
 

Gewoon Erik (ofwel Erik Kruize) 
 
Erik is in 1974 geboren in Amsterdam. 
Al op jonge leeftijd is hij begonnen in een accordeonvereniging. Toen hij 16 jaar was stond hij al op ’t 
Rembrandtsplein bij Café Monico te zingen achter zijn keyboard. Hij was toen ook al actief bij de 
privéfeesten/sportverenigingen en bejaardentehuizen. In 2000 kwam hij bij de Skihut in Rotterdam 
terecht. 
 
Na een paar jaartjes noodgedwongen wat gas terug begon hij in 2006 weer vaker op te treden bij de 
privéfeesten, en in 2014 was hij weer volop aan het optreden. Al die jaren was er de wens van Erik om er 
zijn volledige beroep van te kunnen maken. In 2016 heeft hij de knoop doorgehakt om dit ook 
daadwerkelijk een kans te geven. Hij heeft zijn full-time werkzaamheden binnen zijn eigen bedrijf To 
facility stopgezet om zich volledig op de muziek te richten. Binnen dit bedrijf is hij nu een eigen label G E 
Records en het entertainment bureau G E Entertainment begonnen. Hij wil zich volledig op het merk 
Gewoon Erik richten, dit door middel van promotie en het opbouwen van eigen repertoire. De daarbij 
behorende videoclips worden ook in eigen beheer geproduceerd, en verschijnen tevens op zijn eigen 
Youtube-kanaal. 
 
In 2016 kwam zijn eerste eigen single uit (nog onder GeMeRecords) ‘Marion van de Ijssalon’ geschreven 
door P. Geerling-van Duin en gecomponeerd door W. Geerling met een animatievideoclip van Kasuja 
Animations & Design en singlereleaseparty in café ’t Mannetje in Amsterdam.  
Ongeveer een half jaar later was daar de single ‘Wat ik jou nog zeggen wil’ geschreven door E. 
Hoorenman en ingespeeld door het Rembrand Duo. De videoclip was de eerste clip compleet door Erik 
zelf geproduceerd. Hij had toen zo de smaak te pakken dat hij ook maar een videoclip gemaakt heeft 
voor de cover van ‘Winterwonderland’. 
In 2017 is het jaar begonnen met de single ‘Ook jij!’ wederom met videoclip. Daar zal het dat jaar niet bij 
blijven, want in september is ‘Ook jij carnaval’ uitgekomen. Dit al in samenwerking met Artists Choice. 
Tussen de singles door heeft hij in een zomer- en een wintertour de Spaanse kust aangedaan, om ook 
daar de boel te entertainen.  
 



2018 kon hij weer vol overgave aan een nieuwe fase beginnen, als eerste een uitstapje naar de 
jazz-wereld. In februari kwam zijn single ‘Wie ben jij’ uit. Geschreven en gecomponeerd door Emiel 
Schoonhoven (de bassist van het Rembrand Duo). In de tussentijd is de samenwerking met Artists Choice 
doorgegaan, waaruit de zomerknaller ‘Ik heb nog even de tijd’ voort is gekomen. Geschreven en 
gecomponeerd door Brian Stelten. De videoclip voor deze kroegenkraker is inmiddels ook toegevoegd 
aan het lijstje op Youtube.         
 
 


