
Jaap Scholtens stelt de expositie Vrouw en Passie samen: 

Voor de vierde keer op rij heeft een abonnee van Kunstuitleen Flevoland, gevestigd in de Kubus te 

Lelystad een expositie samengesteld. Deze keer heeft de expositie het thema Vrouw en Passie. Door 

kunstenaars zijn: Verval en bedreiging, tegenstellingen in kleuren en vormen, de mooie kanten van 

de liefde, de passie uitgebeeld. Jaap Scholtens, abonnee, trainer van counselors in het onderwijs en 

docent aardrijkskunde aan ISG Arcus, koos zonder moeite de kunstwerken uit. De tentoonstelling is 

een kleurrijk geheel  geworden en artistiek van een hoog niveau. De items uitgevoerd in glas, brons, 

olieverf of steen zijn tot half februari te bezichtigen tijdens de openingstijden. 

Nieuwsgierig naar de persoon achter dit intrigerende thema Vrouw en Passie? Lees dan het 

interview met deze docent en opvoeder in hart en nieren. 

Wat is jouw idee van het ultieme geluk: 

Bestaat het ultieme geluk eigenlijk wel? Naar mijn idee niet. Het is al een hele kunst om als mens op 

de een of andere manier tot jezelf te komen en daarnaast het geluk te hebben niet voortijdig dood 

te gaan. Helaas houdt het najagen van geluk de mens nog jarenlang bezig. Dan heb je soms het zicht 

van de dood nodig om je eigen strijd van het ultieme geluk op te kunnen geven en je nuttig te 

maken, tot zegen te zijn  voor je omgeving op een andere manier. 

Wie bewonder je het meest: Dat gaat dan bij mij om de levenshouding. Ik denk dan in de eerste 

plaats aan Jezus en vervolgens Paul McCartney. Mensen die het voor elkaar krijgen zich geweldloos 

weerbaar op te stellen, spreken mij ook aan. Dan denk ik aan Indira Gandhi, Nelson Mendela, 

Moeder Theresa, Aung San Suu Kyi. Net als Nelson Mendela is zij uitgegroeid tot een internationaal 

symbool van het heroïsme en vreedzaam verzet. Genoemde voorbeelden van verworven 

levenswijsheid, gebruik ik tijdens de trainingen die ik geef aan docenten en aankomend counselors. 

Waar zou je het liefst willen wonen: 

Het liefst woon ik in een land met een gematigd zomerklimaat. De meest prettige temperatuur voor 

mij is 23 – 25 graden. In die omstandigheden zou ik dan gewoon werken en daarnaast me 

bezighouden met fotograferen. Een andere hobby die ik graag zou willen uitoefenen, is schilderen. 

Welk talent zou je het liefst willen hebben: 

Ik had wel graag cabaretier willen worden. Dat is er niet van gekomen, maar…. Lesgeven komt in 

zekere zin heel dicht bij. Een gematigde toon van humor, kritiek op misstanden, hoe mensen hun 

leven inrichten, deze manier van lesgeven bevalt me wel. Cabaretier Herman Finkers met die droge 

ondertoon en zijn manier van naar de wereld kijken, is hierin mijn voorbeeld. 

Wat was een hoogtepunt in je leven: 

Het is moeilijk om over hoogtepunten in het leven te spreken. In het leven kom je dingen tegen en 

zonder dieptepunten zijn er geen hoogtepunten. Maar de hoogtepunten waar ik aan denk, zijn het 

afstuderen, het voorrecht van studeren op zich, het huwelijk, kinderen mogen krijgen, dankbaarheid 

voor een goede gezondheid. Tevreden zijn met dat wat ik heb, dat zijn de hoogtepunten in mijn 

leven. 



Wat is een beslissende gebeurtenis geweest in je leven: 

Ik heb een matig temperament. Dan ervaar je de pieken en dalen in je leven op een gematigde 

manier, denk ik. Maar ik denk na over wat het bekent om mens te zijn. Hoe is het bijvoorbeeld om je 

ouders te verliezen, hoe kan ik de rust in de klas bewaren. Jonge mensen, pubers die ik lesgeef, 

beleven nu eenmaal het leven op een heftige manier. Wanneer er veel dynamiek in de groep of een 

individu zit, zorg ik eerst voor rust in hun hoofd om het leren mogelijk te maken. 

Wat is jouw meest waardevolle bezit: 

Bezit, daar geloof ik niet zo in. Kunnen mensen iets bezitten. Ik zie het leven meer als een gift, een 

gave van God aan ons. Zoiets als rentmeesterschap en dan praat je niet over bezit, maar zorgvuldig 

beheren van. Ik probeer mijn jonge en oudere leerlingen bewust te maken van dat wat je hebt. Dit in 

tegenstelling tot het nastreven van dingen die je meent nodig te hebben, egoïsme. Hoe moeilijk het 

leven verloopt met het vervullen van uitgestelde behoeften. Onthaasten, bewustmaking van het 

vastzitten in patronen, gedachten, gevoel. Ik noem dat schudden aan de boom. De dorre bladeren 

en rotte vruchten vallen er uit, wat overblijft is de kern en dat opruimen doet een mens goed. 

Wat is je favoriete bezigheid: 

Werken, lesgeven, trainen van trainers is voor mij geen straf. Graag verken ik de wereld via internet 

of lees een goed boek. Eén van de boeken die ik onlangs gelezen heb, gaat over Congo. Hierin wordt 

geschreven over de missstanden, puinhopen en de gevolgen van de oorlogen voor met name 

jongeren en vrouwen. Dan probeer ik mijzelf en mijn leerlingen voor te houden wat oorlog doet met 

de slachtoffers en het land zelf. Hoe gering ook, kun je altijd dingen doen die het leed verzachten of 

er voor zorgen dat mensen hun recht krijgen. Nu maak ik een overstap naar onderwijsland. De trend 

waar ook wij als docenten en opvoeders aan blootgesteld worden, is dat de waarde van een kind of 

een mens uitgedrukt kan worden in competenties of resultaten van Cito toetsen. Het leven is 

immers meer dan een economisch goed en leren doe je op ontelbare manieren. De lesstof die ik 

aanbied, probeer ik op gevoelsniveau te laten landen. Dan hebben ze er wat aan en beklijft de stof. 

Hierbij past het citaat uit De Alchemist van Paulo Coelho: Het verstand kent niets wat niet eerst door 

het hart gevoeld is. 

Wat waardeer je het meest in mensen: 

Warmte, want die is zo moeilijk uit te stralen. Warmte van de moeder, de oma, de docent. Warmte 

van de moeder is het eerste wat je proeft als je ter wereld komt. Daarom ook mijn keuze voor deze 

expositie: Vrouw en Passie. 

Hoe zou je in een volgend leven willen terugkomen: 

Je hebt een keer het leven gekregen en het is nog maar de vraag of je in een volgend leven het 

anders zou doen. Op dit moment is er de trend die zegt dat vrije wil niet bestaat en dat de mens uit 

louter chemische stofjes bestaat. Ik houd daar niet van. Mensen hebben een vrije wil. Ze zijn 

geconditioneerd door de omgeving maar daarbinnen hebben ze de vrij keuze. Dat mensen onbewust 

keuzes maken, foute keuzes maken en in herhaling vallen is heel sneu. Via mijn trainingen in 

counseling aan docenten probeer ik  aan kijken naar rol van de slachtoffer wat te doen. Maar… voor 

mijzelf: in dit leven wil ik meer gaan fotograferen in de Oostvaardersplassen. Het vastleggen bij 

voorbeeld de beweging van een vlinder, geeft veel genoegen. 

Wat is je favoriete kunst genre: 

Wat ik mooi vind, is de techniek van het aquarelleren. Ze hebben iets bijzonders. Ze zijn transparant, 

fris en helder gekleurd. Dat maakt een aquarel levendig en spontaan van karakter. Onlangs heb ik 

kennis gemaakt met het werk van de Britse kunstenaar en romanticus WilliamTurner die leefde van 

1775 - 1851. Hij werd beroemd als schilder van licht en sfeer en dat in een tijd dat een academische 

benadering nog populair was. 



Welk instrument zou je graag willen bespelen: 

De instrumenten die ik graag zou willen bespelen zijn de xylofoon of vibrafoon en de harp. De 

warmte tint, de klankkleur, de houtjes die pingelen op het instrument. De trillingen van snaren van 

de harp of het resonerend geluid van een kerkorgel. Deze geluiden bereiken rechtstreeks het hart. Je 

ziet een verschuiving dat mensen geen muziek meer creëren maar achter hun computer iets doen. Ik 

luister dan ook graag naar de solospelers: gitarist/luitspeler Jan Akkerman en gitarist/componist 

Harry Sacksioni die simpelweg met hun instrument en alleen op toneel een zaal tot beroering 

kunnen brengen met hun spel. 
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