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De mens achter... // 99

In de serie “De mens achter …” betreft het telkens een diepte-interview met een bekende Nederlander of markante ondernemer uit Twente. 
Het gaat hierbij niet om wat de persoon doet maar om wie de persoon is. Het gaat niet om de buitenkant maar om de binnenkant van de per-
soon. Dit keer sprak ik met kunstschilder Ton Schulten. Aan zijn zijde is altijd zijn vrouw Ank en zij was vanzelfsprekend ook aanwezig. 

E en week voor ons interview bezocht ik het 
museum en de galerie van Ton Schulten. 

Ank, de vrouw van Ton had met haar gedre-
venheid me uitgenodigd. Tegen die invitatie 
kon ik geen nee zeggen. Ton begeleidde me 
door de galerie. Wat naast de prachtige schil-
derijen opviel was de schoonheid en de frisheid 
van de galerie. Het is er zo ongelofelijk schoon. 
Je zult er geen papiertje of kruimeltje vinden. 
Zelfs Inspector Clouseau niet. Na de rondlei-
ding nam Ton me mee naar een iets ander soort 
galerie genaamd Café De Poort. Ton ten voeten 
uit om daar als Siepels (mensen afkomstig uit 
Ootmarsum)  onder elkaar een biertje te drin-
ken. Daarna ging ik naar mijn ouders die daar 
wonen. Een veelzeggende opmerking over Ton 
werd gemaakt door mijn moeder: “We mogen 
hopen dat Ton nog lang blijft leven want als hij 
dood gaat, dan gaat Ootmarsum ook een stukje 
dood”. Typerend voor Ton hoe hij gezien wordt 
en wat zijn betekenis is voor Ootmarsum.
 
Een week later hadden wij een gesprek bij 
Landhuishotel & Restaurant De Bloemenbeek 
in de Lutte. Het was mooi weer en eigenaar 
Raymond Strikker van De Bloemenbeek wist 
ons weer te verrassen. We werden ontvangen 
en ons aperitiefje dronken we in een groen pri-
eeltje. De amuse voorgerechten werden sfeer-
vol uitgehangen in het prieeltje en vanaf daar 
werden ze ons uitgeserveerd. Ton voelt zich 
daar met zijn sigaar wel bij.  

Aan tafel en onder het genot van een 
Zonneweelde Chardonnay 2006 (Wine of 
Origine Slanghoek) ging het eerst over hun reis 
van Ootmarsum naar De Lutte. 
Ank daarover: “Wij rijden en dan ineens stopt 
Ton de auto. Ik schrik daarvan. Ton stapt dan 
uit de auto en pakt een grote doos van de straat. 
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Dat doet die nou altijd”. Ton aanvullend: “Dat 
is toch niet zo moeilijk. Er lag een grote doos 
op straat en die kan ik niet laten liggen. In zo’n 
mooi natuurgebied. Daar wil ik een voorbeeld 
in geven. Dat komt van binnenuit en het leuke 
is dat anderen het overnemen”.

Wat typeert jou Ton?
“Wat mij typeert is dat ik ongelofelijk snel in 
beroering kan raken als iets niet goed gaat of 
als mensen problemen met elkaar hebben. Het 
raakt me als mensen het elkaar naar maken, als 
ze slecht voor elkaar zijn”. Dat hem dit raakt 
blijkt wel dat hij licht begint te stotteren. “Ik 
probeer dan soms scheidsrechter te spelen. Wat 
mij ook typeert is dat door mijn schilderen veel 
mensen in beroering raken en blij zijn. Ik denk 
ook dat ik een boodschap heb. Het consensis-
me is wat ik schilder. De vrede en de harmo-
nie”. Ans vult aan: “Het visueel maken van het 
gevoel voor harmonie, vrede en overeenkomst”. 
En Ton weer: “Mensen raken er ontroerd door, 
er gebeurt iets met ze”.  

Waar komt dat dan vandaan? 
“Vroeger had ik al pastoraal werk willen doen. 
Nu voel ik me zo af en toe een pastoraal werker. 
Dat past wel bij me. Er komen soms mensen 
naar me toe en die zeggen dat ik ze vandaag 
blij heb gemaakt. Ton geeft een voorbeeld: “Een 
tijd geleden waren er een man en vrouw bij 
ons. Onlangs kwam de vrouw terug en ze vroeg 

naar een speciaal doek. Haar man was inmid-
dels overleden en dat doek vonden ze samen 
zo mooi. Dan raak ik zo ontroerd”. Ank: “Er 
zijn veel bezoekers die ontroerd raken door het 
werk van Ton. Dat zie je vooral in het museum. 
Mensen die soms in tranen zijn. We krijgen dan 
ook veel mooie brieven”.

Ton, wat betekent Ank voor jou?
“Als Ank er morgen niet meer is dan stort mijn 
wereld in, dat zeg ik eerlijk. Dan hoeft het voor 
mij niet meer. In alles wat we doen, thuis en in 
het zaken doen zijn we een twee-eenheid”. Ank: 
“Niet dat wij in alles hetzelfde denken. Maar 
wij kunnen niet zonder elkaar. En wij boksen 
af en toe ook”. Al lachend besluit Ank: “En dat 
houdt ons juist in stand”. Ton: “Het schilderen 
is een uit de hand gelopen hobby van Ank en 
mij”. 

Hoe ziet je dagelijks ritme eruit?
“Wij gaan ‘s avonds om 8 uur naar bed. Ik ga ’s 
nachts om 2 uur uit bed en ga dan schilderen. 
Dat doe ik elke dag, 7 dagen in de week. Om 6 

 “Ik kan ongelofelijk snel in be-
roering raken als iets niet goed 
gaat of als mensen problemen 

met elkaar hebben.”
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uur kom ik terug. Dan lig ik nog even een uur 
in bed bij Ank. Om 7 uur ga ik weer het bed 
uit. Ik maak een ontbijtje. Ik versier dan de tafel 
en zorg voor een  sinaasappelsapje, een eitje, 
koffie en thee. Dan ontbijten we samen en dat 
zijn goede momenten want dan zijn we close. 
We praten dan, we bespreken dingen, nemen 
brieven door en de e-mails. Ank leest ze alle-
maal voor. Om ca. 9.00 uur gaat Ank naar de 
galerie en ik zie haar dan meestal weer rond 
12.30 uur. Dan ga ik even de stad in naar de 
brasserie, een krantje lezen met koffie en een 
borreltje. Daarna ga ik weer slapen en sta dan 
weer op om half 4. Vervolgens ga ik lopen met 
de honden, ga een beetje lezen of ben in de tuin 
aan het knoeien en ga soms naar het museum 
om er mensen te ontmoeten. Op zaterdagoch-
tend en zondagochtend schilder ik niet. Op 
zaterdagochtend ga ik met mijn honden op pad 
of bezoek vrienden en op zondagochtend ga ik 
naar de hoogmis”. 

Hoe hou je dat ritme vol? Je bent tenslotte 
69!
Ton begint grappig met: “Door elke dag gezellig 
een drankje te drinken en een lekker sigaartje 
te roken. Ik ga regelmatig de natuur in, wandel 
met mijn honden. Verder doen wij niets geks. 
We gaan niet naar grote partijen”. Ank vult Ton 
aan: “Wij hebben regelmaat. Wij gaan op tijd 
naar bed. Ik moet ook op tijd naar bed omdat 
ik de hele dag hard werk. Ik heb een drive en 
wil toch altijd naar de zaak. Daarom gaan we 
niet graag naar verjaardagen want die beginnen 
vaak om 8 uur. We gaan dan meestal om 5 of 6 
uur om rond 8 uur weer te kunnen vertrekken. 
Anders raken we uit onze doen”.
Ton daarop: “Want als ik een dag niet schilder 
voel ik me ellendig”. 

Ank, wat betekent Ton voor jou?
Al schaterend zegt ze: “Soms is het net een 
groot warhoofd”. Maar ik zou niet zonder hem 
kunnen. Als Ton op straat loopt ziet hij niets 

om zich heen. Ik kan langs hem heen lopen 
zonder dat hij het opmerkt. Hij is dan helemaal 
in zichzelf en bezig in zijn hoofd. Alhoewel 
rommel op de straat ziet hij wel weer”.

Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet?
Ton begint te schateren en zegt vol enthou-
siasme: “Dit wil ik zeggen Ank, dan mag jij 
straks weer een ander verhaal vertellen. Wij 
hadden een vriendenclubje. We gingen naar de 
bioscoop in Ootmarsum en ik zat naast Ank. 
Vanuit onze bakkerij had ik snoepjes meege-

nomen. Van die hartensnoepjes met zo’n tekst 
erop. Ze bestaan nu nog. En die gaf ik af en toe 
aan Ank. Zo is het ontstaan”. Ank: “Ik dacht 
dat hij die snoepjes expres gaf. Ik was toen nog 
geen 18. Eerst wilde ik niet zoveel van hem 
weten. Hij met dat afgezakte brilletje op zijn 
neus. En toen is toch de liefde gegroeid. We 
zaten af en toe bij elkaar in de bus. Hij deed 
geen moeite om naast mij te zitten en ik dacht 
als hij geen moeite doet dan, dag hoor. Jij hielt 
dat mooi af ”, met een licht verwijtende blik 
kijkt ze Ton aan. “Maar in de bioscoop, daar is 
het toch begonnen”.

En jullie eerste kus?
Ton daarover: “De eerste kus was veel later. 
We waren heel bescheiden. De eerste zoen 
gaven we elkaar in het romantische stads-
parkje Engels’Tuin in Ootmarsum. Het is nu 
anders, maar ondertussen is de liefde en het 
respect voor elkaar versterkt en zijn de waar-
den en normen onveranderd. Ondertussen is 
de liefde veranderd en zijn de waarden en nor-
men verlegd. Wij zijn met elkaar door dik en 

dun gegaan. We hebben tijden gehad dat we 
geen succes hadden. Maar we hebben het wel 
samen gedaan”.

Als je het leven op dit moment een cijfer wilt 
geven, wat is dan? 
Ton direct: “Een 10”. Ank: “Een 10, nee, dat 
kan nooit Ton”. Ton weer: “Nee, oké dan is het 
een 9,5. Maar ik kan me niet voorstellen dat er 
iemand gelukkiger is dan ik”.
 
Als het een 9,5 is wat ontbreekt er dan net 
nog?
“Het gevoel dat je zomaar opeens ziek kunt 
worden en de angst dat er iets met je kan 
gebeuren. Dat hebben we al eens mee gemaakt 
met een ernstig ongeluk”. Ank: “En Ton heeft 
een hartinfarct gehad”. 
Ton weer: “Het is nu eigenlijk zo mooi. Het is 
bijna griezelig”.

Maar je predikt ook dat je niet meer bang 
bent voor de dood sinds je zware ongeluk in 
1991?
“Dat klopt, daar ben ik absoluut niet bang 
voor. Het is meer de angst dat wij uit elkaar 
vallen. Het is de angst dat ik Ank kwijt raak. 
Dan wordt het zo leeg in mijn leven. Zij is mijn 
alles”.

Is de angst om Ank te verliezen groter dan 
jezelf verliezen?
“Ja, ik hoop ook dat ik eerder dood ga dan 
Ank”, zegt Ton met een aanstekelijke lach. Ank 
daarop: “Ik geloof ook dat het beter is. Ik red 
me zelf nog wel”.

En wat voor cijfer geef jij je leven Ank?
“Bij mij is dat zeker geen 10. Ik heb n.l. altijd 
hoofdpijn. Dat komt door dat ernstige ongeluk 
in Tenerife in 1991. Op vakantie heeft iemand 
ons achterop aangereden. Daarbij is een vriend 
van ons om het leven gekomen en heeft Ton 
een andere wereld gezien. Van mijn gezicht 
was niets meer over. Alles was kapot. Sinds 
kort heb ik er een streep onder gezet dat ik 
ooit nog van de hoofdpijn af kom. Ik heb het 
geaccepteerd. Mijn redding is de galerie. Dat is 
mijn passie en daardoor heb ik afleiding waar-
door ik niet aan mijn hoofdpijn denk”. Ton 
over het ongeluk en het keerpunt in hun leven: 
“Het was een zwarte bladzijde in ons leven en 
mijn vriend Ben was zo maar dood. Ik heb ook 
een andere wereld meegemaakt. Ik heb kleuren 
gezien en het nare van de dood bestaat voor 
mij sindsdien niet meer. Onze geest blijft na 
de dood absoluut leven. Het is de ommekeer 
geweest in mijn werk en in mijn denken. Ik 
maak me nergens meer druk om”. 

 “Als ik een dag niet 
schilder voel ik me ellendig”
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Dat ongeluk is 1991 is het keerpunt geweest in 
je leven. Maar wat heb je dan gezien? 
“Ik zag zulke fantastische kleuren in een andere 
wereld vol muziek. In het ziekenhuis kwam ik 
zo af en toe bij en ik zag een wit plafond en een 
kruisbeeld hangen. Dat ging ik in mijn gedach-
ten toen schilderen. Ik ging schilderen en dan 
zakte ik weer weg. De kleuren, de muziek, het 
was volledig volmaakt. Mensen die sterven bio-
logisch maar de geest blijft voortbestaan. De 
geest keert terug in een volledige volmaaktheid. 
En dat is iets wat ik graag wil uitdragen en aan 
iedereen die dat niet geloofd”. Ton praat ver-
der over deze ervaring: “Ik heb me afgevraagd 
waarom ben ik blijven leven en mijn goede 
vriend Ben niet? Het antwoord heb ik gekregen. 
Mijn werk was nog niet af. Dat wat ik vroeger 
al had gewild is nu weer terug. Ik wilde in het 
pastorale werk en daar mocht ik toen niet schil-
deren. Nu moet ik het blijkbaar afmaken”. 

Wat wil je nog bereiken in je leven?
Ank hierover: “Wat ik mooi zou vinden is dat 
ons werk blijft voortbestaan. Daarom hebben 
wij een stichting opgericht. Onze visie is dat we 
dan andere kunstenaars verder kunnen helpen 
om in het vak te kunnen groeien”. Ton weer aan-
vullend: “Dat we dit voltooien geeft ons zoveel 
plezier en motivatie. Het lukt ons ook nog. Het 
is zo elke dag weer een feest om hard te wer-
ken. Want hard werken moet je wel hoor”. Ank 
daarop aanvullend: “Eigenlijk is dit ons kind”.

Jullie hebben geen kinderen? 
Ank begint: “Die hadden we graag gewild. Dat 
is een moeilijke periode geweest want wij zijn 
liefhebbers van kinderen. Gelukkig kunnen we 
genieten van kinderen van anderen”. 

Waar komt je liefde voor Ootmarsum van-
daan?
Ton: “Het is mijn geboortegrond. Ik heb veel 
gereisd en ik heb veel gezien en daardoor weet 
ik dat Ootmarsum een fantastisch plekje is op 
deze aarde. Met zijn cultuur, historie, folklore 
en met zijn natuur. Ootmarsum heeft alles. 
Dat is de liefde die ik heb voor dat stadje”. Ton 
verder met overgave: “Als ze me morgen zou-
den verplaatsen om welke reden dan ook, dan 
houdt het plezier van mijn leven op. Hier lig-
gen mijn roots. In Ootmarsum beleef ik alles 
wat ik als mens begeer. Het is Bourgondisch, 
authentiek, gezellig, het is betrouwbaar, er 
lopen fijne mensen rond. Het christelijk 
geloof leeft er ook nog heel sterk”. 

En wat heb je met Twente?
Ton: “De natuur. Dat is absoluut de natuur. 
De glooiende essen, de houtwallen, de mooie 

boerderijen, dat wat ik schilder is Twente”. 

Je bent een emotioneel mens. Wanneer heb je 
voor het laatst gehuild?
Met een betrokken gezicht verteld Ton: 
“Gisteravond nog voor de televisie. Het ging om 
dierenleed. Er werden paarden uit een weiland 
getrokken die niet meer op de benen konden 
staan. Ze waren helemaal verwaarloosd. Dat 
gaat zo diep bij mij, ik kon het ook niet meer 
zien en was zeer aangedaan. Op zo’n avond kun 
je met mij niets meer beginnen”. 

Ton Schulten is een volledig bedrijf? Hoe veel 
mensen heb je in dienst? 
Ank zegt: “Wij hebben 7 full-time medewer-
kers en daarnaast hebben we nog een aantal 
part-timers. Met het kerst-uitje zitten we met 
22 mensen aan tafel”. 

Ton, wat wil je nog meegeven?
“Wat ik nog graag zou willen meegeven is dat 
mensen wat meer om elkaar geven en het ego-
istische een beetje wegduwen. Mensen zijn 
soms zo egoïstisch. Met name is het voelbaar 
als je op de weg rijdt, dan zie je dat de één nog 
harder wil dan de andere. Ik vind dat de wereld 
erg hard wordt en dat agressie toeneemt. Ook 
in het zakenleven. Ik zou willen dat we meer 
gevoel krijgen met elkaar als mensen en niet 
alleen maar voor business gaan. Gelukkig dat 
onze regering een bewustwordingsproces op 
gang brengt om er een leefbaardere Nederland 
van te maken”.

Ton en Ank heb ik leren kennen als harmoni-
euze en zeer gezellige mensen die van het leven 
houden. Ton Schulten, schilder van het concen-
sisme heb ik leren kennen als iemand die zijn 
ziel en zaligheid legt in zijn werken. Ton laat 
kleuren en mystiek na op zijn doeken uit een 
andere wereld. Zijn ongekende resultaat komt 
mede tot stand door de dynamiek en gedre-
venheid van Ank. De mens achter ……Ton 
Schulten is Ank. 

Tot ziens, 
Frank Rekers 

Landhuishotel & Restaurant De Bloemenbeek
Voor deze diepte-interviews is gekozen 
voor een prachtige locatie, Landhuishotel & 
Restaurant De Bloemenbeek in De Lutte. Dit 
vanwege zijn uitzonderlijke nonchelant chique 
setting, mooie ligging, perfecte bereikbaarheid 
en al het goede van het rijke Twentse landleven 
dat onder supervisie van meesterkok Michel 
van Riswijk vertaald wordt in gastronomische 
hoogstandjes. Dit keer bestond de culinaire 
verrassing uit een geroosterde zeebaars met 
kruidenrisotto en saus van trostomaten en 
basilicum. Vervolgens een duo van Twents 
Heidelam met truffelsaus. En als afsluiting 
werd er gemarineerde aardbeien met tonka-
boneijs uitgeserveerd.
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