
Errata 2022-02-25 voor WOVR: “Wij met ons vijven in Rome. Een kunstenaarsgezin in de Villa 

Strohl-Fern 1892-1896. Bewerking van Wij, met ons vijven, in Rome, 1928”. Auteur: “C.A. (Tine) 

Cool”. Bewerking: “T.H.A.M. (Thomas) Cool.” 

 

P154 stelt ten onrechte: "Op de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Bond van 

Tuinarchitecten BNT van 1923 was Tine aanwezig als secretaresse, maar uiteindelijk werd ze 

als volwaardig lid aangenomen." De ledenlijst van 1923 is nu gepubliceerd, en daarop staat 

Tine geregistreerd als tuinarchitecte, en lid vanaf 1922. 1 Het blijkt dat ze in de Bussumsche 

Courtant ook al vanaf 1920 als tuinarchitecte adverteerde. 2 Vanaf 1927 met het "keurmerk" 

van "tuinarchtecte B.N.T.". 

 

pP10: "Ttussen" -> "Tussen" 

p15: "enkeie" -> "enkele" 

p100: "schîllen" moet "schillen" zijn. 

p144 (voetnoot 59) en p212: "Gesina" moet "Gezina" zijn. (Kan beter uit voetnoot 59 weg.) 

p154 BNT naam in juist volgorde weergeven 

p190 (voetnoot 123) Willem Steenhoff leefde in 1863-1932. 

p192:  4e regel van onder: "conclusion" moet "conclusion" zijn (vet, helpt de lezer de conclusie 

van het betoog te vinden) 

p204: In Cirkel[m, r] moet deze r ook cursief zijn. 

p226: Gogh-Kaulbach, moet in de index zijn: "Gogh-Kaulbach, Anna van" 

Op een paar plaatsen staat "erin" waar "er in" had moeten blijven staan. 

Pxx: breedhoek camera was al bekend in die tijd, maar TC1851 gebruikte geen foto's. 

Naast bespreking door Pearl is ook te denken aan Gerald Edelman 1987. 

 

PM 1. Deze errata zijn reeds gecorrigeerd in de Engelse (TFUR) en Duitse (WFIR) versies. 

(Behalve de onjuiste weergave van Tine's beroep als tuinarchtitecte vanaf 1920.) 

 

PM 2. 

p117: In WOVR is de foto van het schilderij van het intereur van het Pantheon een scan van de 

foto in boekuitgave van 1928 (600 dpi). In TFUR en WFIR is de foto uit het archief gebruikt.  

p155: In TFUR en WFIR staat een lichtere foto van het zelfportret van Gerardina. 

 

                                                           
1 https://www.oldenburgers.nl/2022/05/28/bnt-nvtl-bestaat-100-jaar 
2 https://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/detail.php?nav_id=1-2&id=237682608&index=0 



PM 3.  

Hans Luijten (2019:277), "Alles voor Vincent", reproduceert (met verwijzing naar een eerder 

document), het citaat in WOVR:154 over de kermis van Bussum 1901. Luijten geeft dat Tine 

aan Dien schreef, maar Dien schreef aan Tine (zoals in WOVR en het eerdere document). 

 

 

 

 


