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Toen Gregor Samsa op een ochtend wakker werd uit on-
rustige dromen, bleek hij in bed veranderd te zijn in een 
reusachtig ondier. Hij lag op zijn rug, die hard was als een 
schild en zag, als hij zijn hoofd een beetje optilde, zijn ge-
welfde, bruine en door boogvormige versterkingen ge-
deelde buik, die zo hoog was dat de deken, die er bijna he-
lemaal af gleed, er nauwelijks nog op kon blijven liggen. 
Zijn vele, vergeleken met zijn verdere omvang jammerlijk 
dunne beentjes, glinsterden hulpeloos voor zijn ogen.  
 Wat is er met me gebeurd? dacht hij. Het was geen 
droom. Zijn kamer, een echte, alleen iets te kleine mensen-
kamer, lag rustig tussen de vier bekende muren. Boven de 
tafel, waarop een uitgepakte collectie textielstalen uitge-
spreid lag – Samsa was vertegenwoordiger – hing de foto 
die hij kortgeleden uit een geïllustreerd tijdschrift had ge-
knipt en in een mooie, vergulde lijst had gedaan. De foto 
stelde een dame voor die, voorzien van een bonthoed en 
een bontboa, rechtop zat en een zware bontmof, waarin 
haar hele onderarm verdwenen was, voor de toeschouwer 
ophield.  
 Gregors blik richtte zich daarna op het raam, en het 
miezerige weer – je hoorde regendruppels tikken op de 
metalen vensterbank – maakte hem heel melancholiek. 
Wat als ik nog even doorslaap en alle gekkigheid vergeet? 
dacht hij, maar dat was volkomen onuitvoerbaar, want hij 
was gewend op zijn rechterzij te slapen, maar kon in zijn 
huidige toestand niet in die houding komen. Met hoeveel 
kracht hij zich ook op zijn rechterzij gooide, telkens 
schommelde hij weer terug naar zijn rugligging. Hij pro-
beerde het wel honderd keer, deed zijn ogen dicht om zijn 
spartelende pootjes niet te hoeven zien en gaf het pas op, 
toen hij in zijn zij een ongekende, lichte en doffe pijn be-
gon te voelen.  
 Ach God, dacht hij, wat heb ik een inspannend beroep 
gekozen! Dag in, dag uit op reis. De zakelijke opwinding 



is veel groter dan in het eigenlijke bedrijf en bovendien is 
me nog die kwelling van het reizen opgelegd, de zorgen 
om de treinaansluitingen, het onregelmatige, slechte eten 
en een telkens wisselend, nooit aanhoudend en nooit har-
telijk wordend menselijk verkeer. De duivel hale het alle-
maal! Hij voelde een lichte jeuk boven op zijn buik, schoof 
op zijn rug langzaam naar de beddenstijl om zijn kop be-
ter op te kunnen tillen, vond de jeukende plek, die vol 
kleine, witte puntjes zat die hij niet kon beoordelen, en 
wilde met één poot de plek betasten, maar trok die meteen 
weer terug, want bij aanraking kreeg hij koude rillingen.  
 Hij gleed weer terug in zijn oude positie. Dat vroege 
opstaan, dacht hij, is om stapelgek van te worden. Een 
mens heeft slaap nodig. Andere vertegenwoordigers leven 
als haremvrouwen. Wanneer ik bijvoorbeeld in de loop 
van de ochtend terugga naar het pension om de gekregen 
opdrachten te noteren, zitten die heren pas aan hun ont-
bijt. Dat zou ik bij mijn baas eens moeten proberen; ik zou 
op staande voet ontslagen worden. Wie weet trouwens of 
dat niet heel goed voor me zou zijn? Als ik me niet inhield 
vanwege mijn ouders, had ik allang ontslag genomen, dan 
was ik naar de baas gegaan om hem uit de grond van mijn 
hart te zeggen hoe ik erover dacht. Dan was hij waar-
schijnlijk van zijn verhoging gevallen! Het is ook raar om 
op een verhoging te gaan zitten en uit de hoogte met een 
personeelslid te praten, dat wegens de slechthorendheid 
van de baas bovendien heel dichtbij moet gaan staan. 
Nou, de hoop is nog niet helemaal opgegeven; heb ik een-
maal het geld bij elkaar om de schuld van mijn ouders aan 
hem af te betalen – dat zou nog een jaar of vijf, zes kunnen 
duren – doe ik dat beslist. Dan wordt de grote stap gezet. 
Maar voorlopig moet ik opstaan, want mijn trein gaat om 
vijf uur.  
 En hij keek op de wekker, die op de kast stond te tik-
ken. Goeie God! dacht hij. Het was half zeven en de wij-
zers draaiden rustig door, het was zelfs al over half en 
bijna kwart voor. Was de wekker niet afgegaan? Hij zag 



vanuit zijn bed dat die goed op vier uur was gezet; hij was 
vast en zeker ook afgegaan. Ja, maar was het mogelijk om 
rustig door dat meubelschuddende bellen heen te slapen? 
Nou, rustig had hij wel niet geslapen, maar waarschijnlijk 
des te vaster. Maar wat moest hij nu doen? De volgende 
trein ging om zeven uur; om die te halen, zou hij zich als 
een bezetene moeten haasten, en de collectie was nog niet 
ingepakt en hijzelf voelde zich allesbehalve fris en soepel. 
En zelfs als hij de trein haalde, was een donderpreek van 
de baas niet te vermijden, want de man van de zaak had 
bij de trein van vijf uur staan wachten en zijn absentie al-
lang doorgegeven. Dat was een onderkruiper bij de baas, 
zonder ruggengraat en verstand. En als hij zich ziek meld-
de? Dat zou uiterst pijnlijk en verdacht zijn, want Gregor 
was in de vijf jaar dat hij er werkte nog niet één keer ziek 
geweest. De baas kwam vast en zeker met de ziekenfonds-
arts; hij zou zijn ouders verwijten maken over hun luie 
zoon en alle bezwaren naast zich neerleggen door te wij-
zen naar de ziekenfondsarts, voor wie er altijd alleen maar 
kerngezonde, maar werkschuwe mensen bestonden. En 
zou hij in dit geval trouwens helemaal ongelijk hebben? 
Gregor voelde zich inderdaad, afgezien van een na zijn 
lange slaap echt overbodige slaperigheid, heel goed en 
had zelfs een flinke trek.  
 Toen hij dit inderhaast allemaal lag te overleggen, zon-
der te kunnen besluiten zijn bed uit te komen – de wekker 
sloeg net kwart voor zeven – werd er voorzichtig aan de 
deur bij het hoofdeinde van zijn bed geklopt. ‘Gregor!’ 
werd er geroepen – het was zijn moeder – ‘het is kwart 
voor zeven! Wou je niet weg?’ Die zachte stem! Gregor 
schrok, toen hij zijn antwoordende stem hoorde, die wel 
onmiskenbaar zijn oude was, maar waarin als van onde-
ren een niet te onderdrukken, pijnlijk piepen meeklonk, 
dat de woorden alleen het alleeerste moment duidelijk liet 
klinken, om ze daarna zo te vervormen, dat je niet wist of 
je ze goed verstaan had. Gregor had uitvoerig antwoord 
willen geven en alles uit willen leggen, maar beperkte zich 



er onder deze omstandigheden toe om te zeggen: ‘Ja, ja, 
dank je, moeder, ik sta al op.’ Door de houten deur was de 
verandering in Gregors stem buiten waarschijnlijk niet te 
horen, want zijn moeder was door die uitleg gerustgesteld 
en slofte weg. Maar door het korte gesprekje was de ande-
re familieleden duidelijk dat Gregor tegen de verwachting 
in nog thuis was, en aan de ene zijdeur klopte zijn vader 
al, zacht, maar met zijn vuist. ‘Gregor, Gregor!’ riep hij, 
‘wat is er toch?’ En even later waarschuwde hij nog een 
keer met een lagere stem: ‘Gregor! Gregor!’ Maar aan de 
andere zijdeur zei zijn zuster zacht en klaaglijk: ‘Gregor? 
Ben je niet lekker? Heb je iets nodig?’ Naar beide kanten 
antwoordde Gregor: ‘Ik ben al klaar,’ en hij deed zijn best 
om door heel zorgvuldig articuleren en het houden van 
lange pauzes tussen de afzonderlijke woorden al het op-
vallende uit zijn stem te halen. Zijn vader ging ook terug 
naar zijn ontbijt, maar zijn zuster fluisterde: ‘Gregor, doe 
open, ik smeek het je!’ Gregor dacht er echter er niet aan 
om open te doen, maar was blij met de van zijn reizen 
overgehouden voorzichtigheid om ook thuis ’s nachts alle 
deuren op slot te doen.  
 Eerst wilde hij rustig en ongestoord opstaan, zich aan-
kleden en vooral ontbijten, en dan pas nadenken over de 
rest, want hij merkte wel dat hij in bed met nadenken niets 
op zou schieten. Hij herinnerde zich dat hij in bed al va-
ker, misschien door een ongemakkelijke houding, een 
beetje pijn had gehad, die dan bij het opstaan pure inbeel-
ding bleek en hij was benieuwd of wat hij zich inbeeldde 
vandaag geleidelijk zou verdwijnen. Dat de verandering 
van zijn stem niets anders was dan de voorbode van een 
flinke verkoudheid, een beroepskwaal van vertegenwoor-
digers, daar twijfelde hij helemaal niet aan.  
 Het afgooien van de deken was heel makkelijk; hij hoef-
de zich maar een beetje op te blazen en de deken viel van-
zelf. Maar verder werd het moeilijk, vooral doordat hij zo 
buitengewoon breed was. Hij zou armen en handen nodig 
hebben gehad om overeind te komen, maar in plaats daar-



van had hij alleen zijn vele pootjes, die aan één stuk door 
allerlei bewegingen maakten en die hij bovendien niet kon 
beheersen. Wilde hij er een buigen, dan was dat het eerste 
dat zich strekte, en kon hij eindelijk met die poot te doen 
wat hij wilde, dan gingen ondertussen alle andere vrese-
lijk en pijnlijk opgewonden tekeer, alsof ze losgelaten wer-
den. ‘Alleen niet onnodig in bed blijven liggen,’ zei Gregor 
tegen zichzelf.  
 Eerst wilde hij met het onderste deel van zijn lichaam 
uit bed komen, maar dat onderste deel, dat hij overigens 
nog niet gezien had en waarvan hij zich ook geen goede 
voorstelling kon maken, bleek te weinig beweeglijk; het 
ging zo langzaam, en toen hij zich ten slotte bijna wild uit 
alle macht vooruitduwde, had hij een verkeerde richting 
gekozen, botste hard tegen de onderste beddenstijl en de 
brandende pijn die hij voelde, maakte hem duidelijk dat 
juist het onderste deel van zijn lichaam momenteel mis-
schien het gevoeligste was.  
 Daarom probeerde hij eerst met zijn bovenlichaam uit 
bed te komen en draaide zijn kop voorzichtig naar de rand 
van het bed. Dat ging ook makkelijk en ondanks de breed-
te en zwaarte volgde de massa van zijn lichaam uiteinde-
lijk langzaam de draaiing van zijn kop. Maar met zijn kop 
ten slotte buiten bed in de lucht werd hij bang om op die 
manier verder te bewegen, want als hij zich uiteindelijk zo 
liet vallen, moest er wel een wonder gebeuren, wilde hij 
niet gewond raken aan zijn kop. En juist nu mocht hij voor 
geen goud zijn zelfbeheersing verliezen; liever wilde hij in 
bed blijven.  
 Maar toen hij na evenveel moeite zuchtend weer net zo 
lag als eerst en zijn pootjes zo mogelijk nog erger met el-
kaar zag vechten en geen mogelijkheid ontdekte om in die 
willekeur rust en orde te scheppen, zei hij weer tegen zich-
zelf dat hij onmogelijk in bed kon blijven en dat het het 
verstandigste was alles op te offeren, als er ook maar een 
sprankje hoop bestond dat hij zich zo uit bed kon bevrij-
den. Maar tegelijkertijd vergat hij niet zichzelf er tussen-



door aan te herinneren dat rustig, heel rustig overleg veel 
beter was dan wanhopige besluiten. Op zulke momenten 
richtte hij zijn ogen zo scherp mogelijk op het raam, maar 
jammer genoeg kon hij uit de aanblik van de ochtendne-
vel, die zelfs de overkant van de smalle straat verhulde, 
weinig vertrouwen en opgewektheid halen. ‘Zeven uur 
al,’ zei hij bij het opnieuw slaan van de wekker tegen zich-
zelf, ‘zeven uur al en nog steeds zo’n nevel.’ En hij bleef 
even rustig en weinig ademhalend liggen, alsof hij van de 
volledige stilte misschien de terugkeer van de echte en 
vanzelfsprekende realiteit verwachtte.  
 Maar daarna zei hij tegen zichzelf: ‘Voor het kwart over 
zeven slaat, moet ik echt helemaal uit bed zijn. Tegen die 
tijd komt er ook iemand van de zaak naar me vragen, 
want de zaak gaat voor zevenen open.’ En hij maakte nu 
aanstalten om zijn lichaam in zijn volle lengte heel gelijk-
matig het bed uit te schommelen. Als hij zich op die ma-
nier uit bed liet vallen, bleef zijn kop, die hij bij de val snel 
omhoog wilde bewegen, waarschijnlijk ongedeerd. Zijn 
rug was blijkbaar hard; die zou bij de val op het tapijt wel 
niets overkomen. Het grootste probleem leek het grote la-
waai dat het zou maken en dat waarschijnlijk achter alle 
deuren misschien geen schrik, maar wel bezorgdheid zou 
wekken. Maar hij moest het erop wagen.  
 Toen Gregor al voor de helft uit bed stak – de nieuwe 
methode was meer spel dan inspanning en hij hoefde tel-
kens maar met een ruk te schommelen – bedacht hij hoe 
eenvoudig alles zou zijn, wanneer ze hem te hulp kwa-
men. Twee sterke mensen – hij dacht aan zijn vader en het 
dienstmeisje – waren zeker genoeg; ze hoefden hun armen 
maar onder zijn gewelfde rug te schuiven, hem zo uit bed 
te lichten, zich te bukken met de last en dan alleen maar 
voorzichtig te zorgen dat hij de zwaai op de grond kon 
maken, waar zijn pootjes dan hopelijk zin zouden krijgen. 
Had hij, nog afgezien van het feit dat de deuren op slot za-
ten, echt wel om hulp moeten roepen? Ondanks de nood-



situatie kon hij bij die gedachte een glimlach niet onder-
drukken.  
 Hij was al zover dat hij bij harder schommelen nauwe-
lijks meer zijn evenwicht kon bewaren en hij moest nu 
heel gauw een definitief besluit nemen, want over vijf mi-
nuten was het kwart over zeven – toen er aan de voordeur 
werd gebeld. ‘Dat is iemand van de zaak,’ zei hij tegen 
zichzelf en verstijfde bijna, terwijl zijn pootjes alleen maar 
des te haastiger dansten. Eén moment bleef alles stil. ‘Ze 
doen niet open,’ zei Gregor, die een greintje onzinnige 
hoop koesterde. Maar vervolgens ging het dienstmeisje 
natuurlijk net als altijd met ferme stappen naar de deur 
om open te doen. Gregor hoefde het eerste woord van de 
groet van de bezoeker maar te horen om te weten wie het 
was – de procuratiehouder zelf. Waarom was Gregor toch 
veroordeeld tot werk bij een firma waar ze bij het kleinste 
verzuim meteen de grootste verdenking opvatten? Be-
stond het hele personeel dan uit schurken en was er geen 
trouw, toegewijd iemand bij die, al had hij een paar och-
tenduren niet aan de zaak besteed, gek werd van gewe-
tenswroeging en gewoon niet in staat was zijn bed uit te 
komen? Was het echt niet genoeg om een leerjongen na-
vraag te laten doen – als dat gevraag al nodig was – moest 
de procuratiehouder zelf komen om de hele onschuldige 
familie te laten zien dat het onderzoek van deze verdachte 
aangelegenheid alleen toevertrouwd kon worden aan het 
verstand van de procuratiehouder? En meer door de op-
winding waarin Gregor door deze overwegingen raakte 
dan door een echt besluit zwaaide hij zichzelf uit alle 
macht uit bed. Er klonk een harde bons, maar echt lawaai 
was het niet. De val werd een beetje gedempt door het ta-
pijt en Gregors rug was ook soepeler dan hij gedacht had, 
vandaar het helemaal niet zo opvallende doffe geluid. Al-
leen met zijn kop was hij niet voorzichtig genoeg geweest 
en die had een klap gekregen; hij draaide hem en wreef 
hem over het tapijt van ergenis en pijn.  



 ‘Daarbinnen is iets gevallen,’ zei de procuratiehouder 
in de zijkamer links. Gregor probeerde zich voor te stellen 
of de procuratiehouder ooit hetzelfde zou kunnen overko-
men als hem vandaag; die mogelijkheid bestond eigenlijk 
wel. Maar als een ruw antwoord op die vraag deed de 
procuratiehouder in de zijkamer nu een paar vastberaden 
stappen en liet zijn laklaarzen kraken. Uit de zijkamer 
rechts fluisterde zijn zuster om Gregor op de hoogte te 
brengen: ‘Gregor, de procuratiehouder is er.’ ‘Ik weet het,’ 
zei Gregor voor zich uit, maar zo dat zijn zuster het had 
kunnen horen durfde hij zijn stem niet te verheffen.  
 ‘Gregor,’ zei zijn vader nu uit de zijkamer links, ‘de 
procuratiehouder is er om te informeren waarom je niet 
met de vroege trein vertrokken bent. We weten niet wat 
we moeten zeggen. Hij wil je overigens ook persoonlijk 
spreken. Dus doe alsjeblieft de deur open. Hij zal wel zo 
goed zijn om niet naar de rommel in de kamer te kijken. 
‘Goedemorgen, meneer Samsa!’ onderbrak de procuratie-
houder hem. ‘Hij is niet lekker,’ zei zijn moeder tegen de 
procuratiehouder, terwijl zijn vader nog bij de deur stond 
te praten: ‘Hij is echt niet lekker, meneer de procuratie-
houder. Waarom zou Gregor anders een trein missen? Die 
jongen denkt nergens anders aan dan aan de zaak. Ik er-
ger me er bijna aan dat hij ’s avonds nooit uitgaat; hij is nu 
toch acht dagen in de stad, maar elke avond is hij thuis. 
Dan zit hij bij ons aan tafel stilletjes de krant te lezen of het 
spoorboekje te bestuderen. Het is voor hem al verstrooiing 
wanneer hij aan het figuurzagen is. Hij heeft bijvoorbeeld 
in twee, drie avonden tijd een lijstje gesneden; u zult ver-
baasd staan hoe mooi het is; het hangt in de kamer; u ziet 
het straks wel, als Gregor opendoet. Ik ben trouwens blij 
dat u er bent, meneer de procuratiehouder; wij alleen had-
den Gregor niet zover gekregen dat hij de deur opendeed; 
hij is zo koppig en hij is vast niet lekker, al zei hij vanoch-
tend van wel.’ ‘Ik kom zo,’ zei Gregor langzaam en be-
daard en verroerde zich niet, om geen woord van het ge-
sprek te missen. ‘Anders kan ik het ook niet verklaren, 



mevrouw,’ zei de procuratiehouder, ‘hopelijk is het niets 
ernstigs. Al moet ik aan de andere kant ook zeggen dat wij 
zakenmensen – helaas of gelukkig, wat u wilt – ons er om 
zakelijke redenen heel vaak gewoon overheen moeten zet-
ten, als we ons eens niet zo lekker voelen.’ ‘Dus meneer de 
procuratiehouder kan binnenkomen?’ vroeg zijn ongedul-
dige vader, terwijl hij weer op de deur klopte. ‘Nee,’ zei 
Gregor. In de zijkamer links viel een pijnlijke stilte en in 
de zijkamer rechts begon zijn zuster te snikken.  
 Waarom ging zijn zuster niet naar de anderen? Ze was 
waarschijnlijk nu pas opgestaan en zich nog niet gaan aan-
kleden. Maar waarom huilde ze dan? Omdat hij niet op-
stond en de procuratiehouder niet binnenliet, omdat hij 
gevaar liep zijn baan kwijt te raken en omdat de baas zijn 
ouders dan weer zou achtervolgen met de oude eisen? Dat 
waren voorlopig waarschijnlijk onnodige zorgen. Gregor 
was nog hier en dacht er absoluut niet aan om bij zijn fa-
milie weg te gaan. Op het ogenblik lag hij wel op het tapijt 
en niemand die zijn toestand kende, zou serieus van hem 
verwachten dat hij de procuratiehouder binnenliet. Maar 
om die kleine onbeleefdheid, waarvoor later makkelijk 
een passend excuus te vinden zou zijn, kon Gregor toch 
niet meteen ontslagen worden. En Gregor had het idee dat 
het veel verstandiger was hem nu met rust te laten dan 
hem met huilen en aandringen te storen. Maar het was 
juist de onzekerheid die de anderen benauwde en een ex-
cuus was voor hun gedrag.  
 ‘Meneer Samsa!’ riep de procuratiehouder nu met stem-
verheffing, ‘wat is er toch aan de hand? U sluit zich op in 
uw kamer, antwoordt alleen maar met ja en nee, u maakt 
het uw ouders onnodig moeilijk en u verzuimt – maar dit 
terzijde – uw zakelijke plichten eigenlijk op een ongehoor-
de manier. Ik spreek hier namens uw ouders en uw baas 
en vraag u dringend een ogenblikkelijke en duidelijke uit-
leg. Ik sta stomverbaasd. Ik dacht u te kennen als een rus-
tig en verstandig man en nu begint u opeens raar te doen. 
De baas kwam vanochtend wel met een mogelijke verkla-



ring voor uw verzuim – namelijk het incasso dat u sinds 
kort is toevertrouwd – maar ik verzekerde hem bijna op 
mijn erewoord dat die verklaring niet kon kloppen. Maar 
nu zie ik hier uw onbegrijpelijke koppigheid en heb echt 
geen zin meer om ook maar enige moeite voor u te doen. 
En u hebt echt geen vaste betrekking. Ik was oorspronke-
lijk van plan u dat allemaal onder vier ogen te zeggen, 
maar omdat ik hier door u mijn tijd sta te verdoen, weet ik 
niet waarom uw ouders het ook niet zouden mogen ho-
ren. Uw prestaties zijn de laatste tijd heel onbevredigend 
geweest; het is nu niet het seizoen voor bijzonder goede 
zaken, dat erkennen we wel, maar een seizoen zonder za-
ken bestaat niet, meneer Samsa, dat mag niet bestaan.’  
 ‘Maar meneer de procuratiehouder!’ riep Gregor buiten 
zichzelf, terwijl hij in zijn opwinding alle andere dingen 
vergat, ‘ik doe meteen, ogenblikkelijk open. Ik voelde me 
niet zo lekker, ik was duizelig en daardoor kon ik niet op-
staan. Ik lig nog steeds in bed. Maar nu voel ik me weer 
prima. Ik kom net mijn bed uit. Nog heel even geduld! 
Het gaat nog niet zo goed als ik dacht. Maar ik voel me al 
beter. Wat kan een mens daar opeens last van krijgen! Gis-
teravond voelde ik me nog prima, dat weten mijn ouders 
wel, liever gezegd: gisteravond voelde ik het al een beetje 
aankomen. Dat hadden ze toch aan me moeten zien. 
Waarom heb ik het op de zaak niet gezegd? Maar je denkt 
nu eenmaal altijd dat je er zonder thuisblijven wel over-
heen komt. Meneer de procuratiehouder, houdt u een 
beetje rekening met mijn ouders! Voor alle verwijten die u 
me nu maakt is geen reden; daar hebben ze ook geen 
woord over gezegd. U hebt de laatste orders die ik ge-
stuurd heb, misschien niet gelezen. Trouwens: ik neem 
nog de trein van acht uur en die paar uur rust hebben me 
goedgedaan. Laat u niet ophouden, meneer de procuratie-
houder; ik ben straks zelf op de zaak en weest u zo goed 
om dat te zeggen, met de complimenten aan de baas!’  
 En terwijl Gregor dit allemaal haastig uitstootte en nau-
welijks wist wat hij zei, was hij gemakkelijk, waarschijnlijk 



al door de in bed opgedane oefening, de kast genaderd en 
probeerde zich daar nu aan op te trekken. Hij wilde echt 
de deur opendoen, zich echt laten zien en met de procura-
tiehouder praten; hij wilde graag horen wat de anderen, 
die nu zo naar hem verlangden, bij zijn aanblik zouden 
zeggen. Zouden ze schrikken, dan droeg Gregor geen ver-
antwoordelijkheid meer en kon gerust zijn. Maar zouden 
ze alles rustig accepteren, dan had hij ook geen reden om 
zich op te winden en kon, als hij zich haastte, echt wel om 
acht uur op het station zijn. Eerst gleed hij nu een paar 
keer van de gladde kast af, maar ten slotte maakte hij een 
laatste zwaai en stond rechtop; op de pijn in zijn onderlijf 
lette hij helemaal niet meer, hoe brandend die ook was. 
Nu liet hij zich vallen tegen de rugleuning van een stoel 
dicht bij hem, aan de randen waarvan hij zich met zijn 
pootjes vasthield. Daarmee had hij ook zijn zelfbeheersing 
terug en zweeg, want nu kon hij de procuratiehouder ho-
ren.  
 ‘Hebt u er ook maar één woord van begrepen?’ vroeg 
de procuratiehouder aan zijn ouders, ‘hij houdt ons vast 
en zeker voor de gek!’ ‘In godsnaam!’ riep zijn moeder al 
in tranen, ‘hij is misschien ernstig ziek en wij kwellen 
hem! Grete! Grete!’ schreeuwde ze daarna. ‘Ja, moeder?’ 
riep zijn zuster van de andere kant. Ze hadden contact via 
Gregors kamer. ‘Je moet onmiddellijk naar de dokter! Gre-
gor is ziek! Gauw naar de dokter! Heb je Gregor nu horen 
praten?’ ‘Dat klonk als een dier,’ zei de procuratiehouder 
opvallend zacht tegenover het geschreeuw van Gregors 
moeder. ‘Anna! Anna!’ riep zijn vader door de hal naar de 
keuken, tewijl hij in zijn handen klapte, ‘meteen een slo-
tenmaker halen!’ En de twee meisjes renden al met ruisen-
de rokken door de hal – hoe had zijn zuster zich zo snel 
aangekleed? – en trokken de voordeur open. Hij hoorde 
de deuren helemaal niet dichtslaan; ze hadden die zeker 
opengelaten, zoals vaak gebeurde in huizen waar een 
groot ongeluk gebeurd was.  



 Maar Gregor was veel rustiger geworden. Ze verston-
den zijn woorden weliswaar niet meer, al vond hij ze dui-
delijk genoeg, duidelijker dan eerst, misschien doordat 
zijn oren eraan gewend waren. Maar toch dachten ze nu 
dat hij niet helemaal in orde was en waren bereid hem te 
helpen. Het vertrouwen en de zekerheid waarmee de eer-
ste maatregelen getroffen waren, deden hem goed. Hij 
had het gevoel dat hij weer bij de mensen hoorde en ver-
wachtte van beiden, de dokter en de slotenmaker, zonder 
tussen hen eigenlijk een duidelijk verschil te maken, ge-
weldige en verrassende prestaties. Om voor de komende 
beslissende besprekingen een zo duidelijk mogelijke stem 
te krijgen, hoestte hij even door, terwijl hij wel zijn best 
deed om dat heel gedempt te doen, omdat ook dat geluid 
misschien al anders klonk dan menselijk gehoest, waar hij 
zelf niet meer over durfde te oordelen. In de zijkamer was 
het intussen heel stil geworden. Misschien zaten zijn ou-
ders met de procuratiehouder aan tafel te fluisteren of 
misschien stonden ze allemaal aan de deur te luisteren.  
 Gregor schoof langzaam met de stoel naar de deur, liet 
hem daar los, liet zich tegen de deur vallen en hield zich 
daaraan overeind – de ballen van zijn pootjes kleefden een 
beetje – en rustte daar even uit van de inspanning. Maar 
daarna maakte hij aanstalten om met zijn bek de sleutel in 
het slot om te draaien. Hij leek jammer genoeg geen echte 
tanden te hebben – waarmee moest hij de sleutel dan pak-
ken? – maar zijn kaken waren wel heel sterk; daarmee 
kreeg hij de sleutel ook echt in beweging en hij lette er niet 
op dat hij zonder twijfel iets beschadigde, want er kwam 
een bruine vloeistof uit zijn bek, die over de sleutel droop 
en op de grond drupte. ‘Luister eens,’ zei de procuratie-
houder in de zijkamer, ‘hij draait de sleutel om.’ Dat gaf 
Gregor veel moed, maar ze hadden hem allemaal toe moe-
ten roepen, ook zijn vader en zijn moeder, ‘Kom op, Gre-
gor!’ hadden ze moeten roepen, ‘zet hem op met het slot!’ 
En met het idee dat iedereen zijn pogingen met spanning 
volgde, beet hij uit alle macht en als een bezetene in de 



sleutel. Naargelang het draaien van de sleutel vorderde, 
danste hij rond het slot, hield zich nu alleen nog met zijn 
bek rechtop en zo nodig ging hij aan de sleutel hangen of 
duwde hem weer omlaag met heel zijn lichaamsgewicht. 
De lichtere klank van het eindelijk openspringende slot 
maakte Gregor letterlijk wakker. Herademend zei hij: ‘Ik 
had de slotenmaker dus niet nodig’ en legde zijn kop op 
de klink om de deur helemaal open te doen.  
 Doordat hij de deur op die manier open moest doen, 
stond die eigenlijk al heel ver open, terwijl hijzelf nog niet 
te zien was. Hij moest eerst langzaam om de ene helft van 
de vleugeldeur heen draaien, en wel heel voorzichtig, wil-
de hij niet voor zijn binnenkomst in de kamer onbeholpen 
op zijn rug vallen. Hij was nog met die moeilijke bewe-
ging bezig en had geen tijd om op andere dingen te letten, 
toen hij de procuratiehouder al een luid ‘O!’ uit hoorde 
stoten – het klonk als windgeruis – en nu zag hij ook hoe 
de procuratiehouder, die het dichtste bij de deur zat, zijn 
hand voor zijn open mond sloeg en langzaam terugdeins-
de, alsof hij verdreven werd door een onzichtbare, besten-
dige kracht. Zijn moeder – ze stond hier ondanks de aan-
wezigheid van de procuratiehouder nog met haar losse, 
hoog overeindstaande haar van de nacht – keek eerst met 
gevouwen handen naar zijn vader, liep daarna twee pas-
sen naar Gregor en viel temidden van de zich rondom 
haar uitspreidende rokken neer, met haar gezicht totaal 
onvindbaar op haar borst gezakt. Zijn vader balde met een 
vijandige uitdrukking zijn vuist, alsof hij Gregor in zijn 
kamer terug wilde stoten, keek vervolgens onzeker de 
huiskamer rond, hield daarna zijn handen voor zijn ogen 
en huilde dat zijn brede borst ervan schudde.  
 Gregor ging nu helemaal niet de kamer in, maar leunde 
vanbinnen tegen de vergrendelde deurhelft, zodat zijn lijf 
maar half te zien was met daarboven zijn opzijgebogen 
kop, waarmee hij naar de anderen loerde. Het was intus-
sen veel lichter geworden; heel duidelijk was aan de over-
kant van de straat een stuk te zien van het tegenoverlig-



gende, eindeloze, donkergrijze gebouw – het was een zie-
kenhuis – met de rijen ramen die een scherpe onderbre-
king vormden van de gevel; het regende nog, maar alleen 
dikke en echt ook apart op de grond gegooide druppels. 
Er stonden nog heel wat ontbijtspullen op tafel, want voor 
zijn vader was het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de 
dag, waar hij lezend in verschillende kranten urenlang 
over deed. Aan de muur recht tegenover hem hing een fo-
to van Gregor uit zijn diensttijd, waarop hij als luitenant 
met zijn hand aan zijn degen, zorgeloos glimlachend res-
pect afdwong voor zijn houding en uniform. De deur naar 
de hal stond open en doordat ook de voordeur openstond, 
kon hij naar buiten kijken en naar het begin van de trap 
naar beneden.  
 ‘Nou,’ zei Gregor en hij besefte dat hij de enige was die 
kalm was gebleven, ‘ik zal me meteen aankleden, de col-
lectie bij elkaar pakken en vertrekken. Mag ik? Mag ik van 
jullie vertrekken? Nu, meneer de procuratiehouder, u ziet 
dat ik niet koppig ben en graag werk; reizen is moeilijk, 
maar zonder reizen zou ik niet kunnen leven. Waar gaat u 
naartoe, meneer de procuratiehouder? Naar de zaak? Ja? 
Wilt u naar waarheid vertellen wat er allemaal gebeurd is? 
Ik kan op het ogenblik misschien niet werken, maar dan is 
dit het juiste moment om terug te denken aan mijn vroe-
gere prestaties en te beseffen dat ik later, als de hindernis-
sen uit de weg geruimd zijn, vast en zeker des te ijveriger 
en geconcentreerder zal werken. Ik ben de baas immers 
heel dankbaar, dat weet u best. Aan de andere kant heb ik 
de zorg voor mijn ouders en mijn zuster. Ik zit in het 
nauw, maar ik zorg ook wel dat ik er weer uit kom. Maar 
maakt u het me niet moeilijker dan nodig. Blijf op de zaak 
aan mijn kant staan! De mensen houden niet van verte-
genwoordigers, ik weet het. Ze denken dat die een smak 
geld verdienen en een luizenleventje hebben. De mensen 
hebben gewoon geen bijzondere reden om goed over dat 
vooroordeel na te denken. Maar u, meneer de procuratie-
houder, u hebt meer overzicht over de situatie dan de rest 



van het personeel en als ik eerlijk moet zijn zelfs meer 
overzicht dan de baas zelf, die zich als ondernemer mak-
kelijk laat verleiden tot een negatief oordeel over een 
werknemer. U weet ook best dat een vertegenwoordiger, 
die bijna het hele jaar niet op de zaak komt, makkelijk het 
slachtoffer kan worden van roddel, incidenten en onge-
gronde klachten, waartegen hij zich onmogelijk kan ver-
dedigen, omdat hij er meestal helemaal niets van hoort en 
alleen wanneer hij doodmoe terugkomt van een reis, thuis 
aan den lijve de ernstige gevolgen ondervindt, waarvan 
de oorzaken niet meer te achterhalen zijn. Meneer de pro-
curatiehouder, gaat u niet weg zonder dat u iets gezegd 
heb waaraan ik zie dat u me tenminste een heel klein beet-
je gelijkgeeft!’  
 Maar de procuratiehouder had zich al bij Gregors eerste 
woorden omgedraaid en alleen over zijn schokkende 
schouders keek hij met opgetrokken lippen achterom naar 
Gregor. En terwijl Gregor aan het woord was, stond hij 
geen moment stil, maar ging zonder Gregor uit het oog te 
verliezen naar de deur, maar heel geleidelijk, alsof er een 
geheim verbod bestond op het verlaten van de kamer. Hij 
was al in de hal, en te oordelen naar de plotselinge bewe-
ging waarmee hij ten slotte zijn voet uit de huiskamer 
trok, had je kunnen denken dat hij juist zijn zool verbrand 
had. Maar in de hal stak hij zijn rechterhand ver voor zich 
uit naar de trap, alsof daar een werkelijk bovenaardse ver-
lossing wachtte.  
 Gregor zag in dat hij de procuratiehouder in deze stem-
ming in geen geval weg mocht laten gaan, wilde zijn be-
trekking bij de zaak niet ernstig in gevaar komen. Zijn ou-
ders begrepen dat allemaal niet zo goed; die waren al die 
jaren gaan denken dat Gregor bij deze zaak zijn hele leven 
onderdak was, en met hun huidige zorgen hadden ze het 
bovendien zo druk, dat er bij hen geen sprake meer was 
van een vooruitziende blik. Maar Gregor keek wel voor-
uit. De procuratiehouder moest vastgehouden, gerustge-
steld, overtuigd en ten slotte gewonnen worden; de toe-



komst van Gregor en zijn familie hing er immers vanaf! 
Was zijn zuster er maar! Zij was slim, ze had al gehuild, 
toen Gregor nog rustig op zijn rug lag. En de procuratie-
houder, die vrouwenman, had zich vast wel door haar la-
ten leiden; zij had dan de voordeur dichtgedaan en zijn 
schrik eruitgepraat in de hal. Maar zijn zuster was er nu 
eenmaal niet en Gregor moest zelf handelen. En zonder te 
bedenken dat hij zijn huidige mogelijkheden om te bewe-
gen nog helemaal niet kende, en zonder te bedenken dat 
ze zijn manier van praten misschien of waarschijnlijk weer 
niet verstonden, ging hij weg bij de vleugeldeur, schoof 
door de opening en wilde naar de procuratiehouder gaan, 
die zich al belachelijk met beide handen vasthield aan de 
balustrade voor de deur, maar terwijl Gregor houvast 
zocht, kwam hij met een kleine schreeuw meteen weer op 
zijn vele pootjes terecht. Nauwelijks was dat gebeurd of 
hij voelde voor het eerst vanochtend een lichamelijk wel-
behagen; zijn pootjes hadden vaste grond onder zich, ze 
gehoorzaamden volkomen, zoals hij tot zijn blijdschap 
merkte; ze wilden hem zelfs dragen waarheen hij wilde en 
hij dacht al dat het leed straks definitief geleden zou zijn. 
Maar op het moment dat hij schommelend van ingehou-
den beweging, helemaal niet zover van zijn moeder af, 
recht voor haar op de grond lag, sprong zij, terwijl ze toch 
volkomen in zichzelf verdiept leek, ineens op met haar ar-
men wijduitgestrekt en haar vingers gespreid en riep: 
‘Help! In godsnaam, help!’ Ze hield haar hoofd gebogen, 
alsof ze Gregor beter wilde zien, maar rende als een kip 
zonder kop achteruit; ze vergat dat achter haar de gedekte 
tafel stond, ging daar aangekomen er haastig op zitten, 
alsof ze verstrooid was, en leek helemaal niet te merken 
dat naast haar uit de omgevallen grote kan de koffie rijke-
lijk op het tapijt stroomde.  
 ‘Moeder, moeder,’ zei Georg zacht, terwijl hij naar haar 
opkeek. De procuratiehouder was hij even helemaal ver-
geten; daarentegen kon hij het niet laten om bij de aanblik 
van de stromende koffie herhaaldelijk met zijn kaken in 



de lucht te happen. Daardoor gaf zijn moeder weer een 
schreeuw, vluchtte weg van de tafel en viel zijn vader, die 
haar tegemoetrende, in de armen. Maar Gregor had nu 
geen tijd voor zijn ouders: de procuratiehouder was al op 
de trap en keek met zijn kin op de leuning nog een laatste 
keer achterom. Gregor nam een aanloop om er zeker van 
te zijn dat hij hem in kon halen; de procuratiehouder voel-
de waarschijnlijk iets aankomen, want hij maakte een 
sprong over een paar treden tegelijk en verdween; ‘Hoe!’ 
schreeuwde hij nog en dat galmde door het hele trappen-
huis. Jammer genoeg leek nu ook zijn vader, die zich nog 
vrij rustig had gehouden, door die vlucht van de procura-
tiehouder helemaal in de war te zijn, want in plaats van de 
procuratiehouder achterna te gaan of Gregor in de achter-
volging op zijn minst niet te hinderen greep hij met zijn 
rechterhand de stok van de procuratiehouder, die de man 
met zijn hoed en overjas op een stoel had achtergelaten, 
pakte met zijn linkerhand een grote krant van tafel en be-
gon Gregor voetstampend en zwaaiend met de stok en de 
krant zijn kamer weer in te krijgen. Geen smeekbede van 
Gregor hielp, geen smeekbede werd ook begrepen, al 
draaide hij nog zo deemoedig met zijn kop; zijn vader 
stampte des te harder. Verderop had zijn moeder ondanks 
het koele weer een raam opengeduwd en terwijl ze naar 
buiten leunde, drukte ze haar gezicht ver uit het raam in 
haar handen. Tussen de straat en het trappenhuis begon 
het hard te tochten, de gordijnen vlogen op, de kranten op 
tafel ritselden en losse bladen waaiden over de vloer. On-
verbiddelijk kwam zijn vader opzetten, terwijl hij als een 
wilde sissende geluiden uitstootte. Maar Gregor had nu 
nog helemaal geen ervaring met achteruitlopen en het 
ging echt heel langzaam. Als Gregor zich maar had kun-
nen omdraaien, was hij meteen in zijn kamer geweest, 
maar hij was bang om zijn vader door het tijdrovende ke-
ren ongeduldig te maken en elk moment dreigde er nog 
een dodelijke klap van de stok in zijn vaders hand op zijn 
rug of op zijn kop. Maar uiteindelijk bleef Gregor niets an-



ders over, want hij merkte met ontzetting dat hij achteruit-
lopend niet eens koers kon houden, en daarom begon hij, 
telkens angstig opzijkijkend naar zijn vader, zo snel moge-
lijk, maar in werkelijkheid toch maar heel langzaam te ke-
ren. Misschien merkte zijn vader dat hij van goede wil 
was, want hij stoorde hem niet, maar dirigeerde zelfs nu 
en dan van verre de draaibeweging met de punt van zijn 
stok. Alleen: was dat onverdraaglijke sissen van zijn vader 
er maar niet! Gregor werd er helemaal dol van. Hij was al 
bijna helemaal omgekeerd, toen hij zich, de hele tijd naar 
dat sissen luisterend, zelfs vergiste en weer een stuk te-
rugdraaide. Maar toen hij gelukkig eindelijk met zijn kop 
voor de deuropening stond, bleek zijn lijf te breed om er 
zomaar doorheen te kunnen. Zijn vader kwam in zijn hui-
dige toestand ook helemaal niet op het idee om de andere 
vleugeldeur open te doen en voor Gregor een opening te 
maken die ruim genoeg was. Zijn idee-fixe was alleen 
maar dat Gregor zo gauw mogelijk zijn kamer in moest. 
Nooit zou hij ook de omstandige voorbereidingen hebben 
toegestaan die Gregor nodig had om overeind te komen 
en misschien op die manier de deur door te komen. Hij 
dreef eerder, alsof er geen hindernis was, Gregor met veel 
lawaai voor zich uit; het klonk achter Gregor al niet meer 
als de stem van één enkele vader; nu was het echt geen 
grapje meer en Gregor drong zichzelf met alle geweld de 
deur door. De ene kant van zijn lijf kwam omhoog, hij lag 
scheef in de deuropening, zijn ene zij was helemaal kapot-
geschaafd, aan de witte deur bleven lelijke vlekken achter 
en al gauw zat hij vast en had zich in zijn eentje niet meer 
kunnen verroeren; aan de ene kant hingen zijn pootjes be-
vend in de lucht, terwijl die aan de andere kant pijnlijk te-
gen de grond werden gedrukt – toen gaf zijn vader hem 
van achteren een werkelijk verlossende harde duw en hij 
vloog hevig bloedend ver zijn kamer in. De deur werd nog 
met de stok dichtgeslagen en toen was het eindelijk stil.  
  



II 
 
Pas in de avondschemering ontwaakte Gregor uit zijn die-
pe slaap, die wel bewusteloosheid leek. Hij zou ook zon-
der storing niet veel later wakker zijn geworden, want hij 
voelde zich genoeg uitgerust en uitgeslapen, maar toch 
had hij het idee of hij gewekt was door een vluchtige pas 
en een voorzichtig dichtgaan van de deur naar de hal. Het 
schijnsel van de elektrische straatlantaarns lag hier en 
daar bleek op het plafond van de kamer en op de hogere 
gedeelten van de meubels, maar beneden bij Gregor was 
het duister. Langzaam schoof hij, nog onhandig tastend 
met zijn voelsprieten, die hij nu pas leerde waarderen, 
naar de deur om te zien wat daar gebeurd was. Zijn lin-
kerzij leek één lang, onaangenaam trekkend litteken en hij 
moest op zijn twee rijen poten echt hinken. Eén pootje was 
in de loop van de gebeurtenissen ’s ochtends overigens 
zwaargewond geraakt – het was bijna een wonder dat er 
maar één gewond was – en sleepte er levenloos achteraan.  
 Pas bij de deur merkte hij wat hem daar eigenlijk naar-
toe had gelokt: het was de geur van iets eetbaars geweest. 
Want daar stond een schaaltje melk, waarin stukjes witte-
brood dreven. Hij had bijna gelachen van blijdschap, want 
hij had nog meer honger dan vanmorgen en meteen stak 
hij zijn kop bijna tot over zijn ogen in de melk. Maar al 
gauw trok hij zijn kop teleurgesteld weer terug, niet alleen 
omdat het eten hem door zijn pijnlijke linkerzij problemen 
bezorgde – en hij kon alleen eten, als zijn hele lichaam 
snuivend meewerkte – maar bovendien smaakte de melk, 
die anders zijn lievelingsdrank was en die zijn zuster 
daarom vast en zeker voor hem neergezet had, hem hele-
maal niet; hij keerde zich bijna walgend van het schaaltje 
af en kroop terug naar het midden van de kamer.  
 In de huiskamer was, zoals Gregor door de kier van de 
deur zag, het gas aangestoken, maar terwijl zijn vader an-
ders op dit uur van de dag zijn middagkrant met stemver-
heffing voorlas aan zijn moeder en soms ook aan zijn zus-



ter, was er nu geen geluid te horen. Misschien was dat 
voorlezen, waarover zijn zuster hem altijd verteld en ge-
schreven had, er de laatste tijd helemaal uit geraakt. Maar 
ook rondom was het zo stil, al was het huis beslist niet 
leeg. ‘Wat leidt de familie toch een stil leven,’ zei Gregor 
tegen zichzelf en terwijl hij strak voor zich uit in het duis-
ter keek, was hij heel trots dat hij zijn ouders en zijn zuster 
zo’n leven in zo’n mooie woning had kunnen bezorgen. 
Maar wat als nu aan alle rust, alle welstand en alle tevre-
denheid een verschrikkelijk eind zou komen? Om zich 
niet in zulke gedachten te verliezen, zette Gregor zich lie-
ver in beweging en kroop in de kamer heen en weer.  
 Eén keer tijdens de lange avond werd de ene vleugel-
deur en één keer de andere op een kier geopend en snel 
weer gesloten; waarschijnlijk had iemand de behoefte om 
binnen te komen, maar ook weer te veel bedenkingen. 
Gregor bleef nu vlak bij de deur naar de huiskamer staan, 
vastbesloten om de aarzelende bezoeker toch op de een of 
andere manier binnen te halen of toch op zijn minst te we-
ten te komen wie het was, maar nu ging de deur niet meer 
open en Gregor wachtte tevergeefs. Vanmorgen, toen de 
deuren op slot waren, wilden ze allemaal binnenkomen, 
maar nu hij de ene deur geopend had en de andere over-
dag blijkbaar geopend waren, kwam er niemand meer en 
de sleutels zaten nu ook aan de buitenkant.  
 Pas diep in de nacht ging het licht in de huiskamer uit 
en nu was gemakkelijk vast te stellen dat zijn ouders en 
zijn zuster zolang wakker gebleven waren, want zoals 
goed te horen was, liepen ze nu alledrie op hun tenen de 
kamer uit. Nu kwam er tot de ochtend vast en zeker nie-
mand meer bij Gregor binnen; hij had dus veel tijd om on-
gestoord te bedenken hoe hij zijn leven nu nieuw moest 
organiseren. Maar de hoge, vrije kamer, waarin hij nood-
gewongen plat op de grond lag, maakte hem bang, zonder 
dat hij de oorzaak kon ontdekken, want het was de kamer 
waar hij al vijf jaar woonde – en met een halfonbewuste 
draai en niet zonder enige schaamte kroop hij gauw onder 



de canapé, waar hij zich, ook al drukte die een beetje op 
zijn rug en ook al kon hij zijn hoofd niet meer ophouden, 
meteen heel behaaglijk voelde en het alleen jammer vond 
dat zijn lijf te breed was om helemaal onder de canapé te 
passen.  
 Daar bleef hij de hele nacht, die hij gedeeltelijk door-
bracht in een lichte slaap, waaruit hij door de honger tel-
kens weer opschrok, maar gedeeltelijk ook in zorgen en 
vage hoop, die echter allemaal tot de conclusie leidden dat 
hij zich voorlopig rustig moest houden en door geduld en 
veel consideratie met de familie de onaangenaamheden 
verdraaglijk moest maken die hij in zijn huidige toestand 
nu eenmaal moest veroorzaken.  
 Al vroeg in de morgen, het was nog bijna nacht, had 
Gregor gelegenheid de kracht van zijn pasgenomen be-
sluiten te beproeven, want vanuit de hal deed zijn zuster, 
die bijna helemaal aangekleed was, de deur open om ge-
spannen naar binnen te kijken. Ze vond hem niet meteen, 
maar toen ze hem onder de canapé ontdekte – God, hij 
moest toch ergens zijn, hij had toch niet weg kunnen vlie-
gen – schrok ze zo dat ze zonder zich te kunnen beheersen 
de deur van buiten weer dichtsloeg. Maar alsof ze spijt 
had van haar gedrag, deed ze de deur meteen weer open 
en stapte als bij een ernstig zieke of zelfs bij een vreemde 
op haar tenen naar binnen. Gregor had zijn kop tot aan de 
rand van de canapé vooruitgeschoven en keek naar haar. 
Zou ze wel merken dat hij de melk had laten staan en dat 
beslist niet door een gebrek aan honger, en zou ze ander 
eten brengen, dat beter bij hem paste? Deed ze dat niet uit 
zichzelf, dan verhongerde hij nog liever dan haar daarop 
te wijzen, al had hij eigenlijk een enorme behoefte om on-
der de canapé uit te komen, zich aan de voeten van zijn 
zuster te werpen en haar om goed eten te smeken. Maar 
zijn zuster zag meteen verwonderd het nog volle schaaltje, 
waaruit rondom maar een beetje melk gemorst was; ze 
pakte het meteen op, wel niet met blote handen, maar met 
een lap, en haalde het weg. Gregor was uiterst benieuwd 



wat ze in plaats daarvan zou brengen en hij had daar al-
lerlei ideeën over. Maar nooit had hij kunnen raden wat 
zijn zuster in haar goedheid werkelijk deed. Ze bracht om 
zijn smaak te testen een heel assortiment, helemaal uitge-
spreid op een oude krant. Er was oude, halfverrotte 
groente, botjes van het avondeten, waar gestolde witte 
saus omheen zat, een paar rozijnen en amandelen, een 
kaas die Gregor twee dagen geleden ongenietbaar had ge-
noemd, een droge boterham, een met boter besmeerde bo-
terham en een met boter besmeerde en gezouten boter-
ham. Bovendien zette ze daarbij nog het waarschijnlijk 
eens en voor altijd voor Gregor bestemde schaaltje neer, 
waarin ze water had gegoten. En uit fijngevoeligheid, om-
dat ze wist dat Gregor in haar bijzijn niet zou eten, ging ze 
heel gauw weg en deed zelfs de deur op slot om Gregor te 
laten merken dat hij het zich zo gemakkelijk kon maken 
als hij wilde. Gregors pootjes trippelden op weg naar het 
eten. Zijn wonden moesten overigens ook al helemaal ge-
heeld zijn; hij voelde geen hinder meer, hij was verbaasd 
en bedacht hoe hij meer dan een maand geleden met het 
mes een beetje in zijn vinger had gesneden en hoe die 
wond eergisteren nog pijn had gedaan. Zou ik nu minder 
fijngevoelig zijn? dacht hij, terwijl hij al begerig aan de 
kaas zoog, die hem direct en nadrukkelijk meer had aan-
getrokken dan alle andere etenswaren. Snel na elkaar en 
met tranende ogen van voldoening at hij de kaas, de 
groente en de saus; de verse etenswaren smaakten hem 
daarentegen niet, hij kon hun geur niet eens verdragen en 
sleepte zelfs de dingen die hij wilde eten een eindje verder 
weg. Hij was allang met alles klaar en lag alleen nog maar 
lui op dezelfde plek, toen zijn zuster om aan te geven dat 
hij zich terug moest trekken langzaam de sleutel omdraai-
de. Daar schrok hij meteen van, al sliep hij bijna, en hij 
kroop gauw weer onder de canapé. Maar het kostte hem 
veel zelfoverwinning om zelfs maar de korte tijd dat zijn 
zuster in de kamer was onder de canapé te blijven, want 
door het overvloedige eten was zijn lijf wat ronder gewor-



den en hij kon daar in de krappe ruimte nauwelijks adem-
halen. Onder kleine aanvallen van benauwdheid keek hij 
met enigszins uitpuilende ogen toe hoe zijn nietsvermoe-
dende zuster met een bezem niet alleen de resten bij el-
kaar veegde, maar zelfs ook de door Gregor helemaal niet 
aangeraakte etenswaren, alsof die ook niet bruikbaar meer 
waren, en hoe ze alles haastig in een emmer gooide die ze 
met een houten deksel sloot, waarna ze alles naar buiten 
bracht. Nauwelijks had ze zich omgedraaid of Gregor 
kwam al onder de canapé vandaan, rekte zich uit en blies 
zich op.  
 Op die manier kreeg Gregor nu elke dag zijn eten, één 
keer ’s morgens, wanneer zijn ouders en het dienstmeisje 
nog sliepen, en de tweede keer na het algemene middag-
eten, want dan deden zijn ouders ook nog een dutje en het 
dienstmeisje werd door zijn zuster met de een of andere 
boodschap weggestuurd. Zij wilden vast ook niet dat Gre-
gor verhongerde, maar misschien konden ze er niet tegen 
als ze meer van zijn eten merkten dan van horen zeggen 
en misschien wilde zijn zuster hen ook wat verdriet bespa-
ren, want ze leden inderdaad al genoeg.  
 Met welk excuus ze die eerste ochtend de dokter en de 
slotenmaker weer het huis uit gekregen hadden, kwam 
Gregor niet aan de weet, want doordat ze hem niet kon-
den verstaan, dacht niemand eraan, ook zijn zuster niet, 
dat hij de anderen wel kon verstaan en daardoor moest hij 
er, wanneer zijn zuster in zijn kamer was, genoegen mee 
nemen maar af en toe hun zuchten en aanroepingen van 
de heiligen te horen. Pas later, toen ze een beetje aan alles 
gewend was – van totale gewenning kon natuurlijk nooit 
sprake zijn – ving Gregor soms een opmerking op die 
vriendelijk bedoeld was of zo uitgelegd kon worden. ‘Wat 
heeft het hem vandaag gesmaakt!’ zei ze, als Gregor flink 
had zitten schransen, terwijl ze in het tegenovergestelde 
geval, dat langzamerhand steeds vaker voorkwam, altijd 
bijna treurig zei: ‘Nu heeft hij alles weer laten staan.’  



 Terwijl Gregor langs de directe weg geen nieuws te we-
ten kwam, hoorde hij veel uit de zijkamers, en als hij er-
gens stemmen hoorde, rende hij meteen naar de betref-
fende deur en drukte zich er met zijn hele lijf tegenaan. 
Vooral de eerste tijd was er geen gesprek dat niet op de 
een of andere manier, al was het ook in het geheim, over 
hem ging. Twee dagen lang waren er bij alle maaltijden 
beraadslagingen te horen over de vraag hoe ze zich nu 
moesten gedragen, maar ook tussen de maaltijden spra-
ken ze over hetzelfde onderwerp, want er waren altijd 
minstens twee familieleden thuis, omdat waarschijnlijk 
niemand alleen thuis wilde blijven en ze het huis toch in 
geen geval helemaal konden achterlaten. Ook had het 
dienstmeisje meteen de eerste dag – het was niet helemaal 
duidelijk wat en hoeveel ze van het voorgevallene wist – 
zijn moeder op haar knieën gesmeekt om haar op staande 
voet te ontslaan, en toen ze een kwartier later afscheid 
nam, bedankte ze in tranen voor het ontslag als voor de 
grootste weldaad die haar hier bewezen was en zwoer on-
gevraagd een dure eed om niemand ook maar iets te ver-
raden.  
 Nu moest zijn zuster samen met zijn moeder ook nog 
koken; overigens kostte dat niet veel moeite, want er werd 
bijna niets gegeten. Telkens weer hoorde Gregor hoe de 
een de ander vergeefs aanspoorde om te eten en geen an-
der antwoord kreeg dan ‘Dank je, ik heb genoeg’ of iets 
dergelijks. Gedronken werd er misschien ook niets. Meer 
dan eens vroeg zijn zuster zijn vader of hij bier wilde en 
bood vriendelijk aan het zelf te gaan halen, en als zijn va-
der zweeg, zei ze om elke bedenking weg te nemen dat ze 
ook de vrouw van de huismeester kon sturen, maar dan 
zei zijn vader ten slotte luid en duidelijk ‘Nee!’ en er werd 
niet meer over gesproken.  
 Al in de loop van de eerste dag gaf zijn vader zowel 
zijn moeder als ook zijn zuster een uiteenzetting over de 
hele financiële situatie en de vooruitzichten. Af en toe 
stond hij van tafel op om uit het kluisje dat hij vijf jaar ge-



leden had gered uit de ondergang van zijn zaak een of an-
der bewijsstuk of een of ander notitieboek te halen. Je 
hoorde hoe hij het ingewikkelde slot openmaakte en na 
het pakken van het gezochte weer sloot. Deze uitleg van 
zijn vader was ten dele het eerste verheugende wat Gre-
gor sinds zijn gevangenschap te horen kreeg. Hij had ge-
dacht dat zijn vader van die zaak helemaal niets had over-
gehouden, zijn vader had hem tenminste niets anders ver-
teld, en Gregor had er trouwens ook niet naar gevraagd. 
Het was toen Gregors enige zorg geweest alles in het werk 
te stellen om de familie het zakelijke ongeluk, dat iedereen 
volslagen hopeloos had achtergelaten, zo snel mogelijk te 
laten vergeten. En daarom was hij toen met heel veel en-
thousiasme aan het werk gegaan en bijna in één klap was 
hij van een kleine winkelbediende veranderd in een verte-
genwoordiger, die natuurlijk heel andere mogelijkheden 
had om geld te verdienen en wiens zakelijke successen in 
de vorm van provisie direct veranderden in contant geld, 
dat bij de verbaasde en verheugde familie thuis op tafel 
kon worden gelegd. Dat waren mooie tijden geweest en 
die waren, althans met die glans, nooit meer terugge-
keerd, al verdiende Gregor later zoveel geld dat hij de uit-
gaven van de hele familie kon bekostigen en dat ook deed. 
Ze waren er nu eenmaal aan gewend, zowel de familie als 
Gregor, ze namen het geld dankbaar aan en hij gaf het 
graag, maar van een bijzondere warmte was geen sprake 
meer. Alleen zijn zuster was toch aan Gregor gehecht ge-
bleven en het was zijn geheime plan om haar, omdat ze 
anders dan Gregor veel van muziek hield en ontroerend 
mooi viool kon spelen, volgend jaar, ondanks de hoge 
kosten die dat met zich mee zou brengen, naar het conser-
vatorium te laten gaan. Tijdens de korte perioden dat Gre-
gor in de stad verbleef, ging het in de gesprekken met zijn 
zuster over het conservatorium, maar altijd alleen als 
mooie droom, die onmogelijk te verwezenlijken was, en 
zijn ouders hoorden die onschuldige dingen niet eens 



graag, maar Gregor was het vast van plan en wilde het op 
kerstavond plechtig aankondigen.  
 Zulke in zijn huidige toestand volkomen nutteloze ge-
dachten gingen door zijn hoofd, terwijl hij daar rechtop te-
gen de deur geplakt stond te luisteren. Soms kon hij van 
algehele vermoeidheid niet eens meer luisteren en liet zijn 
kop onverschillig tegen de deur slaan, maar hield hem 
meteen weer recht, want zelfs het minste geluid dat hij 
daarmee had gemaakt was ernaast gehoord en had ieder-
een doen verstommen. ‘Wat hij nu weer doet,’ zei zijn va-
der even later, blijkbaar naar de deur gekeerd, en pas 
daarna werd het onderbroken gesprek geleidelijk weer 
voortgezet.  
 Gregor hoorde nu tot zijn tevredenheid – want zijn va-
der herhaalde zich in zijn uitleg altijd vaak, ten dele om-
dat hij zich zelf al lang niet meer met die dingen bezigge-
houden had en ten dele ook omdat zijn moeder de eerste 
keer niet meteen alles begreep – dat er ondanks al het on-
geluk nog een overigens klein vermogen over was, dat 
door de onaangeroerde rente in de tussentijd een beetje 
aangegroeid was. Maar bovendien was het geld dat Gre-
gor elke maand naar huis had gebracht – hij had maar een 
paar gulden voor zichzelf gehouden – niet helemaal opge-
bruikt en opgehoopt tot een klein kapitaaltje. Gregor knik-
te ijverig achter zijn deur, verheugd over die onverwachte 
voorzichtigheid en zuinigheid. Want eigenlijk had hij met 
dat overtollige geld de schuld van zijn vader aan zijn baas 
verder kunnen aflossen, en de dag waarop hij van die 
baan af had kunnen zijn was dan veel dichterbij geweest, 
maar zoals zijn vader het nu geregeld had, was het zonder 
twijfel beter.  
 Maar nu was dat geld lang niet toereikend om de fami-
lie bijvoorbeeld van de rente te laten leven; het was mis-
schien toereikend om de familie een of hoogstens twee 
jaar te onderhouden en meer was het niet. Het was dus 
maar een bedrag waar ze eigenlijk niet aan mochten ko-
men en dat voor noodgevallen gereserveerd moest wor-



den, terwijl het geld om van te leven verdiend moest wor-
den. Maar nu was zijn vader een wel gezonde, maar een 
oude man, die al vijf jaar niet gewerkt had en in elk geval 
niet veel aankon; hij was deze vijf jaar, die de eerste vrije 
tijd van zijn moeilijke en toch niet succesvolle leven wa-
ren, dikker en daardoor heel traag geworden. En moest er 
nu misschien geld verdiend worden door zijn moeder, die 
aan astma leed, voor wie een wandeling door het huis al 
inspannend was en die om de dag een hele dag met adem-
problemen doorbracht op de sofa bij het open raam? En 
moest er nu geld verdiend worden door zijn zuster, die 
met haar zeventien jaar nog een kind was en wie haar ma-
nier van leven tot nu toe zo gegund was, dat wil zeggen 
zich mooi kleden, uitslapen, meehelpen in het huishou-
den, meedoen aan een paar bescheiden pleziertjes en 
vooral vioolspelen? Als het gesprek op die noodzaak van 
geldverdienen kwam, deed Gregor altijd eerst de deur 
open en wierp zich op de koele, leren sofa naast de deur, 
want hij kreeg het heel warm van schaamte en verdriet.  
 Vaak lag hij daar de hele lange nacht, deed geen oog 
dicht en lag urenlang te woelen op het leer. Of hij schrok 
niet terug voor de grote moeite om een stoel naar het raam 
te schuiven, op de borstwering onder het raam te kruipen 
en steunend in de stoel tegen het raam te leunen, blijkbaar 
alleen met de een of andere herinnering aan de bevrijding 
die uit het raam kijken vroeger voor hem betekend had. 
Want in feite zag hij van dag tot dag ook dingen die niet 
zo ver weg waren steeds onduidelijker; het ziekenhuis aan 
de overkant, waarvan hij de al te frequente aanblik vroe-
ger had vervloekt, kreeg hij niet eens meer te zien en had 
hij niet zeker geweten dat hij in de stille, maar echt stadse 
Charlottenstraße woonde, dan had hij kunnen denken dat 
hij vanuit zijn raam in een woestijn keek, waar de grijze 
lucht en de grijze aarde zonder onderscheid in elkaar 
overliepen. Maar twee keer had zijn oplettende zuster 
hoeven zien dat de stoel bij het raam stond, of ze schoof 
de stoel elke keer dat ze de kamer opruimde weer precies 



zo naar het raam en liet van nu af aan zelfs het binnenste 
raam open.  

Had Gregor met zijn zuster kunnen praten en haar kun-
nen bedanken voor alles wat ze voor hem moest doen, 
dan had hij haar corvee beter kunnen verdragen; maar nu 
leed hij eronder. Zijn zuster probeerde het pijnlijke van al-
les wel zoveel mogelijk uit te wissen en hoe meer tijd er 
verstreek, hoe beter dat natuurlijk ging, maar ook Gregor 
doorzag alles mettertijd veel scherper. Haar binnenkomst 
was voor hem al een verschrikking. Nauwelijks was ze 
binnen of ze rende, zonder de tijd te nemen om de deuren 
dicht te doen, al zorgde ze verder iedereen de aanblik van 
Gregors kamer te besparen, recht naar het raam en trok 
het, alsof ze bijna stikte, met haastige handen open en 
bleef ook, al was het nog zo koud, even bij het raam staan 
om diep adem te halen. Met dat geren en lawaai liet ze 
Gregor elke dag twee keer schrikken; hij lag de hele tijd te 
bibberen onder de canapé en wist best dat ze hem dat vast 
en zeker graag bespaard had, als ze maar in een kamer 
waar Gregor was had kunnen zijn met het raam dicht.  
 Op een keer, waarschijnlijk al een maand na Gregors 
gedaanteverwisseling, toen er voor zijn zuster toch weinig 
reden meer was om over Gregors uiterlijk verbaasd te zijn, 
kwam ze wat vroeger dan anders en trof Gregor nog, ter-
wijl hij onbeweeglijk en echt om van te schrikken uit het 
raam stond te kijken. Het zou voor Gregor niet onver-
wacht geweest zijn, als ze niet binnengekomen was, om-
dat hij door zijn positie verhinderde dat ze direct het raam 
opendeed, maar ze kwam niet alleen niet binnen, ze deins-
de achteruit en deed de deur op slot; een vreemde had wel 
kunnen denken dat Gregor op de loer had gelegen en haar 
had willen bijten. Gregor verstopte zich natuurlijk meteen 
onder de canapé, maar hij moest tot ’s middags wachten 
voor zijn zuster terugkwam en ze leek veel onrustiger dan 
anders. Daaruit maakte hij op dat zijn aanblik voor haar 
nog steeds onverdraaglijk was en ook onverdraaglijk 
moest blijven, en dat ze waarschijnlijk veel moest over-



winnen om niet weg te rennen bij de aanblik van zelfs 
maar het kleine stukje van zijn lijf dat onder de canapé uit-
stak. Om haar ook die aanblik te besparen droeg hij op een 
dag op zijn rug – dat karwei kostte hem vier uur – het la-
ken naar de canapé en legde het zo neer dat hij nu hele-
maal bedekt was en dat zijn zuster hem zelfs wanneer ze 
bukte niet kon zien. Was dat laken volgens haar overbo-
dig geweest, dan had ze het weg kunnen halen, want het 
was toch duidelijk genoeg dat Gregor zich niet voor zijn 
plezier zo helemaal afzonderde, maar ze liet het laken lig-
gen waar het lag en Gregor dacht zelfs een dankbare blik 
op te vangen, toen hij het laken op een keer met zijn kop 
voorzichtig een beetje optilde om te zien wat zijn zuster 
van de nieuwe voorziening vond.  
 De eerste veertien dagen konden zijn ouders het niet 
opbrengen om bij hem binnen te komen en hij hoorde 
vaak dat ze het werk van zijn zuster momenteel erg waar-
deerden, terwijl ze zich tot nu toe vaak aan zijn zuster ge-
ergerd hadden, omdat ze haar een nogal nutteloos meisje 
vonden. Maar nu stonden ze allebei, zijn vader en zijn 
moeder, voor Gregors kamer te wachten, terwijl zijn zus-
ter daar opruimde, en nauwelijks kwam ze naar buiten of 
ze moest precies vertellen hoe het er in de kamer uitzag, 
wat Gregor gegeten had, hoe hij zich deze keer gedragen 
had en of er misschien een lichte verbetering te bespeuren 
was. Zijn moeder wilde Gregor overigens vrij vaak opzoe-
ken, maar zijn vader en zijn zuster hielden haar eerst te-
gen uit verstandelijke overwegingen, die Gregor heel op-
lettend aanhoorde en waar hij het volkomen mee eens 
was. Maar later moest ze met geweld tegenhouden wor-
den en als ze dan riep: ‘Laat me nou bij Gregor, hij is toch 
mijn ongelukkige zoon? Snappen jullie dan niet dat ik 
naar hem toe moet?’ dan dacht Gregor dat het misschien 
toch goed was als zijn moeder binnenkwam, niet elke dag 
natuurlijk, maar misschien één keer in de week; zij be-
greep alles immers veel beter dan zijn zuster, die ondanks 
al haar moed toch nog een kind was en eigenlijk misschien 



uit kinderlijke lichtzinnigheid zo’n zware taak op zich ge-
nomen had.  
 Gregors wens om zijn moeder te zien ging al gauw in 
vervulling. Overdag wilde Gregor zich alleen al uit consi-
deratie met zijn ouders niet voor het raam vertonen, maar 
kruipen kon hij op de paar vierkante meter van de vloer 
ook niet veel, rustig liggen vond hij ’s nachts ook al moei-
lijk, in eten had hij al gauw helemaal geen zin meer en 
daarom wende hij zich ter verstrooiing aan om kriskras 
over de muren en het plafond te kruipen. Vooral aan het 
plafond hing hij graag; het was heel anders dan op de 
vloer liggen: hij kon vrijer ademen, er ging een lichte vi-
bratie door zijn lijf, en in de bijna gelukkige verstrooid-
heid waarin Gregor zich daarboven bevond, kon het ge-
beuren dat hij tot zijn eigen verrassing losliet en op de 
grond kletterde. Maar nu had hij natuurlijk veel meer 
macht over zijn lijf dan vroeger en raakte zelfs door zo’n 
flinke val niet beschadigd. Zijn zuster merkte direct dat 
Gregor een nieuw spelletje voor zichzelf ontdekt had – hij 
liet bij het kruipen hier en daar immers ook sporen achter 
van zijn kleefstof – en toen zette ze het zich in haar hoofd 
om Gregor zoveel mogelijk kruipruimte te geven en de 
meubels die in de weg stonden, dus vooral de kast en het 
bureau, weg te halen. Maar nu was ze niet in staat dat al-
leen te doen; ze durfde haar vader niet om hulp te vragen 
en het dienstmeisje had haar vast en zeker niet geholpen, 
want dat meisje van een jaar of zestien hield het sinds het 
ontslag van de vroegere kokkin weliswaar dapper vol, 
maar had ook gevraagd of ze de keuken alsjeblieft de hele 
tijd op slot mocht houden en alleen op speciaal verzoek 
open hoefde te doen; daardoor bleef zijn zuster dus niets 
anders over dan in afwezigheid van haar vader een keer 
haar moeder te halen. Met kreten van blije opwinding 
kwam haar moeder ook, maar ze viel stil voor de deur 
naar Gregors kamer. Eerst keek zijn zuster natuurlijk of al-
les in de kamer in orde was; pas daarna liet ze haar moe-
der binnenkomen. Gregor had in alle haast het laken nog 



verder naar beneden en in plooien getrokken en het ge-
heel zag er echt uit als een toevallig over de canapé ge-
gooid laken. Gregor liet ook deze keer na om onder het la-
ken te spioneren; hij zag ervan af om zijn moeder deze 
keer te bekijken en was alleen maar blij dat ze nu toch ge-
komen was. ‘Kom maar, je ziet hem niet,’ zei zijn zuster en 
blijkbaar nam ze haar moeder bij de hand. Gregor hoorde 
nu hoe de twee zwakke vrouwen de altijd nog zware oude 
kast van zijn plaats schoven en hoe zijn zuster telkens het 
meeste werk voor haar rekening nam, zonder te luisteren 
naar de waarschuwingen van haar moeder, die bang was 
dat ze zich te veel zou inspannen. Het duurde heel lang. 
Na ongeveer een kwartier zei zijn moeder dat ze de kast 
toch beter konden laten staan, want ten eerste was hij te 
zwaar, ze zouden niet klaar zijn voor vader kwam en met 
de kast in het midden van de kamer alle wegen voor Gre-
gor versperren, en ten tweede was het immers helemaal 
niet zeker dat ze Gregor met het weghalen van de meu-
bels een plezier deden. Haar leek het tegendeel het geval; 
zij werd juist neerslachtig van de aanblik van de lege 
muur, en waarom zou Gregor ook niet dat gevoel hebben, 
omdat hij toch al lang gewend was aan de meubels en zich 
in de lege kamer dan ook eenzaam zou voelen. ‘En is het 
dan niet zo,’ besloot zijn moeder heel zacht, terwijl ze al 
haast fluisterde, alsof ze wilde vermijden dat Gregor, van 
wie ze niet wist waar hij zat, ook maar de klank van haar 
stem hoorde, want dat hij de woorden niet verstond, daar 
was ze van overtuigd, ‘en is het niet zo dat we door het 
weghalen van de meubels laten zien dat we alle hoop op 
verbetering opgeven en hem onverbiddelijk aan zijn lot 
overlaten? Ik denk dat we de kamer beter precies zo kun-
nen laten als vroeger, dat Gregor, als hij weer bij ons te-
rugkomt, alles onveranderd vindt en de tussentijd des te 
makkelijker kan vergeten.’  
 Bij het horen van die woorden van zijn moeder besefte 
Gregor dat het gebrek aan elk direct menselijk contact, 
verbonden met het eentonige leven temidden van de fami-



lie, in de loop van deze twee maanden waarschijnlijk zijn 
verstand verward had, want anders kon hij niet verklaren 
dat hij er serieus naar verlangd had dat zijn kamer leegge-
maakt werd. Had hij echt zin om de warme, met geërfde 
meubels gezellig ingerichte kamer te laten veranderen in 
een hol waar hij dan wel ongestoord alle kanten op kon 
kruipen, maar tegelijkertijd zijn menselijke verleden snel 
en totaal zou vergeten? Hij begon nu toch al bijna te ver-
geten en alleen de lang niet gehoorde stem van zijn moe-
der had hem wakker geschud. Er moest niets weggehaald 
worden, alles moest blijven, de goede invloed van de 
meubels op zijn toestand kon hij niet missen, en als de 
meubels hem hinderden bij zijn zinloze rondkruipen, dan 
was dat geen nadeel, maar een groot voordeel.  
 Maar helaas dacht zijn zuster er anders over; ze had 
zich aangewend, overigens niet helemaal onterecht, bij de 
bespreking van Gregors aangelegenheden als bijzondere 
deskundige op te treden tegenover haar ouders, en daar-
om was zijn moeders advies voor zijn zuster ook nu reden 
genoeg om niet alleen vast te houden aan het weghalen 
van de kast en het bureau, waar ze eerst alleen aan had ge-
dacht, maar ook aan het weghalen van alle meubels, met 
uitzondering van de onmisbare canapé. Het was natuur-
lijk niet alleen kinderlijke koppigheid en het de laatste tijd 
zo onverwachts en moeizaam verworven zelfvertrouwen 
waardoor ze deze eis stelde; ze had toch immers gezien 
dat Gregor veel ruimte nodig had om te kruipen en voor-
zover ze kon zien juist helemaal geen gebruik maakte van 
de meubels. Maar misschien speelde ook het dweepzieke 
van meisjes van haar leeftijd mee, dat bij elke gelegenheid 
bevredigd wil worden en waardoor Grete zich nu liet ver-
leiden om Gregors situatie nog verschrikkelijker te maken 
om dan nog meer dan tot nu toe voor hem te kunnen 
doen. Want in een ruimte waarin Gregor helemaal alleen 
de lege muren beheerste, durfde waarschijnlijk geen mens 
behalve Grete binnen te komen.  



 En daarom liet ze zich niet van haar besluiten afbren-
gen door zijn moeder, die ook in deze kamer onzeker leek 
van pure onrust, die al gauw stilviel en zijn zuster zoveel 
mogelijk hielp bij het naar buiten dragen van de kast. Nu, 
de kast kon Gregor desnoods nog missen, maar het bu-
reau moest wel blijven. En nauwelijks waren de vrouwen 
met de kast, waar ze zich kreunend tegenaan drukten, de 
kamer uit of Gregor stak zijn kop onder de canapé uit om 
te zien hoe hij voorzichtig en zo kies mogelijk kon ingrij-
pen. Maar ongelukkig genoeg was het juist zijn moeder 
die als eerste terugkwam, terwijl Grete in de zijkamer de 
kast omklemde en hem in haar eentje heen en weer zwaai-
de, natuurlijk zonder hem van zijn plaats te krijgen. Maar 
Gregors moeder was niet gewend hem te zien, ze kon wel 
een beroerte krijgen, en daarom ging Gregor geschrokken 
gauw achteruit naar het andere einde van de canapé, maar 
kon niet voorkomen dat het laken van voren een beetje be-
woog. Dat was genoeg om de aandacht van zijn moeder te 
trekken. Ze hield in, bleef een ogenblik staan en ging daar-
na terug naar Grete.  
 Ook al zei Gregor telkens weer tegen zichzelf dat er 
toch niets bijzonders gebeurde en dat er alleen een paar 
meubels verplaatst werden, dat heen en weer lopen van 
de vrouwen, het korte roepen telkens naar elkaar en het 
krassen van de meubels op de vloer was voor hem, zoals 
hij al gauw moest toegeven, een van alle kanten opruk-
kend rumoer, en hij moest, hoe stevig hij zijn kop en poten 
ook tegen zich aantrok en zijn lijf op de grond drukte, be-
kennen dat hij dit allemaal niet lang uit zou houden. Ze 
ruimden zijn kamer uit, ze haalden alles weg wat hem lief 
was, de kast waarin de figuurzaag en ander gereedschap 
lag, hadden ze al weggedragen, ze maakten nu het bureau 
los dat al in de vloer verankerd zat en waaraan hij als stu-
dent aan de handelsschool, als scholier en zelfs als school-
jongen al zijn huiswerk had gemaakt – toen had hij echt 
geen tijd meer om de goede bedoelingen na te gaan van de 
twee vrouwen, van wie hij het bestaan overigens bijna 



vergeten was, want van uitputting werkten ze al zwijgend 
en hij hoorde alleen het zware stappen van hun voeten.  
 En zo kwam hij dan tevoorschijn – de vrouwen steun-
den juist in de zijkamer op het bureau om op adem te ko-
men – veranderde vier keer van looprichting, hij wist wer-
kelijk niet wat hij eerst moest redden, toen zag hij aan de 
verder al lege muur opvallend de foto van de in puur bont 
geklede dame hangen, kroop haastig omhoog en drukte 
zich tegen het glas, dat hem vasthield en zijn warme buik 
goeddeed. Deze foto, die Gregor nu helemaal bedekte, zou 
beslist niemand hem nu afnemen. Hij draaide zijn kop 
naar de deur van de huiskamer om de vrouwen bij hun te-
rugkeer te zien.  
 Ze hadden zich niet veel rust gegund en kwamen al te-
rug; Grete had haar arm om haar moeder geslagen en 
droeg haar bijna. ‘En wat nemen we nu?’ zei Grete, terwijl 
ze om zich heen keek. Toen kruisten haar blikken die van 
Gregor op de muur. Waarschijnlijk alleen om de aanwe-
zigheid van haar moeder beheerste ze zich, boog haar ge-
zicht naar haar moeder om te voorkomen dat die om zich 
heen zou kijken en zei, overigens bevend en onbezonnen: 
‘Kom, zullen we niet liever nog even teruggaan naar de 
huiskamer?’ Gretes opzet was Gregor duidelijk: ze wilde 
haar moeder in veiligheid brengen en hem dan van de 
muur naar beneden jagen. Nu, ze kon het altijd nog probe-
ren! Hij zat op zijn foto en gaf die niet weg. Hij sprong nog 
liever in Gretes gezicht.  
 Maar door Gretes woorden was zijn moeder pas echt 
ongerust geworden; ze stapte opzij, zag de enorme bruine 
vlek op het gebloemde behang, riep voor het tot haar 
doordrong dat het Gregor was wat ze zag, met een 
schreeuwende, rauwe stem: ‘O God, o God!’ en viel met 
uitgestrekte armen, alsof ze alles opgaf, op de canapé en 
verroerde zich niet. ‘Gregor toch!’ riep zijn zuster met ge-
heven vuist en doordringende blikken. Het waren sinds 
de gedaanteverwisseling de eerste woorden die ze direct 
tot hem had gericht. Ze holde naar de zijkamer om de een 



of andere essence te halen waarmee ze haar flauwgevallen 
moeder bij kon brengen; Gregor wilde ook helpen – er 
was nog tijd om de foto te redden – maar hij zat aan het 
glas vastgekleefd en moest zich met geweld losrukken; 
daarna rende hij ook naar de zijkamer, alsof hij zijn zuster 
de een of andere goede raad kon geven, net als vroeger, 
maar moest vervolgens werkeloos achter haar blijven 
staan, terwijl zij in verschillende flesjes snuffelde, en liet 
haar nog schrikken, toen ze zich omdraaide; er viel een 
flesje stuk op de grond, een splinter verwondde Gregors 
gezicht en de een of andere bijtende medicijn liep over 
hem heen; Grete pakte nu zonder langer te wachten zo-
veel flesjes als ze maar kon dragen en rende daarmee naar 
haar moeder; de deur trapte ze met haar voet dicht. Gre-
gor was nu afgesloten van zijn moeder, die door zijn 
schuld misschien de dood nabij was; de deur kon hij niet 
opendoen, als hij zijn zuster, die bij zijn moeder moest blij-
ven, niet weg wilde jagen; hij kon nu niets anders doen 
dan wachten, en vol zelfverwijt en bezorgdheid begon hij 
te kruipen, kroop over alles heen, muren, meubels en pla-
fond en viel ten slotte in zijn wanhoop, toen de hele kamer 
rond hem al begon te draaien, midden op de grote tafel.  
 Er ging enige tijd voorbij; Gregor lag daar uitgeput, om 
hem heen was het stil en misschien was dat een goed te-
ken. Toen werd er gebeld. Het dienstmeisje zat natuurlijk 
opgesloten in haar keuken en daarom moest Grete open-
doen. Zijn vader was er. ‘Wat is er gebeurd?’ waren zijn 
eerste woorden; Gretes uiterlijk sprak waarschijnlijk boek-
delen. Grete antwoordde met doffe stem en blijkbaar 
drukte ze haar gezicht tegen haar vaders borst: ‘Moeder is 
flauwgevallen, maar het gaat al beter. Gregor is losgebro-
ken.’ ‘Dat verwachtte ik al,’ zei zijn vader, ‘ik zei het al de 
hele tijd, maar jullie vrouwen wilden niet luisteren.’ Het 
was Gregor duidelijk dat zijn vader Gretes al te korte me-
dedeling slecht begrepen had en aannam dat Gregor de 
een of andere gewelddaad op zijn geweten had. Daarom 
moest Gregor nu proberen zijn vader te kalmeren, want 



hij had geen tijd en geen mogelijkheid om hem te vertellen 
hoe het zat. En daarom vluchtte hij naar de deur van zijn 
kamer en drukte zich ertegenaan, opdat zijn vader bij zijn 
binnenkomst uit de hal meteen kon zien dat Gregor van 
plan was direct terug te gaan naar zijn kamer en dat het 
niet nodig was hem terug te jagen, maar dat hij alleen 
maar de deur open hoefde te doen om te zorgen dat Gre-
gor meteen verdween.  
 Maar zijn vader was niet in de stemming om dergelijke 
nuances op te merken; ‘Ah!’ riep hij meteen bij binnen-
komst, op een toon alsof hij tegelijkertijd woedend en blij 
was. Gregor trok zijn kop terug van de deur en hief hem 
op naar zijn vader. Zo had hij zich zijn vader echt niet 
voorgesteld, zoals die daar nu stond; overigens had hij 
zich de laatste tijd gedurende het nieuwe rondkruipen 
niet net als vroeger beziggehouden met de gebeurtenissen 
in de rest van het huis, en had eigenlijk voorbereid moeten 
zijn op veranderde omstandigheden. Maar, maar was dat 
zijn vader nog wel? Dezelfde man, die doodop in zijn bed 
lag, als Gregor op zakenreis ging, die hem bij zijn thuis-
komst in kamerjas in de leunstoel had ontvangen, die niet 
goed in staat was om op te staan, maar om te laten zien 
hoe blij hij was alleen zijn armen hief en die bij de zeldza-
me gemeenschappelijke wandelingen een paar zondagen 
per jaar en op hoogtijdagen tussen Gregor en zijn moeder, 
die op zichzelf al langzaam liepen, met zijn telkens voor-
zichtig neergezette kruk altijd nog wat langzamer strom-
pelde, ingepakt in zijn oude jas, en die wanneer hij iets 
wilde zeggen, bijna altijd bleef staan met zijn begeleiders 
om zich heen? Maar nu stond hij heel rechtop, gekleed in 
zijn strakke, blauwe uniform met de gouden knopen, zo-
als medewerkers van banken droegen; boven de hoge, stij-
ve kraag van zijn jas plooide zich zijn dikke onderkin, on-
der zijn borstelige wenkbrauwen keek hij met zijn zwarte 
ogen fris en aandachtig de wereld in en het anders war-
rige witte haar was nu in een pijnlijk scherpe, blinkende 
scheiding gekamd. Hij gooide zijn pet, voorzien van een 



gouden monogram, waarschijnlijk dat van een bank, met 
een boog door de hele kamer op de canapé en liep met de 
panden van zijn lange uniformjas teruggeslagen op Gre-
gor af. Hij wist waarschijnlijk zelf niet wat hij van plan 
was, maar hij tilde zijn voeten ongewoon hoog op en Gre-
gor stond verbaasd over de enorme afmetingen van de zo-
len van zijn laarzen. Toch stond hij daar niet bij stil, want 
hij wist nog van de eerste dagen van zijn nieuwe leven dat 
zijn vader tegenover hem alleen de grootste strengheid op 
zijn plaats vond. En daarom rende hij voor zijn vader uit, 
viel stil, wanneer zijn vader bleef staan, en rende al weer 
door, wanneer zijn vader zich maar bewoog. Zo gingen ze 
een paar keer de kamer rond, zonder dat er iets beslis-
sends gebeurde en zelfs zonder dat alles door het langza-
me tempo op een achtervolging leek. Daarom bleef Gregor 
voorlopig ook op de grond, want hij was bang dat zijn va-
der een vlucht op de muur of het plafond als iets heel 
kwaadaardigs zou beschouwen. Gregor moest tegen zich-
zelf wel zeggen dat hij zelfs dit rennen niet lang zou vol-
houden, want terwijl zijn vader één pas deed, moest hij 
een hele reeks bewegingen maken. De ademnood begon al 
voelbaar te worden, terwijl hij vroeger al geen heel be-
trouwbare longen had gehad. Terwijl hij nu zo voortwag-
gelde om op krachten te komen voor het rennen, zijn ogen 
nauwelijks open kon houden, in zijn afgestomptheid hele-
maal niet dacht aan een andere redding dan door rennen 
en al bijna vergeten was dat de muren beschikbaar waren, 
al stonden er hier meubels voor met zorgvuldig houtsnij-
werk vol hoeken en punten – toen vloog er vlak langs hem 
iets wat neergeslingerd was en voor hem uit rolde. Het 
was een appel; meteen vloog er nog een achteraan; Gregor 
bleef van schrik staan: doorren-nen was zinloos, want zijn 
vader had besloten hem te bekogelen. Uit de fruitschaal 
op het dressoir had hij zijn zakken gevuld en gooide nu, 
voorlopig zonder goed te mikken, de ene appel na de an-
dere. Die kleine, rode appels rolden alsof ze geëlektriseerd 
waren over de grond en tikten elkaar aan. Een zacht ge-



gooide appel raakte Gregors rug, maar gleed er zonder 
schade toe te brengen af. Een appel die er meteen achter-
aan vloog, drong recht in zijn rug; Gregor wilde zich 
voortslepen, alsof de onverwachte, ongelooflijke pijn er-
gens anders over zou gaan, maar hij had een gevoel of hij 
vastgenageld was en lag languit met al zijn zintuigen in 
opperste verwarring. Met een laatste blik zag hij nog hoe 
de deur van zijn kamer opengerukt werd en hoe zijn moe-
der voor zijn schreeuwende zuster uit rende, in haar 
hemd, want zijn zuster had haar uitgekleed om haar na 
het flauwvallen lucht te geven, hoe zijn moeder vervol-
gens naar zijn vader rende en haar onderweg opgebonden 
rokken de een na de ander op de grond gleden en hoe ze 
struikelend over haar rokken tot zijn vader doordrong, 
haar armen om hem heen sloeg en totaal met hem ver-
enigd – maar nu begaven Gregors ogen het al – met haar 
handen tegen zijn vaders achterhoofd smeekte om Gre-
gors leven te sparen.  
 
 
 
  



III 
 
De zware verwonding van Gregor, waar hij meer dan een 
maand last van had – de appel bleef, omdat niemand hem 
durfde te verwijderen, als zichtbaar aandenken in zijn 
vlees zitten – leek zelfs zijn vader eraan herinnerd te heb-
ben dat Gregor ondanks zijn huidige treurige en weerzin-
wekkende gestalte een gezinslid was, dat ze niet als een 
vijand mochten behandelen; het gebod van de familie-
plicht eiste daarentegen: weerzin onderdrukken en tolere-
ren, niets dan tolereren.  
 En hoewel Gregor door zijn wond zijn beweeglijkheid 
waarschijnlijk voor altijd kwijt was en voorlopig om zijn 
kamer door te komen als een bejaarde invalide lange, lan-
ge minuten nodig had – omhoogkruipen kon hij wel ver-
geten – werd die verslechtering van zijn toestand volgens 
hem genoeg gecompenseerd doordat tegen de avond de 
huiskamerdeur, die hij al één of twee uur van tevoren 
scherp in de gaten hield, altijd openging, waardoor hij lig-
gend in het donker van zijn kamer, onzichtbaar vanuit de 
huiskamer, de hele familie aan de verlichte tafel kon zien 
zitten en hun gesprekken in zekere zin met algemene toe-
stemming, dus heel anders dan vroeger, mocht volgen.  
 Natuurlijk waren dat niet meer de levendige gesprek-
ken van vroeger, waar Gregor op de hotelkamertjes altijd 
nogal naar had verlangd, wanneer hij zich moe tussen de 
vochtige lakens had moeten laten vallen. Het ging er nu 
meestal heel rustig aan toe. Zijn vader viel na het avond-
eten al gauw in zijn stoel in slaap, zijn moeder en zuster 
zeiden tegen elkaar dat ze stil moesten zijn, zijn moeder 
naaide, ver voorovergebogen onder de lamp, lingerie voor 
een modezaak en zijn zuster, die een baan als verkoopster 
had genomen, studeerde ’s avonds stenografie en Frans 
om later misschien een betere baan te kunnen krijgen. 
Soms werd zijn vader wakker en alsof hij helemaal niet 
wist dat hij geslapen had, zei hij tegen zijn moeder: ‘Wat 
zit je vandaag weer lang te naaien!’ en viel meteen weer in 



slaap, terwijl zijn moeder en zuster vermoeid naar elkaar 
glimlachten.  
 Met een soort eigenzinnigheid weigerde zijn vader ook 
thuis zijn bediendenuniform uit te trekken, en terwijl zijn 
kamerjas nutteloos aan de kleerhaak hing, zat hij geheel 
aangekleed op zijn stoel te dutten, alsof hij altijd klaar was 
om aan het werk te gaan en hier op de stem van zijn baas 
zat te wachten. Daardoor begon het vanaf het begin toch 
al niet nieuwe uniform ondanks alle zorgvuldigheid van 
moeder en zuster te verslonzen en Gregor keek vaak 
avondenlang naar dat door en door vlekkerige en met zijn 
altijd gepoetste gouden knopen schitterende uniform, 
waarin de oude man hoogst ongemakkelijk en toch rustig 
zat te slapen.  
 Zodra de klok tien sloeg, probeerde zijn moeder zijn va-
der met zachte woorden wakker te maken en hem dan 
over te halen om naar bed te gaan, want hier kon hij toch 
echt de slaap niet vatten en die had zijn vader, die om zes 
uur naar zijn werk moest, absoluut nodig. Maar met de ei-
genzinnigheid die hem beheerste sinds hij bediende was, 
wilde hij altijd nog langer aan tafel blijven, al viel hij regel-
matig in slaap, en was er dan bovendien alleen met de 
grootste moeite toe te bewegen om zijn stoel te verruilen 
voor zijn bed. Dan konden moeder en zuster met kleine 
aansporingen nog zo aandringen, maar hij schudde wel 
een kwartier langzaam zijn hoofd, hield zijn ogen dicht en 
stond niet op. Zijn moeder trok hem aan zijn mouw, fluis-
terde vleiende woordjes in zijn oor, zijn zuster liet haar 
huiswerk liggen om moeder te helpen, maar bij zijn vader 
haalde dat niets uit. Hij zakte alleen maar dieper in zijn 
stoel. Pas wanneer de vrouwen hem onder zijn oksels na-
men, deed hij zijn ogen open, keek afwisselend naar moe-
der en zuster en zei altijd: ‘Wat een leven! Dat is de rust 
van mijn oude dag.’ En steunend op de beide vrouwen 
kwam hij overeind, omslachtig, alsof hij voor zichzelf de 
grootste last was, liet zich door de vrouwen naar de deur 
brengen, wuifde hen daarna weg en liep nu zelfstandig 



door, terwijl zijn moeder haar naaiwerk en zijn zuster haar 
pen er snel bij neergooiden om zijn vader achterna te gaan 
en verder behulpzaam te zijn.  
 Wie had in die overwerkte en oververmoeide familie 
tijd om zich meer om Gregor te bekommeren dan per se 
nodig was? Het huishouden werd steeds verder inge-
perkt, het dienstmeisje werd nu toch ontslagen, een reus-
achtige, benige meid met wilde, witte haren kwam ’s mor-
gens en ’s avonds het zwaarste werk doen en de rest deed 
zijn moeder naast al haar naaiwerk. Het gebeurde zelfs 
dat er verscheidene familiesieraden, die zijn moeder en 
zijn zuster vroeger dolgelukkig bij bruiloften en partijen 
gedragen hadden, verkocht werden, zoals Gregor ’s 
avonds uit de algemene bespreking van de gekregen prij-
zen opmaakte. Maar de grootste klacht was altijd dat ze 
niet weg konden uit deze voor de huidige omstandighe-
den wel erg grote woning, omdat ze zich niet konden 
voorstellen hoe Gregor verhuisd moest worden. Maar 
Gregor zag wel in dat niet alleen hij een verhuizing in de 
weg stond, want ze hadden hem immers makkelijk in een 
passende kist met een paar luchtgaten kunnen vervoeren; 
wat de familie vooral van een verhuizing afhield, was eer-
der de totale hopeloosheid en de gedachte dat ze erger 
dan wie ook in de hele kring van familie en kennissen ge-
troffen waren door een ongeluk. Ze deden werkelijk alles 
wat de wereld van arme mensen vraagt: zijn vader haalde 
het ontbijt voor de lagere bankemployés, zijn moeder of-
ferde zich op voor het ondergoed van vreemde mensen en 
zijn zuster liep op bevel van de klanten achter de lessenaar 
heen en weer, maar verder reikten de krachten van de fa-
milie waarschijnlijk niet. En de wond in zijn rug begon 
Gregor opnieuw pijn te doen, wanneer zijn moeder en 
zuster terugkwamen, nadat ze zijn vader naar bed hadden 
gebracht, hun werk lieten liggen, bij elkaar kropen en al 
wang aan wang zaten, wanneer zijn moeder nu zei, wij-
zend naar Gregors kamer: ‘Doe de deur daar dicht, Grete,’ 
en wanneer Gregor dan weer in het donker zat, terwijl in 



de kamer naast hem de vrouwen hun tranen vermengden 
of zelfs met droge ogen naar de tafel staarden.  
 De nachten en dagen deed Gregor bijna geen oog dicht. 
Soms overwoog hij de volgende keer dat de deur open 
zou gaan de aangelegenheden van de familie net als vroe-
ger weer ter hand te nemen; in zijn gedachten verschenen 
na lange tijd weer de baas en de procuratiehouder, de 
kommiezen en de leerjongens, de huisknecht, die zo traag 
van begrip was, twee of drie vrienden uit andere zaken, 
een kamermeisje uit een hotel in de provincie, een dier-
bare, vluchtige herinnering, een caissière uit een hoeden-
win-kel, die hij serieus, maar te langzaam had geprobeerd 
te veroveren – er liepen allemaal vreemde en vergeten 
mensen doorheen, maar in plaats van hem en zijn familie 
te helpen, waren ze allemaal ontoegankelijk en hij was blij 
wanneer ze verdwenen. Maar dan was hij weer helemaal 
niet in de stemming om zich zorgen te maken om zijn fa-
milie, hij zat alleen vol woede over de slechte verzorging 
en al kon hij zich niets voorstellen waar hij trek in had, hij 
maakte toch plannen om in de provisiekamer te komen en 
daar te halen wat hem in elk geval toekwam, al had hij 
geen honger. Zonder zich nu nog af te vragen waarmee ze 
Gregor een groot plezier kon doen, schoof zijn zuster, 
voor ze ’s morgens en ’s middags naar haar werk ging, 
met haar voet haastig een of ander gerecht Gregors kamer 
in, om het ’s avonds, onverschillig of het eten opgegeten 
was of – zoals meestal – niet eens aangeraakt, met een 
zwaai van de bezem weg te vegen. Het opruimen van de 
kamer, dat ze nu altijd ’s avonds deed, kon echt niet snel-
ler. Er liepen smerige strepen over de muren, hier en daar 
lagen wolken stof en hopen rommel. In het begin ging 
Gregor bij de komst van zijn zuster in de betreffende hoek 
staan om haar door die opstelling in zekere zin een verwijt 
te maken. Maar hij had er wel weken kunnen blijven staan 
zonder dat zijn zuster zich er iets van aantrok; ze zag het 
vuil net zo goed als hij, maar had gewoon besloten het te 
laten liggen. Daarbij zorgde ze met een voor haar volko-



men nieuwe gevoeligheid, die overgeslagen was op de 
hele familie, dat het opruimen van Gregors kamer haar 
taak bleef. Op een keer had zijn moeder Gregors kamer 
een grote beurt gegeven, wat alleen gelukt was met een 
paar emmers water – al die nattigheid was overigens ook 
beledigend voor Gregor en hij lag breeduit, verbitterd en 
onbeweeglijk op de canapé – maar de straf voor zijn moe-
der bleef niet uit. Want nauwelijks had zijn zuster ’s 
avonds de verandering in Gregors kamer opgemerkt of ze 
rende diepbeledigd naar de huiskamer en kreeg ondanks 
de bezwerend geheven handen van zijn moeder een huil-
bui, waarbij zijn ouders – vader was natuurlijk opge-
schrokken uit zijn stoel – eerst verbaasd en hulpeloos toe-
keken, tot zij ook in beweging kwamen, tot zijn vader 
rechts zijn moeder verweet dat ze het schoonmaken van 
Gregors kamer niet aan zijn zuster overliet, en links tegen 
zijn zuster schreeuwde dat ze Gregors kamer nooit meer 
schoon mocht maken, terwijl zijn moeder zijn vader, die 
buiten zichzelf was van opwinding, de slaapkamer in pro-
beerde te trekken en zijn zuster schokschouderend van het 
snikken met haar vuistjes de tafel bewerkte, en Gregor van 
woede luid siste dat niemand op het idee kwam de deur 
dicht te doen om hem die aanblik en dat lawaai te bespa-
ren.  
 Maar zelfs als zijn zuster moe was van haar werk in de 
winkel en geen zin meer had om net als vroeger voor Gre-
gor te zorgen, had zijn moeder haar toch niet horen te ver-
vangen en Gregor had niet verwaarloosd hoeven te wor-
den. Want nu was de meid er. Die oude weduwe, die in 
haar leven waarschijnlijk dankzij haar sterke botten het 
ergste had doorstaan, voelde geen echte afkeer van Gre-
gor. Zonder ook maar een beetje nieuwsgierig te zijn, had 
ze toevallig een keer de deur van Gregors kamer openge-
daan en was bij de aanblik van Gregor, die volkomen ver-
rast heen en weer begon te rennen, ondanks dat niemand 
hem achternazat, verbaasd blijven staan met haar handen 
in haar schoot gevouwen. Sindsdien liet ze niet na ’s mor-



gens en ’s avonds telkens heel even de deur open te doen 
om bij Gregor binnen te kijken. In het begin riep ze hem 
ook bij zich met woorden die ze zelf waarschijnlijk vrien-
delijk vond, zoals: ‘Kom eens hier, ouwe mestkever!’ of: 
‘Moet je die ouwe mestkever zien!’ Op zulke uitlatingen 
reageerde Gregor niet, maar bleef onbeweeglijk op zijn 
plaats zitten, alsof de deur helemaal niet opengegaan was. 
Hadden ze die meid, in plaats van toe te staan dat ze hem 
zomaar stoorde als ze daar zin in had, maar opdracht ge-
geven om elke dag zijn kamer schoon te maken! Op een 
ochtend – de regen plensde tegen de ruiten, misschien al 
een teken van de komende lente – was Gregor, toen de 
meid weer haar opmerkingen begon te maken, zo verbit-
terd dat hij als bij een aanval, maar dan langzaam en 
zwakjes, zich tegen haar keerde. Maar in plaats van dat de 
meid bang werd, hief ze alleen maar een bij de deur staan-
de stoel hoog op, en zoals ze daar met wijdopen mond 
stond, was duidelijk wat ze van plan was: haar mond pas 
dichtdoen als de stoel in haar hand op Gregors rug neer-
geslagen was. ‘Dus verder gaat het niet?’ vroeg ze, toen 
Gregor zich weer omdraaide, en ze zette de stoel rustig te-
rug in de hoek.  
 Gregor at nu bijna niets meer. Alleen wanneer hij toe-
vallig langs het klaargemaakte eten kwam, nam hij voor 
de grap een hapje in zijn bek, hield het daar urenlang en 
spuwde het daarna meestal weer uit. Eerst dacht hij dat 
het de treurnis over de toestand van zijn kamer was die 
hem van eten afhield, maar juist met de veranderingen in 
zijn kamer had hij zich al heel gauw verzoend. Ze hadden 
er een gewoonte van gemaakt om dingen die ze nergens 
anders kwijtkonden in deze kamer te zetten, en zulke din-
gen waren er nu veel, doordat ze een kamer van het huis 
verhuurd hadden aan drie onderhuurders. Die ernstige 
heren – alle drie hadden ze een volle baard, zoals Gregor 
een keer door een kier van de deur vaststelde – waren 
pijnlijk netjes, niet alleen in hun kamer, maar nu ze hier 
eenmaal onderhuurder waren, in het hele huishouden, 



dus vooral in de keuken. Ze konden niet tegen onnodige 
en zeker niet tegen smerige rommel. Bovendien hadden ze 
grotendeels hun eigen meubels meegebracht. Daardoor 
waren veel dingen overbodig geworden, die wel niet ver-
koopbaar waren, maar die ook niet weggegooid mochten 
worden. Die gingen allemaal naar Gregors kamer. Net als 
de asbak en de vuilnisbak uit de keuken. Als er maar even 
iets onbruikbaar was, slingerde de meid, die altijd haast 
had, het gewoon Gregors kamer in; meestal zag Gregor 
gelukkig alleen het betreffende ding en de hand die het 
vasthield. De meid was misschien van plan, als ze tijd en 
gelegenheid had de dingen weer te pakken of ze allemaal 
tegelijk weg te gooien, maar in feite bleven ze liggen waar 
ze na de eerste gooi terechtgekomen waren, als Gregor 
niet door de rommel kronkelde en die in beweging bracht, 
eerst gedwongen, omdat er verder geen plaats was om te 
kruipen, maar later met toenemend plezier, al was hij na 
zulke zwerftochten doodmoe en treurig en verroerde zich 
weer urenlang niet.  
 Omdat de onderhuurders soms ook ’s avonds in de ge-
meenschappelijke huiskamer aten, bleef de deur van de 
huiskamer sommige avonden dicht, maar Gregor hoefde 
niet zo nodig de deur open te doen, want veel avonden 
dat de deur openstond had hij de gelegenheid niet ge-
bruikt, maar was zonder dat de familie het merkte in de 
donkerste hoek van zijn kamer blijven liggen. Maar één 
keer had de meid de deur naar de huiskamer een beetje 
opengelaten en hij bleef zo openstaan, ook toen de onder-
huurders ’s avonds binnenkwamen en het licht aanging. 
Ze gingen boven aan tafel zitten, waar vroeger vader, 
moeder en Gregor hadden gezeten, vouwden hun servet 
uit en pakten hun mes en vork. Meteen verscheen zijn 
moeder in de deuropening met een schaal vlees en vlak 
achter haar zijn zuster met een schaal vol aardappels. Er 
kwam veel damp van het eten. De onderhuurders bogen 
zich over de voor hen neergezette schalen, alsof ze er voor 
het eten van wilden proeven, en inderdaad sneed degene 



die in het midden zat en die de anderen als een autoriteit 
leken te zien, een stuk vlees op de schaal af, blijkbaar om 
vast te stellen of het mals genoeg was en of het niet naar 
de keuken teruggestuurd moest worden. Hij was tevreden 
en moeder en zuster, die gespannen hadden toegekeken, 
begonnen opgelucht te glimlachen.  
 De familie zelf at in de keuken. Toch kwam zijn vader, 
voor hij naar de keuken ging, deze kamer binnen en 
maakte met één enkele buiging en zijn pet in de hand een 
ronde om de tafel. De onderhuurders stonden tegelijk op 
en mompelden iets in hun baard. Toen ze alleen waren, 
aten ze bijna helemaal zwijgend. Gregor vond het vreemd 
dat hij boven alle soorten eetgeluiden uit telkens weer hun 
kauwende tanden hoorde, alsof Gregor gedemonstreerd 
moest worden dat je tanden nodig had om te eten en dat je 
ook met de mooiste tandenloze kaken niets beginnen kon. 
‘Ik heb trek,’ zei Gregor bezorgd tegen zichzelf, ‘maar niet 
in die dingen. ‘Die onderhuurders zitten te smullen en ik 
kom om van de honger!’  
 Juist die avond – Gregor kon zich niet herinneren hem 
al die tijd gehoord te hebben – klonk de viool uit de keu-
ken. De onderhuurders waren al klaar met hun avond-
eten, de middelste had een krant gepakt, de twee anderen 
een stuk gegeven en nu zaten ze achterovergeleund te le-
zen en te roken. Toen de viool begon te spelen, trok dat 
hun aandacht, ze stonden op en liepen op hun tenen naar 
de deur van de hal, waar ze op een kluitje bleven staan. In 
de keuken moesten ze hen gehoord hebben, want zijn va-
der riep: ‘Vinden de heren het spel misschien vervelend? 
Dan kan het meteen ophouden!’ ‘Integendeel,’ zei de mid-
delste, ‘misschien wil uw dochter bij ons binnenkomen om 
hier in de kamer te spelen, wat toch veel gemakkelijker en 
gezelliger is.’ ‘O, graag!’ riep zijn vader, alsof hij de violist 
was. De heren gingen de kamer weer in en wachtten af. Al 
gauw kwam zijn vader met de lessenaar, zijn moeder met 
de muziek en zijn zuster met de viool. Zijn zuster bereid-
de zich rustig voor op het spelen; zijn ouders, die vroeger 



nooit kamers hadden verhuurd en daarom hun beleefd-
heid tegenover de onderhuurders overdreven, durfden 
niet op hun eigen stoel te gaan zitten; zijn vader leunde te-
gen de deur met zijn rechterhand tussen twee knopen van 
zijn livrei-jas, maar zijn moeder kreeg van een van de he-
ren een stoel aangeboden en zat, omdat ze de stoel liet 
staan waar de man hem toevallig had neergezet, apart in 
een hoek.  
 Zijn zuster begon te spelen; vader en moeder volgden 
ieder van een kant aandachtig de bewegingen van haar 
handen. Aangetrokken door het spel had Gregor zich een 
beetje vooruitgewaagd en stond al met zijn kop in de huis-
kamer. Hij vond het niet zo gek dat hij zich de laatste tijd 
zo weinig aantrok van de anderen; vroeger was hij er trots 
op geweest dat hij rekening met hen hield. En daarbij had 
hij juist nu meer redenen om zich te verstoppen, want 
door het stof dat overal in zijn kamer lag en bij de minste 
beweging opwaaide, zat hijzelf ook helemaal vol stof; dra-
den, haren en etensresten sleepte hij op zijn rug en aan 
zijn zijden mee; zijn onverschilligheid tegenover alles was 
zo groot, dat hij niet net als vroeger een paar keer per dag 
op zijn rug ging liggen om die tegen het tapijt te wrijven. 
En ondanks die toestand geneerde hij zich niet om een 
eindje de vlekkeloze vloer van de huiskamer op te krui-
pen.  
 Niemand lette trouwens op hem. De familie werd hele-
maal in beslag genomen door het vioolspel; de onderhuur-
ders daarentegen, die eerst met hun handen in hun zak-
ken veel te dicht achter de lessenaar van zijn zuster ston-
den, zodat ze allemaal op de muziek hadden kunnen kij-
ken, wat vast storend voor zijn zuster was, trokken zich al 
gauw onder halfluide gesprekken met gebogen hoofd te-
rug naar het raam, waar ze, bezorgd bekeken door zijn va-
der, ook bleven staan. Ze gaven nu heel duidelijk de in-
druk dat ze in hun verwachting mooi en onderhoudend 
vioolspel te horen teleurgesteld waren, dat ze genoeg had-
den van de hele voorstelling en zich alleen nog uit be-



leefdheid in hun rust lieten storen. Vooral de manier 
waarop ze allemaal uit hun neus en mond de rook van 
hun sigaren de lucht in bliezen, wees op grote nervositeit. 
En toch speelde zijn zuster zo mooi. Haar gezicht was 
naar opzij gekeerd en onderzoekend en treurig volgden 
haar blikken de noten. Gregor kroop nog een stuk naar 
voren en hield zijn kop dicht tegen de grond om haar blik-
ken op te kunnen vangen. Was hij een dier, dat muziek 
hem zo aangreep? Hij had het gevoel of hij de weg zag 
naar het verlangde, onbekende voedsel. Hij was vastbeslo-
ten naar zijn zuster toe te kruipen, aan haar rok te trekken 
en zo te kennen te geven dat ze best met haar viool in zijn 
kamer mocht komen, want niemand waardeerde haar spel 
hier zo als hij het zou waarderen. Hij zou haar niet meer 
uit zijn kamer laten, tenminste niet zolang hij leefde; zijn 
afschrikwekkende uiterlijk zou voor het eerst nuttig zijn; 
hij zou bij alle deuren van zijn kamer tegelijk zijn en de 
aanvallers toesissen, alleen moest zijn zuster niet gedwon-
gen, maar vrijwillig bij hem blijven, ze moest naast hem 
op de canapé zitten, haar oor beneden naar hem toe bui-
gen, en hij zou haar dan toevertrouwen dat hij vast van 
plan was geweest haar naar het conservatorium te laten 
gaan en dat hij dat, als het ongeluk er niet tussen gekomen 
was, Kerstmis vorig jaar – Kerstmis was toch al voorbij? – 
tegen allemaal had willen zeggen, zonder zich iets aan te 
trekken van enige tegenspraak. Na die verklaring zou zijn 
zuster van ontroering in snikken uitbarsten en Gregor zou 
tot haar oksel overeind komen en haar hals kussen, die 
sinds ze naar de winkel ging, niet bedekt werd door een 
band of kraag.  
 ‘Meneer Samsa!’ riep de middelste man tegen zijn va-
der en wees zonder er verder een woord aan vuil te ma-
ken met zijn wijsvinger naar de langzaam vooruitbewe-
gende Gregor. De viool zweeg, de middelste onderhuur-
der glimlachte eerst hoofdschuddend tegen zijn vrienden 
en keek vervolgens weer naar Gregor. Zijn vader leek het 
beter te vinden Gregor nog niet weg te jagen, maar de on-



derhuurders eerst gerust te stellen, al waren die helemaal 
niet opgewonden en al leek Gregor hen meer te amuseren 
dan het vioolspel. Hij rende op hen af en probeerde hen 
met zijn armen wijd naar hun kamer te duwen en tegelij-
kertijd met zijn lichaam het zicht op Gregor te versperren. 
Ze werden nu echt een beetje boos en het was niet duide-
lijk of dat over het gedrag van zijn vader was of over het 
nu opkomende besef dat ze zonder het te weten een buur-
man als Gregor hadden gehad. Ze vroegen zijn vader om 
uitleg, hieven hun armen, trokken onrustig aan hun baard 
en gingen maar langzaam terug naar hun kamer. Intussen 
had zijn zuster het isolement waarin ze na het plotseling 
afgebroken spel was terechtgekomen overwonnen; ze had, 
nadat ze de viool en de strijkstok een tijd in haar losjes 
hangende handen had gehouden en alsof ze nog speelde 
naar de noten had gekeken, ineens moed gevat, het instru-
ment op de schoot gelegd van haar moeder, die hijgend 
met zwoegende longen nog op haar stoel zat, en was naar 
de kamer ernaast gerend, waar de onderhuurders door 
zijn opdringende vader al dichterbij waren. Hij zag hoe 
onder de geoefende handen van zijn zuster de dekens en 
kussens op de bedden de lucht in vlogen en netjes neer-
kwamen. Nog voor de heren de kamer hadden bereikt, 
was ze klaar met het opmaken van de bedden en sloop de 
kamer uit. Zijn vader liet zich blijkbaar weer zo meeslepen 
door zijn eigenzinnigheid, dat hij al het respect vergat dat 
hij zijn huurders altijd nog verschuldigd was. Hij bleef 
maar aandringen, tot de middelste man in de deuropening 
van zijn kamer donderend op de grond stampte en zijn 
vader zo tot staan bracht. ‘Hierbij verklaar ik,’ zei hij, ter-
wijl hij zijn hand hief en met zijn blikken ook de moeder 
en de zuster zocht, ‘dat ik gezien de weerzinwekkende 
toestand in dit huis en deze familie –‘ daarbij spuwde hij 
gedecideerd op de grond – ‘mijn kamer met onmiddellijke 
ingang opzeg. Ik ga natuurlijk voor de dagen dat ik hier 
gewoond heb absoluut niets betalen, maar ik zal er nog 
over denken of ik nog met – gelooft u me maar – heel 



makkelijk te rechtvaardigen vorderingen kom.’ Hij zweeg 
en keek recht voor zich uit, alsof hij iets verwachtte. Inder-
daad vielen zijn twee vrienden hem meteen bij met de 
woorden: ‘Wij zeggen ook met onmiddellijke ingang op.’ 
Daarop pakte hij de deurkruk en sloeg de deur met een 
knal dicht.  
 Zijn vader wankelde met tastende handen naar zijn 
stoel en liet zich erin vallen; het zag eruit of hij zich neer-
vlijde voor zijn gewone avonddutje, maar het sterke knik-
ken van zijn wankele hoofd liet zien dat hij echt niet sliep. 
Gregor lag de hele tijd stil op de plek waar de onderhuur-
ders hem hadden betrapt. De teleurstelling over het mis-
lukken van zijn plan, maar misschien ook de door het vele 
hongerlijden veroorzaakte zwakte maakten het hem on-
mogelijk om zich te bewegen. Hij wist vrij zeker dat hem 
een algemene ineenstorting boven het hoofd hing en 
wachtte af. Hij schrok niet eens van de viool, die onder de 
bevende vingers van zijn moeder van haar schoot viel en 
een galmende toon voortbracht.  
 ‘Lieve pa en ma,’ zei zijn zuster en sloeg bij wijze van 
inleiding met haar hand op tafel, ‘zo gaat het niet langer. 
Misschien zien jullie dat niet in, maar ik wel. Ik wil voor 
dat ondier niet de naam van mijn broer uitspreken en 
daarom zeg ik alleen maar: we moeten ervan af zien te ko-
men. We hebben onze uiterste best gedaan om het te ver-
zorgen en te tolereren, en ik denk dat niemand ons ook 
maar iets kan verwijten.’  
 ‘Ze heeft het grootste gelijk van de wereld,’ zei zijn va-
der voor zich uit. Zijn moeder, die nog altijd niet op adem 
kon komen, begon met haar hand voor haar mond en een 
waanzinnige uitdrukking in haar ogen dof te hoesten.  
 Zijn zuster rende naar zijn moeder en legde haar hand 
op haar voorhoofd. Zijn vader leek door de woorden van 
zijn zuster op bepaalde ideeën gekomen te zin, was recht-
op gaan zitten, speelde met zijn dienspet tussen de bor-
den, die na het avondeten van de onderhuurders nog op 
tafel stonden en keek af en toe naar de stille Gregor.  



 ‘We moeten ervan af zien te komen,’ zei zijn zuster nu 
alleen tegen zijn vader, want zijn moeder hoorde door 
haar hoesten niets, ‘jullie gaan er allebei nog aan kapot, 
dat zie ik aankomen. Als je zo hard moet werken als wij 
allemaal, kun je die eeuwige ellende thuis er niet nog eens 
bij hebben. Ik kan het ook niet meer.’ En ze begon zo he-
vig te snikken, dat haar tranen op het gezicht van zijn 
moeder drupten, waar ze die met werktuiglijke handbe-
wegingen afveegde.  
 ‘Kind,’ zei zijn vader medelijdend en met opvallend 
veel begrip, ‘maar wat doen we eraan?’  
 Zijn zuster haalde alleen maar haar schouders op in een 
radeloosheid die haar nu tijdens het huilen had overval-
len, terwijl ze zich vroeger zo zeker had gevoeld.  
 ‘Kon hij ons maar verstaan,’ zei zijn vader half vragend; 
zijn zuster schudde onder het huilen heftig met haar hand 
om aan te geven dat hij dat niet hoefde te denken.  
 ‘Kon hij ons maar verstaan,’ herhaalde zijn vader, ter-
wijl hij door zijn ogen dicht te doen de overtuiging van 
zijn zuster dat dat uitgesloten was in zich opnam, ‘dan 
konden we misschien een afspraak met hem maken. Maar 
zo –‘  
 ‘Het moet weg!’ riep zijn zuster, ‘dat is de enige manier, 
vader! Je moet gewoon proberen te vergeten dat het Gre-
gor is. Dat we dat zo lang gedacht hebben, dat is eigenlijk 
ons ongeluk. Maar hoe kan Gregor het zijn? Als Gregor 
het was, had hij allang ingezien dat samenleven van men-
sen met zo’n dier niet mogelijk is, en dan was hij vrijwillig 
weggegaan. Dan hadden we geen broer meer, maar we 
konden verderleven en zijn herinnering in ere houden. 
Maar zo achtervolgt dat dier ons, het verjaagt de onder-
huurders, wil blijkbaar het hele huis overnemen en ons op 
straat laten overnachten. Moet je kijken, vader!’ schreeuw-
de ze plotseling, ‘hij begint al weer!’ En met een voor Gre-
gor volkomen onbegrijpelijke schrik liep ze zelfs bij zijn 
moeder weg, stootte zich letterlijk af van haar stoel, alsof 
ze liever haar moeder opofferde dan in Gregors buurt te 



blijven, en rende achter zijn vader die, alleen geschrokken 
van haar gedrag, ook opstond en zijn armen bij wijze van 
bescherming half voor zijn zuster ophield.  
 Maar Gregor kwam helemaal niet op het idee om ie-
mand bang te maken en zeker zijn zuster niet. Hij was al-
leen maar begonnen zich om te draaien om terug te krui-
pen naar zijn kamer, alleen zag dat er wel opvallend uit, 
want door zijn ziekelijke toestand moest hij bij de moei-
lijke draaiingen helpen met zijn kop, die hij telkens ophief 
en tegen de grond sloeg. Hij hield in en keek om zich 
heen. Ze leken zijn goede bedoelingen te begrijpen: de 
schrik duurde niet lang. Nu keken ze hem allemaal zwij-
gend en treurig aan. Zijn moeder lag met haar benen uit-
gestrekt en tegen elkaar gedrukt in haar stoel en haar ogen 
vielen van uitputting bijna dicht; zijn vader en zijn zuster 
zaten naast elkaar en zijn zuster had haar arm om zijn va-
ders nek geslagen.  
 Nu mag ik me misschien wel omdraaien, dacht Gregor 
en hij ging verder met zijn werk. Hij kon het snuiven van 
inspanning niet onderdrukken en moest ook af en toe uit-
rusten. Verder drong er ook niemand aan en alles werd 
aan hemzelf overgelaten. Toen hij de draaiing had ge-
maakt, begon hij meteen rechtuit terug te kruipen. Hij was 
verbaasd over de grote afstand die hem van zijn kamer 
scheidde en begreep helemaal niet hoe hij gezien zijn 
zwakte dezelfde weg kortgeleden bijna ongemerkt had af-
gelegd. Terwijl hij zich voortdurend alleen op snel krui-
pen concentreerde, lette hij nauwelijks op storende woor-
den of uitroepen van zijn familie. Pas toen hij al in de 
deuropening was, draaide hij zijn kop, niet helemaal, 
want hij voelde zijn nek stijf worden, maar hij zag nog wel 
dat er achter hem niets veranderd was; alleen zijn zuster 
was opgestaan. Zijn laatste blik viel op zijn moeder, die nu 
helemaal in slaap gevallen was.  
 Nauwelijks was hij in zijn kamer of de deur werd haas-
tig dichtgedrukt, vergrendeld en op slot gedaan. Van het 
plotselinge lawaai achter zich schrok Gregor zo dat zijn 



pootjes knikten. Het was zijn zuster die zo’n haast had ge-
had. Ze had al klaargestaan om te wachten, lichtvoetig 
was ze vervolgens naar voren gesprongen, Gregor had 
haar helemaal niet aan horen komen en een ‘Eindelijk!’ 
riep ze naar zijn ouders, terwijl ze de sleutel in het slot 
omdraaide.  
 Wat nu? vroeg Gregor zich af, terwijl hij rondkeek in 
het donker. Hij kwam al gauw tot de ontdekking dat hij 
zich helemaal niet meer bewegen kon. Hij was daar niet 
verbaasd over; het leek eerder onnatuurlijk dat hij zich tot 
nu toe op die dunne pootjes echt had kunnen voortbewe-
gen. Verder voelde hij zich redelijk goed. Hij had wel pijn 
in zijn hele lichaam, maar het gevoel dat die geleidelijk 
minder en minder werd en uiteindelijk helemaal over zou 
gaan. De verrotte appel in zijn rug en de ontstoken plek 
eromheen, die helemaal bedekt was met zacht stof, voelde 
hij nauwelijks meer. Aan zijn familie dacht hij met ontroe-
ring en liefde terug. Zijn mening over zijn gedwongen 
verdwijning was zo mogelijk nog stelliger dan die van zijn 
zuster. In die toestand van leeg en vredig nadenken bleef 
hij tot de torenklok drie uur in de ochtend sloeg. Het be-
gin van het algemene lichterworden buiten voor het raam 
maakte hij nog mee. Daarna zakte zijn kop willoos hele-
maal neer en uit zijn neusgaten stroomde zwak zijn laatste 
adem.  
 Toen ’s morgens vroeg de meid kwam – van pure 
kracht en haast sloeg ze, hoe vaak haar ook gevraagd was 
dat te laten, zo hard met alle deuren, dat rustig slapen in 
het huis na haar komst niet meer mogelijk was – vond ze 
bij haar gebruikelijke bezoekje aan Theodor eerst niets bij-
zonders. Ze dacht dat hij er met opzet zo onbeweeglijk bij 
lag en deed of hij beledigd was; zo slim was hij wel vol-
gens haar. Omdat ze toevallig de lange bezem in haar 
hand had, probeerde ze Gregor daarmee vanuit de deur-
opening te kietelen. Toen dat ook geen succes had, raakte 
ze geïrriteerd en stootte Gregor een beetje aan, en pas toen 
ze hem zonder enige tegenstand van zijn plaats had ge-



schoven, keek ze beter. Toen ze al gauw ontdekte wat er 
aan de hand was, zette ze grote ogen op, floot voor zich 
uit, wachtte niet lang, maar trok de deur van de slaapka-
mer open en riep met luider stemme in het donker: ‘Moet 
u kijken, het is dood, daar ligt het, hartstikke dood!’  
 Het echtpaar Samsa zat rechtop in bed; ze deden hun 
best om over de schrik door de meid heen te komen, voor 
het zover was dat haar bericht tot hen doordrong. Maar 
daarna stapten meneer en mevrouw Samsa ieder aan hun 
eigen kant haastig uit bed, meneer Samsa gooide de deken 
over zijn schouders en mevrouw Samsa vertoonde zich al-
leen in haar nachthemd; zo stapten ze Gregors kamer in. 
Intussen was ook de deur opengegaan van de huiskamer, 
waar Grete sinds de komst van de onderhuurders sliep; ze 
was helemaal aangekleed, alsof ze geen oog had dichtge-
daan en ook haar bleke gezicht leek dat te bewijzen. 
‘Dood?’ zei mevrouw Samsa, terwijl ze vragend naar de 
meid keek, al kon ze toch alles zelf onderzoeken en ook 
zonder onderzoek zien. ‘Volgens mij wel,’ zei de meid en 
om dat te bewijzen duwde ze Gregors lijk met de bezem 
nog een heel eind opzij. Mevrouw Samsa maakte een be-
weging alsof ze de bezem tegen wilde houden, maar deed 
dat niet. ‘Nou,’ zei meneer Samsa, ‘nu mogen we God wel 
danken.’ Hij sloeg een kruis en de drie vrouwen volgden 
zijn voorbeeld. Grete, die geen oog afhield van het lijk, zei: 
‘Moet je zien hoe mager hij was. Hij had ook al zo lang 
niets gegeten. Zoals het eten de kamer in ging, zo kwam 
het er weer uit.’ Gregors lijf was inderdaad volkomen plat 
en droog, ze zagen dat eigenlijk nu pas, nu het niet meer 
op zijn pootjes stond en er verder ook niets de blik afleid-
de.  
 ‘Kom even bij ons, Grete,’ zei mevrouw Samsa met een 
weemoedige glimlach, en Grete liep, niet zonder om te kij-
ken naar het lijk, achter haar ouders naar de slaapkamer. 
De meid sloot de deur en deed het raam helemaal open. 
Ondanks de vroege ochtend zat er al wat lauwte in de fris-
se lucht. Het was ook al eind maart.  



 Uit hun kamer stapten de drie onderhuurders en keken 
verbaasd waar hun ontbijt bleef; ze waren vergeten. ‘Waar 
blijft het ontbijt?’ vroeg de middelste knorrig aan de meid. 
Maar die hield haar vinger op haar lippen en gebaarde de 
heren vervolgens haastig en zwijgend om naar Gregors 
kamer te komen. Ze kwamen ook en stonden vervolgens 
in de nu al klaarlichte kamer met hun handen in de zak-
ken van hun wat versleten jasjes rond Gregors lijk.  
 Toen ging de deur van de slaapkamer open en meneer 
Samsa verscheen in zijn livrei met aan zijn ene arm zijn 
vrouw en aan de andere zijn dochter. Ze hadden allemaal 
een wat behuild gezicht; Grete drukte af en toe haar ge-
zicht tegen haar vaders arm.  
 ‘Gaat u direct mijn huis uit!’ zei meneer Samsa en hij 
wees naar de deur, zonder de vrouwen los te laten. ‘Hoe 
bedoelt u?’ vroeg de middelste man een beetje verbouwe-
reerd en met een minzame glimlach. De twee anderen 
hielden hun handen op hun rug en wreven die voortdu-
rend tegen elkaar, alsof ze in blijde verwachting waren 
van een flinke ruzie, die voor hen echter goed zou aflopen. 
‘Ik bedoel precies wat ik zeg,’ antwoordde meneer Samsa 
en hij ging geflankeerd door zijn begeleidsters op de on-
derhuurder af. Die bleef eerst rustig naar de grond staan 
kijken, alsof de dingen in zijn hoofd zich opnieuw orden-
den. ‘Dan gaan we maar,’ zei hij en keek op naar meneer 
Samsa, alsof hij in een plotselinge vlaag van deemoedig-
heid zelfs voor dit besluit opnieuw toestemming vroeg. 
Meneer Samsa knikte alleen een paar keer met wijdopen 
ogen. Daarop ging de man inderdaad meteen met lange 
passen naar de hal; zijn twee vrienden hadden al een tijdje 
met hun handen heel rustig staan luisteren en huppelden 
nu achter hem aan, alsof ze bang waren dat meneer Samsa 
voor hen de hal in kon stappen om de verbinding met hun 
aanvoerder te storen. In de hal pakten ze alledrie hun 
hoed van de kapstok, trokken hun stok uit de bak, bogen 
zwijgend en verlieten het huis. Met een wantrouwen dat 
volkomen ongegrond bleek, ging meneer Samsa met de 



twee vrouwen de deur uit; over de balustrade geleund ke-
ken ze toe hoe de drie heren langzaam, maar gestaag de 
lange trap afliepen, op elke verdieping in een bepaalde 
bocht van het trappenhuis verdwenen en enkele ogenblik-
ken later weer tevoorschijn kwamen; hoe lager ze kwa-
men, hoe minder belangstelling de familie Samsa voor hen 
had en toen een slagersjongen hen dan tegemoet kwam en 
vervolgens met zijn mand op zijn hoofd in een trotse hou-
ding oversteeg, ging meneer Samsa met de vrouwen gauw 
weg bij de balustrade en allemaal gingen ze klaarblijkelijk 
opgelucht hun huis weer in.  
 Ze besloten de dag te gebruiken om uit te rusten en te 
gaan wandelen; ze verdienden de werkonderbreking niet 
alleen, maar hadden die ook echt nodig. En daarom gin-
gen ze aan tafel zitten om drie excuusbrieven te schrijven: 
meneer Samsa aan zijn directie, mevrouw Samsa aan haar 
opdrachtgever en Grete aan haar chef. Tijdens het schrij-
ven kwam de meid binnen om te zeggen dat ze wegging, 
want haar ochtendwerk was klaar. De drie schrijvers knik-
ten eerst alleen zonder op te kijken en pas toen de meid 
nog steeds niet weg wilde, keken ze geërgerd op. ‘Ja?’ 
vroeg meneer Samsa. De meid stond glimlachend in de 
deuropening, alsof ze de familie iets heel gelukkigs te ver-
tellen had, maar dat alleen zou doen als het uitdrukkelijk 
werd gevraagd. Het bijna rechtopstaande struisvogelveer-
tje op haar hoed, waar meneer Samsa zich al aan ergerde 
zolang ze voor hen werkte, zwaaide luchtig in alle richtin-
gen. ‘Wat wil je eigenlijk?’ vroeg mevrouw Samsa, voor 
wie de meid nog het meeste respect had. ‘Ja,’ antwoordde 
de meid en ze kon door haar vriendelijke lachen niet met-
een verder praten, ‘hoe die troep van hiernaast opgeruimd 
moet worden, daar hoeft u zich geen zorgen over te ma-
ken. Het is al voor mekaar.’ Mevrouw Samsa en Grete bo-
gen zich over hun brieven, alsof ze door wilden schrijven; 
meneer Samsa, die merkte dat de meid nu alles uitvoerig 
wilde gaan beschrijven, voorkwam dat resoluut met zijn 
uitgestoken hand. Maar omdat ze niet mocht vertellen, 



herinnerde ze zich hoeveel haast ze had en riep blijkbaar 
beledigd: ‘Groetjes allemaal!’ draaide zich wild om en ver-
liet met donderend geraas van deuren het huis.  
 ‘Vanavond krijgt ze ontslag,’ zei meneer Samsa, maar 
hij kreeg noch van zijn vrouw, noch van zijn dochter ant-
woord, want de meid leek hun nauwelijks herkregen rust 
weer gestoord te hebben. Ze stonden op, gingen naar het 
raam en bleven daar staan met hun armen om elkaar. Me-
neer Samsa draaide zich op zijn stoel naar hen om en be-
keek hen een tijdje zwijgend. Daarna riep hij: ‘Kom toch 
hier! Laat die oude dingen toch rusten! En houd ook een 
beetje rekening met mij!’ Meteen deden de twee vrouwen 
wat hij vroeg, renden naar hem toe, liefkoosden hem en 
maakten gauw hun brieven af.  
 Daarna gingen ze alledrie samen het huis uit, wat ze al 
maanden niet gedaan hadden, en gingen met de elektri-
sche tram naar het groen buiten de stad. De wagon waarin 
zij als enigen zaten, was helemaal doorschenen door de 
warme zon. Comfortabel achterovergeleund op hun bank 
bespraken ze de vooruitzichten voor de toekomst en die 
bleken bij nader inzien helemaal niet slecht, want het werk 
van alledrie, waarover ze elkaar eigenlijk nog helemaal 
niets gevraagd hadden, zag er goed uit en was vooral op 
lange termijn veelbelovend. Voor de grootste verbetering 
van de situatie moest momenteel natuurlijk een verhui-
zing zorgen; ze wilden nu een kleinere en goedkopere wo-
ning, maar een die gunstiger gelegen en over de hele linie 
praktischer was dan de huidige, die Gregor nog had uitge-
zocht. Terwijl ze zo met elkaar zaten te praten, viel het 
meneer en mevrouw Samsa bij de aanblik van hun steeds 
levendiger wordende dochter bijna tegelijk op hoe die de 
laatste tijd ondanks alle narigheid, die haar bleke wangen 
had bezorgd, was opgebloeid tot een knap en weelderig 
meisje. Terwijl ze zwijgzamer werden en elkaar bijna on-
bewust blikken van verstandhouding toewierpen, besef-
ten ze dat het nu tijd werd om ook een brave man voor 
haar te zoeken. En het leek een bevestiging van hun nieu-



we dromen en goede bedoelingen, toen hun dochter bij 
het eindpunt van de rit als eerste opstond en haar jonge li-
chaam uitstrekte.  
 
 
 
 
 
 
 


