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Dertig jaar lang ontwerper
Cock is bijna 30 jaar een van de steunpilaren geweest 
van de ontwerpafdeling van IAA Architecten. Opgeleid 
aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem was hij 
een echte architect uit die school. Bijna zeven jaar lang 
krijgen studenten daar de kans om zich volledig te 
richten op de artistieke kant van het vak en dat was aan 
Cock goed besteed, hij beschikte al over de aanleg en 
kon zich daar ten volle uitleven en ontwikkelen.

Ontwerpen die een plezier voor het oog zijn
De essentie en kwaliteit van zijn werk lagen in het feit dat 
hij een ongekend gevoel voor verhoudingen, materiaal, 
stofuitdrukking en kleur had, steeds met een eigen 
handschrift. Zijn ontwerpen willen niet behagen op een 
intellectuele manier, ze zijn in alle aspecten voelbaar 
als aangenaam en mooi. Misschien komt het door zijn 
levenslange belangstelling voor de natuur waarin hij 
vaak zijn inspiratie vond. Dat heeft tot een zeer directe, 
en brede kijk op de wereld geleid. De natuur is niet 
modieus, de natuur biedt een eindeloze variatie en 
verbaast overal in haar vormrijkdom en schoonheid. In 
die zin was Cock een romantisch ontwerper. 

Die romantiek zat in zijn ziel en kwam tot uitdrukking 
in het hanteren van het potlood en met name de 
kleurpotloden. Er zullen weinig architecten zijn die zoveel 
kleurpotloden hebben versleten als Cock. Het moeten 
er honderden geweest zijn, want zuinig met kleur is hij 
nooit geweest. Er zijn helaas maar weinig architecten  
met die gave, om zo goed met potlood te kunnen 
verbeelden wat de uitstraling en essentie zal worden  
van het uiteindelijke gebouw. 

Het is een teken aan de wand dat naast alle digitale 
technische mogelijkheden waarover het bureau 
momenteel beschikt, de tekeningen van Cock toch 
vaak als de meest essentiële werden gebruikt. Nooit te 
modieus, nooit afhankelijk van mooie verhalen, maar 
direct aansprekend in alle aspecten en details.

Bescheidenheid en verleidingskracht
Opdrachtgevers hielden van Cock, hij had een zeldzame 
combinatie van bescheidenheid en verleidingskracht 
in zich. Daarmee bouwde hij een groot vertrouwen op. 
Hij liet voelen dat zijn hele ziel en zaligheid zou worden 
ingezet om voor de opdrachtgever de mooiste en beste 
oplossing te realiseren die besloten lag in de opgave. En 
daar vocht hij dan ook voor.

Dat hoort natuurlijk bij het vak van architect, maar niet 
iedere vakgenoot heeft een gunfactor die ervoor zorgt 
dat het idee kan doordringen tot de klant en dankbaar 
wordt aanvaard. Waarschijnlijk is de wereld vol van 
briljante ideeën van architecten die nooit gerealiseerd 
zijn omdat ze uiteindelijk niet goed verwoord zijn, 
of omdat de tact en de juiste intuïtie aan tafel bij de 
ontwerper ontbrak. Zo dus nooit bij Cock. 

Dat zullen we enorm missen Cock, jij straalde werelds 
leven uit, jij straalde beloftes uit en maakte ze waar. 
Je wist te verleiden met je ontwerpen en je bleef altijd 
charmant. We zouden willen dat alle architecten iets van 
jouw gave hadden meegekregen.

Jouw hand zorgde voor unieke schetsen en gebouwen
Die onuitwisbare herinneringen zullen behouden

Nooit meer zul je door de tuin lopen 
Waar iedere bloem en iedere plant

Getuigde van je zorgzame hand

Met groot verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van 
onze collega-architect en vriend

Na een werkzaam leven van 35 jaar bij IAA Architecten
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