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* * * P E R S B E R I C H T * * * 
 

Bekendmaking van de Stripschapprijs 2008 
 
 

Amsterdam, 10 september 2008 
 
De Stripschapprijs 2008 wordt op 27 september uitgereikt tijdens De Stripdagen in 
Houten door Cor Lamers, burgemeester van Houten. Voorafgaand worden ook de 
Stripschappenningen voor de P. Hans Frankfurtherprijs en Album van het jaar, en de 
Bulletje en Boonestaak Schalen uitgereikt. Hierover heeft u inmiddels bericht 
ontvangen. De feestelijke uitreiking begint om 16.00 uur in Het Schaptheater. 
 
De Stripschapprijs wordt sinds 1974 op voordracht van een onafhankelijke 
commissie toegekend door Het Stripschap. De Stripschapprijs is de belangrijkste 
stripprijs van Nederland en wordt dit jaar voor de 35e keer uitgereikt. 
 

De Stripschapprijs 2008 is voor Erik Kriek 
 
De Stripschapprijs 2008 gaat dit jaar naar een tekenaar die een klein stripoeuvre 
heeft, maar van wie nog veel wordt verwacht in de toekomst. Erik Kriek maakt met 
Gutsman al vele jaren furore in Nederland, maar een aantal jaren geleden vielen ook 
de Amerikanen voor zijn tekstloze superheldenstrip. Behalve strips maakt Kriek ook 
illustraties voor talloze tijdschriften en affiches. Zijn herkenbare, realistische stijl 
springt er meteen uit. 
 
Erik Kriek, in 1966 in Amsterdam geboren, begon naar eigen zeggen op 10-jarige 
leeftijd te tekenen, een op Eric de Noorman gebaseerde strip in oblongformaat, 
getiteld Erik Eriksson de Viking. Hoewel zijn debuut omstreeks 1980 plaatshad, het 
betrof een stripje in het stripweekblad Eppo in de lezersrubriek Eppodium, 
ontwikkelde hij zich met grote voortvarendheid vanaf het begin van de jaren 
negentig. Een heuse striptekenaar werd hij in 1992 met Gutsman. Kriek was toen al 
van de kunstacademie af, waar het figuur Gutsman ontstond. Erik Kriek was altijd 
met gutsen (hout- en linoleumsnijden) in de weer en kreeg daarom al snel de 
bijnaam die hem inspireerde tot een strip. Het figuurtje dook een keer op in een 
schetsboek. 
Het is nooit een bewuste keuze geweest om geen tekst te gebruiken in de Gutsman-
strips, aldus de tekenaar. Kriek is naar eigen zeggen gewoon geen goede schrijver. 
En de ideeën voor de strips ontstaan altijd met beelden. 



 
 
 
Het succes van de eerste Gutsman-trade paperback, met name in de VS, 
stimuleerde hem enorm, en gaf hem het vertrouwen dat hij op de goede weg was 
met die strip. Verder zou hij graag een vervolg maken op zijn Andy Royd-boekje. Ook 
bestaat het plan om binnen afzienbare tijd met een art book te komen, met daarin 
een ruime selectie van zijn illustratiewerk. Strips vormen immers maar één deel van 
waar hij zich mee bezighoudt. Voor wie eens door het oeuvre van Kriek wil bladeren, 
moet zijn website www.gutsmancomics.com maar eens bezoeken. 
 
Uit het commissierapport 
 
Erik Kriek begon al op zijn tiende met het tekenen van strips. Na zijn studie aan de 
kunstacademie werd hij illustrator, maar de oude liefde bleef broeien. Hij creëerde 
een eigen superheld, die in tekstloze verhalen zeer onsuperheldachtige avonturen 
beleefde. In eerste instantie was het vooral satirisch bedoeld, maar naarmate de 
reeks groeide, kwamen er steeds meer menselijke elementen in. In de latere albums 
heeft Kriek ook zichzelf een rol toebedeeld. Regelmatig duikt hij op als rivaal van zijn 
antiheld Gutsman. In de strijd om de liefde van een in een strak tijgerpakje geklede 
Tigra delft hij zelf echter altijd het onderspit. 
 
Deze reeks heeft hij tot op de dag van vandaag voortgezet. Er kwamen 10 losse 
deeltjes en 1 bundeling van uit bij Uitgeverij Oog & Blik. Daarnaast bleef hij werken 
als illustrator, onder andere voor het Festival van de Fantastische Film en de VPRO-
gids. Van dat laatste zullen de meeste mensen zijn stijl herkennen. Het is een 
broeierige stijl waarin zijn liefde voor de horrorstrips uit de jaren vijftig, met name die 
van de legendarische uitgeverij EC, duidelijk te herkennen is. 
 
Het oeuvre van Erik Kriek is niet groot, maar wel heel eigen. Wie eenmaal de smaak 
te pakken heeft van de avonturen van Gutsman, zal met smart de nieuwe deeltjes 
afwachten. In het seizoen 2006/2007 was Gutsman ook op het toneel te zien in een 
voorstelling van theatergroep Link. In de tekstloze dans- en mimevoorstelling speelde 
Kriek zelf ook mee. Het is te hopen dat hij nog veel nieuwe projecten rondom zijn 
held zal maken. Maar de basis blijft een kundig getekende tekstloze strip van een 
tekenaar die z’n eigen weg gaat en daarmee soms een groter publiek weet te 
bereiken dan de traditionele strip. 
 
Het Stripschap en De Stripdagen 
 
De Stripdagen en de uitreiking van de Stripschapprijzen worden jaarlijks 
georganiseerd door Het Stripschap, Nederlands centrum voor belangstellenden in 
strips. De doelstelling van deze vereniging is de promotie van het beeldverhaal in al 
haar facetten. De vereniging viert dit jaar tijdens De Stripdagen 2008 op zaterdag 27 
en zondag 28 september in Euretco Expo Center in Houten dat zij 40 jaar bestaat. 
De Stripdagen wordt voor de 40e  keer georganiseerd en voor de 35e keer reikt Het 
Stripschap de Stripschapprijs uit. Dit is de belangrijkste stripprijs van Nederland. 



 
 
 
De Stripschapprijs 
 
De Stripschapprijs is een oeuvreprijs die sinds 1974 jaarlijks wordt toegekend aan 
een striptekenaar of tekstschrijver die zich buitengewoon verdienstelijk heeft 
gemaakt voor het beeldverhaal in het algemeen en het Nederlandse beeldverhaal in 
het bijzonder. De Stripschapprijs wordt toegekend door het bestuur van Het 
Stripschap op voordracht van een onafhankelijke commissie, die ieder jaar opnieuw 
wordt samengesteld. De commissieleden hebben ieder op hun eigen manier een 
raakvlak met de stripwereld. De Stripschapprijs bestaat uit een bronzen plastiek met 
oorkonde. De Stripschapprijs is gemaakt door de beeldhouwer Ton van Beest. 
 
 
De commissie van de Stripschapprijzen bestaat dit jaar uit de volgende leden: 
 
Aloys Oosterwijk  - winnaar van de Stripschapprijs 2007 
Eelco Kraefft  - bestuurslid van Stichting Beeldverhaal Nederland 
Rik Sanders   - namens de redactie van Stripschrift 
Richard Kennepohl - stripwinkelier 
Bob Hartog   - de stem van het publiek 
 
De commissie staat dit jaar wederom onder voorzitterschap van tekstschrijver 
Ger Apeldoorn. 
 
 
De Stripschapprijs werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2007 Aloys Oosterwijk 
2006 Gerard Leever 
2005 Jan Steeman 
2004 Mark Retera 
2003 Bastiaan Geleijnse, John Reid en Jean-Marc van Tol 
2002 Eric Schreurs 
2001 Daan Jippes 
2000 Willem 
1999 Peter de Wit 
1998 Joost Swarte 
1997 Peter Pontiac 
1996 Hanco Kolk 
1995 Wilbert Plijnaar, Robert van der Kroft en Jan van Die 
1994 Don Lawrence 
1993 Kamagurka 
1992 Hein de Kort 
1991 René Windig en Eddie de Jong 
1990 Henk Kuijpers 



 
 
 
1989 Theo van den Boogaard 
1988 Toon van Driel 
1987 Gerrit de Jager 
1986 Dick Matena 
1985 Peter de Smet 
1984 Piet Wijn 
1983 Peter van Straaten 
1982 Marten Toonder 
1981 Jean Dulieu 
1980 Jan Kruis 
1979 Jaap Vegter 
1978 Martin Lodewijk 
1977 Tante Leny presenteert 
1976 Maurice Tillieux en Jijé 
1975 Hans G. Kresse en Lo Hartog van Banda 
1974 Uitgeverij Skarabee 
 
___________________________________________________________________ 
 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Rechtenvrije foto's in hoge resolutie van Erik Kriek (verplichte vermelding: foto 
www.gaarmans.nl) en het Officiële Programmaboek van De Stripdagen 2008 staan in 
onze virtuele persmap op www.stripdagen.nl/2008 
 
Voor interviewafspraken, andere beeldmateriaal en/of een pers-accreditatie voor De 
Stripdagen 2008 kunt u contact opnemen met Arco van Os, festivaldirecteur van De 
Stripdagen, via info@stripdagen.nl / 010-2201063 / 06-22408450. 
 
Voor info over de Stripschapprijzen kunt u contact opnemen met Meerten 
Welleman, voorzitter van Het Stripschap, via info@stripschap.nl / 0255-518012 / 06-
21830724, of met commissievoorzitter Ger Apeldoorn via 023-5269649 / 06-
52014969. 
 
Meer info: www.stripschap.nl en www.stripdagen.nl 


