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Jn zijn �aanleekeninuen over beeldende kunsten 
schrijft C L Dake in �De Telegraaf over de tentoonstelling 

stelling van werken van den schilder Thomas 
dool o o 

"A ’li /an Arli et Amicitiae bezochl Cool in 

S om anüquilØg romaines 

Vondering te baren 

;he 
°°k bii ziin exposities die onvertelevea 

televea wij weer andere tijden en troffen ons 

.  ’erjc zijn liefde Łn voor d« rud- ’ 

tieuNn voor zijn k’unst uitgedrukt mei grooïe warmfe 

en ïunjgheid .        
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En ook met talent ,    
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.  Zelfs daw waar men de bewerking s4aet schilde 

rijen o tcºkeningØn ruw maj noemen siºt men 
toch dat Cool’s eerste kunstonderwijs nitt is verwaarloosd 

waarloosd geworden andera schildert men op lateren 

leeftijd geen portretten waarvan de bouw duidt op 
systematisch verkregen kennis 

In Rome heeft Cool eenige jaren na 1890 gestudeerd 

deerd en gewerkt Ofschoon hij door de omstandigheden 

heden genoodzaakt was geworden na afloop zijner 

academische sudien de kunstenaarsloopbaan te verlaten 

laten was zijn liefde voor de kunst toch te groot» om 
niet in zijn vrijen tijd te schilderen en te teekenen 
waardoor hij toen hij op ongeveer 40-jarigen leeftijd 
naar Rome ging om zich geheel aan de schilderkunst 

kunst te geven technisch in staat was om te werken 

op een hooger plan dan dat van een beginnend leer- leerNa 

Na eenige iaren van rustig werken dreef de gezondheidstoestand 

zondheidstoestand zijner dochter hem uit Italiº en 

vestigde Cool zich ts Bussum 
Daar werkte hij naar studiºn en schetsen uit Rome 

en de Campauna In 1904 stierf hij 

Onder zijn nagelaten werken nu in het stedelijk 

museum ten toon «esteld treffen ons allereerst de 

groot o stukken naar Romeinsche bouwwerken 
Mijn eindoordeel is dat bij dezen merkwaaxdigen 

kunstenaar van Nederlandsche geboorte de wil grooter 

ter was dan het kunnen Toch zal zijn werk respect 

blijven inboezemen en bereikt het een der resultaten 

taten die ’t doel zijn der kunst n de ontroering 

bij den toeschouwer een ontroering die sterker zal 

zijn naarmate de ontwikkeling van dezen ’dichter 

staat bij dekennis kennis der dingen die den schilder inspireerden 

spireerden 
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