
BIJ WIJZE VAN INLEIDING ')

Vooral naar het einde, als de spanningen tot huR
tragische uiter$teIl zijn uiteengedreven, wint dit boek
groote en aangrijpende acceDten. Na den inzet der
eerste hoofdstukken, die dadeljjk boeien door hun
toon, hun compositie, door een be*hrijviDg waarvan
de vade, feillooze greep onjniddellÜk een ongewoon
creatief vermogen r'erraadt, zijn de détails vaak ver-
waar]oo8d, 3chebmatig, slordig-opzettelijk en, van-
daar, vaak minder boeiend. Maar in zijn groote
ontwikkeling, als greep naar een machtig gcheel, en.
vooral, door den toon, dwingt dit boek doorloopcnd
bewondering af. Elk der talrijke en zoo verscheidene
gestalten gaat helder en afzonderlijk voor u leven;
hun vele en grillige verwikkelingen zijn prachtig vol-
gehouden, prachtig geordend tot een klaar, dwingend
geheel, een afgesloten, vo]komen organische wereld
vmarin geen figüür te vêel of te weinig is — samen-
gehouden en gedragen door een atmosfeer, een toon,
die evenzeer leeft, zich laadL zich organisch ont-
wikkelt en groeit; aan het gebeuren deelneemt, een
even levcnd, apart en tastbaar orgaIïisme is ah elke
gestalte van dit boek. Het k hier vooral, dat ge
Hamsun aan het woord vindt.
Deze toon is er a&nvankeIÜk een van spot, die (nog)
niet sarcastisch is; die bijtend is zonder bitter te zijn;
schertsend en ironisch zonder dat hij u Iaat ¢im-
lachen. Hamsun schijnt zich te bewegen in een

') Naar aanleiding van De Ontwrichteu, door Knut
Hamsun; uit het Noorseh vertaald door S. van Praag.
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tusschengebied: de toon bezit niet de lichte speelsch-
held der ironie, noch het snijdende van het sarcasme.
Ge verkeert in onzekerheid, en zijt op uw hoede. Ge
voêlt, meent ge, voortdurend een achtergehouden
Noorsch verzet, een norsch vêrdrongên tegenzin, een
stroeve, wrèvelige hooghartigheid. Maar als de span-
ningen van dit boek zich verhevigen, als de kloof y&i1
dit boek zich verbreedt, als de nederlaag van de
menschen, die Hamsun's bewondering hebben, onaf-
wendbaar wordt, ontketent hjj, met een enkel woord
eersL maar weldra bladzijden lang, een verbeten
verachting voor die troep zegevierenden; hij ont-
maskert zich dan, na uren lang — grijnzend? —
met zjjn prooi gespeeld te hebben, plotseling als een
roofdier met ongcnadige k1auwen. Want hjj ver-
niéit de menschen, die hjj haat; met één bladzijde,
met één zin, met één woord, onthult hij hun erbarme-
ljjke naaktheid. Hij vcrnie1t meesterljjk. Hij vernielt
beheerseht. Hjj vernielt — als ik het zoo zeggen mag —
meesleepend (zonder zichzelf te laten meeskepen).
Hjj heeft zich dadelijk weer in bedwang. Hij geeft zich
aan zijn haat niet over. Hij keert zich af. Hij ï'er-
schuift dc accenten. Hjj is, als meiisch. veel rijker,
grooter. Hij wil eigenljjk geheel andere dingcn zeggen;
geheel andere gestalten — dan die van zijn haat —
hebben zijn belangstelling: dc ontwrichtên namelijk:
Ho!mengraa, Baardsen, Nils, Holmscn. Hun eenzaam-
zaamheid, hun tragische grootheid fascineerden hem
tien keer meer dan dat mastodontisch gedrocht van
een Lassen, dan de flinke, pientere Theodoor Yan
den winkel, dan de oude Per op zijn afgrijselijk
sterfbed, dan die logge zééhond Rasch, dan dr. Muus
en de vële anderë kleine, bedrijvige, hebzuchtige en
pedante strebertjes en vlegeltjes. Knut Hamsun door-
zag hen tot op den bodem van hun ziel en zag ze —
op één üitzondcring na — toch nauwelijks. Hij gaf
ze een meesterlijke striem, en ging ze voorbij; hij
ging ze voorbij naar dien geheimzirmigen br&n(lvrijen
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kelder, waar in dien winternacht Baardsen is omge-
komen, de laatste dier eenzame ,,ontwrichten", die
zwegen en glimlachten, en hun noodlot moedig
droegen. Bij dezen doode staande, vervult hem geen
deernis, geen medelij; hij groet dezen doode met dien-
zelfden verzwegen eerbied en bewondering, waarmede
Baardsen kort voordien op de kade Holmengraa
groette.
Want dit boek is geen boek van vervreten sarcasme,
uitgespuwd over de kleine vraten der aarde, maar
een boek van bewondering: voor de weinigen die
zichzelf en de ajarae zwijgend konden voorbÜge9!!
Over dezen vooral heeft Hamsun wiHeïi spreken.

Er voltrekt zich een verschüiving der maatschappe-
Ijjke verhoudingen. Een nieuw geslacht dringt naar
voren en verdringt het oude, dat, zonder noemens-
waard verzet, terugwijkt en zijn plaats afstaat. Ecn
conflict tusschen twee geslachten zondcr direct samcn-
treffen, zonder heftige botsingen.
De ,.strijd" speelt zich af in Scgdfóss, een klein kust-
plaatsje. De platte geest van de stad, van een dof en
dom materialisme, van een opkomend en machtsbe-
wust proletariaat is di! dorp bjAnengedroDgen en
heeft den geest dezer menschen aangeüïst. De lompe,
agressieYe kracht van den noïn'eau riche, dc domme-
kracht r"an de meerderheid, de vraatzüehtige bende
der opgekomenen (dêr matcrieele en geestelijke
parvenu's) voor wie gcld, bezit, rang en stand de
normcn zijn waaraan alles wordt gemeten, het toppunt
van "verlangen, waaman anes wordt opgeofferd.
ambtenaarszielen cjj keukenmeidenzielen — dat is
de vale, maar overmachtig opdringende wereld, die
het in Segelfoss winnen gaat van de twee mensehen
die er eerst oppermaehtig waren: Holmengraa tm
Hóhnsen.
Generaties lange beschaving, verfijnirig en ,,waar-
achtige rijkdom" hebben hen voortgebracht. zij
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schijnen de laatste (schoone) bloei van een eenmaal
stèrk geslacht. Innerlijk werden zij verzwakt en te
moe, te beslüiteloos — te afzjjdig en eenzelvig ook —
om zich nog met hdnd-en-tind te willen en te kunnen
verzettên tegen het zich met hónd-en-ünd voorwaarts-
rechtênd gemeen, dat hen hun plaats betwist. zjj
heersehen niet meer, noch over zichzelve (tenzij in
het volkomen berusten in hun noodlot), noch over de
anderen. zij missen iedere waarachtige daadkracht;
zij zijn een speelbd der omstandigheden. zij kunnen
slagen als spcailant, zij kunnen niet mccr slagen als
zakenman. Een geslacht bloeit uit in a\'onturiers, in
een levenslang opgehouden schijn, in een speculant,
in een wonderkind dat zijn wonder en roem al voelt
tanen — allen onmachtigen, bedreigden, weerloozcn,
afhankelijken mn dingen buiten hem wilbozén:
lieden die zich ,,allecn maar" (aan hun fatum)
kunnen onderwerpen, die niets kunnen dwingen, die
geen situatie mcer kunnen of willen beheerschen. die
nict meer strijden, innerlijk tepen geen verzet meer be-
stand zijn. zij moeten dan ook weldra wijken, maat-
schappelijk, voor die trocp parvenu's: dat geslacht
Yan onbeschaafdcn, groven, schaamtcloos overmoe-
digen, maar innerlijk kraehtigcn, die door een fcllc,
vraatzuch-tiÈ'e aand,qcht voor de werkelijkheid bezeten
~..,.-·zijn, door een sehroËkige hebzucht, die de anderen.

dc wijkcnden, niet kennen. Het vcrloop van den strijd
is onafwendbaar. — Als dit bock eindigt is het dorp
1f) handen der vraten; de anderen zijn vcrdrcven,
tellen niet meer mee. Maar er hangt om dat cinde een
naargeestige stilte: het gepeupel is dan alleen, aan
zichzelf overgelaten: het redt zichzelf nu — en hoe!

Er zijn, zooals ik zeide, recl onverzorgde détails in
dit boek aan te wijzen, maar de gestalten Yan Holmen-
graa en Baardsen verraden een menschclijkhcid en
begrijpen in Hamsun "van het schoonste allooi: zij
zijn van een tragische en waarlijk onvergetelijke
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grootheid geworden. — Ge vindt in dit boek geen
ethische belangstelling, geen maat8cl}aµpeljjke pro-
blemen, geen gevoelens van deernis, geen standpunten
en geert meeningcn — ge vindt hier (eindelijk) dat
veel edeler bezit, zonder hetwelk standpunten, mee-
ningen, problemen en menscblievendheid Üngenietbaar
en onbeteekenend worden: een superieure mensche-
lijkheld, die een moreek grootheid waarlijk weet te
zién en te schMtén. Want dit boek is niet a]lereerst, als
,,standpunt", een boek van fatalistisch berusten (even-
min als het eeD boek van vervretcn sarcasme was).
het is een boek r'an eerbicd en bewo[)dcrin{' \'oor het
eenig waardevollc in het leven: die morec-
Ie adel, welke ook een neergang, een ontwrichting.
ëêD fatalistisch en onmachtig berusten in zijn doem
gToot, schoon cn zonder rcrbittêring kan leven —
gelijk Holmengraa en Baardscn. Het is Hamsunk
superieure mcnschelijkhcid geweest dic gestalten als
deze kon zién, bewonderen en schcppcn.
Hamsun heeft Hojmengraa, den eertijds fabdachtig
rijkeïi cigenaar van het molenwcrk in Segclfoss mooi
begrepcn. Als cen geheimzinnige koning is hij er voor
jaren verschcncn: zijn komst bracht geld, werk en
welYaart mee: het heek dorp hecft zijn opkomst aan
hem te dankcn. — Zoolang hij E'eld bezat, ging alles
goed, leek hij waarli.jk een koning, een héérscher.
Toen zijn Yermogen begon te verminderen, de molen
niet meer dag en nacht kon werken, toen hij arbeiders
moest gaan ontslaan en de meelprijzen r"erhoogen,
begon het r'c'rzet der arbeiders — brutaal en grof —
te groeien, en tegelijk daarmee traden zijn tot dan
toe verboTgen innerlijke zwakte ëIj onmacht aan den
dag. Het toeval had hem tot heersdier gemaakt —
zonder hem echter een he€rschersnatmlr te Schenken.

"Ëïij" "6ezii geen enkele eigenschap, waarmee hij (bij
het gepeupel) eerbied af kan dwingen: hij moet zich
door zijn arbeiders laten ringelooren. Hij bezit ook
niet die belangstelling om zich daadwerkelijk uit de
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jlaargeestige, vermoeiende-, vervelende en zoo Yél'-
ncdereride verwikkelingen en wrijvingen, waarin zijn
arbeiders hem sleepten, te redden; ze waren hem te
plat: ook het soort wrijvingen sloopte zijn wilskracht.
Hij bezit niet die ,,koopmanstrots", die ,,zakeneer"
welke het mediocre en eveneens pientere coIlega'tje
Yan Theodoor van den winkel, Anton Frederik Col-
devin, bezit. Anton Frederik Coldevin maakt zich, als
flink koopman, dik en druk over hel bedrog van
Holmmgraa's arbeiders, een bedrog waarcbver Hol-
mengraa enkel glimlacht, dat hij zwijgend en werke-
loos, met een zachtmoedige hooghartigheid aanziet en
}aat gebeuren. zjjn kortstondige rerzetjês veranderen
niets aan deze houding. Hij tracht nog wel — ingenieus
en onnavolgbaar — têgcnor"er die wereld van zelfge-
noegzame omverloopers een schjjn te redden, maar
weifelend, besluiteloos, krachteloos. In de oogen der
arbeiders wordt hij nog meer een paljas. Hij bezit
geen enkel wapcn om zich tegen zijn vernederenden
toestand te verzettên. Ook geen enkel wapen tegen
zijn materieele ondergang. Hij was win nature één
speler, een speculant, een avonturier, iemand die om
de aarde had moeten zeilen, — .9ëC!!, zakeman, Hij
weet, dat het hier met hem gedaan is;""hij wajht. ...

De speculant kan den koning misschien nog redden.
Hij wacht op berichten over een schip, dat hem weer
incens schatrijk kan maken; de avonturier en specü-
lant heeft nog andere kansen dan zijn molen — maar
daarvan weet niemand. Ver buiten het wereldjc van
Scgelfoss speelt hij een kansspel (erop of eronder)
met bedragen, die heel Segelfoss zouden doen duize-
len. Hij wacht en zwijgt, en verdraagt den hoon, die
hem ten deel valt van de zijde der arbeiders; hij kan,
ook over zijn kansen, zyijgm% als deerde hem ÖÖÈhet

erop of eronder van den specu]ant niet meer.
Niemand begrijpt iets van dezen in het nauw ge-
drevene, die met geen woord over zijn toestand rept;
niemand weet iets van hem, zelfs niet zijn dochter.

12



SUBJECTIEVE NORMEN

En als hij ten laatste uit Segelfoss vertrekt, verdwijnt
hij even geheimzinnig én kOninklijk als hij gekomen
is: een komeet die een spoor van goud achterlaat: in
de handen zijner arbeiders. — Was dit weggeschonken
geld de laatste schijn, die hij redden wilde? Slaag-
den zjjn specülatitM Is hij, die nu vertrekt, rijk, arm,
gered, geruïneerd? Gêen weet het: hjj verdwijnt alleen
even prachtig en gcheimzinnig als hij gekomen is:
met een koninklÜk gebaar en: met een koninklijke
zelfbeheenching. ... En Baardsen, de altjjd dronken
telegrafist, met zjjn wiegelenden gang, zijn magere
karkas en prachtige breede schouders, deze nooit
bittere, die ook nooit berouw gevoelde (hjj die niet8
had gedaan om zjjn maatschappelijke positie te
redden), verschjjnt op de kade en groet Holmengraa:
.,zijn hoed ging een heek armlengte de laagte in,
niemand kon zoo met een ouden hoed groeten als
Baardsen" en dit tot tweemaal toe; dan trekt hjj zich
terug. \Wnt BaaTd8cn, zelf een dier ontwrichten
die ,,slechts" in hun noodlot kunnen berusten, 18 de
eenigc, die het voorname V&Il dezen beheerschten,
r'ertrekkenden mensch begrepeu, de eenige wien
Holmengraa eerbied afgedwongen heeft, de eenige
die in Holmcngraa een koning zag, blééf zien —
schoon anders, en béter, dan de arbeiders vroegêr. —
En terwijl de anderen op de kade het geld tellen,
zich met een bêtc nieuwsgierigheid afvragen of
Holmengraa JIll rijk is of arm, terwijl Theodoor van
den winkel, die met ieder succes moest te koop
kopen, voor wien geld en succes alles werd — hart
en hartslag van zijn bestaan — en die voor dat geld
zijn weinige betere gevoeleïis opoffert, met een zekere
meewarigheid toeziet, terwijl heel de kade bevolkt
is met de Yraatzuchtigen, die met ziel en lijf aan het
geld werden geketend — vertrekt en verdwjjnt uit
hun gezicht Hohnengraa: zwijgend, geheimzinnig,
glimlad]end, kalm en vriendelijk. Bezat hij enkel de
late kracht en moed om in een ondergang te berusten ?

13
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om grandioos onder te gaan? — In ieder geval was de
"adel van deze mensch niet de ,,adel", waarmede men

zieh staande houdt tegen de oprukkeMe prolcten.
Men kan er hoogstens zijn geld mce bezitten alsof men
het niet bezat, en er de armoede mede dragen, ailsof
men een koning was. Maar dat zijn geen waarden
meer voor Segelfoss. Wat doe je er mee?
Baardsen deed er ook niets mee. — Baardsen! Wat
hield deze mislukkeling uit zijn ontwriehting méér
over dan de glimlach, waarmede hij zijn noodlot tc-
gemoet gaat?! dan z'n ccllo, z'n hoogdraverïde woor-
den die geen mensch Yerstaat, zijn uitzonderlijke
gebaren, zijn dronkenschap, zijn vcrzwegen eerbied
voor Holmengraa, den ddpperc, voor den ouden
Holmscn, den waarachtigên héérsdier; dan een on-
verantwoordelijke en onverstandige roekeloosheid
met het weinige pcld, dat hem bij tijd en wijle in dcn
schoot vdt; dan .. .. een latc dwaze liefdc voor een
miskend en jaloerseh actricctjc. dat — ecn der velcn,
die het weinigc schoon (in anderen en in zichzclf),
zoodra het succes er is, voorbÜgaan — den heekn
Baardsen Ycrgeet, zoodra zij ,,erkend" mcent te zijn.
Met een prï'tchtig-bittere, meedoogenloozc scherpte
spuwt hij (in zijn birmcnste) zijn gal uit m'cr dit
schepsel, over haar zoogenaamdc lichtzirmigheid, haar
zoogeIIaamdc wellust, haar zoogcn aamd talent en haar
niét zc)ogenaamde maar allerreëelste schóiimte-over-
alles-wat-zij-mist, Ahar met een nog prachtigcr kalmte
gaat hij ook deze bitterheid voorbij — al wordt die
late dwaze liefde dan ook zijn ongcluk. . .. Het leren
is anders geweest dan hij wilde; het was sterker dan
hij; het is goed. Wat doet men tegen een overmacht,
een Unafwendbaar noodlot? zwijgcn. Een andere
houding ware die r'an een ,,boer". zijn glimlach is
navrant. ,NDor jou en mij, mijn goede Nik, is het
geen pleziertje meer om in handel en bedrijf tc
winnen, om voordeel van de gebeurtenissen te hcbben.
Wat moeten wij met dat voordeel beginnen? wij be-
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koeren ons daar niet om, laten anderen daar naar
haken. wij zijn op den juisten weg, wij zitten niet
als groote lichten inidden in de wereldstraat, maar
als duister in de duisternis, één met haar, huiselijk
en zalig. jij bent een fijn man geworden, Nils, jouw
gezicht is niet Mstüitend, jij hebt kleine, aardige
trekken gekregen, jij hebt geen brutale onbeschaamd-
beid in je gezicht, je bent net meel, dat komt, omdat
lil je niet overvoerd hebt, de wijzen in Indië honge-
ren ook, om innerlijk blank en klaar te worden, dan
zien zij de zaligheden. Je kunt rustig zijn, Nils, omdat
jij en ik op den rechten weg zijn." zijn glimlach was
wrang, maar slechts een oogenblik. Hij wect zijn weg,
en dien zal hij gaan — tot het einde.
Als deze roman eindigt en allen, die de superieure
zijde van het icven vertegenwoordigcn, uit Segeljbss
verdwenen zjjn, als het geestelijk gemcen alleen-
heerscher is l'ewor(ïen, hervindt mcn hem, dezen
laatsten rertegcnwoordigcr dcr volmaakt ondcrwor-
penen en onthechtcn, in dien gchcimzinnigen kelder
van Holmengraa — een doode, die overeind zit en
voor zich uit staart: de laatste schim van hen, die
liet leven in zijn naargc'üstige neergang Yvijs cn zonder
r'erwi,jt konden lew:n. — In hct dorp zijn dan nauwc-
lijks de afgrijselijke kreten verklonkeI1 van dien
anderen stervende, dien ,,boer" die zich tot het ]aMste
oogcnblik tcgen den dood en tegen zijn noodlot, dat
hem jarenlang aan ecn ziekbed kluisterde, verzette;
die niet dood wou; die nog zoovecl had te beredderen:
nog zooveel mcnschen moest nekken, zich nog op
zoovelen moest wreken, die nog lang niet was uitge-

vochtcn . . ..
Daar is de jonge Holmsen: de musicus, het kort-
stondige wonderkind, dat nu altijd aan zichzelf
twijfelt eu altijd de vrees meesleept, slechts een
middelmatig talent te zijn; die duizend methodes ver-
zint om tot een schepping te komen en het tot niets
brengt — maanden en maanden lang; die voor niets
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deugt, en van zijn sterken vader alleen de spot van
eenige sterke allures erfde, maar dig als dit zijn
noodlot is, bereid is, het zonder bitterheid te aan-
vaarden, én — hjj die tien kéér gevoeliger was, tien
keer meer intellect vertegenwoordigde dan het ge-
peupel, dat hier ,,slaagt" — te vêrdwijnen. Ook hij
kan niets dwingen. Ook hjj is afhankelijk, machtd(x)s.
Een nul en een niets en een vertwjjfelde als hjj niet
kan scheppen, een machtige en een slaaf als het
rhythme hem meesleept. — Maar Yóor Segelfoss van
geen beteekenis.
zjj, die (in dit boek) eigenmachtig zijn, dwingen,
veroveren en door Segelfoss aanbeden worden, zjjn
de geesteljjke proleten; het is die opdringende horde,
waaronder Lassen, dat log en leeg gedrocht met de
macabere pronk zijner schitterend afgelegde examens,
met zjjn bibliotheek van drieduizend deekn, predi-
kant, geleerde, ridder van de OIofsorde, Doctor Phi-
losophiae, candidaat bisschop, toekomstig hofpredi-
kant, toekomstig minister, de meest wamtaltige is.
Geen figuur heeft Hamsun met meer haat (en met
meer rccht!) ,gestriemd en gehoond. ,,HT1iëeft in zijn
hoofd de schoolkennis opgestapeld evenals zijn voor-
oüdcrs de shillingen in hun koffers en nu weet hij
veel, hij is geleerd. Hjj heeft geen geest genoeg gehad
om zich in die ellende te vervëlen, hij verlangde naar
steeds meer boekenkènnis, aldoor nog een beetje meer,
dan was zijn spel gewonnen. Dat was nu zijn roeping
op de wereld. Nu zit hij hier met slappe spieren en
met een hoofd, dat erg geleden heeft onder de ijverige
schoolstudie in zijn jeugd en gedurende den manne-
lijken leeftijd, maar hij is een gezien man, men kan
hem al het mogelijke vragen, waarop men dan steeds
antwoord krijgt. hij heeft het gelezen en hij weet wat
er staat, hij heeft een papegaaiachtige wetenschap"'.
,,Toen hij gegeten en gedankt had — goede God, dat
was een tafereel, een reusachtige Deensehe dog, die
afgericht was om op zijn achterpooten te zitten en om
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zijn voorpooten te vouwen — toen hij gedankt had,
ï'erzocht hij om rüider en julius te roepen.
zij verschenen.
,,Welke waarborgèn heb ik, dat ik geen gestolen eten
gekregen heb?" vroeg de predikant.
Viets heeft dezen man innerlijk ook maar iets geleerd,
ook maar eeniee"in"l beschaafd, laat staan gmdeld;
hij is met heel zijn kennk de bcncpen, £'roYe, vu]gair-
materialistische ,,boer" geblcvert, die hij was; een
eerzuchtig, kruiperig, zelfgemegzaam en brutaal in-
dividu met grove werkhal1(lcn, die hun bestemming
hcbben gemist ci), bleek en week geworden, een be-
spotting Yan zijn corpus werden. Hij kent maar één
angst, n.l. dat iets zijn carrière in den wég zal komen;
maar ook deze angst kent hij slechts op een wijze,
die uitsluitend ridicuul en dom is.
Knut Hamsun hêeft voor deze caricatuur van ceri
mensch gecn enkel mild woord kunnen vinden;
J.asscn is, in dit bock, de ccnigc. dien Hamsun met
wellust en welbehagen hceft vêrniêkL vermorzeld.
Theodoor van den winkel ,,behandelt" hij óók schert-
send cn niet zondér dat hij de kleine tragiek i'eïn dit
bedrijvige iévcn heeft laten zien; Anton Coldevin gaat
hij grijnzend voorbij ; dc arbciders. met hun brütale
onbeschaamde monden, behandelt hij uit een hoogte,
die tegelijk hun verontwaardiging inhoudt; in den
ouden, stuwen schelm Lars Manuelsen heeft hij een
onmiskenbaar genoegen gesmaakt; maar dien loggen
donkeren kolos van een Lassen Jicht hij van zijn
r'oetstuk alleen ëD uitsluitend om het penoegen te
smaken hem in de modder te zien rollen. Lassen's
gestajtc heeft hij met een geheel apart genoegen opge-
roepen en gesard; hij heeft een heel apetrte zorg aan
hem besteed; hij heeft hem geobserveerd cn geboet-
seerd met de vlijmscherpe opmerkingsgave van den ,
haat. Want in a! de andere figuren was nog .iets
mensehelijks, naast en in al hun hatelijke eigenschap-
pen ook nog iets tragisch, een angst, een onzekerheid,
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een strijd, iets, hoe afgrijselijk ook in zjjn uitingen,
""beestachtig oprechts, iets zuivers daarom; maar deze

olifant vetn een Lassen is gepantserd met een dikke,
ondoordringbare huid Yan zelfgenoegzaamihèid, van
nauwelijks bedreigde zekerheid; in Lassen is elk
gevoel wanstaltig vervalscht; elk zijner meeniügen is
zonder meening, zonder menscheljjkheid, zonder be-
teekenis. Hij is een groot zwart gat Hij behoort tol
de groote nullen, tot de volkomen doode zie1e!!; en
Hamsun, toen hij van aangezicht tot aangezicht tegen-
over dezen vjjand stond, heeft, grimmiger dan Gogol,
geen moment medelijden met hem gekend. Hjj heeft
hem verMéld: meesterlijk én meesleepend.

18


