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aoht Heer Hold.rtl

Indertijd werd het noodig g vonden, (ni t door U noch door

Ul.- bl"'o 1'" d mi; ij de t T&.})1ow), om " ij t pr;i.kkelen". Dit geacht

de door het klein en in een hoek afdrukken van ijn werk, ter~l

wl,j 1 tegelij kert ijd Vlerk 'V"an knaI)pe outsiders op opvallend goe

de wij ze W rd geplaa.tst,. H t geval Inet 1 broeder velp .kende

in bijzijn van ei heer (lo d mans en van der Veer,werd. uw broo

zeer toornig dat en de-rg lijke plagerij as to ge astonder

voor w nels 1 van ~ebrek aan kop r voor groote cliches. aij gaf

U1t rat duidelijke en b sliste instructios dat een d rgelijke h

handel ijz onmiddelljk n voor go d di nde geetopt.

Thans heb ik we~r verscheidene platen waarond.r zeer goede

(ze kunnen natu rl1jk niet all'-#maal ven goed zijn), afgedrukt

gezien op de wijae die mij door uw broeder spontaan b~loofd was

dat nooi .. eer zou voorkomen•. ijn vraag 1s thans of lJ zulks

heeft opgemerkt , of U 1:et heeft goedgekeurd en of tI van de m

mij g gev n belo:ft.e in kennis "N"rd gesteld. En zoo ja of er dan

en bizondere r den is ontstaan die: t.ot deze af v1j king heeft aft

1 iding g , v n. Ik b .n mij daar niet be\JUst van. Maal'" gaarne z

zou ik da ro er uwe op nhartige eening vernemen.

rij h b n hier. g')cn va rj aars', !.Il.aar ZOfû r Y"eerdoch ik v,r

ill0ed dat h t in Holland nJt zoo ia. Verschill,nde groote Ameria

caan$chc blad/n vroegen ~ij om over te komen voor hun blad ~aar

ik heb voorlopig meer plan om w,er naar h t front te gaan in

Frankrijk.



Mei lol 191?

ij n vro\<w Vi;f°Z kt mij U har~ groet ..n te (loen waarb ij ik :i.j 3.
\.

ga~l,rne a~ nsluit. a-loof miJ steeds gaarne uw
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