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'Oblomoww voelde zich innig tevreden, dat hij van negen tot drie en van acht tot negen 

opp zijn eigen divan kon liggen, en hij was trots en voldaan, dat hij geen rapport behoefde 

uitt te brengen en geen stukken op te stellen, maar dat hij zich ongehinderd op de stroom 

vann zijn gevoelens en zijn fantasie kon laten drijven.' 

(uitt Oblomow van LA. Gontsjarow, pag. 39) 




