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  " L  CAL HER  ES
SERIE PORTRETTEN VAN LOKALE ONDERNEMERS DIE NAAST HUN 

COMMERCIËLE ACTIVITEITEN OOK OP EEN ANDERE MANIER EEN WAARDEVOLLE 

BIJDRAGE LEVEREN AAN DE BUURT.

Dertig jaar lang was Erik Cox grafisch 
vormgever in hart en nieren. “Nooit 
gedacht dat ik ooit iets anders zou doen. Ik 
ben van het drukwerk: echte kleuren, mooi 
papier, de hele mikmak.” Hij maakte tallo-
ze boekomslagen en ontwierp onder ande-
re de huisstijl voor Hotel New York in Rot-
terdam. In de loop van de jaren gingen 
opdrachtgevers zich naar zijn mening ech-
ter te veel met de uitvoering bemoeien. Dat 
anderen bepaalden hoe zijn ontwerpen 
eruit moesten zien, was zijn eer te na.

Toen kwam, totaal onverwacht, het idee in 
hem op om uitvaartbegeleider te worden. 
Hij kreeg de kans om als algemeen mede-
werker bij een uitvaartcentrum in Scheve-
ningen aan de slag te gaan. “En heel snel 
merkte ik: dit ligt me.” Hij begon met de 
opleiding voor uitvaartbegeleiding, 
gevolgd door een opleiding voor overle-
denenzorg.

Het viel hem op dat families tijdens de 
week van de uitvaart vaak te maken krij-
gen met veel verschillende mensen. “Zo 
veel vreemde mensen die aan de overlede-
nen zitten. Dat is niet goed. Dat moet één 
persoon doen.” Daarom doet hij bij zijn 
eenmanszaak Égards Uitvaart alles zelf: 
van het voeren van de gesprekken met de 
familie en het verzorgen van de overlede-
ne tot het ophalen van de kist bij de leve-
rancier en het rijden van de rouwauto. 
“Iedereen kan een uitvaart verzorgen, zo 
moeilijk is het niet. Het gaat erom: wie doet 
het, wie is die man die bij jou over de vloer 
komt, die met je gaat praten?”

Tijdens de bespreking van de uitvaart 
denkt hij met de familie mee en draagt hij 
mogelijkheden aan. “Het eerste gesprek is 
heel bijzonder, omdat de familie je zo snel 
in vertrouwen neemt. Ik moedig mensen 
aan zich uit te spreken. De dag van de uit-

vaart moet voor iedereen goed zijn.” In 
principe kan alles bij een uitvaart, zo ver-
telt hij. “Alles is goed. Het hoeft niet per se 
zo groot met een aula en een koffiekamer. 
Heel klein kan ook heel mooi zijn.”
Juist omdat hij de uitvaart alleen regelt, is 
er vaak meer tijd om de familie thuis 
afscheid te laten nemen van de overlede-
ne. “Het afscheid gebeurt organisch. Als 
vanzelf komt het moment waarop de fami-
lie denkt: nu zijn we in berusting dat hij of 
zij overleden is. Nu kunnen we hem laten 
gaan.”

Hoewel hij zichzelf altijd beschouwde als 
'een formeel baasje' (misschien niet voor 
niets verslond hij in zijn jeugd 'Het ABC der 
etiquette'), blijkt hem – tot zijn eigen ver-
bazing – ook de informele kant goed te lig-
gen. “Ik hoor vaak dat het bij mij zo ont-
spannen is, zo normaal. Ik word nooit 
amicaal en toch kunnen er in zo'n verdrie-

tige week ook grapjes zijn, een lichte noot 
die je ook nodig hebt.”
Op zijn website staat een video van een 
ballet van Pina Bausch, waarin een vrouw 
danst met haar ogen dicht. Een man – bij-
na onzichtbaar in het donker – haalt meu-
bels weg, net voordat de danseres erte-
genaan botst. “Dat verbeeldt voor mij hoe 
ik mijn taak als uitvaartbegeleider zie: dat 
de familie er in haar verdriet op kan ver-
trouwen dat alle obstakels door mij weg-
gehaald worden.” In de week dat hij de 
familie begeleidt bij de uitvaart gaat hij 
volledig in zijn werk op. “Tegenwoordig 
hoor je veel over 'in het moment leven'. Ik 
wist niet wat dat was, maar nu ik uitvaar-
ten begeleid heb ik het: er bestaat niets 
anders meer, ik ben alleen maar aandacht. 
Als ontwerper, als kunstenaar ging het 
erom wat ík wilde. Nu gaat het erom wat 
de familie wil. Dat is heel bevrijdend. En 
het maakt me een gelukkiger mens.
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Erik Cox van Égards Uitvaart
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Onder de deurbel van Erik Cox staat: grafisch ontwerper en uitvaartbe-
geleider. Twee totaal verschillende beroepen, zo lijkt het. “Toch is de 
basis dezelfde: de aandacht, de zorg.”

Creatief Kwartier

Bij het betreden van de projectruimte voel 
ik me opeens heel klein tussen de giganti-
sche houtskooltekeningen, de een abstrac-
ter dan de ander. Er zijn drie panorama’s 
te zien en een groter werk met andere ver-
houdingen. De doos met houtskool staat 
nog open; het duo tekent hier en daar nog 
door. “Het is nooit echt af. Wat je ziet is 
meer een project dan een definitief werk.” 

De samenwerking is tot stand gekomen, 
nadat Buter De Haan aan het werk zag in 
het ateliercomplex De Besturing. Ze werkte 
hier een maand lang aan het grootschalig 
gravure-project Panorama Hesjtèk. “Ik zag 
in Hanna een harde werker met toewijding. 
Zo iemand heb je met dit soort projecten 
nodig. Iemand die in korte tijd resultaat 
kan leveren,” legt Buter uit. Terwijl Buter 
al langer met collega-kunstenaars samen 

tekent is dit voor De Haan een primeur. “Bij 
dit project creëer je samen het beeld. Het 
dwingt mij, mijn eigen werk los te laten en 
naar het geheel te kijken.” legt De Haan uit. 
Het werkproces van Buter en De Haan ver-
loopt heel organisch. Ieder begint ergens 
en laat daarna de ander hierop de vrije 
loop. Er worden dingen toegevoegd, weg-
geveegd of over iets heen gekrast. Toeval 
speelde daarbij een grote rol. “Je raakt 
door elkaar geïnspireerd en neemt dingen 
van elkaar over. We kijken niet alleen naar 
de tekening maar ook naar de ruimte, die 
een belangrijke rol speelt.” 
Het project is uitgebreid vastgelegd op de 
social media van Buter en De Haan. “Ons 
werkproces is een van de belangrijkste 
aspecten, zo niet het belangrijkste, aan 
dit project. Het proces is belangrijker dan 
het eindresultaat. Vandaar de tussentijd-

se opening en onze posts met time-lapse 
opnames op onze sociale media.” 
De coronacrisis heeft het werkproces van 
het duo niet sterk beïnvloed. Toen de kun-
stenaars net begonnen moest de crisis nog 
losbarsten. 
Terwijl bij de tussentijdse opening op zater-
dag 14 maart het publiek nog welkom was, 
werd de toegankelijkheid na invoer van de 
strengere maatregelen van het kabinet 
moeilijker. Er werd besloten de opening op 
zaterdag 21 maart tóch door te laten gaan, 
zij het op een aangepaste wijze. Het werd 
een virtuele opening: een filmpje waarin de 
werken te zien zijn, met daarbij een ope-
ningsspeech door Jef Schaeps, conserva-
tor prenten en tekeningen van de Universi-
teitsbibliotheek Leiden.

De werken zijn inmiddels opgerold en 
de muren van Quartair zijn weer wit. Het 
kunstenaarsduo zal hierna verder blijven 
samenwerken, zo is de bedoeling. Het 

beginpunt voor de verde- r e 
samenwerking is het laatste en tevens 
grootste werk dat in Quartair te zien was. 

Via onderstaande links is het mogelijk om 
het project online te bezichtigen. 

Link naar de virtuele opening met een 
overzicht van de werken:
https://vimeo.com/399450810
Link naar de time-lapse opname van het 
werkproces:
https://vimeo.com/398205040

Meer over de kunstenaars:
www.rikbuter.nl
www.hannadehaan.nl

Locatie:
Quartair, Toussaintkade 55 Den Haag
www.quartair.nl

TEKST  LULA VALLETTA

Kunstenaars Rik Buter 
en Hanna de Haan omarmen het toeval. 

HET IS STIL IN DE STRATEN VAN HET ZEEHELDENKWARTIER. DOOR DE CORONACRISIS KIE-

ZEN DE MEESTE MENSEN ERVOOR BINNEN TE BLIJVEN, ENKELEN ZITTEN NOODGEDWONGEN 

THUIS IN QUARANTAINE. OP AFSPRAAK BEZOEK IK QUARTAIR, WAAR DE HAAGSE KUNSTE-

NAARS RIK BUTER EN HANNA DE HAAN TWEE WEKEN LANG ‘IN QUARANTAINE’ DE MUREN 

VOL HEBBEN GETEKEND.
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