat 
ik juist op dit gebied veel erkenning heb gekregen.

Onderdeel van de bezwaarprocedure is dat je mondeling je bezwaar kunt komen toelichten. Daar wordt 
dan een rapport van gemaakt wat toegevoegd wordt aan je dossier. Op 10 augustus was ik uitgenodigd in 
Amsterdam om mijn bezwaren duidelijk te maken. Nu verwacht ik niet zo heel veel van deze bezwaarpro-
cedure, maar ik vind het wel een mooie gelegenheid om je te vertellen hoe zoiets in zijn werk gaat en hoe ik 
mijn organisatorische activiteiten als kunstenaar zie. Hieronder volgt mijn verweer in het kort.

Brief Fonds BKVB)



Een belangrijk deel van mijn werk als kunstenaar gaat over de context van het kunstwerk. En met de context 
bedoel ik in dit geval de omgeving van het werk. Dat kan in de eerste plaats de letterlijke omgeving zijn: de 
ruimte waarin het kunstwerk zich bevindt. Is het een rommelige ruimte of juist strak; zijn de muren knal 
rood of helder wit; is de ruimte groot of klein? Maar het kan ook de figuurlijke omgeving zijn. Wat voor 
status heeft de expositieruimte: is het een museum of een huiskamer. Wat voor een status heeft het kunst-
werk, is het bekend of is de kunstenaar bekend. Zie je het werk onverwacht of was je erop voorbereid. Heb 
je het werk al vaker gezien? En wat weet je over de achtergronden van het werk van de kunstenaar. Al deze 
factoren bepalen mede hoe je naar het kunstwerk kijkt. Voor mij is een kunstwerk dus niet af zonder dat je 
deze overwegingen in je werk meeneemt. Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit mijn kunstenaars-
praktijk waarbij bovenstaande aspecten een rol spelen.

Het Gele Concept / Salva Mea: Vaak wordt door kuntenaars als uitgangspunt de neutrale witte ruimte van 
een museum genomen. Een van mijn activiteiten was dan ook het organiseren van exposities in een geheel 
geel geschilderde ruimte. Gewoon om te kijken wat doet dit met de aanpak van de kunstenaar en wat voor 
een soort werk dat oplevert. Een ander experiment was de expositie "Salva Mea" in de Grote Kerk in Den 
Haag waarbij de ruimte niet afgezet werd met witte schotten, maar het werk in het kerkdecor ingepast 
moest worden.

De Haagse Rondgang / Peter Cleutjens Award: Bij de Haagse Rondgang (een kunstroute langs 
verschillende expositieruimtes) en de exposities in de verschillende kunstenaarsinitiatieven ging het niet 
alleen om de letterlijke omgeving, maar ook om te kijken wat er gebeurt als je het werk gaat vergelijken met 
het werk van anderen. Door de Haagse Rondgang te organiseren werd al het werk dat daar getoond werd in 
een ander perspectief geplaatst. De toevoeging van de Peter Cleutjens Award (de prijs voor de beste presen-
tatie tijdens de Haagse Rondgang) zorgde voor een zekere spanning en nervositeit bij zowel de deelnemen-
de kunstenaars als het publiek. Dit had invloed op de manier waarop er naar het werk gekeken werd, maar 
ook op de prestatie van de kunstenaar zelf. Interessant was het experiment om een wasserette onderdeel 
te laten zijn van de Haagse Rondgang. Net als het 'urinoir van Duchamps' werd de wasserette in z'n geheel 
opeens kunst, in dit geval een soort performance, waarbij de klanten onderdeel waren van de happening. 
Het is blijkbaar zo dat de context ook kan bepalen of iets een kunstwerk is.

Uitnodigingen: Bij een aantal exposities van mijn eigen werk had ik van te voren uitnodigingen gemaakt 
die op zichzelf al kleine kunstwerkjes waren. Gezichtjes, geschilderd op een tegel of een stukje metaal. Door 
de verrassing van het toegestuurd krijgen van zo'n werkje besteden mensen meer tijd aan de uitnodiging. 
Het publiek heeft daardoor langer de tijd om het werk in zich op te nemen en is zo op de opening al voorbe-
reid op de kunstwerken die daar te zien zijn.

Art Madurodam: Eén van de belangrijkste uitgangspunten bij Art Madurodam was, dat het publiek op 
een onverwachte manier met de kunstwerken kennis zou maken. De meeste mensen komen voor het park 
en verwachte daar geen moderne kunst. Ik had het interessant gevonden om te zien wat dat voor een effect 
zou hebben gehad. Daarnaast zou het leuk zijn geweest om te kijken wat de kunstenaars met deze gegevens 
zouden doen. Helaas ging de manifestatie niet door. 

Inge Janse / Fonds RO: Het project met Inge Janse, zoals beschreven in brief 31, zie ik als een poging om de 
context waarin de tekeningen getoond worden te beïnvloeden door middel van een videoportret. Door deze 
twee samen te brengen, verandert de manier waarop je naar de tekeningen kijkt. En zelfs het project van het 
Fonds  RO kun je , naast een manier om financiële middelen te verkrijgen, zien als een experiment om te 
kijken wat er met de toeschouwer gebeurt als hij of zij meer bij de kunstenaar wordt betrokken.

Als mijn bezwaar wordt goed gekeurd, kan ik opnieuw een aanvraag indienen, die dan weer af- als goed-
gekeurd kan worden. In september heb ik nog één of twee exposities, maar daarover in de volgende brief.

Groetjes   Ramon Ottenhof White (acrylverf, hout en plastic op doek, 80 x 70 cm, 2005)



Den Haag, 07-09-2005

Betreft: Fonds RO/brief 34.

Beste Pascal, 

Hier weer een nieuwe brief met informatie over mijn activiteiten als kunstenaar.

Eind september/begin oktober doe ik mee aan de expositie " Beelden in de herfst". Deze vindt 
plaats op de boerderij ‘Onder de Zeven Linden’ in Delfgauw.  Het is een monumentale boerderij waar 
het hoveniersbedrijf van Louis van der Meijden gevestigd is. In de tuin van deze boerderij vinden 
sinds 1991 kunstmanifestaties plaats. Tien dagen lang is de tuin opengesteld voor publiek en zijn er 
tal van kunstwerken te bekijken. 

Iedere keer wordt er geprobeerd met steeds andere deelnemers een hoge kwaliteit te bereiken. 
Speciaal voor dit doel is er een stichting opgericht die de deelnemers uitzoekt en de manifestatie 
organiseert. Dit jaar ben ik dus gevraagd om mee te doen. De beelden die ik daar neer wil zetten 
zijn de gouden dino's en mensfiguren van keramiek die ik de afgelopen twee jaar gemaakt heb.
 
Omdat het aantal leden dat lid is van mijn fonds iets terugloopt, heb ik speciaal voor deze expositie 
een gouden draakje geboetseerd. Op de tentoonstelling is dit draakje te koop voor € 75,-. De koper is 
dan gelijk voor een jaar lid van het Fonds RO en wordt dan natuurlijk ook door middel van de brieven 
op de hoogte gehouden van mijn activiteiten als kunstenaar. Zo hoop ik weer wat nieuwe leden te 
werven.

Als je al lid bent van het Fonds bestaat er de mogelijkheid het kunstwerkje aan te 
schaffen voor slechts € 50,-.(+ €10,- bezorgkosten buiten Den Haag). Het draakje is te zien op www.
ottenhof.com/draakje.html. Wil je gebruikmaken van deze unieke aanbieding, maak dan het bedrag 
over op het gironummer tnv R.E. Ottenhof in Den Haag. Ik maak ze op bestelling dus het kan even 
duren voordat je het draakje in huis hebt.

De andere kunstenaars die meedoen aan de expositie zijn; Christa Alaert, Marc Averly, Maria 
Donker, Patricia Hiele, Pauline Janssen, Anke Lauvenberg, Marus van der Made, Connie 
Minnema, Florence Rometsch, Henk Slomp, Guido Sprenkels, Roel Teeuwen, Marry 
Teeuwen, Lode Tibos, Nelleke Verhoeff, Zagara, Wijnand Zijlmans.

Het adres van de expositie is: Onder de Zeven Linden, Delftsestraatweg 280 te Delfgauw. 
De expositie is geopend van vrijdag 23 september t/m zondag 2 oktober 2005 van 12.00 tot 18.00 uur. 
De entree: is € 4,-, kinderen gratis.

De volgende brief komt in oktober, tot dan.

Groet,        Ramon OttenhofDraakjes (keramiek, h. 30 cm, 2003)



Den Haag, 28-11-2005

Betreft: brief 35

Beste Herman

Hier weer een nieuwe brief van het Fonds RO vooral bedoeld om even wat losse eindjes van vorige brieven 
aan elkaar te knopen.

Nieuwe leden (brief 34): In september deed ik mee aan een expositie in een beeldentuin in Delfgauw. 
Speciaal daarvoor had ik een draakje geboetseerd. Hoewel ik geen grote beelden heb verkocht, heb ik wel 7 
draakjes verkocht en daarmee 7 nieuwe leden voor mijn fonds geworven. Dus een geslaagde actie.

Inge Janse (brief 31 en 32): De opname voor het videoportret zijn inmiddels afgerond. André Bijma is nu 
druk bezig met het monteren van de video. Ik heb ondertussen een selectie van 30 tekeningen gemaakt die 
het komende jaar in 10 verzorgingshuizen te zien zullen zijn. Vanaf 2 januari is de expositie voor het eerst 
te zien in verzorginshuis Duinrust. In één van de 10 verzorgingshuizen wil ik een soort officiële opening 
houden en dan wordt je natuurlijk ook uitgenodigd. Op dit moment ben ik verder nog druk bezig om te 
kijken of het ook mogelijk is een boekje bij de tekeningen te maken. Koop je dan een tekening dan krijg 
je de dvd en het boekje er automatisch bij. Door deze drie dingen te koppelen, ontstaat er volgens mij een 
spannend geheel, wat een duidelijke meerwaarde heeft dan de drie elementen apart. In het totaal hebben 
we van de volgende fondsen € 14.100,- gekregen voor dit project: Fonds 1818, VSBfonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Provincie Zuid-Holland, Stroom Den Haag en de MAOC Gravin van Bylandtstichting. 
De helft gaat ongeveer op aan het maken van de film de andere helft is voor de exposities in de verzorgings-
huizen. Fijn is dat ik nu eindelijk een keer betaald wordt voor een activiteit die ik organiseer.

Fonds bkvb (brief 33): Zoals ik in brief 33 al schreef, heb ik bezwaar aangetekend tegen de beslissing van 
het fonds BKVB om mij geen beurs toe te kennen met name vanwege een verkeerde beoordeling van mijn 
hoofdactiviteiten die ze als nevenactiviteiten hadden aangezien. Het bezwaar is gehonoreerd in die zin, dat 
ik voor de zekerheid opnieuw een aanvraag mocht indienen die dan opnieuw door dezelfde commissie weer 
beoordeeld zou worden. Dat heb ik dus gedaan, maar helaas weer een afwijzing. In de afwijzing stond dat 
ze eigenlijk wel wisten dat mijn nevenactiviteiten hoofdactiviteiten waren. Raar dat ze dat dan niet gelijk 
schreven en ik blijf zitten met het gevoel dat ze het toch nog niet hebben begrepen.

Wat mij vaak stoort aan instituten als het fonds BKVB is dat ze altijd doen of de commissies  zo zorgvul-
dig en deskundig zijn, terwijl ik laatst iemand van het ministerie van OCW sprak die daar onderzoek naar 
gedaan heeft. Daaruit bleek als dezelfde commissie dezelfde aanvragen 3 maanden later opnieuw beoor-
deelde dan was er een verschil van 30% en als een andere commissie dezelfde aanvragen beoordeelde was er 
maar liefst een verschil van 60%. Dan kun je dus net zo goed een loterij houden. Daarom dien ik ook altijd 
weer een nieuwe aanvraag in; misschien win ik een keer.

Groetjes     Ramon OttenhofGirls (acryl en plastic op doek, 60 x 80 cm, 2005)



Exposities:
Pulchri Studio    Den Haag   april 2006
Meppelweg (s)    Den Haag   mei 2006 
Pulchri Studio    Den Haag   december 2006

Uitgave:
Inge Janse     DVD   september 2006  

Organisatie:
Project Inge Janse    Den Haag    maart '05 - april '08
www.chantals.info    Den Haag   april ‘06 - april '08
Bureau voor Hedendaags Avontuur  Den Haag   juni ‘06 - november '07
Stichting Imponderabilia   Den Haag   juli ‘03 - december '08

Opdrachten:
Den Haag Sculptuur 2007   Bureau voor Hedendaags Avontuur 01-06-2006

Subsidies:
Stroom Den Haag    01-11-2006   Bureau voor Hedendaags Avontuur
Fonds 1818     01-11-2006   Bureau voor Hedendaags Avontuur
Stroom Den Haag    01-04-2006  www.chantals.info
Fonds RO     01-08-2006  algemeen

schildersatelier

Ramon Ottenhof



Den Haag, 16-01-2006

Betreft: brief 36

Beste Thomas,

Het is niet zo lang geleden dat ik je geschreven heb, maar er is een hoop gebeurt. Het belangrijkste 
is dat Elvira en ik uit elkaar zijn. Al een lange tijd  boterde het niet meer zo goed tussen ons maar de 
laatste maanden zag ik het definitief niet meer zitten  Het duurde wel een tijd voordat ik dat voor 
mezelf durfde toe te geven. Omdat het onderwerp van mijn schilderijen mijn gevoelsleven is, heb 
ik hier natuurlijk over geschilderd.  In augustus heb ik twee schilderijen met schelpjes gemaakt die 
over dit thema gaan. Dat wil niet zeggen dat ik me er toen al gelijk bewust van was. Bij het schilderen 
kijk ik in eerste instantie alleen esthetisch naar het werk. Pas eind oktober werd ik me bewust van 
wat de schilderijen me eigenlijk wilden zeggen, namelijk dat ik niet meer verder wil met de relatie. 
De volgende droom hielp me bij het bewust worden:

"Samen met Elvira rijd ik in onze blauwe Renault door Scheveningen. Ik zit achterin. Tjorven zit ook 
in de auto. Het is slecht weer en er zijn veel mistslierten. Op het strand zie ik door de mist heen een 
groot vrachtschip dat vastgelopen is in de branding. De punt steekt bijna door tot aan het Kurhaus. 
De containers die er op staan, zijn nog iets verder doorgeschoven, zodat ze bijna het kurhaus berei-
ken. Nu zie ik ook een ander schip, ook rood en groot, dat vlak achter het eerste schip ligt met zijn 
neus gezonken en zijn achtersteven nog boven water, ook gevuld met containers. Dit schip is niet 
meer te redden. Ik roep tegen Elvira "Stop, stop!!!", want ik wil uitstappen om het beter te bekijken. 
Maar Elvira rijdt door. Nog een keer roep ik "Stop!!". Nu keert ze wel om maar rijdt de andere kant 
op door. Ik roep nu voor de derde keer "Stop, ik wil er uit". Ze stopt nu eindelijk en ik stap uit in mijn 
onderbroek en hemd. Boos schreeuwend dat ze zo laat gestopt is, loop ik weg naar de plek waar ik een 
goed uitzicht heb. Een man roept me achterna "Hee je staat op m'n gips". Ik heb niks gemerkt maar 
kijk toch om. Naast hem zie ik twee hoopjes gips liggen, echt poeder. "Oh sorry" zeg ik tegen hem en 
als hij dan niet reageert zeg ik nog een keer "Oh sorry" en dan vraag ik er achteraan "Is het zo goed?". 
Hij haalt zijn schouders op. Ik loop door omdat ik naar de schepen wil kijken. Ondanks dat ik in m'n 
hemd sta en het stormt, heb ik het niet koud.".

De symboliek bij deze droom is volgens mij vrij duidelijk. De auto met de drie inzittende staat voor 
het samen onderweg zijn, in de zin van samen je leven delen. De mist belet me in eerste instantie 
het zicht, het is me dus nog niet duidelijk. De vrachtschepen met de containers staan symbool voor 
Elvira en ik die met al onze bagage, opgedaan in onze relatie, gestrand zijn. De kleur van de vracht-
schepen is rood als symboolkleur voor het hart en de liefde.  De schepen stranden in het zicht van 
het Kurhaus (het huis waar de tortelduifjes koeren) en niet op volle zee omdat het de laatste tijd wel 
wat beter ging, maar voor mij dus te laat.  Ik roep hard "stop ik wil eruit" wat betekent dat ik dus niet 
meer samen op weg wil zijn in het leven, in tegenstelling tot Elvira die nog wel door wil rijden. Ik sta 
in mijn hemd omdat ik me wel schaam dat onze relatie mislukt is. Waar de man met het gips op slaat 
weet ik niet precies, waarschijnlijk op Theo die bij ons in huis woont en die er natuurlijk ook wel last 
van heeft. Ondanks de storm heb ik het niet koud omdat het wel voelt als de juiste beslissing.Gestrand (acrylverf en schelpen op doekkarton, 2 luik, 90 x 70 cm, 2005)



Aan het begin van mijn loopbaan als kunstenaar heb ik een boetseercursus gevolgd, waarbij de 
juffrouw ook droomuitleg gaf. Tijdens het boetseren kon iedereen dan z’n dromen vertellen en zij 
verklaarde ze dan. Zo heb ik dus het een en ander opgestoken over de betekenis van dromen. Sinds 
die tijd (1991) schrijf ik ze regelmatig op als ik ze kan onthouden. Het helpt me vooral in moeilijke 
periodes om helder te krijgen waar ik sta en wat de volgende stap zou moeten zijn op mijn levensweg. 

Door deze beslissing zal er de komende tijd veel in mijn leven veranderen. Elvira heeft al een ander 
huis gevonden. Het is niet groot maar ze heeft er wel iets moois van gemaakt en gelukkig is het niet 
ver weg. Eind januari trekt ze er in. Dat betekent dat ik vanaf die tijd ook Tjorven vier dagen in de 
week niet meer zal zien. Een precieze verdeling van de opvoedtaken hebben we nog niet gemaakt, 
maar we willen allebei voor Tjorven blijven zorgen. Tjorven zal dus waarschijnlijk de ene helft van 
de week bij mij zijn en de andere helft van de week bij Elvira.

Daarnaast zal ik waarschijnlijk het huis moeten gaan verkopen omdat Elvira haar deel uitbetaald 
wil krijgen en ik dat niet op kan brengen. We hebben het huis twee jaar geleden voor de helft van 
de prijs kunnen kopen en ik heb er in de tussentijd ook redelijk wat aan opgeknapt. Omdat het 
ook mijn atelier is, heb ik daarnaast van Stroom Den Haag en de Gemeente nog geld gekregen voor 
de aankoop. Daardoor is het huis nu flink meer waard dan onze hypotheek. Vooralsnog zijn we het 
oneens over de precieze verdeling daarvan.

Sowieso vind ik het scheiden een pijnlijk en verdrietig proces, waarbij ik het moeilijk vind om dat 
te uiten, bang dat de mensen zeggen "maar je hebt het toch zelf besloten". Aan de andere kant heb 
ik natuurlijk uiteindelijk ook niet zo veel keuze als mijn gevoel zegt dat ik niet meer verder wil. 
Het is naar om te zien hoeveel verdriet dat Elvira doet. Bij mij balanceert het op dit moment heen en 
weer tussen enthousiasme voor de nieuwe mogelijkheden die ontstaan en kut met peren voor wat er 
wegvalt. En in beide gevallen bedoel ik niet alleen de warme armen van een vrouw om me heen.

Eén van de dingen die ik het meest zal missen is het samen met Elvira voor Tjorven zorgen, want 
ondanks dat het tussen ons niet ging, ging dat stuk juist heel goed samen. Beiden kunnen we erg 
enthousiast zijn over de stapjes die Tjorven in haar leven maakt. Elvira is natuurlijk ook de enige 
die net zo intens bij Tjorven betrokken is als ik. En in die verbondenheid vonden we elkaar wel. 
Ook hier heb ik een schilderij over gemaakt. Ik hoop dat we in onze nieuwe situatie iets daarvan 
kunnen terugvinden. 

Om me vast voor te bereiden op een eventuele verhuizing, ben ik bezig het huis op te ruimen en 
alles wat ik niet meer nodig heb weg te gooien. In een doos vond ik nog een stapel catalogusjes 
van de manifestatie "Salva Mea" in de Grote Kerk in Den Haag die ik samen met Machiel van Soest 
in 1999 organiseerde. Hiervoor hadden we 25 kunstenaars gevraagd om een werk te maken voor in 
de Grote Kerk. De titel is geïnspireerd op een nummer van de groep Faithless. Het refrein in het 
nummer is: Help me!!, een smeekbede die ik de afgelopen tijd ook vaak het heelal inslingerde als ik 
er met Elvira niet uitkwam. Het leek me leuk om je een catalogusje toe te sturen. Om papier te 
sparen, heb ik de brief geprint op een oude kopiën van een recensie die ik nog had liggen. Deze gaat 
ook over "Salva Mea".

Tot zover.

Groetjes        Ramon Ottenhof

Tjorven (acrylverf en plastic op doekkarton, 120 x 100 cm, 2005)



Recensie Salva Mea (Volkskrant 16 augustus 1999)



Den Haag, 28-03-2006

Betreft: brief 37.

Beste Lennart, 

Na de breuk met Elvira heeft mijn reactie er uit bestaan om veel uit te gaan; om mijn verdriet te 
verdrinken en om lol te trappen. Deze "klassieke" bezigheid heeft me er echter niet van weerhouden 
om hard te werken. Er zijn nieuwe schilderijen, nieuwe polyester objecten en nieuwe inzichten 
ontstaan. Vooral mijn interesse voor het isoleren van objecten door middel van fotografie en het 
ingieten in polyester (glossy-magazines en waterpistooltjes), begrijp ik nu beter. De finesses van dit 
inzicht houd je nog van me tegoed, want nu eerst het friteskot.

Friteskot: Sinds een tijdje word ik gefascineerd door het fenomeen friteskot. Half januari heb ik 
daarom bij Stroom Den Haag een subsidieaanvraag ingediend voor het fotograferen van diverse  fri-
teskotten. Deze foto's wil ik bundelen in een boekje en dan exposeren. Hieronder volgt een stukje uit 
de subsidieaanvraag.

"Het friteskot is een van de weinige gebouwen in de openbare ruimte waarbij nog veel vrijheid 
heerst in de vormgeving. Natuurlijk stelt de Gemeente wel eisen aan de vorm en plaats van de kraam, 
maar daarbuiten wordt heel veel vrij gelaten. Dat maakt het kot tot een buitenbeentje in de openbare 
ruimte. Tegelijkertijd moet het kot ook voldoen aan de harde wetten van de markt, namelijk aandacht 
trekken en verkopen. Daartoe gebruikt ieder individueel kot een scala aan visuele middelen. 
De basiselementen daarvoor zijn kleur, licht en beweging.

Door de combinatie van vrijheid en de benodigde opvallendheid verworden de kotten soms tot ware 
juweeltjes van schoonheid. Eilandjes van kleur in het verdere grauwe straatbeeld. Oftewel iconen van 
geluk die uitroepen: ja, hier wil ik zijn! Tenminste voor degene die er oog voor heeft. Eigenlijk zijn ze 
nauwe verwant met de Strandtent, alleen heeft de laatste een betere status en natuurlijk de zee dicht-
bij.

De inventiviteit en creativiteit van iedere koteigenaar maken de kotten tot unieke objecten, terwijl ze 
tegelijkertijd als soort zeer herkenbaar zijn. Net schilderijen dus. Wat ik met dit project wil onder-
zoeken, is wat deze patatschilders ons te vertellen hebben. En de mooiste daarvan voor het voetlicht 
brengen zodat we kunnen leren van hun vernuft en oog voor schoonheid, kleur en detail. ".

Hoewel ze het idee interessant vonden, had de commissie helaas onvoldoende vertrouwen in mijn 
aanpak als friteskotfotograaf. Bovendien waren ze niet overtuigd van  mijn theoretische kader. Altijd 
leuk om te horen.

Frietkotten



Exposities: In november werd ik gebeld door Jan Wisse, een kunstenaar uit Delft die mijn werk in 
de beeldentuin in Delfgauw had gezien, met de vraag of ik lid wilde worden van Pulchri Studio. Nu 
vind ik Pulchri Studio nogal overkomen als een stoffig genootschap dus had ik wel mijn twijfels of ik 
daar wel wat te zoeken zou hebben. Maar ik dacht ik kan het allicht eens twee jaar proberen. Wat ik 
wel bijzonder vind aan Pulchri Studio is dat ze naast ± 400 kunstenaarsleden ook ± 800 niet praktise-
rende leden hebben. Dat zijn dan toch 800 mensen die betalen om op de hoogte te worden gehouden 
van de activiteiten van Pulchri. In april doe ik mee aan de ledententoonstelling met drie of vier wer-
ken. De opening is 8 april om 17.00 uur. Op 11 mei houd ik in één van mijn ateliers een tentoonstelling 
van de schilderijen gemaakt in het afgelopen jaar. Deze schilderijen bestaan uit een combinatie van 
verf en opgeplakte objecten en ik vind ze zelf goed geslaagd. Over de precieze plaats en tijd krijg je 
nog nader bericht.

Tot zover deze brief. In de volgende brief in ieder geval meer informatie over het project met Inge 
Janse.

Ramon Ottenhof

Frietkotten



Den Haag, 20-04-2006
Betreft: brief 38.

Beste Henk,

 KUNST
 IS

SUBJECTIEF
 (You’re alone out there!!!)

Ramon OttenhofHartjes  (acrylverf en plastic op doek, 50 x 45 cm, 2006)



dvd Inge Janse

Den Haag, 25-05-2006
Betreft: brief 39.

Lieve Vanessa, 

Na twee vage briefjes is het nu weer tijd voor wat duidelijke informatie. 
 
Inge Janse: Het project met Inge Janse loopt voorspoedig. De tentoonstelling is inmiddels in vijf  
verzorgings-huizen te zien geweest. De dvd (25 min.) gemaakt door André Bijma is erg goed geworden en 
wordt op dit moment in een oplage van 500 stuks geperst. Het bijbehorende boekje is nog niet af. Vanwege 
mijn drukke andere werkzaamheden  heb ik dit even voor mij uit geschoven. De tekeningen zijn al wel gefo-
tografeerd maar er komen ook foto’s in het boekje en aangezien Inge op haar reizen meer dan 6000 dia’s heeft 
gemaakt, ben ik daar wel even zoet mee. Het boekje wordt vormgegeven door Frank van de Oudeweetering.

Fonds RO: Er is weer een jaar voorbij, dus wil ik weer een nieuwe bijdrage van €55,- vragen. Het kunstwerkje 
bestaat dit keer uit de dvd van Inge Janse en als het me lukt om het goedkoop genoeg geproduceerd te krijgen, 
ook het bijbehorende boekje. Financieel lukt het me nog steeds om rond te komen en het meeste van mijn tijd 
aan de kunst te besteden. Het Fonds RO is daarbij een flinke steun in de rug. Ook als kunstproject heeft het 
inmiddels een aardige vorm gekregen. Het fonds bestaat nu voor het zesde jaar, waarin ik 39 brieven met zin en 
onzin vol heb geschreven. Vooral in boekvorm voorzien van illustraties ziet het er goed uit.

Briefje: Misschien had je het al geraden, maar dat vage handgeschreven briefje was van mij. Op de Meppelweg 
deel ik samen met een andere kunstenaar een atelier. Het is in deze saaie buitenwijk een fantastisch plek met 
wat ruig groen erom heen. Na meer dan een jaar gewerkt te hebben aan mijn schilderijen, vond ik het tijd ze 
te exposeren. Met als thema “de liefde” leek me zo’n briefje een passende uitnodiging. Naast natuurlijk een 
goede PR-stunt had het ook als doel de bezoekers te prikkelen zodat ze met een andere beleving naar mijn werk 
zouden kijken. Van te voren was ik ontzettend zenuwachtig of er wel genoeg mensen zouden komen maar het 
was een groot succes. In het totaal zijn er ongeveer 80 mensen die avond wezen komen kijken. Bij het versturen 
van 500 briefjes is dat een goede score. De meeste mensen waren erg positief over deze manier van uitnodigen, 
hoewel ik ook wel reacties heb gehad van mensen die er van geschrokken waren en het briefje eng vonden. Of 
de mensen ook daadwerkelijk anders naar mijn schilderijen keken weet ik niet zo goed. Ze waren in ieder geval 
wel drukker dan op een normale opening. Het schrijven van de briefjes heeft me ongeveer 15 avonden gekost. Je 
ziet hoe gedreven ik kan zijn.

Emailservice: In Den Haag zijn er een flink aantal kunstenaarsinitiatieven. Zo heb je o.a. 1646, Red 
Hot, Baracca, Quartair, Villa Nuts, King Kong, Galerie West, Atelier als Supermedium, het Archief, 
DCR, das Boot, het Paparazzi cafe en <>TAG. Telkens komen er weer nieuwe bij en regelmatig vallen er ook 
weer af. Meestal hebben deze initatieven een beperkte groep bezoekers die ze via de e-mail bereiken. Zelfs voor 
goed ingevoerde geîntersseerde mensen, zoals ik zelf, is het moeilijk om van dat aanbod op de hoogte te blij-
ven. Vaak weten mensen niet eens dat een bepaald initiatief bestaat, laat staan dat ze weten wanneer er werk te 
zien is. Om de groep “wetenden” uit te breiden en het aantal bezoekers te vergroten, heb ik het volgende plan 
bedacht. Ik wil een centrale e-mailservice opzetten die de bestanden van de verschillende initatieven bundelt. 
Eens per week krijg je dan een e-mail met daarin heel sec de openingen van die week. Zo hoop ik meer men-
sen bij deze kunstenaarsinitatieven te betrekken en ook de discussie over het getoonde werk te vergroten. Van 
Stroom Den Haag heb ik een subsidie van € 3.500,- euro gekregen om dit project uit te voeren. Aardig van ze!

Fijne zomer!!
Ramon Ottenhof



openingMeppelwegUitnodiging "Ik wacht op je"



Den Haag, 12-09-2006
Betreft: brief 40.

Beste Joost & Meyung, 

Regelmatig loop ik door de winkelstraat op zoek naar objecten die ik voor m’n werk kan gebruiken. 
De speelgoedwinkel is daarbij lange tijd favoriet geweest. Soms liep ik wel drie per week de Bart 
Smit of de Toys ‘r us binnen. De laatste tijd is de aandacht wat verschoven richting de Zeeman, het 
Kruidvat en de Xenos. De objecten die ik daar vind, gebruik ik om te fotograferen of in te gieten in 
polyester giethars. Op zo’n manier benadruk ik het uiterlijk van het object; het wordt iets om naar te 
kijken in plaats van te gebruiken. Eigenlijk een soort inlijsten.

Soms kom ik daarbij objecten tegen waar nog maar bijzonder weinig aan hoeft te gebeuren. Die zijn 
qua vormgeving en kleur al zo gemaakt dat je ze eigenlijk gelijk aan de muur kunt hangen. Zo was ik 
laatst in de Xenos en zag ik daar voor € 4,99 een met kraaltjes gevulde plexiglas-cassette. Het enige 
wat je daar aan hoeft te doen, is het prijsstickertje er af te halen en het met buddy’s of klitteband aan 
de muur bevestigen. Op de webpagina www.ottenhof.com/pages/100/100/106.html kun je zien wat ik 
bedoel.

Zo heb je door een goede tip van mij, een mooi object om aan de muur te hangen. Daarmee is het 
natuurlijk nog geen kunstwerk. Wil je dat het een echte “Ramon Ottenhof” wordt, maak dan € 50,- 
over op mijn girorekening. Het werk wordt dan onderdeel van mijn oeuvre. Je afschrift is het bewijs 
dat je het werk hebt aangeschaft. 

Door deze werkwijze veranderdt mijn rol als kunstenaar. Ik schep nu niet alleen meer schilderijen 
om mijn publiek te begeleiden door de wereld van de esthetiek. Maar ik ben tegelijkertijd ook een 
soort “Guided Light” door het donkere woud van de massaproduktie. Ik wil laten zien dat ook daarin 
heel veel schoonheid valt te ontdekken. Mijn specalisme daarbij is het beoordelen van goedkope 
plastic objecten. Niet ieder object is  geschikt. Alleen objecten die qua kleur, ritme en vorm al die 
ordening bezitten die volgens mij belangrijk is, breng ik onder de aandacht. Door ze van context te 
laten veranderen en ze binnen het werkveld van de “Beeldende Kunst” te plaatsen, kun je de objecten 
los zien van hun gebruikswaarde en ze beoordelen en van ze genieten. Je zult ontdekken dat 
sommige voorwerpen eigenlijk “pure esthetiek” zijn en daarnaast dan, bijna als een soort zij-ding, 
ook nog ergens voor te gebruiken zijn. Ik hoop dat je even op de website kijkt, want met beeld erbij 
wordt het veel duidelijker wat ik wil zeggen.

De volgende brief met de DVD van Inge Janse komt binnenkort. Veel winkelplezier!!!

Groetjes   Ramon Ottenhof

PS. Voor de Duitse lezers onder de fondsleden (Stefan & Kathrin); de kraaltjes-cassette is ook te 
koop in de winkelketen Nanu-Nana.

Kraaltjes (plastic, 21 x 30 cm, 2006)



Den Haag, 08-12-2006

Betreft: brief 41.

Beste Erik, 

Zoals ik in de vorige brief al schreef, kom ik soms in de winkels objecten tegen die eigenlijk een ander doel 
hebben, maar toch al zo perfect goed zijn dat je ze zo aan de muur kunt ophangen. 

Ook laatst weer; Het was net na Sinterklaas. Ik liep met Tjorven in de V&D, in de richting van de Perry Sport, 
om een cadootje om te ruilen. Ik had blauwe kniebeschermers voor volleybal gekregen en ik wilde zwarte. 
Halverwege de winkel werd mijn oog getroffen door de kerstartikelen-afdeling. In het midden stonden 
diverse tafels met daarop kerstballen, kransjes, adventskalenders etc.. Natuurlijk kon ik het niet laten deze 
glittershow even aan een nader onderzoek te onderwerpen. En niet tevergeefs. Ergens aan de rand stond een 
doorzichtig plastic doosje met daarin op een rijtje zes kerstballetjes in de vorm van sneeuwpopjes. Ze zien er 
helemaal goed uit. Met hun olijke zwarte oogjes kijken ze vrolijk en ongedwongen vanuit hun plastic verpak-
king de wijde wereld in. Hun hoedjes zijn rood of zwart en eindigen in het gouden haakje waaraan je ze kunt 
ophangen. Op hun buikje houden hun turquoise en rood gekleurde handjes parmantig de cadootjes vast. 
De sjaaltjes, om hun hals geknoopt, eindigen steevast in dezelfde richting en eentje heeft er op zijn buik een 
bordje hangen met “Let it snow”. En dat voor maar €5,99. Een beetje het gevoel of je op een rommelmarkt 
een “Van Gogh” tegenkomt. 

Je snapt dit buitenkansje kon ik me niet laten ontgaan. Maar ik deel het ook graag met anderen. Gedeelde 
smart is halve smart, maar gedeelde schoonheid is dubbel zo mooi!! Dat is dan toch wel weer aardig van 
het leven dat het zo werkt. Van groot belang is het om de sneeuwpopjes niet uit de verpakking te halen. De 
fabriek heeft voor een goede ordening gekozen; mooi op een rijtje met precies genoeg ruimte aan de onder- 
en de bovenkant. De popjes lijken te zweven in het vrije en tegelijkertijd schept de verpakking voldoende 
afstand om het geheel goed te bekijken. Kortom een subliem gesamt kunstwerk dus, van een lange stoet van 
mensen, waarvan ik de laatste ben en het mijn taak is om het in het juiste perspektief te plaatsen. Aan de 
muur hangen dus met verpakking en al, of desnoods op het buro of de vensterbank plaatsen, maar zeker niet 
in de kerstboom.

Hol naar de V&D en sla je slag. Zo heb je wéér een mooi object om aan de muur te hangen.  Vergeet dan niet 
vijftig euro op mijn rekening over te maken. Op de webpagina www.ottenhof.com/pages/100/100/108.html 
heb ik een foto van de sneeuwpopjes geplaatst. 

Er zijn nogal wat onderwerpen waarover ik nog wat te schrijven heb, dus binnenkort kun je meer brieven 
verwachten over o.a. een groot project op Den Haag Sculptuur 2007 op het Lange Voorhout in Den Haag en 
over de website www.chantals.info. Verder is er natuurlijk nog de dvd van “Inge Janse” die binnenkort naar je 
toe komt. Tot dan, veel geluk!!

Groetjes      Ramon OttenhofSneeuwpopjes (plastic, glas, 25 x 9 x 4 cm, 2006)



Expositie: 
Den Haag Sculptuur    Den Haag   juni 2007 
 
Uitgave:
Inge Janse     catalogus   april 2007  
Art Madurodam    catalogus   maart 2007
Ceres     catalogus   februari 2007
Space     catalogus   februari 2007 
Bureau voor Hedendaags Avontuur  catalogus   november 2007 

Organisatie:
Project Inge Janse    Den Haag    maart '05- april '08
www.chantals.info    Den Haag   april ‘06- decmber '08
Bureau voor Hedendaags Avontuur  Den Haag   juni ‘06 - november '07
Stichting Imponderabilia   Den Haag   juli ‘03 - december '08

Lezing:
Voorspel, KABK    03-02-2007  Den Haag

Recensies:
Thehaguefestivals    01-06-2007  Den Haag Sculptuur
AD special    01-06-2007  Den Haag Sculptuur
NL70     20-06-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Intermediair    22-06-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Den Haag Centraal    22-06-2007  Den Haag Sculptuur
Trouw     05-07-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Dag     20-07-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Brabants Dagblad    21-07-2007   Bureau voor Hedendaags Avontuur
Algemeen Dagblad    23-07-2007   Bureau voor Hedendaags Avontuur
Algemeen Dagblad    27-07-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Algemeen Dagblad    30-07-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Algemeen Dagblad    01-08-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Algemeen Dagblad    01-08-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Posthoorn     01-08-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
NRC Handelsblad    03-08-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
NRC Next     03-08-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Algemeen Dagblad    06-08-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Den Haag Centraal    10-08-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur
Den Haag Centraal    16-11-2007   Haagse Rondgang/Hoogtij 
 
Subsidies:
SNS Reaalfonds    01-03-2007   Bureau voor Hedendaags Avontuur
Prins Bernhard Cultuurfonds   01-03-2007   Bureau voor Hedendaags Avontuur
VSBfonds     01-05-2007  Bureau voor Hedendaags Avontuur

Space 01 t/m 05 (fotopapier op aluminium, opl. 250, 40 x 30 cm, 2006)

Ramon Ottenhof



Den Haag, 08-01-2007

Betreft: brief 42.

Beste Sven, 

Zoals ik al in brief 39 berichtte heb ik de website www.chantals.info opgericht met daaraan verbonden een 
wekelijkse e-mailservice. De bedoeling van www.chantals.info is om mensen werkzaam in de beeldende 
kunst te stimuleren meer naar openingen te gaan. Volgens mij is het belangrijk dat er een soort circuit be-
staat waarin je elkaar tegenkomt, met elkaar praat,  ideeën uitwisselt en elkaars werk bekijkt. Dat versterkt 
de kwaliteit van de beeldende kunst en ook de beleving daarvan. Nu blijft dat beperkt tot een relatief kleine 
groep. Vaak genoeg zijn er kunstenaars die niet weten dat er ergens een opening is, of die überhaupt niet 
weten dat een bepaalde expositieruimte bestaat. De bezoekers van Quartair komen niet snel bij 1646 en die 
weer niet zo snel bij TAG. Het is allemaal nogal versnippert en dat leidt tot stagnatie en beperkt de ontwikke-
ling van de kunstenaars.

Tien jaar geleden was die situatie in Den Haag er ook en waren er sowieso minder initiatieven. Door de 
komst van de Haagse Rondgang is dat voor een deel doorbroken en ontstond dat circuit er wel. De situ-
atie is de laatste drie jaar echter weer ten slechte veranderd, mede door de gewijzigde opzet van de Haagse 
Rondgang. Wat als positief punt wel is gebleven, is het grote aantal initiatieven. Om weer tot een bepaald 
circuit te komen, mail ik iedere dinsdag een overzicht van de openingen die er die week zijn. Om aan genoeg 
e-mailadressen te komen, stimuleer ik de deelnemers om reclame te maken voor dit initiatief. Daarnaast zijn 
er flyers die op openingen worden verspreid.. Zo kan er op termijn een redelijk grote groep van ± 5000 men-
sen ontstaan, die dezelfde informatie krijgen. De e-mail is helder en bevat niet veel informatie, maar geeft 
je wel een duidelijk overzicht van wat er die week te doen is. Dit is gekoppeld aan een webpagina waar je de 
informatie ook kunt vinden, voor als je je e-mail kwijt bent. Als dit platform eenmaal goed werkt, kan het 
voorzichtig worden gebruikt om de doelstelling, namelijk het creëren van een circuit, verder uit te bouwen. 
Dit zou kunnen doormiddel van een weblog over de verschillende exposities. Maar zover ben ik nog niet. 

Ik ondersteun met mijn plan het nieuw elan dat op het moment aanwezig is in Den Haag. Dit elan komt voor 
een deel voort uit de intiatieven die in het verleden zijn genomen zoals de Haagse Rondgang.  Voor een ander 
deel komt het ook voort uit het enthousiasme van de huidige generatie kunstenaars die tentoonstellingen 
organiseren. Ik denk dat het van belang is de winst die in het verleden geboekt is, door het nemen van dit 
initiatief te consolideren en daarnaast het enthousiasme van de huidige generatie te ondersteunen.
De deelnemers op dit moment zijn: 1646, 7x11, AlarmAlarm, Artoteek Den Haag, Atelier als Supermedium, 
Baracca, DCR, FAS3, Filmhuis/Zaal 5, Fotomuseum, Galerie KingKong, Galerie West, GEM, Gemeentemuse-
um, GUM, Hoogtij, KABK, O.A., OpTrek, Paparazzi, Pulchri Studio, Quartair, RVS galerie, Stroom Den Haag, 
<>TAG, VillaNuts en de Vrije Academie. 

Om op deze wijze met beeldende kunst bezig te zijn, past goed binnen mijn manier van werken. Mijn betrok-
kenheid bij dit thema en mijn kennis van de initiatieven maken dat ik dit project goed vorm kan geven.Re-
gelmatig maak ik foto’s van openingen die ik op de website plaats. De meeste mensen vinden dit het leukste 
onderdeel van de site. Kijk zelf maar.

Groetjes       Ramon Ottenhof
Website www.chantals.info



Den Haag, 28-01-2007

Betreft: brief 43.

Beste Daniëlle, 

Het Bureau voor Hedendaags Avontuur; onder deze welluidende titel ben ik samen met Erik Jutten bezig 
aan een groot project dat gaat plaatsvinden als onderdeel van de manifestatie Den Haag Sculptuur 2007. 

Oktober 2005 heb ik Erik ontmoet tijdens een tien-daagse tentoonstelling in het GEM van net afgestudeerde 
kunstacademiestudenten. Erik had in de tuin van het GEM een hotel gebouwd. In dit hotel kon je voor een 
nacht een bed reserveren. Je sliep dan samen met vijf anderen in twee drie-persoons stapelbedden. Inbegrepen 
was een diner en een ontbijt op de veranda van het hotel. De kunst van dit project zit in de ervaring die je deelt 
met de andere gasten en de meerwaarde die de gastheer weet te creëren in deze ontmoeting. In het vakgebied 
van de beeldende kunst hebben ze daar de term Relationele Esthetiek voor bedacht. Tijdens deze nacht was 
het wel duidelijk dat Erik en ik op dat gebied een gedeelde interesse hebben. Afgesproken werd dat we samen 
een project zouden gaan uitvoeren.

Welk project werd duidelijk toen Erik in juni werd gevraagd  door Den Haag Sculptuur om daar een werk uit 
te voeren. Van af het begin was het wel duidelijk dat we iets op het gebied van de Relationele Esthetiek zouden 
gaan doen. Maar wat dan. Na verschillende dagen gestoeid te hebben met mogelijke scenario’s, kwamen we 
uiteindelijk op de vorm van het Bureau voor Hedendaags Avontuur. Het Bureau voor Hedendaags Avontuur is 
een projectruimte (schuur) die op het Lange Voorhout in Den Haag wordt geplaatst. Vanuit deze ruimte bieden 
wij een zomer lang bezoekers de mogelijkheid om een hedendaags avontuur te beleven. Voor het organiseren 
van deze avonturen zijn we op zoek gegaan naar ongeveer dertig kunstenaars die werkzaam zijn op het gebied 
van de Relationele Esthetiek. Bekende voorbeelden daarvan zijn Adriaan Nette en Sjaak langenberg .

Na het opstellen van het concept, het schrijven van het publiciteitsplan en het vaststellen van de begroting, 
hebben we een subsidieaanvraag naar 20 verschillende fondsen gestuurd. Als je met zoveel kunstenaars werkt, 
een projektruimte wilt plaatsen op het Lange Voorhout en het kost een jaar werk, dan is het logisch dat je met 
een flinke begroting werkt. Onze begroting bedraagt dan ook € 128.000,-. Hiervan hebben we inmiddels via 
Den Haag Sculptuur, Stroom Den Haag en Fonds 1818 € 85.000,- van binnen. We zijn hier een half jaar mee 
bezig geweest.

In december hebben we een advertentie geplaatst in de BK-informatie met een oproep aan kunstenaars om zich 
aan te melden voor dit project. Daarnaast hebben we zelf ook kunstenaars benaderd van wie we dachten dat ze 
een zinnig voorstel voor een avontuur zouden kunnen doen. Zo zijn we inmiddels tot een lijst van 50 mogelijke 
kunstenaars gekomen. We zitten daarmee in een van de leukste fasen van het projekt; namelijk het lezen van de 
voorstellen die de kunstenaars inleveren. De komende maanden dienen als voorbereiding voor de manifestatie 
die uiteindelijk vanaf begin juni zal gaan plaastvinden. Deze voorbereiding vindt natuurlijk plaats in nauw 
overleg met de organisatie van Den Haag Sculptuur in de persoon van Marie-Jeanne de Rooij. 
Dit is een project waar ik nog zeker een half jaar mee bezig ben, dus ik zal er nog wel meer over schrijven. 

Groetjes       Ramon Ottenhof
Relais Rotterdam (Enschede, 2006)



Den Haag, 08-02-2007

Betreft: brief 44.

Beste Johan, 

Van de herfst heb ik in het kader van mijn onderzoek naar beeldcultuur, collectief geheugen en massa-pro-
duktie, drie verschillende type speelgoedpoppetjes verzameld en gefotografeerd. De eerste categorie bestond 
uit een serie van 5 ruimtevaardertjes, wit met een zwarte helm. De tweede categorie bestond uit elf deels 
gehavende mannetjes die lijken op Playmobiel maar dan oud. En de derde categorie bestond uit een serie van 
32 Duplo-mannetjes en deels ook vrouwtjes. Van de gemaakte foto’s heb ik drie boekjes samengesteld. Eén 
van de Spacemannetjes, één van de elf oude Playmobielmanntejes en één van de Duplo-mannetjes. Uit deze 
boekjes kun je een afbeelding kiezen die je uitvergroot aan de muur kunt hangen.

Om aan voldoende Duplo-mannetjes te komen, had ik links en rechts bij vrienden met kleine kinderen 
gevraagd wat ze in de kast hadden liggen. Zo kwam ik aan 20 mannetjes. Omdat ik dit nog niet genoeg vond, 
ben ik naar Bart Smit en Intertoys gegaan en heb daar voor € 150,- Duplo gekocht. Heel voorzichtig heb ik 
de verpakkingen opengepeuterd, de mannetjes gefotografeerd, na afloop de dozen weer netjes dichtgeplakt 
en de Duplo weer teruggebracht naar de winkel. Ze keken natuurlijk wel een beetje raar op dat ik vijf dozen 
Duplo kwam terugbrengen maar mijn geld kreeg ik toch terug.

Het fotograferen en het bewerken van de foto’s, kan ik niet goed zelf wegens gebrek aan kennis, tijd en ap-
paratuur. Daarom heb ik dit uitbesteed aan mensen die dit wel goed kunnen. Om een en ander te kunnen 
financieren, heb ik dit project voorgelegd aan twee mensen die al eerder soortgelijk werk van mij hadden 
gekocht. Zij waren bereid om financieel bij te springen. Het gaf me een goed gevoel om op deze manier door 
een privépersoon ondersteund te worden. Niet alleen vanwege het geld, maar ook vanwege de waardering 
voor mijn werk die op deze manier wordt uitgesproken en het gedeelde enthousiasme voor (sommige) uitin-
gen van de populaire beeldcultuur.

Het is  niet zo dat ik maar willekeurig wat uit de speelgoedwinkel uitzoek. Ik maak een heel bewuste keuze 
welke objecten ik wil  laten zien. De objecten die ik uitkies zijn door hun vorm en kleur net iets specialer dan 
degene die ik niet uitkies. Zoals een icoon de mensen in vroeger tijden moest herinneren aan hun toewijding 
tot God, zo appelleer ik met mijn moderne iconen aan het gevoel voor schoonheid en harmonie dat mensen 
van nature bezitten. De schoonheid en harmonie die de anonieme ontwerper in het ontwerp heeft gelegd, 
wordt door mij letterlijk uitvergroot en toegankelijk gemaakt.

Het grappige is dat mijn werk op termijn een nostalgische waarde zal gaan krijgen. Over twintig jaar zal de 
groep van mensen die met dit speelgoed speelt of gespeeld heeft, hun eigen toys uitvergroot aan de muur 
zien hangen. Zo zal de factor weemoed vanzelf in mijn werk verschijnen. Deze beelden zijn door hun alom-
tegenwoordigheid onderdeel geworden van het collectieve geheugen van onze maatschappij. In feite hoop ik 
dat mijn werk raakt aan een stukje puurheid en authenticiteit dat bij ieder mens ergens binnenin aanwezig is 
en wat bij kinderen nog zo duidelijk te zien is. Speelsheid en het vermogen om in het moment te leven. 

“O God laat deze zegen op mij neer dalen en Uw naam zal gezegend zijn”.        Ramon OttenhofCeres 01 t/m 11 (fotopapier op aluminium, opl. 250, 55 x 28 cm, 2006)



Den Haag, 10-02-2007

Betreft: brief 45.

Beste Veronica, 

Vijf december is de dag dat niet alleen kunstenaars creatief zijn, maar half Nederland. Ook op de Zuidwal 
vierden we Sinterklaas. Van te voren hadden we lootjes getrokken via lootjestrekken.nl. Een iemand geeft 
dan alle e-mailadressen van alle deelnemers op. Automatisch krijg je dan een mailtje waarin gevraagd wordt 
of je mee wilt doen en tegelijkertijd kun je een verlanglijstje opgeven. Doet iedereen mee dan krijg je ook 
weer via de mail de persoon voor wie je een suprise moet maken. Wij waren met acht mensen; Laut, Brunel, 
Femke, Richard, Esther, Frank, Aldo en ik. Een heel gezellig avondje.

Bij het lootjes trekken, had ik Richard getrokken. Richard heeft een glimmend gouden BMW en is op zoek 
naar een leuke vrouw. Wat hebben deze dingen met elkaar gemeen zul je denken. Nu als volgt: Richard wil 
niet dat bekend wordt dat hij zo’n mooie auto heeft. Hij is namelijk bang dat het de verkeerde vrouwen aan-
trekt. In sommige kringen een niet heel onlogische gedachte. Echter Richard kennende hoeft hij daar niet 
bang voor te zijn. Zijn persoonlijkheid maakt dat de vrouwen die op de BMW afkomen vanzelf wel afvallen. 
Tegen zoveel rijkdom kunnen ze niet op.

Om hem toch een hart onder de riem te steken in zijn zoektocht en om hem een beetje te pesten, besloot ik 
een autootje te maken dat meer bij zijn persoonlijkheid zou passen. Van schuursponsjes in de kleuren rood, 
roze, blauw en geel knutselde ik een autootje in elkaar. Als wielen nam ik van die goudgekleurde ronde meta-
len schuursponsjes. En voorop stond: Rich’s LOVE-car. Dit natuurlijk begeleidt door een gedicht waarin Sint 
en Piet het een en ander uitlegde. Al met al een fraai resultaat en een geslaagde suprise.

Het was al weer een half jaar geleden dat ik in mijn atelier stond. De verbouwing van het huis, de verschillen-
de bijbaantjes, het project van Inge Janse, Chantals en het Bureau voor Hedendaags Avontuur slokten zoveel 
tijd op dat ik aan niks anders toe kwam. Echter eenmaal in mijn atelier had ik de smaak toch weer snel te pak-
ken. En het maken van het autootje was zo leuk en het resultaat zo geslaagd dat ik het niet kon laten verder 
te denken. De volgende dag werd ik als een magneet naar de spulletjeswinkel gedreven waar ze de gekleurde 
schuursponsjes verkochten. Na wat afdingen had ik voor € 30,- genoeg sponsjes gekocht.

Was de eerste Love Car voor Richard, de anderen zijn voor mij. Want ook ik wil straks  mijn Love Car ergens 
kunnen neerzetten. Een eerste vereiste daarbij is natuurlijk dat ik een juist beeld heb en geef van mijn eigen 
persoonlijkheid. Zo gezien worden de autootjes een metafoor voor een zoektocht die in eerste instantie in 
mijn innerlijk begint, maar uiteindelijk moet leiden tot een parkeerplaats bij  de juiste vrouw.
De paradox van het zachte maar toch ruwe materiaal geeft een goed beeld van  mijn persoonlijkheid. De ver-
schillende kleuren reflecteren mijn innerlijke speelsheid en levendigheid. En de enigszins stijve vorm komt 
overeen met mijn onhandigheid die soms opspeelt in het persoonlijke contact met mensen. De gouden wie-
len tot slot symboliseren mijn vermogen om de juiste weg te kiezen. Kortom, een autootje om van te houden 
en dat autootje dat ben ik!!  Mooi hé. 

Alhoewel; auto’s, vrouwen en kunst, klinkt als een dodelijke combinatie. See you!!       Ramon Ottenhof
Lovecar 1 en 2 (diverse sponsjes, h. resp. 15 en 12 cm, 2007)




