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L E O N  V A N  D O R P  U I T G E V E R I J

Recensie ‘Woorden wandelen weer’
Door Mark van Dijk
 

EIn mei 2008 overleed Herman Cox (1954) na een kort ziekbed. Hij werkte bij de Belas-
tingdienst in Heerlen, zijn geliefde geboortestad. Het ouderlijk huis van het mijnwer-

kersgezin stond in de wijk Husken. Later verhuisde het gezin naar de Kloosterweg. Daar 
kwam de mijnschoorsteen De Lange Jan bij de sloop in augustus 1976 vlak naast het huis 
van het gezin Cox terecht.  Hij wijdde er een gedicht aan: ‘Inne jecke sjlaag va d’r Jan.’
Maar hij was ook, op zijn geheel eigen wijze, een speler in het Heerlense cultuurleven. Mu-
ziek- en natuurliefhebber, inspirerende kracht achter enkele tentoonstellingen. Als lid van 
het Heerlens SchrijversCafé was hij de ‘uitvinder’ van de jaarlijkse WoordenWandelingen. 
Later ging hij ook fotograferen, en richtte samen met een broer de studio NaKu op.
Cox was ook de auteur van een klein oeuvre van gedichten en columns. Het boek pre-
tendeert niet volledig te zijn, maar schets een beeld van de verschillende ‘kanten’ van 
Herman, aangevuld met een fraai portret van de hand van Wiel Verheesen. Het geheel is 
passend vormgegeven en uitgegeven door de Heerlense uitgever Léon van Dorp.

Deze recensie verscheen in historisch tijdschrift Het Land van Herle (2012)

De Heerlense literator Mark van Dijk schreef diverse boeken o.a. over Heerlen en aan-
verwante onderwerpen, alsook vele artikelen in historisch tijdschrift Het Land van Herle, 
waarvan hij ook redacteur is. 


