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Tekenen en schilderen is ook een hobby van me. Dat doe ik al sinds mijn vroege
jeugd, al is het de laatste tijd tot een minimum beperkt. Maar op de lagere school
won ik al eens de tweede prijs van Noord-Holland met een tekening over een
verkeerssituatie voor het Verbond voor Veilig Verkeer, die de prijsvraag uitschreef.
Ik weet nog goed hoe die tekening eruit zag. Men naderde een T-kruising, met
rechts een fietser met lang haar die rechtsaf wilde slaan. Aan de overkant stond een
vrachtwagen van de firma Dekker, verhuizers uit Bovenkarspel (waar ik als knaapje

allerhande spandiensten uitvoerde en meereed als bijrijder), en er kwam ook een
auto van links. Al met al een levensgevaarlijke situatie met die hippie op de weg. Hij
werd bekroond, en ik heb hem nooit meer teruggezien. Ik kreeg een prijs van 15
gulden uitgereikt door meester Kuiper, het schoolhoofd. Aan zijn voordeur werd dat
‟s avonds even snel afgehandeld met de overhandiging van de envaloppe en een
warme handdruk. Geen secretaris gezien.

Krantenknipsels uit 1967.

Door mijn omslachtig leven ben ik eigenlijk al mijn teken- en kleurwerk van vroeger
kwijt geraakt en verloren. Alleen een kerstkaart van een linoleumsnede uit 1971,
die ik voor de weekschool in Hoogkarpel maakte. Van alle klungels was ik de
handigste en mijn kaart ging rond die tijd rond.

De beste wensen voor 1972.

Gemaakt op Barbados op 11 jan 1979 toen ik aan een trip door Zuid-Amerika begon. Meer tekeningen
heb ik daar niet meer van.

Pas sinds 1979 heb ik wat zorg gedragen voor mijn archief, de verzameling rotzooi
die ik achter me aan zeul. Ik begon dingen te bewaren en te ordenen. Al is dat ook
nog wel eens mis gegaan bij een verhuizing of wereldreis. Maar ik heb nog wel een
paar leuke tekeningen uit dat jaar. Ik was toen op reis door Zuid-Europa, druiven-

plukken in Frankrijk, liften door Spanje, blowen in Marokko, en relaxen in Portugal,
dat soort dingen, u kent het wel. Vijf maanden lang.

Een tekening van David zijn keukentje, en een van Spaanse Esther, druivenplukster in de regen,
oktober 1979, St.Sulpice de Faleyrens, Libourne.

Jean-Luc, Istanbul stories, 14-10-1979.

Get the message, 20-12-1979.

In de jaren ‟80 kwam ik pas goed op gang en maakte van mijn hobby mijn
belangrijkste bezigheid. Ik was bezig om kunstenaar te worden. De weg lag open.
Kunst was bevrijd van de kundigheid. Nieuwe ideeën waren welkom en iedereen
kon het worden. Ik ook. Dacht ik. Waarom niet? Ik kon toch goed tekenen, en had
ik geen nieuwe ideeën? Ik stikte ervan! Degene die dacht van niet begreep er niets
van. En zo gaat het altijd met Kunst, en met kunstenaars, of kunstemakers.
Maar mijn Kunst is gemakkelijk te begrijpen, al is mijn ouvre dat vooral níet. Stuk
voor stuk zijn het gemakkelijk begrijpbare werkjes. Wat je ziet is wat je krijgt.

Fly away. Weer een herkenbaar kaartje voor vrienden, 1980.

Maar ik wilde vooral modern zijn. Liefst „Postmadern‟, whatever that may be? Voor
mij was dat voornamelijk mezelf zijn en zo vrij zijn om alles door elkaar te gebruiken
en van alles van iedereen te lenen om er iets nieuws en interessants van te maken.
Oud op nieuw en ironisch op commercieel, spetterend op saai en natuurlijk op
digitaal.

Hardloper, collage, 1980.

Oude vrienden (opdracht), 1980.

1980 Was het jaar waarin ik voor het eerst een echt olieverfschilderij maakte. Ik
had al een stel aquarellen gemaakt van hetzelfde onderwerp, namelijk de Akcay
rivier in Turkije. Die had ik lopend gevolgd in de snikhete zomer, en had zodoende
stof genoeg voor een paar leuke waterverfjes naar de natuur. Om te proberen deze
dus met olieverf als een echte Vincent Appel.

Akcay, november 1980.

Niet slecht voor een beginneling, al zeg ik het zelf natuurlijk. Maar hij was nog niet
af, en dat zal eigenlijk voor al mijn werk gelden. Maar ik ga verder zonder daar nog
tijd voor te hebben. Al zijn er toch wel een paar dingen helemaal af gekomen, zonder
mankeren. Maar vraag me dan niet welke twee.

Een van de zeven aquarellen waarmee ik in de Drommedaris heb gehangen, 1980.

Akcay rivier in Turkije, tussen Egirdir en Antalya, verloren en gevonden, 1980.

Met een dartpijltje gooide ik blind in de kaart van Turkije die aan de wand hing. Ik
was er 3 jaar eerder doorheen gereden op weg naar India, en vond het er geweldig
mooi, een onontgonnen gebied met machtige bergen en uitgestrekte dalen. Daar
wilde ik een survival tocht maken door een rivier van zijn oorsprong naar de zee te
volgen. Mijn pijl stak iets ten zuid-oosten van Isparta, en wees daarmee deze rivier
aan. Het werd een helse tocht zonder water en voedsel door de rimboe, berg op en
berg af, tientallen zijrivieren overklauterend en op het laatst naakt in de rivier door
een kloof heen met watervaleinde, waarna ik uitgedroogd in een gehucht voor dood
neerviel. Ik was halfweg en reed achterop bij de dorpschef op zijn oude Jawa naar
het volgende busstation om de rest van de survivaltrip te overleven.

Twee krabbels van onderweg, Egirdir, en mijn gympen, september 1980

Thuis schilderde ik deze 7 aquarellen als herinnering. Samen met twee stenen uit
de rivier, die ik ook ingelijst had, mocht ik hiermee een maand in de Drommedaris
in Enkhuizen exposeren. Ik was apetrots. Ik hoorde zelfs iemand zeggen dat hij het
mooi vond!

Het stond nog in de krant, maar ik ben dat artikeltje ook kwijt geraakt. Ik had
Esther toen op bezoek en woonde in een kraakpand in de Oranjestraat. Om hier te
overleven had ik olielampen, kaarsen en een accu nodig.
Mijn tweede oliekladder lukte al wat beter. Ik had Mieke Smit gevraagd of ze model
wilde zitten. Ik wilde een vrouwenportret als een Griekse godin. Ze vond hem niet
echt goed gelijken, maar daar maalde ik niet om. Haar ogen zaten boven haar mond
en de neus zat tussen haar oren, wat zeurde ze nou?

Mieke Smit, olieverf, 1980.

Krantbrand, potlood, 1980.

Ik had de smaak te pakken en vond het resultaat redelijk vooruit gaan. Er kwamen
steeds nieuwe ideeën en nieuwe onderwerpen. Voor ik het wist had ik een collectie.

Guatamala, olie, 1981.

Kladje, 1981.

Nargileh (het is de bedoeling dat dit schilderij zo op zijn kant hangt), olie, 1981. Esther, olie, 1981.

Deze was in opdracht van Nico Kooiman die net een zoontje had gekregen, ik deed mijn best
om het op een leuk kind te laten lijken. Ik denk dat het mij wél gelukt is, olieverf, 1981.

Nog een paar schetsjes uit 1981, tweemaal Esther, tweemaal een zelfportret.

Grieks Poortje, en Drie Bomen. Eenvoudig en toch boeiend, stijloefeningen, olie, 1981.

Snel nog twee olieverfjes in elkaar geflanst, daar moet je niet moeilijk over doen want met Kunst is het
altijd goed, dat is de kunst.

Electrik men, 1981.

Doelenlaantje, 1981.

Vijf krabbels uit 1981.

Met een groepje schrijvers en schilders uit Enkhuizen hebben Jan Hoedjes en ik in
‟81 het lokale kunstenaars magazine “BLAT” opgericht en uitgegeven. Hierin konden
we ons ei kwijt. Het is een keer of zes uitgebracht en stierf toen een trieste dood
door bloedarmoede.
Mijn bijdragen staan nog steeds te boek als beste uit de serie! Ook de ijzersterke
voorpagina is van mijn hand.

Voorpagina van het eerste Blat, juni 1981.

Radio New York, potlood.

Leave New York, inkt.

No New York, collage, 1981.

New York attack, collage.

Ik had een hekel aan de Nieuwe Wereld Orde waar New York symbool voor stond.
Een samenleving van glas, staal en beton waarin de mens gereduceerd werd tot een
werkbatterij in een isoleercel. Waar winst het altijd won van moraal en waar natuur
natuurlijk geen plaats meer had. Kapitalisme zonder weerga was nou eenmaal niet
mijn kopje thee.

Aan het eind van 1981 fietste ik met een koffer achterop naar Texel om daar
naartoe te verhuizen. Ik vond er werk in de Kaasfabriek en bleef ondertussen mijn
kunst oefenen. Begin ‟82 had ik weer een serie tekeningen klaar rond een
onderwerp en kon die in de ruimte van het gemeentehuis in Den Burg exposeren.

Texelse Courant, 19-1-1982.

Postertje expo, 1982.

Reiziger, expo in Den Burg, januari 1982.

Reiziger, potlood, 1982.

Stel je voor, ik had ze bijna verkocht. Gelukkig heb ik ze nog want nu zijn ze al veel
meer waard. En na mijn dood vang ik er nog het meest voor. Een safe belegging, en
daarin schuilt ook de waarde van de meeste kunst. Maar niet die van mij, mijn
kunst is zeer tijdelijk en uitermate vergankelijk. Hang het een jaartje op en er is niet
veel meer van over. Dat is pas postmodern! Schilderijen zo kortstondig als een
toneelvoorstelling. Ik leverde ze bij de vleet met viltstift, oogschaduw en balpen. Art
today, gone tomorrow. Kunst die de kunstenaar overleefd is geen kunst maar
geschiedenis.

Keuken, potlood, 1982.

Schets, potlood, 1982.

En het heelal zit vol patronen. Ik zag ze overal en begreep hun verband met onze
werkelijkheid. Ik begon de ruimte in vlakken te verdelen volgens geometrische
wetmatigheden en herhalingen. Escher had me op een idee gebracht en ik kon het
niet meer los laten. Abstactie en dubbele bodems in een simpel patroon gevat, een
detail van een fractal, een virus op moleculair niveau, een eindeloze tegelvloer met
valkuilen en andere onmogelijke dimensies. Ik kon er geen genoeg van krijgen en
trok alleen nog lijnen met lineaal en passer. Deze meetkundige constucties zijn me
een hele tijd blijven boeien. Al bleef ik daarnaast ook andere dingen tekenen en
schilderen, soms zelfs naar de natuur.

A daydream has been taken over by everyday reality, spuitbus op karton, 1982.

Papaver op mijn kleed, viltstift, 1982.

Inspiratie, energie, tijd, potlood, 1982.

Uhuka Nmba, balpen, 1982.

Kruis op kerkhof op de Cleveland way, 1982.

Zo tekende en schilderde ik alles dwars door elkaar. Dan weer fantasie, of abstract,
dan weer naturalistisch of volkomen geometrisch. Een bepaalde stijl had ik niet en
wilde ik ook niet hebben. Ik maakte wat ik op dat moment een goed of interessant
idee vond. Alles en iedereen om me heen kon me beïnvloeden. Elke stijl was goed.

Atomic Time Tomb, olie, 1982.

In april 1982 hield ik een Brian Eno dag in het Asiel, jongerencentrum in Den Burg.
Ik was in mijn jeugd al eens een paar keer hulp-DJ geweest bij Kareltje de Jong, en
omdat er weinig mensen op het eiland waren die de steengoede muziek van Brian
Eno kenden, wilde ik het nog eens proberen. Met mijn verzameling tapes en platen
van Brian Eno kon ik de hele middag en avond vullen. Ik had er een boekje over
deze bijzondere muzikant voor gemaakt.

Cover van Brian Eno boekje, 1982.

Texelse Courant, 9-4-1982.

Dat waren nog eens tijden. Twee en een halve schapenkop te pogoën op de Ambient
van Eno. Ha ha ha, stomme punkers. Gijs en Deux voorop. Ik was weer eens twintig
jaar te vroeg met mijn DJ ambities, net als mijn New York Attack.
Ik kon beter thuisblijven en tekenen en schilderen. Schilder blijf bij je penseel en
kwak een symphony op je doek.

Four skyscrapers, olie, 1983.

Walk away, olie, 1983.

Krabbels uit 1983.

Fasion boy, olie, 1984.

Vey last sunset, olieverf, 1984.

Ondertussen was ik op boerenerf Walenburg gaan wonen, op het Oude Dijkje
vlakbij De Koog. In verschillende bouwvallige vakantiehuisjes uit de jaren ‟60
woonden we met een groepje randfiguranten verspreid over het landgoed. Eigenaar
ome Piet (Kikkert) bouwde boerenschuren als in het stenen tijdperk. Fantastische
constructies van hout en touw en riet en stro. De een nog groter dan de ander. Het
achtererf zag eruit als een Neanderthalerdorp. Ha ha ha, die ome Piet. Als je die
tachtigjarige man zag lopen zou je hem geen dubbeltje geven, leek hij over elk
luciferhoutje te struikelen. Maar bij windkracht elf zat hij wél bovenop het dak van
een wankele schuur om de touwen van de gewichten nog even aan te sjorren.

Die grote rechts was meer dan 40 meter lang en 7 meter hoog, vol met rotzoot, troep en puinhopen.

Een hoekje ergens binnen in een van zijn keten voor de verwerking van sneeuwklokjes.

Vierkant op Holland, potlood inkt, 1984.

Look, oogschaduw, 1984.

Ik werkte met verschillende materialen en kladderde er lustig op los. Het gevaar
bestond dat er geen echte eindproducten ontstonden.

Arno Zult, huisverf op papier, 1984.

Ik wil naar Zee, viltstift op papiet, 1984.

Voorbereidende schetsen, potlood en OI inkt, 1985.

Robot Head Reserve, collage, potlood, inkt, waterverf, oogschaduw, 1985.

Handy cap, gemengde techniek, 1985.

Bukus, potlood en vetkrijt, 1985.

Evenwichtigheidsstoornis, vetkrijt, 1985.

Kids Dark Future, OI inkt, 1985.

Zelfportret en een zelfportret van iemand anders, potlood, 1985.

Met Pinksteren van 1985 hield ik een expositie aan huis om eens al mijn werk te
laten zien en ook om eens goed te verkopen. Er verscheen een leuk artikel met foto
in de Texelse krant. Ik had twee aantrekkelijke verkoopsters aangetrokken om de
kassa te laten rinkelen. Zodat ik zelf hoogdravend met de klanten over de thema‟s
en depressies van mijn Kunst kon oreren.

Postertje voor huisexpositie, mei 1985.

Texelse Courant, 24-5-1985.

Het was een succes en ik had goed verkocht, al kwam de winst niet boven de
onkosten uit. Dat was dus een teken dat ik het eiland achter me moest laten en
naar de Grote Stad verhuizen om waardering bij een groot publiek te vinden. De
Texelse kaas kwam me mijn neus uit. En ik vertrok eind ‟85 naar Rotterdam.

Hou „m hard en recht vooruit, balpen, 1985.

Friends, waterverf, 1985.

In Rotterdam woonde ik mijn eerste twee jaar op kamers in de Noordmolenstraat
van het Oude Noorden. Niet echt veel ruimte om mijn atelier op te zetten. Later had
ik een eigen Living op 4 hoog in dezelfde buurt. Om in mijn levensonderhoud te
voorzien werkte ik in het Franciscus ziekenhuis, de haven en het Groothandels
Gebouw bij het station. Ik ging me nog meer toeleggen op geometrische
vlakverdeling. Ik vond het prachtig en mysterieus tegelijk.

Odalisq, vetkrijt, 1986.

Nachtvlinder, vetkrijt, 1986.

Ssssss, vetkrijt, 1986.

Jezus man, balpen, 1986.

ZP, inkt, 1986.

Deze werkjes moest ik eerst nog even kwijt, de geometrie volgt zometeen hieronder.

De Kooi, potlood, 1987.

Vierkant op Holland, geld, inkt, potlood, 1987.

Toch nog een vrij werkje ertussen door, omdat ik het niet kan laten.

Oooooh, acryl, 1987.

Ondertussen geef ik mijn eerste eigen gedichtenbundel uit; Arno Zult, en niets
anders. Arno is mijn galspuwende alter-ego. De cover heb ik op de computer
gemaakt.

Cover van mijn dichtbundel, computerprint, 1987.

Het stond vol met nonsens en andere waarheden, zelden op rijm of in vorm. Maar
met 2 exemplaren was ik wel lekker snel uitverkocht. Mijn eigen “uitgeverij in ruste”
kwam nog van pas op deze manier. Als dichter moest ik het slijpen nog leren. Maar
één leuke uit die tijd mag niet ontbreken in dit allegorische overzicht van mijn
werken:
Trio.
Een vrouw in bont
dik en kogelrond
haar haar hoogblond,
en waar zij stond
keken alle mannen naar haar kont.

De jonge Telstar
reed zijn snelle kar
van kroeg naar bar,
en bracht zijn gesar
niet alle meiden in de war?
Een schone fee
deed aan een kwis mee
trok plots haar broek naar benee,
en zo kwam haar snee
ook eens op TV. (1987)

Nog een dan:
Aan de Top.
We kopen machines,
we kopen fabrieken.
We kopen mensen en
desnoods hele steden.
We spanderen miljarden,
ze zijn toch niet van ons.
We betalen voor het allerbeste,
hebben de juiste mensen en
beschikken over de juiste plaats.
We beheersen de techniek,
we bezitten de kennis,
we hebben stijl en glorie,
maar bovenal de macht.
We leiden.
We Regeren!
We informeren,
observeren,
infiltreren en
intimideren.
We doen ons best,
we gaan vooruit.
We schijnen met een knijplampje
in onze duistere toekomst. (april 1987)
U ziet het; mijn dichtjes hebben hetzelfde hoge niveau als mijn teken- en
schilderprestaties. Ondertussen werkte ik aan vele geometrische tekeningen tegelijk
en zocht naar dimensies en tegenstellingen in kleur en compositie. Soms waren de
resultaten fantastisch goed geslaagd, anderen waren beduidend minder in hun
overtuigingskracht. Ik begaf me op het hellende vlak van behang en pakpapier.
Ook op de computer liet ik me niet onbetuigd, ik zag de mogelijkheden en liet mijn
muis de vrije loop.

Alien meeting, print, 1988.

Smoke the dog, print, 1988.

Tegelontwerp en resultaat van 12 stuks, potlood, 1988.

Tegelontwerpen, potlood, 1988.

Het vinden van de juiste constellatie was het grootste probleem en kostte me
ontzettend veel schetsen. Als ik de juiste vlakverdeling had gevonden kon het
schilderen beginnen. Al was ik tegen die tijd alweer aan de volgende puzzel bezig. Ik
had geen tijd om alles in één complexe studie samen te brengen. Ik bracht vele
details tot het licht die eigenlijk onbelangrijk waren. Het moest eerst af zijn om te
zien hoe onbenullig het er uiteindelijk uitzag.

Twee werkjes in kleurpotlood, 1988.

Het was tijd om me eigen op de kaart van Rotterdam te zetten en regelde een
expositie in het Wijkmuseum. Van 16 september tot 13 oktober 1989 hing ik mijn
geometrische werk tentoon om eens te peilen of men hier al begreep waar ik het
over had. Maar dat viel tegen. Men deed zijn best, dat geloof ik wel, maar abstracte
geometrie was al niet meer in de mode sinds Mondriaan. Ik was dus te laat met
mijn kleurvlakjes. Al konden zij Peter Struyken, Frank Stella, Hans Hinterreiter en
Victor Vasarely natuurlijk niet. Hypermoderne kunstenaars die precies maakten
wat ik bedoel.

Uitnodiging voor de opening, fotocopie, 1989.

Noordergids, 14-9-1989.

Krantenartikeltjes in de Noordergids en De Leuk, september 1989.

De opening was zeer geslaagd en verder heb ik mijn neus er niet meer laten zien tot
de finish.

Limieten (Wijkmuseum raamposter), acryl, 1989.

De kunstmarkt bood me een kraampje om mijn werken aan de man te brengen. Ik
had er een boekje voor gemaakt met vele ontwerpen in zwart-wit en kleur. Omdat ze
gratis waren verkochten die als enige zeer goed. Er moest weer eens geld bij.

Voor en achterzijde van het boekje Vierkant op Holland, copie, 1989.

Kunstmarkt, Leuvehaven, 14-5-1989.

Nog even viel ik terug op herkenbare figuren en vormen. Ik wilde meer duidelijk
maken dan patronen. We waren op weg naar het einde en iemand moest ze
waarschuwen. Ook al kwam het zelden over.

Last dance, acryl, 1989.

Louis Ferdinand Celine, acryl, 1989.

Dangersun, inkt en vilstift, 1989.

Hmmmm, viltstift, 1989.

Green factory, potlood, 1989.

Confusion, acryl, 1990.

Parallel universum, fotocopie, 1990.

In 1990 werd ik door mijn oude vrinden in café De Pilaar in Den Burg gevraagd om
weer eens op Texel te komen exposeren. Of vroeg ik het aan hun? Ik weet het niet
meer precies. Exposeren in een café is altijd een risico, maar op Texel durfde ik dat
wel aan.

Raamposter, kleurcopie, 1990.

Texelse Courant, 27-6-1990.

Ik volgde mijn intuïtie om tot composities te komen die uit het platte vlak naar
voren traden alsof ze zich in de driedimensionale ruimte manifesteerden.
Experimenteren met vijfhoeken, zevenhoeken en andere veelhoeken werd een soort
obsessie voor me en ik verloor mezelf in eindeloze constructietekeningen die maar
niet van de grond kwamen.

Struc, potlood, 1990.

Verloren en gevallen, pen, potlood, 1990.

Los uit de pols tekende ik ook nog andere werkelijkheden en bleef mezelf verbazen
met werkjes die nergens vandaan kwamen. Overal maakte ik krabbels van en de
ideeënbus stond niet stil. Tegen het einde van het jaar moest er ook nog een
Nieuwjaarskaart gemaakt worden. Dat was inmiddels traditie geworden en het werd
elk jaar met december een ware dwangneurose om die kaart op tijd op de post te
hebben. Doch deze had ik lekker vroeg te pakken.

Veel Geluk, ook volgend jaar, viltstift, 1990.

De jaren ‟90… Tja, was dat niet de mooiste tijd in ons hele bestaan? The sky was
the limit. Decadentie op zijn allerhoogste top, er gingen miljarden om. Maar er was
een keerzijde. De rijkdom werd betaald met overbevolking, armoede, vervuiling en
oorlogen om de laatste bronnen. We leefden in een droom die slechts ‟s avonds om 8

uur even verbroken werd. Dus gooide ik in 1992 mijn televisie uit het raam. Weg
met die manipulator alias Big Brother. Ik was met decadente Kunst bezig en had
honger noch dorst naar het alledaagse gebeuzel van de mensheid. Want:

Groen is de zon, pen en potlood, 1991.

Versnelling, viltstift, 1991.

Het waren drukke jaren en ik was weer aan het reizen geslagen. In 1992 was ik in
het voorjaar naar Egypte geweest, in de zomer wandelen met Jos Zwart in
Zwitserland, en in oktober vertrok ik naar India voor een jaar in het Verre Oosten.
Ik was heel in Sidney in Australië gekomen voordat mijn geld op was. Niet slecht, en
ik had eindelijk de hele string eilanden van Indonesië gezien; Sumatra, Java, Bali,
Lombok, Sumbawa, Flores en Timor. Vandaar vloog ik naar Darwin in het noorden
van Australië en croste per bus het hele land door in 3 maanden tijd. Alice Springs,
Ayers Rock, Adelaide, Melbourne, Bleu Mountains en ten slotte Sidney waar ik nog
net een ticket terug kon bemachtigen.

Droomhuis, viltstift, rechts potlood, 1992.

Toen ik weer in Nederland was heb ik me in Hoorn gesetteld. Ik was wel klaar met
Rotterdam. Ik wilde nu oud worden in oostelijk Westfriesland, en koos Hoorn als
cultureel centrum. Dat bood perspectief. Eerst op een kamer tegenover het station,
later een benedenwoning in de Jozefstraat.
Plotseling was ik meer gaan schrijven dan tekenen. Ik had meer te vertellen via het
geschreven woord dan via het platte doek. Al bleef ik pen en papier gebruiken om
tekeningen te maken. Toch zakte de productie van kleurenwerkjes naar een
dieptepunt. Kijk zelf maar:

Twee krabbels uit Indonesië en een van later tijd, pen, 1993.

Krabbels uit 1994.

Rudiment, viltstift, 1994.

Dan maar weer een kleurige Nieuwjaarskaart gewrongen. Ik wilde mijn fans niet
teleurstellen en kon geen betere bedenken.

Nieuwjaarskaart, potlood, 1994.

Loden ballon, viltstift, 1995.

Stugen, viltstift, 1995.

Brothers in arms, schets, 1995.

Last drop, schets, 1995.

Talking Heads, balpen, 1995.

Schetsjes, potlood, 1995.

Had ik last van een schildersblock? Artistieke bloedarrenmoede? Nee, het ontbrak
me niet aan inspiratie en creativiteit, meer aan tijd en ruimte en geld en zin. Zin om
nog meer paarlen voor de zwijnen te werpen. Ik was het schilderen een beetje
moede. Al schreef ik des te meer. Arno Zult had nog twee bundels geschreven:
Onder de Boom en Sprongen, waarmee ik jullie verder niet zal vervelen.

Krabbels uit 1996.

Ons onderbebostzijn, potlood, 1996.

MTP egocentrum, inkt, 1996.

Funky stuff, inkt, 1996.

Bezigheidstherapie, inkt, 1997.

Speak to me, pen, 1997.

Op de 50ste trouwdag van mijn vader en moeder, 8 januari 1998, besloot ik om de
familiestamboom uit te gaan zoeken. Schippers, schoenmakers, sigarendraaiers en
landbouwers waren mijn voorvaderen.

Postma-Plukkel, potlood, 1998.

Het was inmiddels 1998 geworden en ik werkte voor verschillende uitzendbureau‟s
voor verschillende constructiebedrijven. Ik kon nergens aarden en overal verveelde
ik me eigen rot. Ik had een sterk verlangen om weer op reis te gaan, weg van dit
alles. Ik besloot om naar Jeruzalem te lopen. Dat was weer een nieuw avontuur. Ik
wilde er een missie voor de natuur van maken en probeerde de mensheid op deze
manier nogmaals te waarschuwen om waakzaam met onze natuur om te gaan.
Anders zouden we op een catastrofe afstevenen. De tocht zou een „Eco-Walk‟ gaan
worden en ik nam hiervoor de naam van Sar Mattheus aan. Van tekenen kwam dat
jaar niets meer.

Promotiemateriaal voor mijn Eco-Walk van Amsterdam naar Jeruzalem, 1998.

Door Duitsland heen gekomen verscheen er een artikel over mijn tocht in twee grote
provinciale kranten. In Weimar deed ik ook een interview live op de Duitse radio.

TLZ Thüringen, 24-9-1998.

Freie Presse, 9-10-1998.

De winter liep ik door Roemenië en Bulgarije. Nieuwjaar vierde ik in Sofia. Daarna
ging ik op Istanbul aan. Onderweg kwam ik in Plovdiv toevallig een Franse
jongeman tegen die lopend onderweg was naar China!!! Nog gekker dan ik dus. We
konden het goed met elkaar vinden en trokken samen naar de beroemdste stad van
het Midden-Oosten: Constantinopolis. Daar kwamen we als helden in de krant de
Sabah. Hier scheidden ook onze wegen

Philipe Valery en ik in de Sabah, 31-1-1999.

Onderweg had ik niet veel mogelijkheden om te tekenen. Ik had al genoeg om over
te schrijven, als ik dáár al tijd voor had. Pas in Turkije had ik eindelijk een paar
weken rust om mijn tekenpen weer ter hand te nemen.

Gypsy, fantasiekrabbel, balpen, 1999.

Byzantijns mozaiek, potlood, 1999.

Ruïnes Olympos, potlood, pen, 1999.

Tempelpoort, Olympos, 1999.

Kamperen in het Taurusgebergte, 4-5-1999.

See the old man walking down the old road, balpen, 1999.

Zo voelde ik me wel eens; een oude man die een oud pad volgt. Maar in Antalya liet
ik een paginagroot artikel in de Turkish Daily News verschijnen door mijn vriend en
hoofdredacteur Hasan te bewerken. Hij was enthousiast over mijn onderneming en
wilde alles weten over mijn missie voor de NATUUR.

Mijn hele verhaal tot dan toe in de Turkish Daily News, 14-4-1999.

Amman Sar Mattheus Jordan, balpen, koffiewaterverf, stempelinkt, 1999.

Eco-Walk, stempels, 1999.

19 Jordaanse munten, potlood, 1999.

Pilgrims arrival (7-11-1999), potlood, balpen, 2000.

Golden Dome of Jerusalem, potlood, 2000.

Ik was eindelijk, na 14 lange maanden wandelen in Jeruzalem aangekomen op 7
november 1999. Mooi op tijd om het Millenniumfeest mee te vieren.

Tussen Aqaba en Jeruzalem.

Krabbel met pen, 2000.

Mijn boomhut in Babylon Town, 25-3-2001.

Na zes maanden Israël was mijn visum niet nogmaals te verlengen en nam ik de
boot terug naar Turkije. Daar ging ik in mijn oude Orange Hostel in Olympos
werken als gastarbeider achter de bar. Later organiseerde ik als berggids
wandelingen naar de Lost City in de bergen achter Olympos. Een pracht van een
ruïne-stad bovenop een bergtop van 750 meter hoogte. In de winter van 2001
verhuisde ik naar de kamelenfarm Babylon Town van Ali Turan verderop de
landweg. Daar organiseerden we een paar kamelentrips per week voor bustoeristen,
met eten, drank en muziek (meestal Santana; Ali‟s favoriet). Ik sliep in een boomhut
op 7 meter boven de grond.

Twee postertjes die ik bij de hotels en restaurants ophing, 2001.

Lost City, pen, 2001.

Gaya‟s dance, guache, 2001.

Meditate, guache, 2001.

A daydraem has been taken over by everyday reality, guache, 2001. Psyloman, guache, 2001.

Ik leende af en toe de guachekrijtjes van Sumbul, onze huiskunstenaar die vele
bouwsels van fantastische voorstellingen voorzag. Of de Babylon reclameborden
schilderde. We trokken dagelijks met elkaar op, als ik niet op mijn Lost City tour
was tenminste.

Lost man, potlood, balpen, 2001.

Babylon times, potlood, 2001.

Happy New Year 2002, pen en potlood, 2001.

In augustus 2001 was ik weer terug in Nederland, en ging in Enkhuizen wonen.
Eerst bij mijn moeder voor nood, want ik bezat bijna niets meer na drie jaar
afwezigheid. Alles lag stil en ik was gedesillusioneerd. Ik had een geweldige reis
gehad en wilde eigenlijk nooit meer stoppen. Wat deed ik in dit koude kikkerland?
Ik maakte een steen met alle vondsten die ik in mijn eigen kleine tuin vond. Het
puinpadje van onze geschiedenis.

Tuinpuin, vondsten van 3,5 vierkante meter in cement, 2002.

Oroboroslang, potlood, 2002.

Alweer Nieuwjaarskaart 2003, photoshop, 2002.

Er was alweer een jaar voorbij. Ik had bijna niets getekend. Al was schrijven wat de
klok sloeg, ik had mijn reisverhaal om neer te pennen. Daar ging meer energie in
zitten dan ik aanvankelijk dacht. Maar goed, tijd zat. Het papier is geduldig, placht
men te zeggen.

Pas in 2003 had ik weer eens zin om wat te schetsen. Het was klein van opzet en
niet bedoeld om verder uit te werken. Zomaar eigenlijk wat ideetjes.

Fluitje van ‟n cent, potlood, pen, 2003.

Drie maal de grootste, potlood, 2003.

Islamitische achthoek, potlood, 2003.

Vier kleine schetsjes, potlood, 2003.

Deeltjes, potlood, 2003.

Schelp met paddo‟s, potlood, 2003

Toorop, potlood, 2003.

Schetsjes, potlood, 2004.

Schetsjes met kubus, potlood, 2004.

Black is back, potlood, 2004.

Birdseye, potlood, 2004.

Nieuwjaarskaart 2005, potlood, balpen, 2004.

Was het zomaar opeens alweer 2005, en ik had nog niets gepresteerd op
kunstgebied. Ik lag nu al jaren achter en er bleef nog veel meer werk liggen. Bergen
en bergen, die ik niet zou verzetten. Daar kwam ik gewoon niet aan toe. Ik had het
te druk met kuilen graven voor anderen.

Repeat, repeat, potlood, 2005.

Schetsjes, potlood, 2005.

Alexandra, (nagetekend), potlood, 2005.

Heel af en toe kwam er nog een goed werkstuk tot stand. Ik was bijna alleen nog
met pen of potlood bezig. En ik zat te veel te vaak achter de computer, of was op

zoek in de archieven naar familiegegevens. Dat boekje samenstellen heeft me een
hoop tijd gekost.

Achim en Boas, potlood, 2005.

Beestenbende, potlood, 2005

Schetsjes, potlood, 2006.

Cover van mijn stamboomboekje, print, 2007.

Cover tochtboek, 2008.

Vier Nieuwjaarskaarten, 2006, 2007, 2008 en 2009.

In 2010 houd ik nog een kleine expositie van mijn spirituele wandeltekeningen in de
bibliotheek van Venhuizen.

Expositie in Venhuizen, januari 2010.

Kaart voor 2010.

Blokjes, potlood, pen, 2011

Paint, print, 2011.

MTP logo, print, 2011.

Signature © Thijs Postma.

Tot zover. Misschien later meer. Dat u mag vinden wat u zoekt.

Kaart voor 2011, aquarel, 1980.

