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FoTograFie eric de vries en MArk ZeilstrA (portret)

Het huis en tevens werkplek van erik cox aan 
de Haagse toussaintkade is een beleving. Alle 
ruimtes zijn gevuld met zelfgemaakte kunst, an-
tiek en persoonlijke accessoires. We hebben te 
maken met een man met een eigen smaak. 
“Heel opvallend. de sfeer in mijn huis doet den-
ken aan dat van mijn oma. Het creatieve heb ik 
van haar. Zij kon emoties omzetten in verras-

sende composities. Als mijn oma nu zou zien 
welke stap ik heb gezet, zou ze me stimuleren 
om door te gaan. Ze zou zeggen: ‘Jíj doet wat ik 
nooit gedurfd heb.’”

Schoenen
en dat is ontwerpen, kunst maken, naar buiten 
treden. “ik wil anderen laten stralen. een aantal 
jaar geleden ben ik in het centrum van den 
Haag briefjes bij mensen in de bus gaan stop-
pen met de tekst ‘kunstenaar zoekt voor project 
oude schoenen’. ik kreeg weinig reactie, maar 
ik wist dat ik iets met schoenen moest doen. 
Wàt wist ik nog niet precies.” erik werkt nu aan 
een serie schilderijen bestaande uit, letterlijk, 
oude schoenzolen. Al die kilometers die de 
schoenen samen hebben afgelegd, hoe ze zijn 
afgesleten, de voetafdrukken, het contact met 
de aarde, fascineren hem. erik verbindt in deze 

schilderijen, met de titel Miles and Miles, men-
sen met elkaar.

Veelzijdig
dat doet hij ook in zijn andere werk. dat kan, zo-
als onlangs, het ontwerpen van een trofee voor 
shell zijn, waarin hij alles met elkaar verbindt voor 
een wereldwijd credit Management project. of 
het ontwerpen van logo’s, affiches of boekom-
slagen zoals voor de enquêtecommissie van 
traa. ook het logo van de lunchroom aan de in-
gang van de paleistuin in den Haag: van prinse 
& co komt van zijn hand. erik vindt zijn voldoe-
ning en geluk als hij anderen kan laten stralen, 
zodat zij een blijvende indruk achterlaten.

erik cox
toussaintkade 19, den Haag
t 06 19 53 84 02  www.erikcox.nl 

Erik Cox is de bedenker van het 
opvallende, strakke logo van Hotel 
New York in Rotterdam. Ook ontwierp 
hij afgelopen jaar een prestigieuze 
trofee voor Shell. Hij is grafisch ont-
werper en kunstenaar.

“Ik wil anderen laten stralen”
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