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Citaat
Amice,
‘t zal me genoegen doen als je eens komt. Zaterdag avond was het een regenachtige avond. Ik heb daarvan geprofiteerd en de heele
avond op de Dam alles nog eens goed over te teekenen en Zondag mijn schilderij heelemaal overgeschilderd, de geele nare kleur is er
heelemaal uit. Het is veel ruimer geworden, en ik geloof dat het er nu is. Toen mijn modelletje kwam, trof haar de verandering zoo erg
dat het zei, hè meneer, nou is het schilderij mooi geworden. Ik zelf ben er erg mee in mijn schik, want het is geloof ik, heel goed. Van
de velocipède hoor ik niets. Wat moet daar nu mee? Je schilderij doet heel goed in reproductie in de Chicago catalogus, die ge zeker
ook gekregen hebt, maar wat een snert. Ik vind het opvallend, hoe oneindig veel beter bijna alle Hollanders zijn. Vindt ge niet dat mijn
schilderij aardig doet.
Ik heb tegenwoordig een zee van modellen. Iedere vrouw die ik op straat aanspreek, vat het nogal goed op. Ik heb nog nooit zoo iets
bijgewoond, anders schelden ze me altijd uit ‘t is toch naar dat ik niemand heb, eigenlijk zooals jij, want het enige goed dat ik gehoord
heb, over mijn werken is van jou geweest. Kom dus maar dikwijls over.
Mijn hartelijke groeten ook aan je vrouw en Herman en de rest. tt
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