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INTERVIEW ERIK KRIEK 
DOOR MARIO STABEL

“Mensen lijken niks 
te willen leren van  
de geschiedenis.”
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Met In the Pines hebt u echt wel 
de hoofdvogel afgeschoten. Is jouw 
leven als stripmaker erg veranderd 
door het verschijnen van dit boek?
ERIK KRIEK: “JNiet heel erg, maar wel 
in die zin dat het wat makkelijker 
wordt om je volgende boek te slijten. 
Sterker nog, mensen zitten echt in 
mijn nek te hijgen. Uitgevers willen 
altijd weten wat je volgend project is.”

Is het dan ook de bedoeling dat je 
bij Scratch blijft voor je volgende 
boek?
KRIEK: “Ja... Scratch Books ìs Hansje 
Joustra en ik werk al heel lang met 
hem samen. Zolang hij dat blijft doen, 
blijf ik graag bij hem. Eigenlijk ben ik 
transfervrij, maar ik heb voor mijn vol-
gende boek al wel weer getekend bij 
Scratch. Internationaal zit ik nu al wel 
bij andere uitgevers: Fantagraphics 
doet de VS en Canongate doet het VK. 
Die laatste zijn ook wel geïnteresseerd 
in mijn volgende titel trouwens.”

Ik vond het een leuk boek...
KRIEK: “Een ‘leuk’ boek? Mensen vin-
den het een mooi boek, maar leuk...?”

(loopt een beetje rood aan) Welja, 
‘fascinerend’ dekt misschien beter 
de lading. Ik vroeg me wel af of er 
ook een getekende versie van de 
titeltrack bestaat?
KRIEK: “Ik zocht naar een goeie titel 

die het opzet een beetje mooi sa-
menvatte. Heel lang was de werktitel 
gewoon Murder Ballads, maar dat is 
eigenlijk een stomme titel. Ik vind het 
altijd stom om iets te noemen wat het 
is. Toen dacht ik aan In The Pines... 
Voor mij is dat een soort van mytholo-
gische plek. Je zou ook midden in de 
stad ergens een In the pines kunnen 
hebben... Het is dat refrein dat me on-
middellijk aanspreekt: het is een plek 
in je ziel eigenlijk. Toen viel voor mij 
alles op zijn plaats.”

Maar dat nummer heb je dus niet 
verstript?
KRIEK: “Nee, dat vond ik ook niet echt 
nodig. Ik had het kunnen doen, maar 
ja... Er zijn al honderdzestig versies 
van...” 

Welke versie verkies je trouwens? Ik 
denk dat mijn eerste kennismaking 

Twee jaar na het 
verschijnen van zijn 
prijswinnende bestseller 
In the Pines was het 
nog altijd verdacht stil 
rond auteur Erik Kriek 
(°1966). Hoog tijd dus om 
de man eens aan de tand 
te voelen! We treffen de 
tekenaar op het Crossing 
Border-festival in Den 
Haag.

In the PInes , waarvoor Erik Kriek vijf murder ballads (liedjes over moorden) verstripte, verscheen 
in 2016 bij Scratch Books. Er volgden diverse vertalingen. Bovenstaand fragment komt uit het 
verhaal naar het lied Pretty Polly.
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de cover van The Triffids moet 
geweest zijn.
KRIEK: “Die ken ik dan weer niet. Ik 
kreeg een cd opgestuurd met alle ver-
sies erop, geloof ik. Voor mij steken 
die van Bill Monroe en The Louvin 
Brothers er bovenuit. Monroe heeft 
er echt een bluegrass-standard van 
gemaakt.”

Ik schrok er wel van hoe populair 
het murder ballad-genre is.
KRIEK: “Da’s mij ook opgevallen, ja. Er 
bestaat zelfs een site van een kerel die 
alle liedjes heeft uitgeplozen. Die man 
heeft ongelooflijk veel research ge-
daan. Heel wat van die liedjes zijn trou-
wens gebaseerd op echte gebeurtenis-
sen. In mijn boek heb ik eigenlijk maar 
één traditional opgenomen: Pretty 
Polly. Dat dateert al uit de achttiende 
eeuw. The Long Black Veil is een num-
mer uit de jaren 1950. Dat is gebaseerd 
op een urban legend uit Hollywood. 
Er was een dame die elke avond een 
roos kwam neerleggen bij het graf van 
Rudolf Valentino. Ze droeg een zwarte 
sluier. Niemand wist wie ze was. Daar 
hebben die songschrijvers dan een 
liedje over gemaakt. Het is zo gecom-
poneerd dat het een countrystandard 
lijkt, maar dat is het dus helemaal niet. 
De rest zijn iets modernere liedjes uit 
de jaren 1980 en 1990. Where The Wild 
Roses Grow ken je natuurlijk van Nick 
Cave.”

Dat grijpt toch ook al terug naar 
een ouder nummer?
KRIEK: “Cave houdt natuurlijk heel erg 
van dat gothic genre. Hij heeft zich 
voor dit nummer laten inspireren door 
Willow Garden, da’s een hele ouwe 
standard. Op zijn plaat staan nog wel 
wat andere classics: Stagger Lee bij-
voorbeeld. 
Er is wel wat verschenen: dat klaag-
lijke, dat high lonesome spreekt me 
wel aan...”

Kom je niet in de verleiding om een 
vervolg op dit boek te maken? Er 
zijn nog wel wat murder ballads 
te verstrippen. Bonny & Clyde van 
Gainsbourg, Tom Dooley...
KRIEK: “Ik geloof zelf niet zo in delen 2... 
Misschien komt er nog wel een boek 
met murder ballads, maar dan toch 
met een andere insteek. Iets nautisch 
bijvoorbeeld met zeemansliederen 
lijkt me wel leuk om te doen. Ik hou 
ook heel erg van Ierse en Schotse mu-
ziek en ook daar heb je van die donkere 
vissersballades en zo... Het zou dan een 
boek zijn dat wel thematisch verwant 
is, maar geen echt vervolg is. Ik vind 
het wel leuk om steeds iets nieuws te 
doen, ook al zou ik zo drie, vier delen 
met murder ballads kunnen vullen. 
Vaak is het ook wel hetzelfde natuur-
lijk: meisje wordt gedood door jongen. 
Die valkuil heb ik in dit boek wel wat 
proberen te vermijden.”

Er is nu ook een Amerikaanse versie 
verschenen. Enig idee hoe het boek 
daar onthaald is? 
KRIEK: “Ik heb echt geen idee, ik vond 
online wel wat kleine reviews met 
wisselende kritieken. Ze hebben er 
een vijfduizend exemplaren van laten 
drukken of zo... Misschien is dit voor 
Amerikanen wat te veel gesneden 
koek, ik weet het niet... De stripwereld 
ziet er daar toch wel totaal anders uit. 
Er zijn ook niet al te veel stripwinkels 
waar je met een boek als het mijne een 
plaatsje vindt. 99% van het aanbod 
bestaat daar uit superheroes. In een 
Barnes & Noble vind je In the Pines 
bij de afdeling graphic novels, niet bij 

Ik geloof niet 
zo in delen 2... 
Misschien komt 
er nog wel 
een boek met 
murder ballads, 
maar dan toch 
met een andere 
insteek. 

Een vast thema in murder ballads is ‘meisje wordt gedood door jongen’. Fragment uit de 
verstripte murder ballad In the PInes.
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de comics. Maar daar sta ik dan weer 
naast de verzamelde Spider-Man... In 
Nederland heeft dit boek in alle boe-
kenwinkels gelegen en het is nog altijd 
goed te vinden.”

Waarom zat er bij de Amerikaanse 
versie geen cd bij? 
KRIEK: “Dat wilden ze niet. We boden 
het aan als een optie, maar dat von-
den ze te gecompliceerd, ook pro-
ductietechnisch. Ze stelden zich ook 
de vraag wie er nog cd’s draait. Het 
staat nu ook gewoon op Spotify, dus... 
Alleen in Duitsland hebben ze ook de 
cd erbij genomen.”

In de Lage Landen ben je bekend 
geworden met je Gutsman, een 
antisuperheld. Heeft die strip nog 
een toekomst?
KRIEK: “Ik ben nooit echt gestopt 
met Gutsman. Er gaat zeker nog iets 
komen, maar ik kan nog niet zeggen 
wanneer. Ik moet een goeie manier 
vinden om er anno nu nog mee bezig 
te zijn. Ik denk dat ik het verhaal af-
maak zoals het nu ligt, dan bundelen 
we alles en dan doen we gewoon een 
full package: een definitive edition of 
zo. De comics zijn al lang niet meer te 
krijgen, misschien nog af en toe anti-
quarisch. Er is ooit wel een verzamel-
album verschenen: dat moet nog wel 
te vinden zijn...”

Ik kwam toevallig ook uit bij deze 
Dr. Gerald Gribus’ Grenzeloze 
Griezelgalerij...
KRIEK: “Dat heb ik voor uitgeverij 
Rubinstein gemaakt, da’s een kinder-
boek.”

Ga je dan op een andere manier 
te werk? Normaal schrijf je met 
een volwassen publiek in het 
achterhoofd.
KRIEK: “Het thema van de kinderboe-
kenweek was griezelen en ze vroegen 
of ik iets rond dat thema wilde doen. Ik 
zat wel met een heel erg strakke dead-
line, dus een langer verhaal met illus-
traties zou me nooit gelukt zijn. Toen 
heb ik dit bedacht: elke tekening wordt 
in drie geknipt en zo kunnen de kinde-
ren hun eigen monsters samenstellen. 
Het was geen origineel idee, maar wel 
haalbaar binnen het tijdsbestek. Mijn 
studiogenoot, grafisch ontwerper Rob 
Westendorp, heeft dan het ontwerp 
gemaakt. Dat vonden ze hartstikke 
leuk. Productietechnisch waren er wel 
wat problemen, maar we hebben toch 
het been stijf gehouden. Het is dan in 
China gedrukt, daar hadden ze zo-
iets standaard in de catalogus zitten. 
Sommige kinderen combineren ver-
schillende onderdelen, anderen gaan 
dan weer op zoek naar de juiste combi-
natie. Iets oudere kinderen amuseren 
zich dan weer met het verzinnen van 
gekke namen bij die monsters.”

Ga je je nog meer richten op de 
kinderboekenmarkt?
KRIEK: “Dit is mijn tweede zelfgeschre-
ven kinderboek, maar ik doe sowieso 
veel illustratiewerk voor Rubinstein. 

Ik heb twee boekjes samen met Freek 
de Jonge gedaan, eentje voor het Van 
Gogh-museum... Kinderboeken waren 
voor mij altijd terra incognita, maar 
nu heb ik zelf een opgroeiend kind in 

Ik ben nooit 
echt gestopt 
met Gutsman. 
Er gaat zeker 
nog iets komen, 
maar ik kan 
nog niet zeggen 
wanneer.

Tigra en Gutsman uit Erik 
Krieks tekstloze comic Gutsman. 
Illustratie voor T-shirtprint naar 
aanleiding van het tienjarig 
bestaan van de reeks.



5

huis en zo komen er wel wat van die 
boeken in huis. Dan zie je toch ook dat 
er wel heel wat rommel tussen zit. En 
dan denk ik: daar kan ik misschien wel 
iets aan toevoegen...
Vaak zitten er ook van die artistiekeri-
ge boeken tussen die de kinderen niet 
per se leuk vinden, maar hun ouders 
wel. Er is ongelooflijk veel aanbod... 
Maar in die kinderboekenmarkt, daar 
mag het allemaal nog, volwassenen 
willen geen illustraties meer. Ik heb 
het geluk dat Rubinstein deze boeken 
ook in de stripwinkels distribueert: 
mijn striplezers kopen die dan ook 
nog vaak. Voor mij maakt het niet zo-
veel uit: het komt allemaal uit hetzelf-
de vat.”

Je houdt wel van een gezonde 
dosis crossover: bij In the Pines 
zat een cd en je Gutsman kreeg een 
theaterversie. Vind je dat de strip 
op zich niet volstaat?
KRIEK: “Welja, beide projecten zijn ei-
genlijk uit toeval geboren. Ik woon in 
Amsterdam en heb nogal wat vrien-
den in de kunst en muziek. Dat the-
aterstuk van Gutsman is letterlijk in 
de kroeg ontstaan. Samen met een 
vriend van mij, jeugdtheatermaker 
Job Cornelissen, kwam ik erachter 
dat jeugdtheater en strip zo een bé-
tje de gemankeerde neefjes zijn bij 
die specifieke doelgroep. Toen heb-
ben we besloten om onze krachten te 
bundelen. Hij dacht om een crossover 
te maken en zo mijn publiek naar het 

toneel te krijgen. Voor mij was het wel 
een leuke ervaring, maar dat was me-
teen ook wel de laatste keer. (lacht) 
Mijn publiek vond het te gek, maar 
die gaan normaal ook niet naar een 
toneelstuk kijken, zo bleek. De erva-
ren theaterganger vond het allemaal 
nogal saai, nogal oubollig. Voor mijn 
vriend was het dus niet zo’n succes.”

Was het eigenlijk voor kinderen 
gemaakt?
KRIEK: “Dat was initieel wel onze be-
doeling, maar uiteindelijk bleek het he-
lemaal niet zo voor kinderen te zijn. Het 
was een soort familievoorstelling: er 
zat wat kinderlijke humor in, maar het 
bleek heel moeilijk te programmeren. 
Het was een voorstelling van een uur: 

te kort voor een avondvullende voor-
stelling, te ouderwets voor een kinder-
show... We hebben het uiteindelijk een 
zestigtal keer opgevoerd, wat te weinig 
is om break even te spelen.”

In welke mate was je zelf bij het 
project betrokken?
KRIEK: “We hadden het heel simpel 
gedaan: ik had heel veel tekeningen 
gemaakt en die projecteerden we 
langs de achterkant op een scherm. 
Je kon zowel voor als achter dat 
scherm spelen. Toen we dat had-
den uitgeprobeerd, viel alles op zijn 
plaats. Aanvankelijk hadden we nog 
wat  decorstukken, maar die simpele, 
 variétéachtige aanpak maakte die ei-
genlijk overbodig.”

In het in 2017 verschenen kinderboek Dr. 
GeralD GrIbus’ Grenzeloze GrIezelGalerIj kan je 
tientallen monsters bij elkaar puzzelen of 
eigen creatieve versies samenstellen met 
hoofden en lijven.
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Voorlopig mogen we dus geen 
multimediaprojecten meer 
verwachten?
KRIEK: “Nou, nu is het Brussels Jazz 
Orchestra bezig met een muzikale 
voorstelling rond In the Pines. Ze 
hebben al eerder iets gelijkaardigs ge-
daan met het werk van Philip Paquet. 
Ze wilden dat ik nog een nieuw ver-
haal maakte, maar dat bleek budget-
tair niet haalbaar. Ik geloof dat het in 
2018 in première gaat in Brussel en 
dat er dan hopelijk een tournee volgt. 
Heel spannend allemaal: het zijn na-
tuurlijk bestaande nummers, dus ik 
ben benieuwd wat ze ermee gaan 
doen... Het is echt de bedoeling dat ze 
nieuwe muziek bij de verhalen gaan 
maken. Die worden dan in een simpe-
le geanimeerde versie geprojecteerd. 
De proefjes zagen er in elk geval heel 
smaakvol uit.”

Je bent ook een veelgevraagd 
illustrator. Toevallig botste ik 
gisteren in de Bijenkorf nog op je 
covers voor Harry Potter. In welke 
mate moet je bij een dergelijke 
opdracht rekening houden met de 
wensen van J.K. Rowling?
KRIEK: “Die covers heb ik samen met 
Rob Westendorp ontworpen, ook al-
weer tien jaar geleden. Toen we het 
maakten, hadden we nog de nodige 
vrijheid, maar nu is het allemaal heel 
strikt geworden. Wij hebben de goed-

kope paperbackeditie gedaan, de uit-
geverij had al een versie voor de hard-
backs. Ze gingen ervan uit dat Harry 
Potter al zo ingebed zat in de pop-
cultuur dat het niet nodig was om de 
personages op de cover af te beelden. 
Sowieso mochten er ook geen links 
naar de films inzitten. We hebben dan 
gekozen voor een vrij elementaire 
hout-vuur-water-...voorstelling. Het 
was wel heel leuk om te doen. Ik heb 
toen ook alle boeken gelezen. De films 
vond ik maar niks.
Nu mag je helemaal niks meer, ze wil-
len alles internationaal gelijktrekken. 
Toevallig hadden we pas nog contact 
met de uitgeverij. De hele serie wordt 
nog eens herdrukt en dan mogen we 
weer een factuurtje schrijven...” (lacht)

Ook voor Tolkien hebben jullie 
nieuwe covers mogen ontwerpen.
KRIEK: “Dat waren een soort vignetjes 
voor de millenniumeditie, ja. Ze had-
den in de jaren 1970 al een vergelijk-
bare uitgave.”

Nu ben je blijkbaar bezig aan 
een vintage Vikingverhaal: De 
Balling. Hoever ben je hiermee al 
gevorderd?
KRIEK: “Ik kan je al wel wat prenten op 
mijn iPad laten zien. Ik zit nu ongeveer 
aan pagina 80, maar ik denk dat ik er 
nog wel dubbel zoveel nodig heb om 
mijn verhaal te vertellen.
Het verhaal speelt zich af op IJsland 
in de tiende eeuw. Het is eigenlijk een 
soort western. Die oude sagen  tonen 
vaak veel overeenkomsten met de 
moderne western. We zitten hier ook 
aan de frontier, het uiterste randje van 

Nu is het 
Brussels Jazz 
Orchestra 
bezig met 
een muzikale 
voorstelling 
rond In the 
Pines. 

Fragment uit De ballInG, een volgend project.
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de beschaving: er zijn vooral geïso-
leerde gemeenschappen zonder over-
koepelend gezag.
Het centraal personage is een man die 
verbannen is geweest en we zijn ge-
tuige van zijn innerlijke zielenroerse-
len. Als ik de kleur rood gebruik, zien 
we zijn visioenen en dromen. Nu zou 
je zoiets een posttraumatisch stress-
syndroom kunnen noemen...
Hij merkt dan ook nog dat zijn terug-
keer niet echt op prijs wordt gesteld.” 

Je bent misschien wel een beetje 
laat met je verhaal? De Vikinghype 
is alweer over zijn hoogtepunt 
heen.
KRIEK: “Ja, je bent niet de eerste die 
me dat zegt. Maar het is al een hele 
oude liefde van mij. Mijn moeder is 
Finse, ik ken de cultuur dus wel goed. 
Ik heb er trouwens ook een Fins perso-
nage in verwerkt, iemand uit Karelië. 
Dat heb ik voor mijn familie gedaan.
Het verhaal is nu in grote lijnen rond, 
al is de tekst nog niet 100% defini-
tief. Dit houdt wel het risico in dat ik 
bepaalde dingen moet weggooien 
omdat ik nog wat aan het verhaal aan 
het schaven ben. Ik vermoed dat het 
ergens in het voorjaar van 2019 kan 
verschijnen. Het hangt ook af van de 
planning van de uitgeverij.”

Werk je met de computer of is alles 
handwerk?

KRIEK: “Het zwart-wit is allemaal 
handwerk, het inkleuren en de nabe-
werking doe ik digitaal. De lettering 
doe ik nu met een font, maar dat gaat 
Frits Jonker nog met de hand doen. 
Dat maakt echt zo’n verschil: dat staat 
dichter bij je tekenhand en maakt het 
allemaal veel warmer, veel organi-
scher.”

Sta je er dan ook op dat bij de 
vertalingen van je werk alles met 
de hand geletterd wordt?
KRIEK: “Frits had al een Engelse versie 
van In the Pines geletterd en ze heb-
ben gewoon mijn vertaling gebruikt. 
Die had ik wel laten redigeren door 
een native speaker. Anders hadden 
ze het niet gedaan, denk ik. Ook de 
Duitse uitgever vond dat het allemaal 
wat te duur werd, maar dat heb ik er 
dan toch kunnen doordrukken.”

Is De Balling nu je hoofdbezigheid 
op dit moment?
KRIEK: “Wel, strips maken is niet zo 
duur, maar het kost wel wat tijd... En 
tijd is geld, dus ik doe er af en toe wat 
illustratiewerk doorheen. Ik probeer 
mijn agenda nu een beetje leeg te 
houden. Kijk, dat is het voordeel van 
een succesvolle titel op de plank te 
hebben: ik kan nu wat meer voorschot 
vragen en dan kan je er allemaal wat 
meer tijd aan besteden.”

Dat is het 
voordeel van 
een succesvolle 
titel op de 
plank te 
hebben: ik kan 
nu wat meer 
voorschot 
vragen en 
dan kan je er 
allemaal wat 
meer tijd aan 
besteden.

Fragment uit De ballInG.
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De keuze illustrator of stripmaker is 
dus snel gemaakt?
KRIEK: “Nee, alleen strips maken vind 
ik ook niet leuk. Die diversiteit maakt 
het allemaal wel boeiend. Maar het 
voelt nu wel lekker om lang aan iets 
te werken.”

Je stijl lijkt me soms echt fotorea-
listisch, vooral als ik je illustratie-
werk zie. Ik denk nu bijvoorbeeld 
aan de affiche voor de theatertour 
van Adriaan Van den Hoof. Vertrek 
je dan vanuit een kopie? 
KRIEK: “Kijk, Adriaan is natuurlijk een 
echte professional, een beetje ijdel 
ook. Ik kreeg van hem wel veertig fo-
to’s! Hij wil natuurlijk heel herkenbaar 
op zo’n affiche staan, dat werd van in 
het begin duidelijk afgesproken. Ik ge-

bruik dan ook vaak fotomateriaal om 
van te starten. Iedereen doet dat...”

Ontwerp je voor je nieuwe strip zelf 
je personages of gebruik je daar 
ook bestaande figuren voor?
KRIEK: “Wel (bladert door de pagina’s 
op zijn iPad), dit is Frenk Meeuwsen, 
een Nederlandse stripmaker (van 
wie recent Zen zonder Meester bij 
Sherpa uitkwam, nvdr): die man is 
twee keer zo groot als ik, heeft zoooo’n 
baard en rijdt op een zijspanmotor. 
Die was uitstekend geschikt om een 
rol in het verhaal te spelen. Dit is dan 
weer mijn overbuurman. Da’s een 
Duitse jongen, maar die lijkt gewoon 
zo hard op een Viking, die gast. Af en 
toe zoek ik wel personages uit, maar 
meestal verzin ik ze gewoon, hoor...”

Je lijkt me ook gefascineerd door 
het leven in de VS in het begin van 
de vorige eeuw. Had je ook in die 
periode willen leven?
KRIEK: “Nou, het is niet zozeer die pe-
riode zelf die me aanspreekt, maar 
meer de illustraties uit die tijd, de 
 reclametekeningen en zo. Dat is echt 
the golden age of illustration! Vanaf 
de jaren 1950 zie je dat de fotografie 
stilaan alles begint over te nemen. 
Maar in de jaren 1910 tot 1950 werd 
echt alles geïllustreerd: advertenties, 

bladen,... Dat is echt fantastisch werk 
wat je ziet. Je merkt een evolutie die 
gelijke tred hield met de ontwikkeling 
van de druktechnieken. Heel fascine-
rend allemaal!
Die periode op zich zegt me allemaal 
niks. Nu kijken mensen met nostal-
gische gevoelens terug op die jaren 
1950. Alles was perfect, maar dat 
was natuurlijk helemaal niet zo! In 
Nederland is er nu ook zo’n hang naar 
vroeger, alsof alles zogenaamd beter 
was... Maar als ik dan mijn moeder 
vraag naar die jaren 1950? Dat was 
verschrikkelijk... Alles was repressief, 
niks mocht...”

Hoe kijk je zelf naar het leven 
in Nederland op dit moment? 
Jullie stonden altijd bekend 
als voortrekker rond seksuele 
vrijheden, druggebruik,...
KRIEK: “Daarin speelt Nederland al 
lang geen leidende rol meer, het is 
echt een achterlijk land geworden vol-
gens mij. Het is zijn rol als grote voor-
ganger kwijtgespeeld sinds de dood 
van Pim Fortuyn. Nu is Nederland 
weer het kasboek in de bijbel: een 
kleinburgerlijk land met een kruide-
niersmentaliteit... Ik kan het echt niet 
duiden. Mensen lijken niks te willen 
leren van de geschiedenis.
Nu, het is natuurlijk niet alleen een 
Nederlands fenomeen, je ziet het 
overal... Je mag de vergelijking niet 

Affiches voor theatertournees van Adriaan Van den Hoof uit 2008 (achterklaP), 2010 (Doortocht) en 2012 (hooGsPannInG).

Nu kijken 
mensen met 
nostalgische 
gevoelens terug 
op die jaren 
1950. Alles 
was perfect, 
maar dat was 
natuurlijk 
helemaal niet 
zo!
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maken met de jaren 1930, maar ik zie 
toch wel de nodige parellellen...”

We zitten hier op Crossing Border, 
een festival waar muziek en 
literatuur centraal staan. Welke 
bands zouden er op jouw ideale 
affiche moeten staan?
KRIEK: “Oh Jezus, ik ben zo slecht in 
muziek tegenwoordig. Ik moet tot 
mijn spijt bekennen dat ik op deze bill 
geen enkele band herkende. Alleen 
Orchestra Baoboab deed bij mij een 
belletje rinkelen...
Waarschijnlijk zou het bij mij een coun-
tryfestival worden, maar dan heet het 
natuurlijk geen Crossing Border meer. 
(lacht) Enkele Ierse bandjes zijn ook 
altijd welkom natuurlijk...”

Doe je eigenlijk graag zo’n 
evenementen als deze? 
KRIEK: “Nou, waarom we hier op 
Crossing Border geprogrammeerd 
staan, begrijp ik niet echt goed. Het is 
fijn dat ze graphic novels willen pro-
moten, maar dan moet het misschien 
wel op een andere manier, denk ik. Er 
kwam gisteren ook niet veel volk op af. 
Het hangt er zowat bij als een stiefkind-
je in de periferie. Het is altijd moeilijk 
als je strips aan zo’n literair festival 
hangt. Dan hebben de mensen toch 
zoiets van: ‘Oh ja, dat is er ook nog...’ 
Meestal ben je op een Comic Con of een 
stripfestival met alleen maar strips...”

Maar kom je graag in contact 
met je lezers? Het leven van een 
striptekenaar lijkt me nogal 
eenzaam.
KRIEK: “Natuurlijk, dat is altijd leuk. 
En alles wat je mee kan krijgen aan 
hotelkamers en feestjes is mooi mee-
genomen... (lacht) Zo krijg je toch een 
heel klein beetje dat rockstergevoel...”

Je hebt voorlopig nog wel wat werk 
met De Balling. Heb je al zicht op 
je volgend project?
KRIEK: “Nou, eerst dit en dan zien 
we wel weer. Ik ben nu wel verhalen 
van Jack London aan het herlezen. 

Misschien ga ik daar wel eens iets mee 
doen. Ik had zelf mijn zinnen al gezet 
op De Zeewolf, maar daar bestaat 
blijkbaar al een stripadaptatie van. 
Het is sowieso een interessante man, 
die Jack London. Hij schreef tijdens 
de periode van de goudkoorts: hij ging 
naar Californië om goud te vinden, 
maar hij eindigde als journalist voor 
een krant. Hij ging heel veel schrijven 
over ‘het leven’? Het zijn echt van die 
stoere mannenverhalen. White Fang 
ken je misschien wel? En The Call of 
the Wild? Ik merk wel dat dit me aan-
spreekt, al weet ik niet of ik weer een 
literair werk wil verstrippen.”

Je hebt inderdaad ook H.P. 
Lovecraft al aangepakt.
KRIEK: “Inderdaad... Ik lees heel veel 
Amerikaanse literatuur: Cormac 
McCarthy, James Carlos Blake, 
Donald Ray Pollock... Ze schrijven al-
lemaal een soort moderne western...”

Mensen die op zoek zijn?
KRIEK: “Ja... Ik hou echt van die stijl, 
dat droge, uitgebeend proza... 
(denkt na) Ik doe nu een Vikingverhaal, 
maar zo’n echte klassieke western lijkt 
me ook wel te gek om te doen.”

Op dat gebied is er natuurlijk al 
heel wat concurrentie.
KRIEK: “Ja, maar dat is met alles wat je 
maakt. Dat moet geen motivatie zijn. 

Ik ben wel zo zelfverzekerd genoeg om 
te denken dat ik een geheel eigen stijl 
heb, dat ik het wel op mijn manier op-
los en dat ik er nog altijd wel iets kan 
aan toevoegen.”

Ik verbaasde me er inderdaad wel 
over hoe herkenbaar jouw stijl is.
KRIEK: “Ik ben niet bang dat mensen 
gaan zeggen: daar komt hij weer! Dat 
was wel een beetje het geval met dat 
Lovecraftboek, maar dan vooral in 
de Angelsaksische landen. Daar was 
ik blijkbaar de zoveelste in de rij. In 
Frankrijk, Spanje en Italië vonden 
ze het te gek. Ik denk ook dat wes-
terns daar nog wel kunnen werken. 
In Amerika had je haast geen klassie-
ke westernstrips, hier wel. In Europa 
houden ze wel van een antiheld, in 
Amerika gaan ze toch liever voor die 
superhelden. Vergelijk een John Ford-
western met eentje van Sergio Leone 
en je ziet wat ik bedoel... Ik zou eerder 
voor die Europese western gaan...”

We kijken er nu al naar uit! 
Hartelijk bedankt voor dit 
interview!

Het is altijd 
moeilijk als je 
strips aan zo’n 
literair festival 
hangt. Dan 
hebben de 
mensen toch 
zoiets van: ‘Oh 
ja, dat is er ook 
nog...’Voor het onafzIenbare en anDere Verhalen (2012) 

bewerkte Erik Kriek een aantal verhalen 
van de Amerikaanse horrorschrijver H.P. 
Lovecraft.


