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Citaat
[...] da's toch een mooie boomstudie. Die dáár; ja dat geloof ik wel; da's er een uit m'n eersten tijd; zoo doe 'k het niet meer; kijk dat
ding eens geschilderd wezen; en in dien tijd zeiden mijn leermeesters dat er op die manier niets van mij terecht zou komen. Wat een lui
waren dat hè? En wie waren dat zoo al? Ja daar zullen we maar over zwijgen; die menschen zijn nu al dood; maar 't was toen de
opvatting, de natuur alleen als hulpmiddel te gebruiken; zij moest nog verfraaid worden met verbeelding en zoo al meer ....
imaginatie.... 't stomste wat er op de wereld is. Vindt u verbeelding dan zoo verwerpelijk? Verwerpelijk, och ik vind het eenvoudig een
ziekelijke eigenschap, zie je wel; verbeelding, dat is de weg naar de krankzinnigheid. Verbeeld je dat je uit je verbeelding gaat
schilderen zonder de natuur te kennen; daar komt immers niets van terecht. Al die menschen van verbeelding verbeelden zich zoo veel,
en 't is 't grootste ongeluk wat je op de wereld kan hebben, weet je waar 't alleen goed voor is: om je gebreken te idealiseeren.
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