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Biografie 
 
Geboren op 20 oktober 1956 in Santpoort Noord. Jongste van drie broers (6, 8 en 14 
jaar ouder). In 1955 vroeg een broer een zusje voor Sinterklaas. Bij de geboorte waren 
er zodoende meisjesnamen bedacht..., echter het werd weer een broertje. Geboren op 
zaterdag, maar pas op dinsdag aangegeven bij de burgerlijke stand. In eerste instantie 
kon men geen naam bedenken. Op dat moment was de Hongaarse opstand, een 
ernstige situatie. De naam Ernst werd verzonnen. 
 
Op vierjarige leeftijd naar de kleuterschool. In de zomer van 1962 door een buurjongen 
het topje van de rechter middelvinger afgeknipt. De openbare lagere school in Santpoort 
gevolgd, Adolf van Nassauschool. Veel problemen met onderwijzers en veel gepest. Zat 
tijdens de lagere school op de Werkschuit. Begon daar te tekenen en te schilderen. Het 
laatste jaar naar de Christelijke lagere school, de School met den Bijbel, overgestapt. In 
1969 naar het Lorentz lyceum te Haarlem. Door een operatie aan beide voeten (te korte 
achillespezen) blijven zitten. Voor die tijd veel en lang in het ziekenhuis gezeten. 
Middelbare school werd vervolgens een crime. Regelmatig gedoubleerd en uiteindelijk 
afgezakt naar niveau HAVO.  
Tot en met de middelbare school vrij sportief en actief. Door verkeerde operatie aan 
voeten in toenemende mate problemen met staan, lopen en rennen. Moest het sporten 
opgeven. In vier HAVO voor de tweede keer blijven zitten en overgestapt naar vier 
HAVO op de Marnix van Sint Aldegonde. Ook hier weer blijven zitten. Door ouders van 
school gehaald.  
Met de auto van moeders naar Frankrijk gegaan. Wegens geldgebrek enige tijd op een 
camping in Boisson (Ardèche) gewerkt. Kort verblijf in Rotterdam. Na terugkomst binnen 
een maand op kamers in van Ouds het Raadhuis in Overveen. 
Twaalf ambachten, dertien ongelukken. Ook actief in televisiewereld in Hilversum en 
gefigureerd in Soldaat van Oranje. Veel werkloos. Actief begonnen met tekenen en 
schilderen. Ook eerste filmanimatie gemaakt (8 mm). Contacten met Hans Nassensteijn 
en Gerrit van Dijk. Strip getekend voor COC Haarlem, gedurende twee jaar (Goggy). 
 
In het kader van jeugdwerkloosheid verplicht opleiding gevolgd; MBO Arbeidstherapie bij 
de SOSA te Haarlem. Stage op PZ Santpoort. Meer en meer schilderen en tekenen. 
Enkele jaren op het Vinkennest (Driehuis) gewerkt. Vervolgens korte tijd full-time 
kunstenaar. Gaf ook tekenles aan kinderen van 7 tot 15 jaar. Kreeg contact met Hans 
van der P. Samen tekenfilms gemaakt. Ook gaan schrijven voor Amateur Film 
Hobbyblad (50 afleveringen over filmanimatie). Klusjes gedaan voor Geesink Studios (). 
Eigen huis gekocht en verbouwd. Parttime aan het werk bij de Sint Bavo te 
Noordwijkerhout. Eerst als arbeidstherapeut, later daarnaast ook als creatief therapeut. 
Kreeg een relatie, die ruim 14 jaar duurde. Van parttime naar fulltime werken. Tekenen 
en schilderen onregelmatig. Wel gedurende enkele jaren bedrijfsstrip getekend 
(Hendrik), tot er een verbod op kwam (te confronterend). De HBO MW (activiteitensector 
gedaan), ook bij de SOSA te Haarlem. Twee jaar parttime studie Sociologie (UVA, 
Amsterdam), richting bedrijfskunde. Het werk was ondertussen verhuisd naar Capelle 
aan den IJssel. Tijdelijk daar een flat bewoond, maar daarna weer forensen. Vanuit 
Capelle naar Rotterdam gegaan, aan de slag als inhoudelijk duo manager. Ondertussen 
vrijgezel en verhuist naar Haarlem Zuid West. Regelmatig los-vast relaties. HBO 
projectmanagement gedaan. Directeur (parttime) van brancheorganisatie. Redacteur en 



auteur vaktijdschrift, naast het werk. Parttime eigen bedrijfje gestart, gedurende een 
jaar. Actief lid geworden van GroenLinks. Bestuur GL Haarlem en voorzitter. 
Relatie gekregen met Reina de Haan. Na een jaar samen wonen in Driehuis. Problemen 
op werk. Bedrijfsovername. Samen met Reina in de gemeenteraad van Velsen. 
Ontslagen op werk. In 2010 getrouwd. Theatraal huwelijk in het Thaliatheater te 
IJmuiden.  
Crisis, geen werk. In april 2013 fulltime kunstenaar geworden. Politieke problemen. 
Zelfstandige geworden. Enkele kleine projecten. In 2014 uit de politiek. Geen klus meer 
voor eigen bedrijf. Geen inkomen (alleen WAO Reina). Forse financiele problemen. Uit 
nood naar Turkije gegaan. Verblijf momenteel in Turkije en ben in Nederland dakloos. In 
Nederland woningzoekend.  
 
 
Kunst 
 
Begin jaren tachtig lid van KZOD te Haarlem. Expositie in café de Ark (Haarlem) en 
Mosterdzaadje (Santpoort Noord). Kunstjaarmarkt Santpoort Zuid. 
 
2013 
-MFA fair Haarlem 
-Kunstmarkt Kennemerlaan IJmuiden 
-Kunstlijn Haarlem (gastexpositie in het Raadhuis voor de Kunst, Oud Velsen) en 
deelname Rode Loper 
-deelname Exto.nl (site: ernstm.exto.nl) 
-deelname Kunstmarktplaats.nl 
-Lid geworden BOK (beroepsorganisatie kunstenaars) 
 
2014 
-Kunstlijn Haarlem 
-3FM, Serieus Request, Royal Talens Foundation i.s.m. Kunstmarktplaats.nl; 
kunstveiling 


