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1 
Aankomst 

 
Het was laat op de avond toen K. aankwam. Het dorp lag 
onder een dikke laag sneeuw. Van de berg met het slot 
was niets te zien, nevel en duisternis omgaven hem en 
geen lichtje liet zien waar het grote slot stond. Lang stond 
K. op de houten brug die van de straatweg naar het dorp 
leidt omhoog te kijken in de schijnbare leegte.  
 Daarna ging hij op zoek naar een slaapplaats; in de her-
berg waren ze nog wakker, de waard had wel geen kamer, 
maar uiterst verrast en in verwarring door de late gast 
wilde hij K. wel in de gelagkamer op een strozak laten sla-
pen en daar ging K. mee akkoord. Een paar boeren zaten 
nog aan het bier, maar hij wilde met niemand praten, 
haalde zelf de strozak van de zolder en ging in de buurt 
van de kachel liggen. Warm was het, de boeren waren stil, 
hij keek nog even onderzoekend naar hen met zijn ver-
moeide ogen en daarna sliep hij in.  
 Maar korte tijd later werd hij al gewekt. Een jonge man, 
gekleed als iemand uit de stad, met een gezicht als een ac-
teur, toegeknepen ogen en zware wenkbrauwen, stond 
met de waard naast hem. De boeren waren er ook nog, 
een paar hadden hun stoel omgedraaid om beter te kun-
nen zien en horen. De jonge man verontschuldigde zich 
heel beleefd dat hij K. gewekt had, stelde zich voor als de 
zoon van de slotvoogd en zei daarna: ‘Dit dorp is bezit 
van het slot, wie hier woont of overnacht, woont of over-
nacht in zekere zin in het slot. Niemand mag dat zonder 
toestemming van de graaf. U hebt geen vergunning of u 
hebt die tenminste niet laten zien.’  
 K. was half overeind gekomen, had zijn haar gladge-
streken, keek de mensen van beneden aan en zei: ‘In welk 
dorp ben ik verdwaald? Is hier dan een slot?’  
 ‘Jazeker,’ zei de jonge man langzaam, terwijl hier en 
daar iemand zijn hoofd schudde over K., ‘het slot van 
graaf Westwest.’  
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 ‘En je moet een vergunning hebben om te overnach-
ten?’ vroeg K., alsof hij zich ervan wilde overtuigen dat hij 
de eerdere mededelingen niet gedroomd had.  
 ‘Die vergunning moet je hebben,’ was het antwoord en 
er lag een grove spot voor K. in, toen de jonge man de 
waard en de gasten met uitgestrekte arm vroeg: ‘Of hoef je 
die vergunning soms niet te hebben?’  
 ‘Dan zal ik dus een vergunning moeten halen,’ zei K. 
gapend en hij schoof de deken van zich af, alsof hij op 
wilde staan.  
 ‘Ja, bij wie dan?’ vroeg de jonge man.  
 ‘Bij de graaf,’ zei K., ‘er zit niets anders op.’  
 ‘Nu, midden in de nacht, een vergunning halen bij de 
graaf?’ riep de jonge man en deed een stap achteruit.  
 ‘Kan dat niet?’ vroeg K. bedaard. ‘Waarom hebt u me 
dan wakker gemaakt?’  
 Nu raakte de jonge man buiten zichzelf, ‘Landlopers-
manieren!’ riep hij, ‘ik eis respect voor het grafelijk be-
stuur! Ik heb u wakker gemaakt om u mee te delen dat u 
het grafelijke gebied onmiddellijk moet verlaten.’  
 ‘Het is goed hoor,’ zei K. opvallend zacht, ging liggen 
en trok de deken over zich heen, ‘je gaat wel een beetje te 
ver, jongeman, en ik kom morgen nog terug op je gedrag. 
De waard en de heren daar zijn getuigen, voorzover ik 
nog getuigen nodig heb. Maar onthoud verder goed dat ik 
de landmeter ben die de graaf heeft laten komen. Mijn as-
sistenten met de apparaten komen morgen met de wagen. 
Ik wou de tocht door de sneeuw niet missen, maar ben 
jammer genoeg een paar keer de weg kwijtgeraakt en 
daarom ben ik zo laat aangekomen. Dat het nu te laat was 
om me in het slot te melden, had ik zelf al bedacht, voor je 
me dat aan mijn verstand wou brengen. Daarom heb ik 
ook genoegen genomen met deze slaapplaats, waar je – 
zachtjes uitgedrukt – zo onbeleefd was om me te storen. 
Meer heb ik niet te zeggen. Goedenacht, heren.’ En K. 
draaide zich om naar de kachel.  



 5 

 ‘Landmeter?’ hoorde hij achter zijn rug nog aarzelend 
vragen en daarna was het overal stil. Maar de jonge man 
beheerste zich al gauw en zei tegen de waard op een toon 
die zo gedempt was dat het leek of hij rekening hield met 
K.’s slaap en zo luid dat die het kon verstaan: ‘Ik zal bellen 
om te informeren.’ Wat, was er ook telefoon in deze 
dorpsherberg? Ze waren van alle gemakken voorzien. Dit 
punt verbaasde K., maar over het geheel had hij het wel 
verwacht. De telefoon bleek bijna boven zijn hoofd te han-
gen, wat hij in zijn slaperigheid niet had gezien. Als de 
jonge man nu moest bellen, dan kon hij er met de beste wil 
van de wereld geen rekening mee houden dat K. sliep, het 
ging er alleen om of K. hem moest laten bellen, hij besloot 
hem zijn gang te laten gaan. Maar dan had het ook geen 
zin om te doen of hij sliep en daarom ging hij weer op zijn 
rug liggen. Hij zag de boeren schuw bij elkaar kruipen en 
beraadslagen, de komst van een landmeter was niet zo-
maar wat. De deur van de keuken was opengegaan, de 
machtige gestalte van de waardin vulde de deuropening 
en op zijn tenen liep de waard naar haar toe om verslag 
uit te brengen. En nu begon het telefoongesprek. De slot-
voogd sliep, maar een plaatsvervanger, een van zijn 
plaatsvervangers, een zekere meneer Fritz, was er. De jon-
ge man, die zich voorstelde als Schwarzer, vertelde hoe hij 
K. gevonden had, een man van in de dertig, heel haveloos, 
rustig slapend op een strozak met een rugzakje als hoofd-
kussen en een knoestige stok binnen handbereik. Dat 
vond hij natuurlijk verdacht en omdat de waard blijkbaar 
zijn plicht verzuimd had, was het zijn, Schwarzers, plicht 
om de zaak uit te zoeken. Het gewekt worden, het verhoor 
en de plichtmatige dreiging met uitwijzing uit het graaf-
schap had K. heel wrevelig opgenomen, en zoals uiteinde-
lijk bleek misschien wel terecht, want hij beweerde dat hij 
een door de graaf bestelde landmeter was. Natuurlijk 
moest op zijn minst worden nagegaan of die bewering 
klopte en daarom verzocht Schwarzer meneer Fritz om bij 
het centrale kantoor te informeren of er inderdaad zo’n 
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soort landmeter werd verwacht en meteen terug te bellen 
met het antwoord.  
 Daarna was het stil, Fritz aan de andere kant informeer-
de en hier wachtten ze op het antwoord, K. bleef waar hij 
was, draaide zich niet eens om, leek helemaal niet nieuws-
gierig en lag voor zich uit te kijken. Schwarzers verhaal 
met zijn mengeling van boosheid en voorzichtigheid gaf 
hem een idee van de redelijk diplomatieke vaardigheden 
waarover in het slot zelfs ondergeschikte mensen als  
Schwarzer zomaar beschikten. En ook aan vlijt was daar 
geen gebrek: het centrale kantoor had nachtdienst. En gaf 
blijkbaar heel snel antwoord, want Fritz belde al. Dat be-
richt was wel heel kort, want Schwarzer gooide meteen 
woedend de hoorn op de haak. ‘Ik zei het al!’ schreeuwde 
hij, ‘geen spoor van landmeters, een gemene, leugenach-
tige landloper en waarschijnlijk nog erger!’ Eén moment 
dacht K. dat iedereen: Schwarzer, boeren, waard en waar-
din zich op hem zouden storten, om tenminste de eerste 
bestorming te ontwijken kroop hij helemaal onder de de-
ken, daarop – hij stak langzaam zijn hoofd weer uit – rin-
kelde de telefoon nog een keer en naar K.’s idee wel bij-
zonder hard. Al leek het niet waarschijnlijk dat het weer 
over K. ging, iedereen bleef stokstijf zitten en Schwarzer 
liep terug naar het toestel. Hij kreeg een lang verhaal te 
horen en zei daarna zacht: ‘Een vergissing dus? Dat vind 
ik heel vervelend. De bureauchef heeft zelf gebeld? 
Vreemd, vreemd. Maar hoe moet ik dat nou meneer de 
landmeter uitleggen?’  
 K. spitste zijn oren. Het slot had hem dus tot landmeter 
benoemd. Dat was aan de ene kant ongunstig voor hem, 
want daaruit bleek dat ze in het slot al het nodige over 
hem wisten, de krachtsverhoudingen getaxeerd hadden 
en glimlachend de strijd aangingen. Maar het was aan de 
andere kant ook gunstig, want volgens hem bewees het 
dat ze hem onderschatten en dat hij meer vrijheid zou krij-
gen dan hij vooraf had durven hopen. En als ze met die in-
tellectueel duidelijk superieure erkenning van zijn land-
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meterschap er bij hem voortdurend de schrik in dachten te 
houden, dan vergisten ze zich, er ging even een lichte hui-
vering door hem heen en dat was het dan.  
 K. wimpelde de schuchter naderende Schwarzer af; 
verhuizen naar de kamer van de waard, waar ze op aan-
drongen, weigerde hij, nam van de waard alleen een 
drankje als slaapmutsje aan en van de waardin een was-
kom met zeep en een handdoek en hoefde niet eens te vra-
gen of de zaal ontruimd kon worden, want iedereen 
drong met afgewend gezicht naar buiten, zeker om mor-
gen niet door hem herkend te worden, de lamp werd ge-
doofd en hij had eindelijk rust. Hij sliep vast tot de mor-
gen, nauwelijks een of twee keer vluchtig gestoord door 
voorbijglippende ratten.  
 Na het ontbijt, dat net als K.’s hele verblijf volgens de 
waard door het slot betaald zou worden, wilde hij meteen 
naar het dorp gaan. Maar omdat de waard, met wie hij, 
denkend aan diens gedrag van gisteren niet meer woor-
den had gewisseld dan nodig, steeds maar om hem heen 
draaide en hem iets leek te willen vragen, ontfermde hij 
zich over hem en ging even bij hem zitten.  
 ‘Ik ken de graaf nog niet,’ zei K., ‘maar hij schijnt goed 
werk goed te betalen, klopt dat? Wanneer je net als ik zo-
ver weg bent van vrouw en kind, dan wil je ook wat mee 
naar huis brengen.’  
 ‘Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken, over 
slechte betaling horen we geen klachten.’  
 ‘Nou,’ zei K., ‘ik ben niet op mijn mondje gevallen en 
durf ook een graaf mijn mening te zeggen, maar een pret-
tige verstandhouding met de heren is natuurlijk veel be-
ter.’  
 De waard zat tegenover K. op de rand van de venster-
bank, gemakkelijker durfde hij niet te gaan zitten, en keek 
K. de hele tijd met grote, bruine en angstige ogen aan. 
Eerst had hij zich aan K. opgedrongen en nu leek hij het 
liefste weg te willen lopen. Was hij bang om uitgehoord te 
worden over de graaf? Was hij bang voor de onbetrouw-
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baarheid van de “meneer” die K. volgens hem was? K. 
moest hem afleiden. Hij keek op zijn horloge en zei: 
‘Straks komen mijn assistenten, kunt u die hier onderbren-
gen?’  
 ‘Jazeker, meneer,’ zei hij, ‘maar logeren die niet met u 
in het slot?’  
 Zag hij zo graag af van de gasten en vooral van K., die 
hij liever in het slot wilde hebben?  
 ‘Dat is nog niet zeker,’ zei K., ‘eerst moet ik weten wat 
voor werk ze voor me hebben. Als ik hier beneden moet 
werken, is het handiger om hier beneden te logeren. Ik 
ben ook bang dat het leven boven in het slot niets voor mij 
is. Ik wil altijd vrij zijn.’  
 ‘U kent het slot niet,’ zei de waard zacht.  
 ‘Dat is waar,’ zei K., ‘we moeten niet te gauw oordelen. 
Voorlopig weet ik van het slot alleen maar dat ze daar de 
juiste landmeter weten uit te zoeken. Misschien zijn er nog 
meer pluspunten.’ En hij stond op om niet naar de onrus-
tig op zijn lippen bijtende waard te hoeven kijken. Het 
vertrouwen van die man was jammer genoeg niet makke-
lijk te winnen.  
 Terloops viel K. aan de muur een donker portret in een 
donkere lijst op. Al vanuit zijn bed had hij het opgemerkt, 
maar van een afstand had hij geen details gezien en ge-
dacht dat het eigenlijke schilderij uit de lijst gehaald was 
en dat hij maar een zwarte achterkant zag. Maar het was 
wel degelijk een schilderij, bleek nu: het borstbeeld van 
een man van een jaar of vijftig. Hij hield zijn hoofd zo diep 
op zijn borst, dat je nauwelijks iets van zijn ogen zag; be-
palend voor zijn gebogen houding leek het hoge, zware 
voorhoofd en de sterkgebogen neus. De volle baard, die 
door de hoofdhouding bij de kin ingedrukt werd, stond 
verder omlaag naar voren. De linkerhand lag gespreid in 
de volle haren, maar kreeg het hoofd niet meer omhoog. 
‘Wie is dat?’ vroeg K., ‘de graaf?’ K. stond voor het schil-
derij en keek niet eens om naar de waard. ‘Nee,’ zei de 
waard, ‘de slotvoogd.’ ‘Een mooie slotvoogd hebt u in het 
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slot, echt waar,’ zei K., ‘jammer dat hij zo’n onopgevoede 
zoon heeft.’ ‘Nee,’ zei de waard, hij trok K. een beetje om-
laag naar zich toe en fluisterde in zijn oor: ‘Schwarzer 
overdreef gisteren, zijn vader is maar onderslotvoogd en 
zelfs een van de laatsten.’ Op dat moment maakte de 
waard op K. de indruk van een kind. ‘De schooier!’ zei K. 
lachend; de waard lachte niet mee, maar zei: ‘Ook zíjn va-
der is machtig.’ ‘Kom nou!’ zei K., ‘volgens u is iedereen 
machtig. Ik soms ook?’ ‘U,’ zei hij verlegen maar ernstig, 
‘bent volgens mij niet machtig.’ ‘U hebt er dus wel kijk 
op,’ zei K., ‘eerlijk gezegd ben ik namelijk helemaal niet 
machtig. En daardoor heb ik voor de machtigen waar-
schijnlijk niet minder respect dan u, alleen ben ik niet zo 
eerlijk als u en geef dat niet altijd toe.’ En K. gaf de waard 
om hem te troosten en voor zich in te nemen een tikje op 
zijn wang. Nu glimlachte de waard toch even. Het was 
echt een jongen met zijn zachte, bijna baardeloze gezicht. 
Hoe was hij aan zijn brede, ouwelijke vrouw gekomen, die 
je hiernaast achter een kijkraampje met haar ellebogen 
breeduit in de keuken bezig zag? Maar K. wilde nu niet 
verder aandringen en de eindelijk gewekte glimlach niet 
verjagen, daarom gaf hij hem alleen nog een wenk om de 
deur open te doen en stapte naar buiten, de mooie winter-
morgen in.  
 Nu zag hij boven in de heldere lucht duidelijk de con-
touren van het slot, nog verduidelijkt door de dunne laag 
sneeuw, die alle vormen volgde. Overigens leek boven op 
de berg veel minder sneeuw te liggen dan hier in het dorp, 
waar K. niet minder moeizaam vooruitkwam dan gisteren 
op de straatweg. Hier kwam de sneeuw tot aan de ramen 
van de hutten en drukte meteen weer zwaar op het lage 
dak, maar boven op de berg rees alles licht en vrij op, zo 
leek het van hieraf tenminste.  
 In het geheel beantwoordde het slot, zoals het van hier 
in de verte te zien was, aan K.’s verwachtingen. Het was 
geen oude ridderburcht en ook geen prachtig nieuw ge-
bouw, maar een uitgestrekt complex, dat bestond uit wei-
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nig gebouwen met twee verdiepingen, maar veel dicht bij 
elkaar staande lage gebouwen; als je niet geweten had dat 
het een slot was, had je het kunnen aanzien voor een stad-
je. K. zag maar één toren en of die bij een woongebouw of 
bij een kerk hoorde was niet duidelijk. Er cirkelden zwer-
men kraaien omheen.  
 Met zijn ogen op het slot gericht liep K. door en verder 
interesseerde hem niets. Maar naderbij komend viel het 
slot hem tegen, het was toch maar een klein rotstadje met 
een paar dorpshuizen die misschien wel allemaal van 
steen waren, maar de verf was allang afgebladderd en de 
stenen leken af te brokkelen. Vluchtig herinnerde K. zich 
zijn geboortestadje, dat was nauwelijks minder dan dit zo-
genaamde slot, en als K. het alleen maar had willen be-
zichtigen, dan was het jammer geweest van de lange tocht 
en hij had er verstandiger aan gedaan om weer eens naar 
zijn oude geboortestad te gaan, waar hij al zolang niet was 
geweest. En hij vergeleek in gedachten de kerktoren van 
zijn geboortestad met de toren daarboven. De eerste vast-
beraden, zonder aarzelen steeds jonger recht naar boven 
gaand en bekroond door een breed, rood pannendak, een 
aards gebouw – wat kunnen we anders bouwen? – maar 
met een hoger doel dan het gewoel van de lage huizen en 
met een helderder uitdrukking dan de miezerige werk-
dag. De toren hierboven – het was de enige zichtbare – de 
toren van een woonhuis, zoals nu bleek, misschien van het 
hoofdgebouw van het slot, was een eentonig, rond ge-
bouw, genadig door klimop bedekt, met kleine ramen, die 
nu oplichtten in de zon – iets waanzinnigs had dat – en 
een balkonachtige bovenkant, waarvan de tinnen onzeker, 
onregelmatig, krakkemikkig, alsof ze getekend waren 
door een bange of lakse kinderhand in de blauwe hemel 
piekten. Het was alsof de een of andere naargeestige be-
woner, die redelijkerwijs in de verste kamer opgesloten 
had moeten blijven, het dak doorbroken had en opgestaan 
was om zich aan de wereld te vertonen.  
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 Weer bleef K. staan, alsof hij stilstaand beter kon oorde-
len. Maar hij werd gestoord. Achter de dorpskerk, waar 
hij was blijven staan – het was eigenlijk alleen maar een 
kapel met een soort schuur erbij om de gemeente te kun-
nen ontvangen – lag de school. Een lang, laag gebouw dat 
er zowel provisorisch als heel oud uitzag, lag achter een 
omheinde tuin, die nu een sneeuwveld was. De kinderen 
kwamen juist met de onderwijzer naar buiten. Ze stonden 
dicht om de onderwijzer heen, alle ogen waren op hem 
gericht, aan één stuk door kletsten ze aan alle kanten, 
maar K. kon hun snelle gepraat helemaal niet verstaan. De 
onderwijzer, een jonge, kleine man met smalle schouders, 
die heel rechtop stond, maar zonder dat het belachelijk 
werd, had K. al uit de verte in het oog gekregen, maar K. 
was buiten zijn groep dan ook de enige mens in de wijde 
omtrek. K. groette als vreemdeling eerst, zeker zo’n gebie-
dende kleine man. ‘Dag meester,’ zei hij. In één klap zwe-
gen de kinderen, die plotselinge stilte als voorbereiding 
voor zijn woorden vond de onderwijzer misschien wel 
prettig. ‘Staat u naar het slot te kijken?’ vroeg hij, zacht-
moediger dan K. verwacht had, maar op een toon alsof hij 
het niet eens was met wat K. deed. ‘Ja,’ zei K., ‘ik woon 
hier niet en ik ben pas sinds gisteravond in het dorp.’ ‘U 
vindt het slot niet mooi?’ vroeg de onderwijzer snel. ‘Wat 
zegt u?’ vroeg K. op zijn beurt, en een beetje verbluft her-
haalde hij de vraag in een mildere vorm: ‘Of ik het slot 
mooi vind? Waarom gaat u ervan uit dat ik het niet mooi 
vindt?’ ‘Vreemdelingen vinden het nooit mooi,’ zei de on-
derwijzer. Om hier niet iets te zeggen wat onwelkom was, 
gaf K. het gesprek een draai en vroeg: ‘U kent de graaf 
waarschijnlijk wel?’ ‘Nee,’ zei de onderwijzer en hij wilde 
zich omdraaien, maar K. gaf het niet op en vroeg nog een 
keer: ‘Wat? Kent u de graaf niet?’ ‘Hoe zou ik hem moeten 
kennen?’ zei de onderwijzer zacht en voegde er in het 
Frans luider aan toe: ‘Houdt u alstublieft rekening met de 
aanwezigheid van onschuldige kinderen.’ K. meende 
daardoor het recht te hebben om te vragen: ‘Zou ik een 
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keer bij u langs mogen komen, meester? Ik blijf hier een 
tijd en voel me nu al een beetje eenzaam, bij de boeren 
hoor ik niet en in het slot waarschijnlijk ook niet.’ ‘Tussen 
de boeren en het slot is geen verschil,’ zei de meester. ‘Dat 
kan zijn,’ zei K., ‘maar dat verandert niets aan mijn situa-
tie. Zou ik een keer langs mogen komen?’ ‘Ik woon in de 
Schwanengasse bij de slager.’ Dat was eerder een vermel-
ding van het adres dan een uitnodiging, maar K. zei toch: 
‘Goed, dan kom ik.’ De onderwijzer knikte en liep door 
met de hoop kinderen, die meteen weer begonnen te 
schreeuwen. Ze verdwenen al gauw in een steil aflopend 
straatje.  
 Maar K. was afgeleid en door het gespek geïrriteerd. 
Voor het eerst sinds zijn komst voelde hij echte vermoeid-
heid. Van de lange weg hierheen leek hij eerst helemaal 
geen last te hebben – wat was hij door de dagen getrok-
ken, rustig, stap voor stap! – maar nu voelde hij toch de 
gevolgen van de overmatige inspanning, alleen op een on-
mogelijk moment. Hij had de onweerstaanbare behoefte 
om nieuwe mensen te leren kennen, maar elke kennisma-
king verergerde de vermoeidheid. Als hij zichzelf vandaag 
dwong om zijn wandeling tenminste uit te breiden tot de 
ingang van het slot, was dat al meer dan genoeg.  
 Zo ging hij weer verder, maar het was een lange weg. 
De straat, deze hoofdstraat van het dorp, leidde namelijk 
niet naar de slotberg, maar kwam alleen maar dicht in de 
buurt, maakte dan als het ware met opzet een bocht en al 
verwijderde hij zich niet van het slot, hij kwam ook niet 
dichterbij. De hele tijd verwachtte K. dat de straat nu ein-
delijk af zou buigen naar het slot, en alleen omdat hij dat 
verwachtte, liep hij door; blijkbaar door zijn vermoeidheid 
aarzelde hij om de straat te verlaten, ook was hij verbaasd 
over de lengte van het dorp, waar geen eind aan kwam, 
telkens weer de kleine huisjes en beijzelde ruiten en 
sneeuw en verlatenheid – ten slotte rukte hij zich los van 
die vasthoudende straat, een smal steegje nam hem op, 
nog meer sneeuw, het eruittrekken van zijn wegzakkende 



 13 

voeten was zwaar werk, het zweet brak hem uit, plotse-
ling stond hij stil en kon niet verder.  
 Maar hij was immers niet verlaten, links en rechts ston-
den boerenhutten, hij maakte een sneeuwbal en gooide 
die tegen een raam. Meteen ging de deur open – de hele 
dorpsweg de eerste deur die openging – en daar stond een 
oude boer in een bruine pelsjas, met zijn hoofd opzij gebo-
gen, vriendelijk en zwak. ‘Mag ik even binnenkomen?’ 
vroeg K., ‘ik ben heel moe.’ Hij hoorde niet eens wat de 
oude man zei, dankbaar nam hij aan dat er een plank naar 
hem toe geschoven werd, die hem meteen uit de sneeuw 
redde en met een paar stappen stond hij in de kamer.  
 Een grote kamer in schemerlicht. Wie van buiten 
kwam, zag eerst helemaal niets. K. tuimelde tegen een 
wastobbe, een vrouwenhand hield hem tegen. Uit een 
hoek kwam veel geschreeuw van kinderen. Uit een andere 
hoek kwam damp en maakte van de schemering duister-
nis, K. leek wel in wolken te staan. ‘Hij is dronken,’ zei ie-
mand. ‘Wie bent u?’ riep een bazige stem en waarschijnlijk 
tegen de oude man: ‘Waar-om heb je hem binnengelaten? 
Moeten we alles binnenlaten wat er op straat rondsluipt?’ 
‘Ik ben de landmeter van de graaf,’ zei K. en probeerde 
zich tegenover de nog steeds onzichtbaren te verantwoor-
den. ‘Ach, hij is de landmeter,’ zei een vrouwenstem en nu 
volgde totale stil-te. ‘U kent me?’ vroeg K.. ‘Jazeker,’ zei 
dezelfde stem nog kortaf. Dat ze K. kenden, leek geen aan-
beveling.  
 Ten slotte vervluchtigde de damp een beetje en K. kon 
zich langzaam oriënteren. Het leek een algemene wasdag. 
Bij de deur werd wasgoed gewassen. Maar de damp was 
uit de linkerhoek gekomen, waar in een tobbe, groter dan 
K. ooit had gezien, ongeveer met de omvang van twee 
bedden, in dampend water twee mannen baadden. Maar 
nog verrassender, zonder dat je precies kon zeggen wat er 
zo verrassend was, was de rechterhoek. Uit een groot, 
hoog raam, het enige in de achterwand van de kamer, 
kwam waarschijnlijk van het erf bleek sneeuwlicht, dat de 
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jurk van een vrouw, die diep in de hoek in een hoge leun-
stoel vermoeid onderuitzat, een schijnsel als van zijde. Ze 
droeg een baby aan haar borst. Om haar heen speelden 
een paar kinderen, boerenkinderen, zoals je kon zien, 
maar ze leek daar niet bij te horen, al zorgen ziekte en ver-
moeidheid ook bij boeren voor verfijning.  
 ‘Gaat u zitten,’ zei een van de mannen, die een volle 
baard droeg met bovendien een snor waaronder zijn 
mond de hele tijd hijgend openstond; hij wees en dat was 
grappig om te zien, met zijn hand over de rand van de 
tobbe naar een kist en besproeide daarbij K.’s hele gezicht 
met warm water. Op de kist zat de oude man die K. had 
binnengelaten al te dommelen. K. was dankbaar dat hij 
eindelijk mocht gaan zitten. Nu bekommerde niemand 
zich meer om hem. De vrouw aan de wastobbe, blond en 
jeugdig mollig, zong zachtjes bij haar werk, de mannen in 
bad stampten en draaiden, de kinderen wilden naar hen 
toe, maar werden telkens weer teruggedreven door flinke 
spetters water die ook K. niet ontzagen, de vrouw in de 
leunstoel zat er haast levenloos bij en keek niet eens naar 
het kind aan haar borst, maar ergens omhoog.  
 K. had waarschijnlijk lang naar haar zitten kijken, naar 
dat onveranderlijke, mooie, treurige beeld, maar daarna 
moest hij in slaap gevallen zijn, want toen hij door een lui-
de stem geroepen werd en opschrok, lag zijn hoofd op de 
schouder van de oude man naast hem. De mannen waren 
klaar in het bad, waar nu de kinderen ronddartelden on-
der toezicht van de blonde vrouw, en stonden aangekleed 
voor K.. De schreeuwerige man met de volle baard leek de 
tengerste van de twee. De ander, niet groter dan hij en met 
veel minder baard, was namelijk een stille, langzaamden-
kende man, met een brede gestalte en ook een breed ge-
zicht, zijn hoofd hield hij gebogen. ‘Meneer de landmeter,’ 
zei hij, ‘hier kunt u niet blijven. Neemt u me niet kwalijk 
dat ik onbeleefd moet zijn.’ ‘Ik wou ook niet blijven,’ zei 
K., ‘alleen een beetje uitrusten. Dat is gebeurd en nu ga ik.’ 
‘U bent waarschijnlijk verbaasd over het gebrek aan gast-
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vrijheid,’ zei de man, ‘maar gastvrijheid is bij ons geen ge-
woonte, we hebben geen gasten nodig.’ Een beetje opge-
knapt door de slaap en met zijn zintuigen wat meer ge-
spitst dan eerst was K. blij met die openhartige woorden. 
Hij bewoog zich vrijer, steunde met zijn stok nu eens hier 
en dan weer daar, ging naar de vrouw in de leunstoel en 
was overigens ook de grootste in de kamer.  
 ‘Natuurlijk,’ zei K., waarvoor hebben jullie gasten no-
dig? Maar af en toe heb je er toch een nodig, bijvoorbeeld 
mij, de landmeter.’ ‘Dat weet ik niet,’ zei de man lang-
zaam, ‘hebben ze u geroepen, dan hebben ze u waar-
schijnlijk nodig, dat is waarschijnlijk een uitzondering, 
maar wij, wij gewone mensen, houden ons aan de regel, 
dat kunt u ons niet kwalijk nemen.’ ‘Nee, nee,’ zei K., ‘ik 
kan u alleen maar bedanken, u en iedereen hier.’ En on-
verwacht voor iedereen keerde hij zich letterlijk met een 
sprong om en stond voor de vrouw. Met vermoeide blau-
we ogen keek ze K. aan, een doorzichtige, zijden hoofd-
doek reikte tot halverwege haar voorhoofd, de baby sliep 
aan haar borst. ‘Wie bent u?’ vroeg K.. Minachtend, en het 
was onduidelijk of die minachting betrekking had op K. of 
op haar eigen antwoord, zei ze: ‘Een meisje uit het slot.’  
 Dat alles duurde maar even of K. had links en rechts al 
een van de mannen en werd, alsof ze dat niet op een ande-
re manier duidelijk konden maken, zwijgend, maar met 
alle kracht naar de deur getrokken. De oude man was on-
dertussen blij om iets en klapte in zijn handen. Ook de 
wasvrouw stond te lachen bij de kinderen, die opeens als 
gekken tekeergingen.  
 Maar K. stond al gauw op straat, de mannen hielden 
hem in de deuropening in de gaten, er viel weer sneeuw, 
maar desondanks leek het wat lichter. De man met de vol-
le baard riep ongeduldig: ‘Waar wilt u naartoe? Deze kant 
is naar het slot en die naar het dorp!’ Hem gaf K. geen ant-
woord, maar de ander, die hem ondanks zijn overwicht de 
geschiktste leek, vroeg hij: ‘Wie zijn jullie? Wie moet ik be-
danken dat ik naar binnen mocht?’ ‘Ik ben meester-leer-
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looier Lasemann,’ was het antwoord, ‘maar u hoeft nie-
mand te bedanken.’ ‘Goed,’ zei K., ‘misschien zien we el-
kaar nog.’ ’Dat denk ik niet,’ zei de man. Op dat moment 
riep de man met de volle baard met opgestoken hand: 
‘Dag Artur, dag Jeremias!’ K. draaide zich om, er waren in 
dit dorp dus toch nog mensen op straat! Van de kant van 
het slot kwamen twee jonge mannen van gemiddelde 
lengte, allebei heel slank, in nauwsluitende kleren, ook 
met sterk op elkaar lijkende gezichten, hun gelaatskleur 
was een donkerbruin waar een spitsbaard met zijn diepe 
zwart nog bij afstak. Ze liepen onder deze omstandighe-
den op de straat heel snel en hun slanke benen gingen ge-
lijk op. ‘Wat hebben jullie te doen?’ riep de man met de 
volle baard. Ze konden alleen roepen naar elkaar, zo snel 
liepen ze en ze hielden niet in. ‘Zaken!’ riepen ze lachend 
terug. ‘Waar?’ ‘In de herberg!’ ‘Daar ga ik ook naartoe!’ 
schreeuwde K. opeens harder dan alle anderen, hij wilde 
heel graag meegenomen worden door de twee; de kennis-
making met hen leek hem wel niet zo nuttig, maar goede, 
opgewekte metgezellen waren het wel. Ze hoorden K.’s 
woorden, maar knikten alleen maar en waren al weg.  
 K. stond nog steeds in de sneeuw, had weinig zin om 
zijn voet uit de sneeuw te tillen om die een eindje verder 
weer diep weg te laten zakken; de meester-leerlooier en 
zijn kameraad, die blij waren dat ze K. definitief wegge-
kregen hadden, schuifelden langzaam, telkens omkijkend 
naar K., door de deur, die maar een beetje openstond, het 
huis in en K. was alleen met de sneeuw, die hem omhulde. 
Goed om een beetje wanhopig te worden, dacht hij, als ik 
hier toevallig stond en niet met een doel.  
 Toen ging er in de hut aan zijn linkerhand een piep-
klein raampje open, dicht had het er diepblauw uitgezien, 
misschien door de weerschijn van de sneeuw, en het was 
zo klein dat, nu het open was, van degene die naar buiten 
keek niet het hele gezicht te zien was, maar alleen de 
ogen, oude, bruine ogen. ‘Daar staat hij,’ hoorde K. een be-
verige vrouwenstem zeggen. ‘Het is de landmeter,’ zei een 
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mannenstem. Daarna stapte de man naar het raam en 
vroeg niet onvriendelijk, maar wel of hij het belangrijk 
vond dat op straat voor zijn huis alles in orde was: ‘Op 
wie staat u te wachten?’ ‘Op een slee die me meeneemt,’ 
zei K.. ‘Hier komen geen sleeën,’ zei de man, ‘hier is geen 
verkeer.’ ‘Dit is toch de weg naar het slot?’ bracht K. erte-
gen in. ‘Ja,’ zei de man met een zekere onverbiddelijkheid, 
‘maar toch is hier geen verkeer,’ Daarna zwegen ze allebei. 
Maar de man stond blijkbaar over iets na te denken, want 
hij hield het raam, waar damp uit kwam, nog steeds open. 
‘Een slechte weg,’ zei K., om hem een handje te helpen. 
Maar de ander zei alleen maar: ‘Dat wel.’ Even later zei hij 
toch: ‘Als u wilt, breng ik u met mijn slee.’ ‘Heel graag,’ 
zei K. verheugd, ‘hoeveel wilt u daarvoor hebben?’ ‘Niks,’ 
zei de man. K. was heel verbaasd. ‘U bent toch de landme-
ter,’ zei de man bij wijze van uitleg, ‘en u hoort bij het slot. 
Waar wilt u dan naartoe?’ ‘Naar het slot,’ zei K. snel. ‘Dan 
rijd ik niet,’ zei de man meteen. ‘Ik hoor toch bij het slot?’ 
zei K., die de woorden van de man herhaalde. ‘Dat kan 
wel,’ zei de man afwijzend. ‘Brengt u me dan naar de her-
berg,’ zei K.. ‘Goed,’ zei de man, ‘ik kom zo met de slee.’ 
Het maakte allemaal geen bijzonder vriendelijke indruk, 
maar leek eerder een soort zelfzuchtige, angstige en bijna 
pedante poging om K. voor het huis weg te krijgen.  
 De poort naar het erf ging open en er verscheen een 
kleine slee voor lichte lasten, helemaal vlak en zonder 
bank, getrokken door een zwak paardje, daarachter de 
man, niet oud, maar zwak, gebogen, mank, met een ma-
ger, rood en verkouden gezicht, dat bijzonder klein leek 
door een stevig om de hals gewikkelde wollen sjaal. De 
man was duidelijk ziek en alleen naar buiten gekomen om 
K. weg te krijgen. K. begon erover, maar de man ging er 
niet op in. Alleen dat hij voerman Gerstäcker was, hoorde 
K. en dat hij deze ongemakkelijke slee genomen had, om-
dat die toevallig klaarstond en het tevoorschijn halen van 
een andere te veel tijd had gekost. ‘Gaat u zitten,’ zei hij en 
wees met zijn zweep naar de achterkant van de slee. ‘Ik ga 
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wel naast u zitten,’ zei K.. ‘Ik ga lopen,’ zei Gerstäcker. 
‘Waarom?’ vroeg K.. ‘Ik ga lopen,’ herhaalde Gerstäcker 
en hij kreeg een hoestbui die hem zo door elkaar schudde, 
dat hij zijn benen schrap moest zetten in de sneeuw en 
met zijn handen de rand van de slee vast moest houden. 
K. zei niets meer, ging achter op de slee zitten, de hoestbui 
ging langzaam voorbij en ze reden.  
 Het slot daar boven, dat al vreemd donker was en dat 
K. vandaag nog gehoopt had te bereiken, kwam weer ver-
der weg te liggen. Maar als een teken bij een voorlopig af-
scheid klonk daar een klokkentoon, vrolijk, vol elan, een 
klok die het hart nog even liet beven, alsof – want ook 
smartelijk was de klank – de vervulling dreigde van het-
geen waarnaar hij onzeker verlangde. Maar al gauw ver-
stomde die grote klok en werd afgelost door een zwak, 
eentonig klokje, misschien nog boven, maar misschien al 
in het dorp. Dat getinkel paste wel beter bij de langzame 
rit en de miserabele, maar onverbiddelijke voerman.  
 ‘Zeg,’ riep K. plotseling – ze waren al in de buurt van 
de kerk en het was niet ver meer naar de herberg, K. kon 
het er wel op wagen – ‘ik vraag me af hoe u op eigen ver-
antwoording met mij rond durft te rijden! Mag dat wel?’ 
Gerstäcker ging er niet op in en liep rustig door naast het 
paardje. ‘Hé!’ riep K., hij pakte wat sneeuw van de slee bij 
elkaar en raakte Gerstäcker daarmee recht op zijn oor. Nu 
bleef die wel staan en draaide zich om; maar nu K. hem 
van zo dichtbij zag – de slee was nog een eindje doorge-
gleden – dat gebogen, als het ware mishandelde lijf, het 
rode, vermoeide, smalle gezicht met op de wat verschil-
lende wangen, de ene plat en de andere ingevallen, de 
luisterende open mond met maar hier en daar een paar 
tanden, moest hij wat hij eerder uit kwaadheid gezegd 
had, nu uit medelijden herhalen: of Gerstäcker voor het 
vervoer van K. niet gestraft kon worden. ‘Wat wilt u?’ 
vroeg Gerstäcker niet-begrijpend, maar hij verwachtte ook 
geen verdere uitleg, riep tegen het paardje en ze reden 
door.  
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 Toen ze – K. zag het aan een bocht in de weg – bijna bij 
de herberg waren, was het tot zijn verbazing al helemaal 
donker. Was hij zo lang weggeweest? Toch maar één of 
twee uur, dacht hij. En ’s morgens was hij weggegaan. En 
hij had geen trek gehad. En daarnet was er nog gelijkma-
tig daglicht geweest en nu was het pas donker. ‘Korte da-
gen, korte dagen,’ zei hij tegen zichzelf, liet zich van de 
slee glijden en liep naar de herberg.  
 Boven op de kleine trap naar de ingang stond, heel wel-
kom, de waard, die hem bijlichtte met een geheven lan-
taarn. Vluchtig terugdenkend aan de voerman bleef K. 
staan, ergens in het donker werd gehoest, dat was hij. 
Nou, hij zou hem binnenkort wel terugzien. Pas toen hij 
boven bij de waard was, die deemoedig groette, zag hij 
aan beide kanten van de deur een man staan. Hij nam de 
waard de lantaarn uit handen en belichtte de twee; het 
waren de mannen die hij al tegengekomen was en die aan-
gesproken waren als Artur en Jeremias. Ze salueerden nu. 
Denkend aan zijn tijd bij het leger, die gelukkige tijd, 
moest hij lachen. ‘Wie zijn jullie?’ vroeg hij, kijkend van de 
een naar de ander. ‘Uw assistenten,’ antwoordden ze. ‘Het 
zijn de assistenten,’ bevestigde de waard zacht. ‘Wat?’ 
vroeg K., ‘zijn jullie mijn oude assistenten, die later zou-
den komen, waarop ik zat te wachten?’ Dat bevestigden 
ze. ‘Dat is goed,’ zei K. even later, ‘goed dat jullie geko-
men zijn.’ ‘Maar,’ zei K. weer even later, ‘jullie zijn erg 
laat, dat is geen beste beurt.’ ‘Het was heel ver,’ zei de een. 
‘Heel ver,’ herhaalde K., ‘maar ik zag jullie, toen jullie van 
het slot kwamen.’ ‘Ja,’ zeiden ze zonder verdere uitleg. 
‘Waar hebben jullie de instrumenten?’ vroeg K.. ‘We heb-
ben er geen,’ zeiden ze. ‘De instrumenten die ik jullie toe-
vertrouwd heb,’ zei K.. ‘We hebben er geen,’ herhaalden 
ze. ‘Wat zijn jullie voor mensen!’ zei K., ‘hebben jullie ver-
stand van landmeten?’ ‘Nee,’ zeiden ze. ‘Maar als jullie 
mijn oude assistenten zijn, hebben jullie daar toch ver-
stand van?’ zei K.. Ze zwegen. ‘Kom dan maar,’ zei K. en 
duwde hen voor zich uit de herberg in.   
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2 
Barnabas 

 
Ze zaten daarna met zijn drieën tamelijk zwijgzaam in de 
gelagkamer met een biertje aan een tafeltje, K. in het mid-
den en links en rechts de assistenten. Verder was er maar 
één tafel bezet door boeren, net als de vorige avond. ‘Het 
is moeilijk met jullie,’ zei K., terwijl hij hun gezichten weer 
eens vergeleek, ‘hoe moet ik jullie nou uit elkaar houden? 
Alleen jullie namen zijn verschillend, verder lijken jullie 
op elkaar als –‘ hij haperde, maar vervolgde daarna onwil-
lekeurig – ‘verder lijken jullie op elkaar als slangen.’ Ze 
glimlachten. ‘De mensen kunnen ons anders altijd goed 
uit elkaar houden,’ zeiden ze ter rechtvaardiging. ‘Dat ge-
loof ik wel,’ zei K., ‘ik was er zelf bij, maar ik kijk alleen 
met mijn ogen en daarmee kan ik jullie niet uit elkaar hou-
den. Daarom zal ik jullie als één man behandelen en jullie 
allebei Artur noemen, zo heet één van jullie toch, jij geloof 
ik?’ vroeg K. de een. ‘Nee,’ zei hij, ‘ik heet Jeremias.’ 
‘Goed, het maakt ook niks uit,’ zei K., ‘ik zal jullie allebei 
Artur noemen. Stuur ik Artur ergens heen, dan gaan jullie 
allebei, geef ik Artur iets te doen, dan doen jullie dat alle-
bei, dat heeft voor mij wel het grote nadeel dat ik jullie 
niet voor verschillende dingen kan gebruiken, maar het 
voordeel dat jullie voor alles wat ik jullie laat doen samen, 
ongedeeld de verantwoordelijkheid dragen. Hoe jullie het 
werk onder elkaar verdelen, kan me niet schelen, alleen 
mogen jullie je niet achter de ander verschuilen, jullie zijn 
voor mij één man.’ Ze overlegden met elkaar en zeiden: 
‘Dat zouden we heel vervelend vinden.’ ‘Dat zal wel,’ zei 
K., ‘natuurlijk is dat vervelend voor jullie, maar zo blijft 
het wel.’ K. had een van de boeren al een tijdje rond de ta-
fel zien sluipen, eindelijk nam de boer een besluit, ging 
naar een van de assisenten en wilde hem iets toefluisteren. 
‘Neem me niet kwalijk,’ zei K., terwijl hij met zijn hand op 
tafel sloeg en opstond, ‘dit zijn mijn assistenten en we heb-
ben nu een bespreking. Niemand heeft het recht om ons te 
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storen.’ ‘O, neemt u me niet kwalijk,’ zei de boer angstig 
en hij liep achteruit terug naar zijn gezelschap. ‘Dit is de 
regel,’ zei K., die weer was gaan zitten, ‘jullie mogen zon-
der mijn toestemming met niemand praten. Ik ben hier 
een vreemdeling en als jullie mijn oude assistenten zijn, 
dan zijn jullie ook vreemdelingen. Daarom moeten wij 
drie vreemdelingen elkaar bijstaan, jullie hand erop!’ Wel 
erg bereidwillig staken ze hun hand uit naar K. ‘Houd die 
klauwen maar bij je,’ zei hij, ‘maar wat ik zeg, dat gebeurt. 
Ik ga nu slapen en ik raad jullie aan om dat ook te doen. 
Vandaag hebben we een werkdag gemist, morgen moeten 
we heel vroeg aan het werk. Jullie moeten zorgen voor een 
slee om naar het slot te gaan en om zes uur klaarstaan hier 
voor de deur. ‘Goed,’ zei de een. Maar de ander kwam 
tussenbeide: ‘Jij zegt: “Goed”, terwijl je weet dat het niet 
kan.’ ‘Stil!’ zei K., ‘jullie willen zeker laten zien dat jullie 
verschillend zijn.’ Maar nu zei de eerste ook al: ‘Hij heeft 
gelijk, het kan niet, zonder vergunning mag een vreemde-
ling het slot niet in.’ ‘Waar moet je die vergunning dan ha-
len?’ ‘Dat weet ik niet, misschien bij de slotvoogd.’ ‘Dan 
vragen we die daar telefonisch aan, bellen jullie meteen de 
slotvoogd.’ Ze liepen naar het toestel, kregen verbinding – 
wat verdrongen ze elkaar, uiterlijk waren ze belachelijk 
volgzaam – en vroegen of K. morgen met hen naar het slot 
mocht komen. Het “nee” van het antwoord hoorde K. 
zelfs aan zijn tafeltje, maar het antwoord was nog uitvoe-
riger, het luidde: ‘Niet morgen en niet op een ander mo-
ment.’ ‘Ik zal zelf bellen,’ zei K. en hij stond op. Terwijl K. 
en zijn assistenten tot nu toe, afgezien van het indicent 
met die ene boer, weinig bekeken waren, trok zijn laatste 
opmerking de algemene aandacht. Iedereen stond tegelijk 
met K. op en ook al probeerde de waard hen achteruit te 
duwen, ze gingen in een kleine halve cirkel om K. heen 
staan bij het toestel. Bij hen overheerste de mening dat K. 
helemaal geen antwoord zou krijgen. K. moest hun vragen 
om rustig te zijn, hij hoefde hun mening niet te horen.  



 22 

 Uit de hoorn kwam een gezoem zoals K. bij het telefo-
neren nog nooit gehoord had. Het was alsof er uit dat ge-
zoem talloze kinderstemmen – maar het was ook geen ge-
zoem, maar het gezang van verre, heel verre stemmen – 
alsof er uit dat gezoem op een welhaast onmogelijke ma-
nier één enkele hoge, maar sterke stem ontstond, die het 
oor trof alsof hij dieper door wilde dringen dan in het 
armzalige gehoor. K. luisterde zonder te bellen, hij steun-
de met zijn linkerarm op de lessenaar onder de telefoon en 
luisterde zo.  
 Hij wist niet hoe lang, net zolang tot de waard hem aan 
zijn jasje trok dat er een boodschapper voor hem gekomen 
was. ‘Weg!’ riep K. onbeheerst, misschien in de telefoon, 
want nu kwam er iemand aan de lijn. Er ontstond het vol-
gende gesprek: ‘Met Oswald, met wie spreek ik?’ werd er 
geroepen door een strenge, hoogmoedige stem met een 
klein spraakgebrek, dat de stem probeerde te compense-
ren door nog strenger te doen dan hij al was. K. aarzelde 
om zijn naam te noemen, tegenover de telefoon was hij 
weerloos, de ander kon hem in een hoek praten, de hoorn 
neerleggen en K. had voor zichzelf een misschien niet on-
belangrijke weg versperd. K.’s aarzelen maakte de man 
ongeduldig. ‘Met wie spreek ik?’ herhaalde hij en voegde 
eraan toe: ‘Ik zou het fijn vinden, als daar niet zoveel ge-
beld werd, daarnet werd er ook al gebeld.’ K. ging op die 
opmerking niet in en zei na een plotseling besluit: ‘U 
spreekt met de assistent van de landmeter.’ ‘Welke assis-
tent? Welke landmeter?’ K. herinnerde zich het telefoon-
gesprek van gisteren, ‘Vraagt u dat maar aan Fritz,’ zei hij 
kortaf. Dat hielp, tot zijn eigen verbazing. Maar nog meer 
dan over het feit dat het hielp, was hij verbaasd over de 
uniformiteit van de dienst daar. Het antwoord was: ‘Ik 
weet het al. Die eeuwige landmeter. Jaja. En verder? Wel-
ke assistent?’ ‘Josef,’ zei K.. Het gemompel van de boeren 
achter zijn rug stoorde hem een beetje, blijkbaar waren ze 
het er niet mee eens dat hij niet zijn echte naam noemde. 
Maar K. had geen tijd om zich met hen bezig te houden, 
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want het gesprek nam hem erg in beslag. ‘Josef?’ vroeg de 
ander. ‘De assistenten heten –‘ een korte pauze, blijkbaar 
informeerde hij bij iemand anders naar de namen – ‘Artur 
en Jeremias.’ ‘Dat zijn de nieuwe assistenten,’ zei K.. ‘Nee, 
dat zijn de oude.’ ‘Dat zijn de nieuwe, maar ik ben de ou-
de, die vandaag bij de landmeter gekomen is.’ ‘Nee!’ werd 
er nu geroepen. ‘Wie ben ik dan?’ vroeg K. nog steeds rus-
tig. En na een pauze zei dezelfde stem met hetzelfde 
spraakgebrek, die toch een andere, lagere, waardigere 
stem leek: ‘U bent de oude assistent.’  
 K. liet de klank van de stem tot zich doordringen en 
miste daardoor bijna de vraag: ‘Wat wilt u?’ Het liefst had 
hij al opgehangen. Van dit gesprek verwachtte hij niets 
meer. Alleen gedwongen vroeg hij nog gauw: ‘Wanneer 
mag mijn baas op het slot komen?’ ‘Nooit,’ was het ant-
woord. ‘Goed,’ zei K. en legde de hoorn neer.  
 Achter hem waren de boeren al heel dichtbij gekomen. 
De assistenten waren met veel zijdelingse blikken naar 
hem bezig de boeren bij hem weg te houden. Alleen leek 
dat maar komedie, ook gaven de boeren, die voldaan wa-
ren over het resultaat van het gesprek, langzaam toe. Toen 
werd hun groep van achteren uiteengedreven met de snel-
le pas van een man die voor K. boog en hem een brief 
overhandigde. K. hield de brief in zijn hand en keek naar 
de man, die hem op het moment belangrijker leek. Er was 
een grote gelijkenis tussen hem en de assistenten, hij was 
net zo slank als zij, droeg even nauwsluitende kleren, was 
net zo vlug en lenig als zij, maar toch heel anders. K. had 
hem liever als assistent gehad! Hij deed hem een beetje 
denken aan de vrouw met de baby, die hij bij de meester-
leerlooier gezien had. Hij was bijna in het wit gekleed, zijn 
kleren waren waarschijnlijk niet van zijde, het waren win-
terkleren net als alle andere, maar ze hadden de verfijning 
en allure van zijden kleren. Zijn gezicht was licht en open 
en zijn ogen waren heel groot. Zijn glimlach was bijzonder 
aanstekelijk; hij wreef met zijn hand over zijn gezicht, als 
om die glimlach te verdrijven, maar dat lukte niet. ‘Wie 
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bent u?’ vroeg K.. ‘Ik heet Barnabas,’ zei hij, ‘ik ben een 
bode.’ Mannelijk en toch zacht gingen zijn lippen bij het 
praten open en dicht. ‘Bevalt het u hier?’ vroeg K. en hij 
wees naar de boeren, die nog steeds belangstelling voor 
hem hadden en die met hun bepaald gekwelde gezichten 
– hun schedels zagen eruit of ze van boven platgeslagen 
waren en hun gelaatstrekken waren getekend door de pijn 
van het geslagen worden – hun dikke lippen en hun open 
monden toekeken maar toch ook weer niet, want soms 
dwaalde hun blik af en bleef voor hij terugkeerde lang aan 
een of ander onbelangrijk voorwerp hangen, en daarna 
wees K. naar de assistenten, die elkaar vasthielden en met 
hun wangen tegen elkaar stonden te glimlachen, je wist 
niet of het deemoedig of spottend was, hij wees naar al die 
mensen, alsof hij Barnabas een gevolg voorstelde dat hem 
door bijzondere omstandigheden opgedrongen was en 
verwachtte – daarin lag vertrouwen en daar ging het K. 
om – dat Barnabas verschil zou weten te maken tussen de 
anderen en hem. Maar Barnabas ging – wel in alle on-
schuld, dat was duidelijk – helemaal niet in op de vraag, 
liet die over zich heen gaan als een goedopgevoede be-
diende een maar schijnbaar voor hem bedoelde uitlating 
van zijn meester en keek alleen in de zin van de vraag om 
zich heen, groette kennissen onder de boeren met een 
handgebaar en wisselde een paar woorden met de assis-
tenten, maar alles vrij en zelfstandig, zonder te vertrouwe-
lijk met hen te worden. K. richtte – afgewezen maar niet 
beschaamd – zijn aandacht weer op de brief in zijn hand 
en maakte hem open. Er stond: Geachte heer, zoals u weet 
bent u in dienst getreden van de landheer. Uw directe meerdere 
is de burgemeester van het dorp, die u alle nadere mededelingen 
zal doen over uw werk en de salariëring en wie u ook verant-
woording schuldig bent. Toch verlies ook ik u niet uit het oog. 
Barnabas, de bezorger van deze brief, zal van tijd tot tijd infor-
meren naar uw wensen en die aan mij doorgeven. Ik sta altijd 
tot uw diens, voor zover dat mogelijk is. Ik heb graag tevreden 
werknemers. De handtekening was niet leesbaar, maar er-
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naast stond gedrukt: Het bestuur van bureau X. ‘Wacht 
even,’ zei K. tegen Barnabas, die boog, daarna riep hij de 
waard, opdat die zijn kamer zou laten zien, want hij wilde 
een tijd alleen zijn met de brief. Daarbij besefte hij dat Bar-
nabas ondanks alle sympathie die hij voor hem had toch 
maar een bode was en liet hem een bier brengen. Hij keek 
hoe Barnabas dat aan zou nemen, hij nam het blijkbaar 
heel graag aan en begon meteen te drinken. Daarna ging 
K. met de waard mee. In het huisje hadden ze voor K. al-
leen maar een klein zolderkamertje kunnen reserveren en 
zelfs dat had voor problemen gezorgd, want ze hadden 
twee dienstmeisjes, die daar tot nu toe geslapen hadden, 
ergens anders onder moeten brengen. Eigenlijk hadden ze 
alleen maar de meisjes weggehaald, de kamer was verder 
waarschijnlijk onveranderd, geen lakens op het enige bed, 
alleen een paar kussens en een paardendeken in de toe-
stand waarin alles na de afgelopen nacht achtergebleven 
was, aan de muur een paar heiligenbeeldjes en foto’s van 
soldaten, er was niet eens gelucht, blijkbaar hoopten ze 
dat de nieuwe gast niet lang zou blijven en deden niets om 
hem te houden. Maar K. vond alles best, sloeg de deken 
om zich heen, ging aan tafel zitten en begon bij een kaars 
de brief nog een keer te lezen.  
 Er zat geen eenheid in, er waren passages waar hij toe-
gesproken werd als een vrij man, wiens eigen wil erkend 
werd, zo was de aanhef en zo was de passage over zijn 
wensen. Maar er waren ook passages waar hij openlijk of 
in bedekte termen werd behandeld als een kleine arbeider, 
die vanuit de zetel van dat bestuur nauwelijks zichtbaar 
was, het bestuur moest zijn best doen om “hem niet uit het 
oog te verliezen”, zijn meerdere was nu de burgemeester, 
wie hij zelfs verantwoording schuldig was en zijn enige 
collega was misschien wel de veldwachter. Dat waren 
zonder twijfel tegenstrijdigheden, ze waren zo zichtbaar 
dat het opzet moest zijn. De waanzinnige gedachte dat 
hier besluiteloosheid had meegespeeld, kwam nauwelijks 
in K. op. Hij zag daarin eerder een keus die ze hem boden, 
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het werd aan hem overgelaten wat hij met de verordenin-
gen in de brief wilde doen, of hij dorpsarbeider wilde zijn 
met een eervolle band met het slot die niets voorstelde of 
voor de schijn een dorpsarbeider die in werkelijkheid zijn 
hele betrekking door de berichten van Barnabas liet bepa-
len. K. aarzelde niet om te kiezen, maar zou ook zonder de 
ervaringen die hij al had opgedaan niet geaarzeld hebben. 
Alleen als dorpsarbeider, zover mogelijk verwijderd van 
de heren van het slot, was hij in staat bij het slot iets te be-
reiken, die mensen in het dorp, die nog zo wantrouwig te-
genover hem stonden, zouden hun mond opendoen als hij 
wel niet hun vriend, maar toch hun medeburger was ge-
worden, en was er eenmaal geen verschil tussen Gerst- 
äcker of Lasemann en hem – en dat moest heel snel gebeu-
ren, daar hing alles van af – dan lagen beslist ineens alle 
wegen voor hem open die, als het alleen op de heren bo-
ven en hun genade aangekomen was, voor altijd niet al-
leen gesloten, maar ook onzichtbaar zouden zijn gebleven. 
Er dreigde natuurlijk één gevaar en dat werd in de brief 
genoeg benadrukt, het werd voorgesteld met een zeker 
genoegen, alsof het onontkoombaar was. Dat was de sta-
tus van arbeider. Dienst, meerdere, werk, salariëring, ver-
antwoording, arbeiders, daarvan wemelde het in de brief 
en zelfs als er iets anders, persoonlijkers werd gezegd, 
werd het vanuit dat gezichtspunt gezegd. Als K. arbeider 
wilde worden, dan kon hij dat worden, maar dan wel in 
alle dodelijke ernst, zonder enig uitzicht op iets anders. K. 
wist dat er niet met echte dwang gedreigd werd, daar was 
hij niet bang voor, zeker hier niet, maar de druk van de 
deprimerende omgeving, de gewenning aan teleurstellin-
gen, de druk van de onmerkbare invloeden van elk mo-
ment, die vreesde hij wel, maar met dat gevaar moest hij 
de strijd aangaan. De brief verzweeg immers ook niet dat, 
als het tot conflicten zou komen, K. zo vermetel was ge-
weest om te beginnen, het was subtiel geformuleerd en al-
leen een onrustig geweten – een onrustig, geen slecht ge-
weten – las het erin, het waren de drie woorden zoals u 
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weet met betrekking tot zijn indiensttreding. K. had zich 
gemeld en sindsdien wist hij dat hij “opgenomen was”, 
zoals de brief het uitdrukte.  
 K. haalde een schilderij van de muur en hing de brief 
aan de spijker, in deze kamer zou hij wonen, hier moest de 
brief hangen.  
 Daarna ging hij naar de gelagkamer beneden, Barnabas 
zat met de assistenten aan een tafeltje. ‘Ah, daar ben je,’ 
zei K. zonder aanleiding, alleen omdat hij blij was Barna-
bas te zien. Die sprong meteen op. Nauwelijks was K. bin-
nen of de boeren stonden op om naar hem toe te gaan, ze 
waren al gewend om hem de hele tijd achterna te lopen. 
‘Wat willen jullie toch de hele tijd van me?’ riep K.. Ze na-
men het hem niet kwalijk en drentelden terug naar hun 
plaats. Eén zei bij het weggaan bij wijze van uitleg losjes 
en met een onverklaarbare glimlach, die overgenomen 
werd door een paar anderen: ‘Je hoort altijd wel wat 
nieuws’ en hij likte zijn lippen af, alsof je het nieuws kon 
eten. K. zei niets verzoenlijks, het was goed als ze een 
beetje respect voor hem kregen, maar nauwelijks zat hij bij 
Barnabas of hij voelde in zijn nek al de adem van een boer, 
die zei dat hij het zoutvaatje kwam halen, maar K. stampte 
van ergernis op de grond en de boer liep dan ook zonder 
het zoutvaatje weg. Het was echt makkelijk om vat te krij-
gen op K., je hoefde bijvoorbeeld maar de boeren tegen 
hem op te zetten, en hun hardnekkige belangstelling vond 
hij kwalijker dan de geslotenheid van de anderen en bo-
vendien was het ook geslotenheid, want als K. aan hun ta-
fel was gaan zitten, waren ze daar vast niet blijven zitten. 
Alleen de aanwezigheid van Barnabas weerhield hen er-
van om lawaai te maken. Maar hij draaide zich toch nog 
dreigend naar hen om en zij zaten ook naar hem toege-
keerd. Maar als hij ze zo zag zitten, allemaal op hun 
plaats, zonder met elkaar te praten, zonder zichtbare ver-
binding met elkaar, alleen onderling verbonden door alle-
maal naar hem te staren, had hij het idee alsof het hele-
maal geen boosaardigheid was waardoor ze hem achter-
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volgden, misschien wilden ze werkelijk iets van hem en 
konden het alleen niet zeggen, en was dat het niet, dan 
was het misschien alleen maar kinderlijkheid; kinderlijk-
heid, die hier thuis leek te horen; kinderlijk was immers 
ook de waard, die een glas bier dat hij naar een gast moest 
brengen met beide handen vasthield, stil bleef staan, naar 
K. keek en een mededeling miste van de waardin, die zich 
uit het keukenraampje boog.  
 Rustiger keerde K. zich naar Barnabas, de assistenten 
had hij graag weggestuurd, maar kon geen smoesje be-
denken en ze zaten trouwens zwijgend naar hun bier te 
kijken. ‘De brief,’ begon K., ‘heb ik gelezen. Weet je wat 
erin staat?’ ‘Nee,’ zei Barnabas. Zijn blik leek veelzeggen-
der dan zijn woorden. Misschien dacht K. hier te goed 
over hem, net zoals hij te slecht dacht over de boeren, 
maar het weldadige van Barnabas’ aanwezigheid bleef. ‘Jij 
wordt in de brief ook genoemd, je moet namelijk af en toe 
berichten doorgeven tussen mij en het bestuur, en daarom 
dacht ik dat je wel wist wat erin stond.’ ‘Ik kreeg,’ zei Bar-
nabas, ‘alleen opdracht om de brief te overhandigen, te 
wachten tot hij gelezen was en als u dat nodig vond uw 
mondelinge of schriftelijke antwoord door te geven.’ 
‘Goed,’ zei K., ‘een brief is niet nodig, bedank de man van 
het bestuur – hoe heet hij eigenlijk? Ik kon de handteke-
ning niet lezen.’ ‘Klamm,’ zei Barnabas. ‘Bedank meneer 
Klamm dus maar dat hij me opgenomen heeft en dat hij zo 
bijzonder vriendelijk is, wat ik wel kan waarderen als ie-
mand die hier nog niets gepresteerd heeft. Ik zal me hele-
maal richten naar zijn plannen. Speciale wensen heb ik 
momenteel niet.’ Barnabas, die goed had opgelet, vroeg of 
hij de opdracht tegenover K. mocht herhalen, dat vond K. 
goed, en Barnabas herhaalde alles woordelijk. Daarna 
stond hij op om afscheid te nemen.  
 De hele tijd had K. onderzoekend naar zijn gezicht ge-
keken en nu deed hij dat voor het laatst. Barnabas was on-
geveer even groot als K., maar leek toch op K. neer te kij-
ken, alleen gebeurde dat bijna deemoedig, die man kon 
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onmogelijk iemand beschaamd maken. Hij was natuurlijk 
maar een bode en wist niet wat er in de brieven stond die 
hij bezorgen moest, maar ook zijn blik, zijn glimlach en 
zijn manier van lopen leken een boodschap, al wist hij dat 
misschien niet. En K. gaf hem een hand, wat hem blijkbaar 
verraste, want hij had alleen maar een buiging willen ma-
ken.  
 Meteen toen hij weg was – voor hij de deur opendeed 
had hij nog even met zijn schouder tegen de deur geleund 
en de gelagkamer overzien met een blik die niet meer voor 
één bepaald persoon bestemd was – zei K. tegen de assis-
tenten: ‘Ik ga mijn aantekeningen uit de kamer halen, dan 
bespreken we het komende karwei.’ Ze wilden meegaan. 
‘Blijf zitten!’ zei K.. Ze wilden nog steeds meegaan. K. 
moest het bevel nog strenger herhalen. In de hal was Bar-
nabas niet meer. Hij was toch nog maar net weg. Maar ook 
voor de herberg – er viel nieuwe sneeuw – zag K. hem 
niet. Hij riep: ‘Barnabas!’ Geen antwoord. Zou hij nog bin-
nen zijn? Dat leek de enige mogelijkheid. Toch riep K. nog 
een keer uit alle macht de naam, de naam bulderde door 
de nacht. En uit de verte kwam nu toch een zwak ant-
woord, zo ver was Barnabas dus al. K. riep hem terug en 
ging hem tegelijkertijd tegemoet; waar ze elkaar troffen, 
waren ze vanuit de herberg niet meer te zien.  
 ‘Barnabas,’ zei K. en hij kon het trillen van zijn stem 
niet bedwingen, ‘ik wou je nog wat zeggen. Ik constateer 
dat het wel heel slecht geregeld is, als ik moet wachten tot 
jij toevallig komt, wanneer ik iets uit het slot nodig heb. 
Als ik je nu niet toevallig nog bereikt had – wat ben je 
snel, ik dacht dat je nog binnen was – wie weet hoe lang ik 
dan op je volgende komst had moeten wachten?’ ‘U kunt,’ 
zei Barnabas, ‘het bestuur vragen of ik altijd op bepaalde 
door u gekozen momenten kan komen.’ ‘Ook dat zou niet 
genoeg zijn,’ zei K., ‘misschien heb ik een jaarlang niets te 
zeggen, maar een kwartier nadat je weg bent iets drin-
gends.’ ‘Moet ik dan,’ zei Barnabas, ‘aan het bestuur door-
geven dat er tussen hen en u een andere verbinding moet 
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komen dan via mij?’ ‘Nee, nee,’ zei K., ‘helemaal niet, ik 
zeg dat maar terloops en deze keer kon ik je gelukkig nog 
bereiken.’ ‘Zullen we,’ zei Barnabas, ‘teruggaan naar de 
herberg, dat u me daar de nieuwe opdracht kunt geven?’ 
Hij had al een verdere stap in de richting van de herberg 
gezet. ‘Barnabas,’ zei K., ‘dat hoeft niet, ik loop wel een 
eindje met je mee.’ ‘Waarom wilt u niet naar de herberg?’ 
vroeg Barnabas. ‘De mensen storen me daar,’ zei K., ‘je 
hebt zelf gezien hoe opdringerig de boeren zijn.’ ‘We kun-
nen naar uw kamer gaan,’ zei Barnabas. ‘Dat is de kamer 
van de dienstmeisjes,’ zei K., ‘smerig en bedompt; om 
daar niet te hoeven zitten, wou ik een eindje met je mee lo-
pen, je moet me alleen,’ voegde K. eraan toe om zijn aarze-
lingen definitief te overwinnen, ‘een arm geven, want jij 
loopt zekerder.’ En Barnabas gaf K. een arm. Het was heel 
donker, zijn gezicht zag K. niet eens, zijn gestalte vaag en 
de arm had hij daarnet al geprobeerd te pakken.  
 Barnabas werkte mee en ze liepen weg bij de herberg. 
K. voelde wel dat hij Barnabas ondanks de grootste in-
spanning niet bij kon benen, dat hij zijn vrije beweging 
hinderde en dat alles daardoor onder normale omstandig-
heden al moest mislukkenm zeker in zijstraatjes als dat 
waar K. vanmorgen in de sneeuw gezakt was en waar hij 
alleen uit kon komen als Barnabas hem droeg. Toch zette 
hij die berzorgdheid nu van zich af, en het was ook een 
troost dat Barnabas nu zweeg; als ze zwijgend liepen, kon 
toch ook voor Barnabas alleen het verderlopen zelf het 
doel zijn van hun samenzijn.  
 Ze liepen, maar K. wist niet waarheen, hij zag niets en 
wist niet eens of ze al langs de kerk gekomen waren. Door 
de moeite die gewoon lopen kostte, gebeurde het dat hij 
zijn gedachten niet meer in bedwang had. In plaats van op 
het doel gericht te blijven, raakten ze verward. Telkens 
weer dook zijn geboorteplaats op en herinneringen daar-
aan vervulden hem. Ook daar stond op het centrale plein 
een kerk en voor een deel werd die omgeven door een 
oud kerkhof en dat weer door een hoge muur. Maar heel 
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weinig jongens waren al over die muur geklommen, ook 
K. was het nog niet gelukt. Het was niet uit nieuwsgierig-
heid, het kerkhof had voor hen geen geheimen meer, ze 
waren al vaak binnengekomen door het kleine traliehek, 
alleen wilden ze de gladde, hoge muur bedwingen. Op 
een ochtend – het stille, lege plein werd overstroomd door 
licht, wanneer had K. het ooit zo gezien, eerder of later? – 
lukte het hem verbazend makkelijk; ergens waar het al 
vaak mislukt was, bedwong hij de muur met een vlaggetje 
tussen zijn tanden bij de eerste poging. Onder hem vielen 
er gestaag kleine steentjes naar beneden, maar hij was al 
boven. Hij plantte de vlag, de wind liet het doek wappe-
ren, hij keek naar beneden en in het rond, ook over zijn 
schouder naar de in de grond zakkende kruisen, niemand 
was hier en nu groter dan hij. Toen kwam toevallig de on-
derwijzer langs, die met een geërgerde blik zorgde dat hij 
van de muur kwam, bij de afsprong bezeerde K. zijn knie, 
met moeite kwam hij thuis, maar hij was wel op de muur 
geweest, dat triomfantelijke gevoel leek hem toen voor 
een lang leven houvast te geven, wat niet zo gek geweest 
was, want na vele jaren gaf het hem nu steun in de 
sneeuwjacht, aan de arm van Barnabas.  
 Hij pakte de arm steviger vast, Barnabas trok hem bijna 
en het zwijgen werd ook niet onderbroken; van de weg 
wist K. alleen dat ze, te oordelen naar de toestand van het 
wegdek nog geen zijstraat ingeslagen waren. Hij nam zich 
voor om zich door geen enkele moeilijkheid op de weg en 
zeker niet door bezorgdheid om de terugweg van verder-
lopen af te laten houden; tenslotte zou hij nog wel genoeg 
kracht hebben om meegesleept te worden. En kon de weg 
dan oneindig zijn? Overdag had het slot als een gemakke-
lijk doel voor hem gelegen en de bode kende vast de kort-
ste weg.  
 Toen bleef Barnabas staan. Waar waren ze? Konden ze 
niet verder? Zou Barnabas afscheid nemen van K.? Dat 
zou hem niet lukken. K. hield de arm van Barnabas zo ste-
vig vast, dat het hemzelf bijna pijn deed. Of was het onge-
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looflijke gebeurd en waren ze al in het slot of voor de 
poorten? Maar ze hadden voor zover K. wist helemaal niet 
geklommen. Of had Barnabas hem over een zo onmerk-
baar stijgende weg geleid? ‘Waar zijn we?’ vroeg K. zacht, 
meer aan zichzelf dan aan hem. ‘Thuis,’ zei Barnabas op 
dezelfde toon. ‘Thuis?’ ‘Maar pas nu op dat u niet uit-
glijdt. De weg gaat naar beneden.’ Naar beneden? ‘Een 
paar stappen maar,’ voegde hij eraan toe en klopte al op 
een deur.  
 Er deed een meisje open, ze stonden op de drempel van 
een grote kamer, bijna in het donker, want alleen boven 
een tafel links op de achtergrond hing een piepklein olie-
lampje. ‘Wie heb je bij je, Barnabas?’ vroeg het meisje. ‘De 
landmeter,’ zei hij. ‘De landmeter,’ herhaalde het meisje 
luider voor de tafel. Daarop stonden daar twee oude men-
sen op, een man en een vrouw, en nog een meisje. Ze be-
groetten K.. Barnabas stelde hem aan iedereen voor, het 
waren zijn ouders en zijn zusters Olga en Amalia. K. keek 
hen nauwelijks aan, ze namen zijn natte jas aan om die bij 
de kachel te drogen, en K. liet ze hun gang gaan.  
 Ze woonden hier dus niet, alleen Barnabas woonde er. 
Maar waarom waren ze hier? K. nam Barnabas apart en 
zei: ‘Waarom ben je naar huis gegaan? Of wonen jullie al 
in de buurt van het slot?’ ‘In de buurt van het slot?’ her-
haalde Barnabas, alsof hij K. niet begreep. ‘Barnabas,’ zei 
K., ‘je wou toch van de herberg naar het slot gaan?’ ‘Nee, 
meneer,’ zei Barnabas, ‘ik wou naar huis, ik ga pas mor-
genochtend naar het slot en ik slaap daar nooit.’ ‘Zo,’ zei 
K., ‘je wou niet naar het slot, alleen maar hierheen –‘ zijn 
glimlach leek matter en hijzelf nietiger – ‘waarom heb je 
dat niet gezegd?’ ‘Dat vroeg u niet, meneer,’ zei Barnabas, 
‘u wou me alleen nog een opdracht geven, maar niet in de 
gelagkamer en ook niet in uw kamer en daarom dacht ik: 
u kunt de opdracht ongestoord hier bij mijn ouders geven 
– ze gaan meteen weg, als u dat zegt – en als het u bij ons 
beter bevalt, kunt u hier ook overnachten. Heb ik daar 
verkeerd aan gedaan?’ K. kon geen antwoord geven. Een 
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misverstand was het dus geweest, een doodgewoon, on-
benullig misverstand en daarop had K. al zijn hoop geves-
tigd. Hij had zich laten bekoren door het nauwsluitende, 
glanzende, zijden jasje van Barnabas, dat die nu open-
knoopte en waaronder een grof, vuilgrijs, veelversteld 
hemd verscheen op de machtige, hoekige borst van een 
knecht. En alles om hem heen paste daar niet alleen bij, 
maar overtrof het nog: de oude, jichtige vader, die meer 
vooruitkwam met behulp van zijn tastende handen dan 
met zijn langzaam voortschuivende, stijve benen, de moe-
der met op haar borst gevouwen handen, die door haar 
omvang ook maar piepkleine stapjes kon doen, beiden, 
vader en moeder, gingen al sinds K.’s binnenkomst uit 
hun hoek naar hem toe en hadden hem nog lang niet be-
reikt. De zussen, blondines die op elkaar en op Barnabas 
leken, maar met hardere gelaatstrekken dan Barnabas, 
grote, sterke meiden, stonden om de nieuwkomers heen 
en verwachtten van K. de een of andere groet, maar hij 
kon niets zeggen, hij dacht dat iedereen hier in het dorp 
voor hem betekenis had en dat was waarschijnlijk ook zo, 
maar deze mensen konden hem helemaal niets schelen. 
Als hij de herberg op eigen kracht had kunnen halen, was 
hij meteen weer weggegaan. De mogelijkheid om ’s mor-
gens met Barnabas naar het slot te gaan, trok hem hele-
maal niet. Nu, ’s nachts, ongezien, had hij het slot binnen 
willen dringen, geleid door Barnabas, maar door de Bar-
nabas zoals die tot nu toe voor hem verschenen was, een 
man die hem nader stond dan iedereen die hij hier tot nu 
toe gezien had en van wie hij tegelijkertijd gedacht had 
dat hij ver boven zijn zichtbare rang nauw met het slot 
verbonden was. Maar met de zoon van deze familie, waar 
hij echt thuishoorde en waarmee hij al aan tafel zat, met 
een man die typerend genoeg niet eens in het slot mocht 
slapen, aan zijn arm op klaarlichte dag naar het slot gaan 
was onmogelijk, dat was een lachwekkend hopeloze po-
ging.  
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 K. ging op een vensterbank zitten, vastbesloten om daar 
ook de nacht door te brengen en verder geen beroep te 
doen op de familie. De mensen uit het dorp, die hem weg-
stuurden of bang voor hem waren, leken hem minder ge-
vaarlijk, want die wierpen hem eigenlijk alleen maar terug 
op zichzelf, hielpen hem om op alles voorbereid te zijn, 
maar zulke schijnbare helpers, die hem niet naar het slot, 
maar door een kleine maskerade naar hun familie brach-
ten, leidden hem af, of ze wilden of niet, en putten zijn 
krachten uit. Op een uitnodigende roep van de familieta-
fel reageerde hij niet eens en bleef met gebogen hoofd op 
zijn vensterbank zitten.  
 Toen stond Olga op, de zachtmoedigste van de zussen, 
ook een spoortje meisjesachtige verlegenheid vertoonde 
ze, kwam naar K. en vroeg hem om aan tafel te komen, 
daar lag brood en spek klaar en bier zou ze nog halen. 
‘Waarvandaan?’ vroeg K.. ‘Uit de herberg,’ zei ze. Dat 
kwam K. goed uit, hij vroeg haar om geen bier te halen, 
maar hem naar de herberg te begeleiden, hij had daar nog 
belangrijk werk te doen. Maar nu bleek dat ze niet zover 
wilde gaan, niet naar zijn herberg, maar naar een andere, 
die veel dichterbij lag, de Herrenhof. Toch vroeg K. of hij 
meemocht, misschien, dacht hij, is daar een slaapgelegen-
heid; hoe die ook zou zijn, hij had die liever dan het beste 
bed hier in huis. Olga antwoordde niet meteen en keek om 
naar de tafel. Daar was haar broer opgestaan, hij knikte 
bereidwillig en zei: ‘Als meneer dat wil –‘ Bijna had die 
toestemming K. ertoe kunnen bewegen om zijn verzoek in 
te trekken, alleen met iets waardeloos kon de ander in-
stemmen. Maar toen de vraag besproken werd of K. bij de 
herberg binnengelaten zou worden en ze dat allemaal be-
twijfelden, drong hij er toch op aan om mee te mogen, 
maar zonder moeite te doen om een begrijpelijke reden 
voor zijn verzoek te bedenken; deze familie moest hem 
maar nemen zoals hij was, hij voelde in zekere zin geen 
schaamte tegenover hen. Wat dat betreft bracht alleen 
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Amalia hem een beetje van zijn stuk met haar ernstige, 
strakke, onbewogen en misschien ook wat botte blik.  
 Op de korte weg naar de herberg – K. had van Olga een 
arm gekregen en werd door haar, hij kon zich niet anders 
redden, bijna zo voortgetrokken als eerst door haar broer 
– hoorde hij dat deze herberg eigenlijk alleen bestemd was 
voor heren uit het slot, die, als ze iets te doen hadden in 
het dorp, daar aten en soms zelfs overnachtten. Olga 
sprak met K. zacht en haast vertrouwelijk, het was prettig 
om met haar te lopen, bijna zoals met haar broer, K. ver-
zette zich tegen het behaaglijke gevoel, maar het was er.  
 De herberg leek van buiten sterk op de herberg waar K. 
logeerde, er waren in het dorp waarschijnlijk helemaal 
geen grote uiterlijke verschillen, maar kleine verschillen 
vielen wel meteen op: de buitentrap had leuningen, er was 
een mooie lantaarn boven de deur aangebracht, toen ze 
naar binnen gingen wapperde er een doek boven hun 
hoofden, het was een vlag met de grafelijke kleuren. In de 
hal kwamen ze meteen de waard tegen, die blijkbaar een 
inspectieronde maakte; met kleine oogjes, onderzoekend 
of slaperig, keek hij K. in het voorbijgaan aan en zei: ‘Me-
neer de landmeter mag niet verder dan de gelagkamer.’ 
‘Natuurlijk,’ zei Olga, die zich meteen over K. ontfermde, 
‘hij komt alleen maar met me mee.’ Maar K., die ondank-
baar was, maakte zich van Olga los en nam de waard 
apart, Olga wachtte ondertussen geduldig aan het andere 
eind van de hal. ‘Ik zou hier graag overnachten,’ zei K.. 
‘Dat kan helaas niet,’ zei de waard, ‘u weet blijkbaar nog 
niet dat deze herberg uitsluitend bestemd is voor de heren 
van het slot?’ ‘Dat is misschien de regel,’ zei K., ‘maar u 
kunt me vast wel ergens in een hoekje laten slapen.’ ‘Ik 
zou heel graag ja zeggen,’ zei de waard, ‘maar ook afge-
zien van de striktheid van de voorschriften, waar u als een 
vreemdeling over praat, is het ook niet te regelen, omdat 
de heren uiterst gevoelig zijn, ik weet zeker dat ze de aan-
blik van een vreemdeling niet kunnen verdragen, in elk 
geval niet onvoorbereid; als ik u hier dus zou laten over-
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nachten en als u bij toeval – en het toeval is altijd op de 
hand van de heren – werd ontdekt, dan was ík niet alleen 
verloren, maar ook u. Dat klinkt belachelijk, maar zo is 
het.’ Die lange, gereserveerde man, die met één hand te-
gen de muur en de andere op zijn heup en met gekruiste 
benen een beetje naar K. voorovergebogen, vertrouwelijk 
tegen hem sprak, leek nauwelijks meer tot het dorp te be-
horen, al zagen zijn donkere kleren er ook nog uit als zon-
dagse boerenkleren. ‘Ik geloof u volkomen,’ zei K., ‘en ook 
de betekenis van de voorschriften onderschat ik echt niet, 
al drukte ik me ook onhandig uit. Maar op één ding wil ik 
u nog wijzen: ik heb in het slot goede relaties en krijg nog 
betere, daardoor bent u beschermd tegen elk gevaar dat 
door mijn overnachting hier zou kunnen ontstaan en daar-
door hebt u de garantie dat ik u voor een kleine gunst op 
een passende manier kan bedanken.’ ‘Ik weet het,’ zei de 
waard en herhaalde nogmaals: ‘Dat weet ik.’ Nu had K. 
zijn verzoek nadrukkelijker kunnen doen, maar juist dit 
antwoord van de waard bracht hem in verwarring en 
daarom vroeg hij alleen maar: ‘Overnachten hier vandaag 
veel heren van het slot?’ ‘Wat dat betreft is het vandaag 
gunstig,’ zei de waard in zekere zin verlokkend, ‘er is 
maar één heer hier gebleven.’ Nog steeds kon K. niet aan-
dringen, hij hoopte dat hij nu ook bijna opgenomen was, 
en daarom vroeg hij naar de naam van de heer. ‘Klamm,’ 
zei de waard terloops, terwijl hij zich omdraaide naar zijn 
vrouw, die kwam aanruisen in vreemd versleten, verou-
derde, met kwikjes en strikjes overladen, maar verfijnde 
stadse kleren. Ze wilde de waard halen, de heer van het 
bestuur had de een of andere wens. Maar voor de waard 
wegging, richtte hij zich nog tot K., alsof niet hijzelf, maar 
K. over het overnachten moest beslissen. Maar K. kon 
niets zeggen; vooral het feit dat juist zijn meerdere hier 
was, verblufte hem; zonder dat hij goed wist waarom, 
voelde hij zich tegenover Klamm niet zo vrij als verder te-
genover het slot, door hem betrapt worden zou voor K. 
wel geen verschrikking zijn in de zin van de waard, maar 
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wel een pijnlijk gebrek aan fatsoen, alsof hij iemand wie 
hij dankbaar moest zijn, op een lichtzinnige manier kwets-
te, maar daarbij bedrukte hem erg dat bij zulke bezwaren 
blijkbaar al de gevreesde gevolgen zichtbaar werden van 
het ondergeschikt zijn, het arbeider-zijn en dat hij niet 
eens hier, waar ze zo duidelijk optraden, in staat was ze te 
onderdrukken. Zo stond hij daar, beet op zijn lippen en 
zei niets. Voor de waard door een deur verdween, keek hij 
nog één keer om naar K., die keek hem na en bleef staan 
waar hij stond tot Olga kwam en hem meetrok. ‘Wat wou 
u van de waard?’ vroeg Olga. ‘Ik wou hier overnachten,’ 
zei K.. ‘U overnacht toch bij ons?’ zei Olga verwonderd. 
‘Jazeker,’ zei K. en liet de uitleg van zijn woorden aan haar 
over.  
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3 
Frieda 

 
In het café, een grote, in het midden helemaal lege kamer, 
zaten tegen de muren en bij en op vaten, een paar boeren, 
die er wel anders uitzagen dan de mensen in K.’s herberg. 
Ze waren schoner en gekleed in dezelfde grove, vaalgele 
stof, hun jasje was flodderig en hun broek nauwsluitend. 
Het waren kleine mannen, die op het eerste gezicht erg op 
elkaar leken, met platte, benige gezichten met toch ronde 
wangen. Ze waren allemaal rustig en bewogen zich nau-
welijks, alleen met hun blikken volgden ze de binnenko-
mers, maar langzaam en onverschillig. Maar doordat het 
er zoveel waren en doordat het zo stil was, hadden ze toch 
een zeker effect op K.. Hij pakte weer Olga’s arm om de 
mensen te laten zien waarom hij hier was. In een hoek 
stond een man op, een kennis van Olga, die naar hen toe 
wilde komen, maar K. draaide haar met zijn arm een an-
dere kant uit, niemand behalve zij kon het merken en ze 
liet het toe met een glimlachende blik opzij.  
 Het bier werd getapt door een jong meisje dat Frieda 
heette. Een onaanzienlijk, klein, blond meisje met een 
treurig gezicht en ingevallen wangen, dat toch verraste 
door haar blik, een blik van bijzondere superioriteit. Toen 
die blik op K. viel, had die het idee dat die blik al dingen 
met betrekking tot hem geregeld had waarvan hij het be-
staan nog niet eens kende, terwijl die blik hem overtuigde 
van het bestaan ervan. K. bleef Frieda maar van opzij aan-
kijken, ook toen ze al met Olga stond te praten. Vriendin-
nen leken Olga en Frieda niet, ze wisselden maar een paar 
koele woorden. K. wilde een handje helpen en vroeg daar-
om opeens: ‘Ken je meneer Klamm?’ Olga schoot in de 
lach. ‘Waarom lach je?’ vroeg K. geërgerd. ‘Ik lach toch 
niet?’ zei ze, maar bleef lachen. ‘Olga is nog een heel kin-
derlijk meisje,’ zei K. en hij boog ver over de tap, om Frie-
da’s blik nog een keer te trekken. Maar ze keek niet op en 
zei zacht: ‘Wilt u meneer Klamm zien?’ Dat wilde K. wel. 
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Ze wees naar een deur links van haar. ‘Hier is een kijk-
gaatje, daar kunt u doorheen kijken.’ ‘En de mensen hier?’ 
vroeg K.. Ze pruilde met haar onderlip en trok K. met een 
bijzonder zachte hand naar de deur. Door het gaatje, dat 
blijkbaar bedoeld was voor inspectie, kon hij bijna de hele 
zijkamer overzien. Aan een bureau in het midden van de 
kamer zat in een gemakkelijke leunstoel en fel belicht door 
een vóór hem hangende gloeilamp meneer Klamm. Een 
dikke, logge man van gemiddelde lengte. Zijn gezicht was 
nog glad, maar zijn wangen hingen al wel een beetje met 
het gewicht van de ouderdom. Zijn zwarte snor was in 
lange punten gedraaid. Een scheef opgezet, spiegelend 
lorgnet bedekte zijn ogen. Als meneer Klamm recht achter 
zijn bureau had gezeten, dan had K. alleen zijn profiel ge-
zien, maar doordat Klamm ver naar hem toe gedraaid zat, 
keek K. hem recht in zijn gezicht. Zijn linkerelleboog had 
Klamm op tafel liggen en zijn rechterhand, waarin hij een 
virginiasigaar hield, rustte op zijn knie. Op het bureau 
stond een bierglas; doordat het bureau een hoge rand had, 
kon K. niet goed zien of er papieren lagen, maar het leek 
erop dat het leeg was. Voor de zekerheid vroeg hij of Frie-
da door het gaatje wilde kijken en vertellen wat ze zag. 
Maar omdat ze net nog in de kamer was geweest, kon ze 
K. zonder meer vertellen dat er geen papieren lagen. K. 
vroeg Frieda of hij al weg moest, maar ze zei dat hij net 
zolang kon kijken als hij wilde. K. was nu alleen met Frie-
da. Olga had, zoals hij in de gauwigheid vaststelde, toch 
de weg naar haar kennissen gevonden, ze zat hoog op een 
vat en liet haar voeten bungelen. ‘Frieda,’ zei K. fluiste-
rend, ‘ken jij meneer Klamm heel goed?’ ‘Ja hoor,’ zei ze, 
‘heel goed.’ Ze stond naast K. geleund en deed op een 
speelse manier haar blouse goed, die K. nu pas opviel, een 
dunne, gedecolleteerde, crèmekleurige blouse, die als een 
vreemd ding om haar povere lichaam hing. Daarna zei ze: 
‘Weet u nog dat Olga lachte?’ ‘Ja, zo onaardig,’ zei K.. 
‘Nou,’ zei ze verzoenend, ‘er was reden om te lachen, u 
vroeg of ik Klamm kende, terwijl ik –‘ hier ging ze onwil-
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lekeurig wat rechterop staan en weer gleed over K. haar 
triomfantelijke blik, die niets te maken had met wat er 
werd gezegd – ‘ik ben toch toch zijn minnares?’ ‘Klamms 
minnares?’ zei K.. Ze knikte. ‘Dan ben je,’ zei K. glimla-
chend, om het tussen hen niet al te serieus te laten wor-
den, ‘voor mij een heel respectabele persoon.’ ‘Niet alleen 
voor u,’ zei Frieda vriendelijk, maar zonder op zijn glim-
lach te reageren. K. had een middel tegen haar hoogmoed 
en gebruikte dat door te vragen: ‘Ben je al in het slot ge-
weest?’ Maar het haalde niets uit, want ze antwoordde: 
‘Nee, maar is het niet genoeg dat ik hier in het café ben?’ 
Haar eerzucht was blijkbaar ongehoord en juist op K. leek 
ze die te willen botvieren. ‘Natuurlijk,’ zei K., ‘hier in het 
café, jij doet het werk van de waard.’ ‘Zo is het,’ zei ze, ‘en 
ik ben begonnen als stalmeid in de herberg de Brückenhof.’ 
‘Met die tengere handen?’ zei K. half vragend en hij wist 
zelf niet of hij alleen maar vleide of ook echt onder de in-
druk van haar was. Haar handen waren wel klein en ten-
ger, maar je had ze ook zwak en nietszeggend kunnen 
noemen. ‘Daar keek toen niemand naar,’ zei ze, ‘en zelfs 
nu –‘ K. keek haar vragend aan, ze schudde haar hoofd en 
wilde niets meer zeggen. ‘Je hebt natuurlijk,’ zei K., ‘je ge-
heimen en je wilt daar niet over praten met iemand die je 
nog maar een halfuur kent en die nog geen gelegenheid 
had om te vertellen wie hij eigenlijk is.’ Maar dat bleek nu 
een misplaatste opmerking, het was alsof hij Frieda ge-
wekt had uit een voor hem gunstige sluimer, ze pakte uit 
het leren tasje dat ze aan haar ceintuur had hangen een 
houtje, stopte daarmee het kijkgat dicht en zei tegen K., 
terwijl ze zich zichtbaar beheerste om hem niets te laten 
merken van haar veranderde houding: ‘Wat u betreft, 
weet ik toch alles, u bent de landmeter,’ voegde er daarna 
aan toe: ‘maar nu moet ik aan het werk’ en ging naar haar 
plaats achter de tap, terwijl hier en daar iemand opstond 
om zijn lege glas door haar te laten vullen. K. wilde nog 
een keer onopvallend met haar praten, pakte daarom een 
leeg glas van een rek en ging naar haar toe: ‘Eén ding nog, 
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Frieda,’ zei hij, ‘het is buitengewoon en er is een bijzonde-
re kracht voor nodig om je van stalmeid op te werken tot 
serveerster, maar is voor zo iemand dan het doel bereikt? 
Een onzinnige vraag. Uit je ogen, je moet me niet uitla-
chen, Frieda, spreekt niet zozeer de strijd in het verleden 
als wel die in de toekomst. Maar de tegenwerking van de 
wereld is groot, die wordt groter naarmate het doel groter 
wordt en het is geen schande om de hulp in te roepen van 
zelfs een kleine man, die geen invloed heeft en ook de 
strijd aangaat. Misschien kunnen we in alle rust een keer 
met elkaar praten, zonder dat we door zoveel ogen wor-
den aangestaard.’ ‘Ik weet niet wat u wilt,’ zei ze en in 
haar toon leken deze keer ongewild niet de overwinnin-
gen van haar leven, maar de oneindige teleurstellingen 
mee te klinken, ‘wilt u me misschien weghalen bij 
Klamm? Goeie hemel!’ en ze sloeg haar handen in elkaar. 
‘Je hebt me door,’ zei K., alsof zoveel wantrouwen hem te 
veel werd, ‘dat zat er bij mij achter. Je moest weg bij 
Klamm om mijn minnares te worden. En nu kan ik wel 
gaan. Olga!’ riep K., ‘we gaan naar huis!’ Volgzaam liet 
Olga zich van het vat glijden, maar kon niet meteen losko-
men van de vrienden om haar heen. Daarop zei Frieda 
zacht, terwijl ze K. dreigend aankeek: ‘Wanneer kan ik 
met u praten?’ ‘Kan ik hier overnachten?’ vroeg K.. ‘Ja,’ zei 
Frieda. ‘Kan ik meteen hier blijven?’ ‘U moet weggaan met 
Olga, dat ik de mensen hier de deur uit kan werken. 
Straks kunt u dan komen.’ ‘Goed,’ zei K. en hij wachtte 
ongeduldig op Olga. Maar de boeren lieten haar niet gaan, 
ze hadden een dans bedacht met Olga in het middelpunt, 
ze maakten een rondedans en telkens bij een gezamenlijke 
kreet stapte er één naar Olga, sloeg zijn hand stevig om 
haar heupen en liet haar een paar draaien maken, de ron-
dedans werd steeds sneller, de kreten, hongerig roche-
lend, werden langzamerhand bijna één kreet en Olga, die 
de kring eerst nog glimlachend had willen doorbreken, 
tuimelde alleen nog maar met loshangend haar van de een 
naar de ander. ‘Zulke mensen krijg ik op mijn dak,’ zei 
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Frieda, terwijl ze boos op haar dunne lippen beet. ‘Wie 
zijn het?’ vroeg K.. ‘Het personeel van Klamm,’ zei Frieda, 
‘telkens brengt hij weer dat soort mensen mee, waar ik 
doodziek van word. Ik weet nauwelijks wat ik vandaag 
met u de besproken heb, meneer de landmeter, was het le-
lijk, dan excuses, het komt doordat die mensen er zijn, die 
zijn het verachtelijkste en weerzinwekkendste wat ik ken 
en daarvoor moet ik bier inschenken. Hoe vaak heb ik 
Klamm al niet gevraagd om ze thuis te laten, ik zit ook op-
gescheept met het personeel van andere heren, hij zou 
toch rekening met me kunnen houden, maar hij luistert 
niet, een uur voor hij komt, komen ze altijd al binnenstor-
men als vee in de stal. Maar nu moeten ze echt naar de 
stal, waar ze thuishoren. Als u er niet was, zou ik de deur 
hier opentrekken en dan moest Klamm ze er zelf uit gooi-
en.’ ‘Hoort hij ze dan niet?’ vroeg K.. ‘Nee,’ zei Frieda, ‘hij 
slaapt.’ ‘Wat?’ riep K., ‘slaapt hij? Toen ik de kamer in 
keek, was hij nog wakker en hij zat aan het bureau!’ ‘Zo zit 
hij nog steeds,’ zei Frieda, ‘ook toen u hem zag, zat hij al te 
slapen – had ik u anders naar binnen laten kijken? – dat 
was zijn slaaphouding, de heren slapen heel veel, je snapt 
het niet. Trouwens: als hij niet zoveel sliep, hoe zou hij die 
mensen dan kunnen verdragen? Maar nu zal ik ze er zelf 
uit moeten gooien.’ Ze pakte een zweep uit de hoek en 
ging met één hoge, niet helemaal trefzekere sprong op de 
dansers af. Eerst keerden die zich naar haar alsof er een 
nieuwe danseres gekomen was en het zag er inderdaad 
even naar uit of Frieda de zweep wilde laten vallen, maar 
daarna hief ze die weer, ‘In naam van Klamm,’ riep ze, 
‘naar de stal, allemaal naar de stal!’ Nu zagen ze dat het 
menens was, in een voor K. onbegrijpelijke angst drongen 
ze naar de achtergrond, door de duw van de eerste ging 
daar een deur open, nachtlucht woei naar binnen, allemaal 
verdwenen ze met Frieda, die hen blijkbaar over de bin-
nenplaats de stal in dreef. Maar in de nu opeens gevallen 
stilte hoorde K. stappen in de hal. Om zich op de een of 
andere manier te beschermen, sprong hij achter de tap, 
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waaronder de eni-ge mogelijkheid was om zich te verstop-
pen, zijn aanwezigheid in het café was wel niet verboden, 
maar omdat hij hier wilde overnachten, moest hij zorgen 
dat ze hem nu niet meer zagen. Daarom liet hij zich, toen 
de deur echt openging, onder de tafel glijden. Daar ont-
dekt worden was natuurlijk ook niet ongevaarlijk, maar 
dan was het excuus niet ongeloofwaardig dat hij zich ver-
stopt had voor de wildgeworden boeren. Het was de 
waard. ‘Frieda!’ riep hij, terwijl hij een paar keer in de ka-
mer heen en weer liep, gelukkig kwam Frieda gauw en be-
gon niet over K., klaag-de alleen over de boeren en ging in 
het streven om K. te zoeken achter de tap, daar kon K. 
haar voet aanraken en hij voelde zich van nu af aan veili-
ger. Omdat Frieda niet over K. begon, moest de waard dat 
uiteindelijk doen. ‘En waar is de landmeter?’ vroeg hij. Hij 
was toch al een hoffelijke en door de voortdurende en be-
trekkelijk vrije omgang met veel hogergeplaatsten welle-
vende man, maar met Frieda sprak hij op een bijzonder 
eerbiedige manier en dat viel vooral op, omdat hij in het 
gesprek toch werkgever bleef van een ondergeschikte en 
bovendien een heel vrijmoedige ondergeschikte. ‘De land-
meter ben ik helemaal vergeten,’ zei Frieda, terwijl ze haar 
voetje op K.’s borst zette. ‘Hij is waarschijnlijk allang weg.’ 
‘Maar ik heb hem niet gezien,’ zei de waard, ‘en hij was 
bijna de hele tijd in de hal.’ ‘Maar hier is hij niet,’ zei 
Frieda koeltjes. ‘Misschien heeft hij zich verstopt,’ zei de 
waard, ‘ik had het idee dat je van alles van hem kon ver-
wachten.’ ‘Zo moedig zal hij wel niet zijn,’ zei Frieda en ze 
trapte harder op K.. Er was iets vrolijks, iets vrijs in haar 
karakter wat K. eerst niet opgevallen was en dat kreeg op 
een heel onwaarschijnlijke manier de overhand, toen ze 
plotseling met de woorden ‘Misschien zit hij hieronder 
verstopt’ naar K. vooroverboog, hem vluchtig kuste, weer 
overeind sprong en bedroefd zei: ‘Nee, hier is hij niet.’ 
Maar ook de waard gaf aanleiding tot verbazing, toen hij 
zei: ‘Ik vind het heel vervelend dat ik niet zeker weet of hij 
weg is. Het gaat niet om meneer Klamm, het gaat om de 
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regels. De regels gelden net zo goed voor jou, Frieda, als 
voor mij. Voor de gelagkamer ben jij verantwoordelijk, de 
rest van het gebouw zal ik nog doorzoeken. Goedenacht! 
Welterusten!’ Hij was nog niet eens weg of Frieda had het 
elektrische licht uitgedraaid en was bij K. onder de tap. 
‘Lieveling! Lieve schat!’ fluisterde ze, maar raakte K. hele-
maal niet aan, half bezwijmd van liefde lag ze op haar rug 
met uitgespreide armen, haar gelukkige liefde kende geen 
tijd en meer zuchtend dan zingend liet ze een liedje horen. 
Daarna schrok ze op, omdat K. nog steeds stil in gedach-
ten was, en begon als een kind aan hem te trekken: ‘Kom, 
hier beneden is het om te stikken,’ ze omhelsden elkaar, 
het kleine lichaam brandde in K.’s handen, ze rolden in 
een zinneloosheid waar K. voortdurend, maar vergeefs 
aan probeerde te ontkomen, een paar passen ver, botsten 
dof tegen Klamms deur en lagen vervolgens in de plasjes 
bier en andere rommel waarmee de vloer bedekt was. 
Daar gingen uren voorbij, uren van een gemeenschappe-
lijke ademhaling, een gemeenschappelijke hartenklop, 
uren waarin K. voortdurend het gevoel had dat hij ver-
dwaald was of zo ver op vreemd terrein als vóór hem nog 
geen mens geweest was, vreemd terrein waar zelfs de 
lucht geen bestanddeel had van de lucht van zijn geboor-
testreek, waarin hij van vreemdheid moest stikken en 
waar hij in de onzinnige verlokkingen toch niets anders 
kon doen dan verdergaan en verder verdwalen. En daar-
door was het tenminste in het begin geen schrik, maar een 
troostende schemering, toen er uit Klamms kamer met een 
lage, onverschillig commanderende stem om Frieda werd 
geroepen. ‘Frieda,’ zei K. in Frieda’s oor en gaf de roep zo 
door. Uit welhaast aangeboren gehoorzaamheid wilde 
Frieda opspringen, maar daarna besefte ze waar ze was, 
rekte zich uit, lachte stilletjes en zei: ‘Ik ga toch niet, ik ga 
nooit.’ K. wilde tegenwerpingen maken, wilde bij haar 
aandringen om naar Klamm te gaan en begon de resten 
van haar blouse bij elkaar te zoeken, maar hij kon niets 
zeggen, hij was veel te gelukkig dat hij Frieda in zijn 
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armen had, veel te angstig-gelukkig ook, want als hij Frie-
da kwijtraakte, had hij het gevoel dat hij alles kwijtraakte 
wat hij had. En alsof Frieda gesterkt werd door K.’s in-
stemming, balde ze haar vuist, bonsde ermee op de deur 
en riep: ‘Ik ben bij de landmeter! Ik ben bij de landmeter!’ 
Nu viel Klamm wel stil. Maar K. kwam overeind, knielde 
naast Frieda en keek in de fletse ochtendschemering om 
zich heen. Wat was er gebeurd? Waar was zijn hoop? Wat 
kon hij van Frieda verwachten, nu alles verraden was? In 
plaats van heel voorzichtig voorwaarts te gaan, rekening 
houdend met het formaat van de vijand en het doel, had 
hij hier een nacht lang liggen rollen in de plassen bier, 
waarvan de lucht nu om te stikken was. ‘Wat heb je ge-
daan?’ zei hij voor zich uit. ‘We zijn allebei verloren.’ 
‘Nee,’ zei Frieda, ‘alleen ik ben verloren, maar ik heb jou 
gewonnen. Blijf maar rustig. Maar moet je die twee zien 
lachen.’ ‘Wie?’ vroeg K., terwijl hij zich omdraaide. Op de 
tapkast zaten zijn twee assistenten, niet helemaal uitgesla-
pen, maar vrolijk en het was de vrolijkheid die veroor-
zaakt wordt door trouwe plichtsvervulling. ‘Wat moeten 
jullie hier?’ riep K., alsof zijn de schuld van alles waren, hij 
zocht om zich heen naar de zweep die Frieda gisteravond 
had gehad. ‘We moesten u toch zoeken?’ zeiden de assis-
tenten, ‘en omdat u niet naar beneden bij ons in de gelag-
kamer kwam, zochten we u daarna bij Barnabas en von-
den u ten slotte hier, hier zitten we al de hele nacht. Mak-
kelijk is de dienst niet.’ ‘Ik heb jullie overdag nodig en niet 
’s nachts,’ zei K., ‘donder op!’ ‘Nu is het toch dag?’ zeiden 
ze en verroerden zich niet. Het was inderdaad dag, de 
deur van de binnenplaats ging open, de boeren en Olga, 
die K. helemaal vergeten was, stroomden binnen en Olga 
was even levendig als ’s avonds, al waren haar kleren en 
haren nog zo toegetakeld, en al in de deuropening zochten 
haar ogen K.. ‘Waarom bent u niet met mij naar huis ge-
gaan?’ zei ze bijna in tranen. ‘Om zo’n meisje!’ zei ze daar-
na en herhaalde dat een paar keer. Frieda, die even weg 
was, kwam terug met een stapeltje wasgoed en Olga stap-
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te treurig opzij. ‘Nu kunnen we gaan,’ zei Frieda en het 
sprak vanzelf dat ze de herberg de Brückenhof bedoelde, 
waar ze naartoe zouden gaan. K. en Frieda, daarachter de 
assistenten, dat was de stoet, de boeren toonden veel min-
achting voor Frieda en dat was vanzelfsprekend, omdat ze 
zich tot nu toe goed beheerst had, een pakte zelfs een stok 
en deed alsof hij haar niet wilde laten gaan, voor ze over 
de stok gesprongen was, maar haar blik was voldoende 
om hem weg te krijgen. Buiten in de sneeuw herademde 
K. een beetje, het geluk om in de buitenlucht te zijn was zo 
groot, dat de weg deze keer minder onbegaanbaar leek en 
als K. alleen was geweest, was het nog beter gegaan. In de 
herberg ging hij meteen in zijn kamer op bed liggen, 
Frieda zorgde ernaast voor een slaapplaats op de grond, 
de assistenten waren ook binnengedrongen, werden weg-
gejaagd, maar kwamen weer binnen door het raam. K. 
was te moe om ze nog een keer weg te jagen. De waardin 
kwam speciaal naar boven om Frieda te begroeten, werd 
door Frieda “moedertje” genoemd, er was een onbegrijpe-
lijk hartelijke begroeting met kussen en een lange omhel-
zing. Rust was er in het kamertje toch al weinig, telkens 
kwamen de dienstmeisjes met hun mannenlaarzen bin-
nenklossen om iets te halen of te brengen. Als ze iets no-
dig hadden uit het met veel dingen volgestopte bed, dan 
trokken ze het ruw onder K. vandaan. Frieda begroetten 
ze als een van de hunnen. Ondanks die onrust bleef K. 
toch de hele dag en de hele nacht in bed. Voor kleine 
handreikingen zorgde Frieda. Toen hij de volgende mor-
gen eindelijk heel verfrist opstond, was het al de vierde 
dag van zijn verblijf in het dorp.  
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4 
Eerste gesprek met de waardin 

 
Hij had met Frieda graag vertrouwelijk gesproken, maar 
de assistenten, met wie Frieda af en toe overigens ook gek-
heid maakte en lachte, verhinderden dat alleen al door 
hun opdringerige aanwezigheid. Veeleisend waren ze 
overigens niet, ze hadden zich genesteld in een hoek op de 
grond op twee oude vrouwenrokken, en zoals ze regelma-
tig met Frieda bespraken, stelden ze er een eer in om me-
neer de landmeter niet te storen en zo weinig mogelijk 
ruimte te gebruiken, ze deden in dat opzicht, wel met ge-
lispel en gegrinnik, verschillende pogingen, sloegen hun 
armen en benen over elkaar, hurkten bij elkaar, en in de 
schemering zag je in hun hoek alleen maar één grote klu-
wen. Toch wist je uit de ervaringen bij daglicht jammer 
genoeg dat het scherpe observeerders waren, dat ze altijd 
naar K. zaten te staren, al gebruikten ze in hun schijnbaar 
kinderlijke spel bijvoorbeeld hun handen als verrekijkers 
en meer van die onzin of wierpen ze maar vluchtige blik-
ken en leken hoofdzakelijk bezig met de verzorging van 
hun baard, die ze heel belangrijk vonden en waarvan ze 
eindeloos de lengte en volheid vergeleken en door Frieda 
lieten beoordelen. Vaak lag K. vanuit zijn bed volkomen 
onverschillig naar het gedoe van de drie te kijken.  
 Toen hij zich nu sterk genoeg voelde om zijn bed uit te 
komen, hadden ze allemaal haast om hem te bedienen. Hij 
was nog niet sterk genoeg om zich tegen hun diensten te 
kunnen verdedigen, hij merkte dat hij daardoor in zekere 
mate afhankelijk van hen werd, wat kwalijke gevolgen 
kon hebben, maar hij moest het laten gebeuren. Het was 
ook niet heel onaangenaam om aan tafel de goede koffie te 
drinken die Frieda gehaald had, zich te warmen bij de ka-
chel die Frieda gestookt had, de assistenten in hun ijver en 
onhandigheid tien keer de trappen op en af te laten lopen 
om waswater, zeep, een kam en een spiegel te halen en ten 
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slotte, omdat K. een voorzichtige toespeling gemaakt had, 
ook een glaasje rum.  
 Midden in dat commanderen en bediend worden zei K. 
meer in een behaaglijke bui dan in de hoop op succes: ‘Ga 
nou maar weg allebei, ik heb voorlopig niks meer nodig 
en wil alleen met juffrouw Frieda praten,’ en toen hij niet 
direct verzet op hun gezichten zag, zei hij nog om hen 
schadeloos te stellen: ‘We gaan dan met zijn drieën naar 
de burgemeester, wacht maar beneden in de gelagkamer 
op me.’ Vreemd genoeg gehoorzaamden ze, alleen zeiden 
ze voor het weggaan nog: ‘We kunnen ook best hier wach-
ten’ en K. antwoordde: ‘Dat weet ik, maar dat wil ik niet.’  
 Ergerlijk, maar ergens toch ook welkom was het voor 
K., toen Frieda, die meteen na het vertrek van de assisten-
ten op zijn schoot ging zitten, zei: ‘Lieveling, wat heb je te-
gen de assistenten? Daar hoeven we geen geheimen voor 
te hebben. Ze zijn trouw.’ ‘Ach,’ zei K., ‘ze zitten me de 
hele tijd te beloeren, het is zinloos, maar wel afschuwelijk.’ 
‘Ik begrijp je denk ik wel,’ zei ze, terwijl ze om zijn hals 
hing en nog iets wilde zeggen, maar ze kon niets meer uit-
brengen en omdat de stoel vlak naast het bed stond, wan-
kelden ze daarnaartoe en lieten zich erop vallen. Daar la-
gen ze, maar niet zo vol overgave als in die nacht. Zij 
zocht iets en hij zocht iets, woedend, grimassen trekkend, 
hun hoofd in de borst van de ander drukkend zochten ze 
en hun omhelzingen en hun opkomende lichamen gaven 
hun geen vergetelheid, maar herinnerden hen aan de 
plicht om te zoeken, zoals honden wanhopig in de grond 
wroeten, zo lagen ze aan hun lichamen te wroeten en hul-
peloos teleurgesteld om nog een laatste geluk te halen, 
gleed hun tong soms breed over het gezicht van de ander. 
Pas door de vermoeidheid werden ze stil en elkaar dank-
baar. De dienstmeisjes kwamen dan ook naar boven, 
‘moet je die hier zien liggen,’ zei er een en gooide uit me-
delijden een laken over hen heen.  
 Toen K. zich later van het laken bevrijdde en om zich 
heen keek, zaten – en dat verbaasde hem niet – de assis-
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tenten weer in hun hoek, maanden met hun vinger naar K. 
wijzend elkaar tot ernst en salueerden – maar bovendien 
zat vlak bij het bed de waardin een kous te breien, een 
werkje dat niet erg paste bij haar reusachtige gestalte, die 
de kamer haast verduisterde. ‘Ik zit al lang te wachten,’ 
zei ze en keek op met haar brede gezicht, dat al veel ou-
derdomsplooien vertoonde, maar met zijn grote massa 
toch noch glad was en ooit misschien mooi was geweest. 
De woorden klonken als een verwijt, dat niet op zijn 
plaats was, want K. had immers niet naar haar gevraagd. 
Daarom bevestigde hij haar woorden alleen met een 
hoofdknik en ging rechtop zitten, ook Frieda stond op, 
maar ging weg bij K. en leunde tegen de stoel van de 
waardin. ‘Mevrouw,’ zei K. verstrooid, ‘kunt u niet wach-
ten met wat u te vertellen hebt tot ik terug ben van de bur-
gemeester? Ik heb een belangrijke bespreking daar.’ ‘Deze 
is belangrijker, neemt u dat maar van me aan, meneer de 
landmeter,’ zei de waardin, ‘daar gaat het waarschijnlijk 
alleen om werk, maar hier gaat het om een mens, om Frie-
da, mijn lieve dienstmeisje.’ ‘O,’ zei K., ‘maar dan begrijp 
ik alleen niet waarom u dat niet aan ons tweeën overlaat.’ 
‘Uit liefde, uit zorg,’ zei de waardin, terwijl ze het hoofd 
van Frieda, die staande maar tot de schouder van de zit-
tende waardin reikte, tegen zich aan trok. ‘Omdat Frieda 
zoveel vertrouwen in u heeft,’ zei K., ‘moet ik dat ook wel 
hebben. En omdat Frieda mijn assistenten daarnet nog 
trouw noemde, zijn we vrienden onder elkaar. Dan kan ik 
u dus vertellen dat het mij het beste lijkt als Frieda en ik 
trouwen en wel heel gauw. Jammer genoeg kan ik Frieda 
daardoor niet teruggeven wat ze door mij kwijt is: haar 
baan in de Herrenhof en de vriendschap met Klamm.’ Frie-
da keek op, haar ogen stonden vol tranen en hadden niets 
triomfantelijks. ‘Waarom ik? Waarom ben ik uitverkoren?’ 
‘Wat?’ vroegen K. en de waardin tegelijkertijd. ‘Ze is in de 
war, het arme kind,’ zei de waardin, ‘in de war, door zo-
veel geluk en ongeluk tegelijk.’ En als om die woorden te 
bevestigen stortte Frieda zich nu op K., kuste hem heftig, 
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alsof er verder niemand in de kamer was en viel daarna 
huilend en hem nog steeds omhelzend voor hem op de 
knieën. Terwijl K. met beide handen haar haar streelde, 
vroeg hij de waardin: ‘U geeft me geloof ik gelijk?’ ‘U bent 
een man van eer,’ zei de waardin, ook zij had tranen in 
haar stem, zag er een beetje vervallen uit maar vond nog 
wel de kracht om te zeggen: ‘nu moeten we alleen nog wat 
vastigheid bedenken die u Frieda moet geven, want hoe-
veel respect ik ook voor u heb, u bent toch een vreemde-
ling, u kunt zich op niemand beroepen, uw privéomstan-
digheden zijn hier onbekend, vastigheid is dus nodig, dat 
begrijpt u wel, u hebt zelf gezegd hoeveel Frieda door de 
band met u kwijtraakt.’ ‘Zeker, vastigheid, natuurlijk,’ zei 
K., ‘die kan waarschijnlijk het beste bij de notaris gegeven 
worden, maar ook andere grafelijke autoriteiten gaan zich 
er misschien nog mee bemoeien. Overigens heb ook ik 
voor de bruiloft nog dringend iets te regelen. Ik moet met 
Klamm praten.’ ‘Dat kan niet,’ zei Frieda, terwijl ze een 
beetje overeind kwam en zich tegen K. aan vlijde, ‘het 
idee!’ ‘Het moet,’ zei K., ‘en als ik het niet kan, dan moet jij 
het doen.’ ‘Ik kan het niet, K., ik kan het niet,’ zei Frieda, 
‘Klamm zal nooit met je praten. Hoe kun je nou denken 
dat Klamm met je zal praten?’ ‘Met jou dan wel?’ vroeg 
K.. ‘Ook niet,’ zei Frieda, ‘niet met jou en niet met mij, dat 
kan gewoon niet.’ Ze keerde zich met uitgespreide armen 
naar de waardin: ‘Moet u kijken wat hij wil.’ ‘U bent een 
vreemde man, landmeter,’ zei de waardin en het was 
angstaanjagend zoals ze er nu bij zat, rechterop met haar 
benen uit elkaar en haar machtige knieën vooruitgestoken 
door de dunne rok, ‘u wilt iets wat niet kan.’ ‘Waarom kan 
het niet?’ vroeg K.. ‘Dat zal ik u uitleggen,’ zei de waardin 
op een toon alsof die uitleg niet zoiets was als een laatste 
gunst, maar al de eerste straf die ze uitdeel-de, ‘dat leg ik 
u graag uit. Ik hoor wel niet tot het slot en ben maar een 
vrouw en maar een waardin hier in een derderangs her-
berg – hij is niet derderangs, maar komt wel in de buurt – 
en daardoor zou het kunnen dat u aan mijn uit-leg niet 
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veel waarde hecht, maar ik heb in mijn leven altijd mijn 
ogen de kost gegeven en veel mensen ontmoet en de hele 
zaak op mijn schouders genomen, want mijn man is wel 
een beste vent, maar een waard is hij niet en wat verant-
woordelijkheid is, zal hij nooit begrijpen. U hebt het bij-
voorbeeld alleen maar aan zijn nalatigheid te danken – ik 
was die avond hondsmoe – dat u hier in het dorp bent, dat 
u hier rustig en tevreden op bed zit.’ ‘Wat?’ vroeg K., die 
opschrok uit een zekere verstrooidheid en meer geprik-
keld werd door nieuwsgierigheid dan door ergernis. ‘Al-
leen aan zijn nalatigheid hebt u dat te danken!’ riep de 
waardin nog een keer met een naar K. uitgestoken wijs-
vinger. Frieda probeerde haar te sussen. ‘Wat wil je?’ zei 
de waardin met een snelle draai van haar hele lichaam, 
‘meneer de landmeter heeft me iets gevraagd en ik moet 
antwoord geven. Hoe kan hij anders begrijpen wat voor 
ons vanzelfsprekend is, dat meneer Klamm nooit met hem 
zal praten, wat zeg ik, niet “zal” praten, maar niet “kan” 
praten. Luistert u eens, meneer de landmeter. Meneer 
Klamm is iemand uit het slot en dat betekent op zichzelf 
al, nog afgezien van Klamms verdere positie, een heel ho-
ge rang. Maar wat bent u met uw verzoek om te mogen 
trouwen, waar we deemoedig zoveel moeite voor doen? U 
komt niet uit het slot, u komt niet uit het dorp, u bent 
niets. Maar jammer genoeg bent u wel iets, een vreemde-
ling, iemand die overbodig is en overal in de weg loopt, 
iemand door wie we telkens narigheid hebben, door wie 
we de jonge meisjes ergens anders moeten onderbrengen, 
iemand van wie we niet weten wat hij wil, iemand die on-
ze liefste kleine Frieda verleid heeft en wie we haar jam-
mer genoeg als vrouw moeten geven. Eigenlijk neem ik u 
dat allemaal niet kwalijk; u bent wat u bent; ik heb in mijn 
leven al te veel gezien en dit kan er nog wel bij. Maar ga 
nou eens na wat u eigenlijk wilt. Iemand als Klamm moet 
met u praten. Ik vond het pijnlijk om te horen dat Frieda u 
door het kijkgat heeft laten kijken, en toen ze dat deed, 
had u haar al verleid. Vertelt u eens hoe u de aanblik van 
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Klamm kon verdragen. U hoeft geen antwoord te geven, 
ik weet het, u kon die heel goed verdragen. Want u bent 
helemaal niet in staat om Klamm werkelijk te zien, dat is 
geen verwaandheid van mijn kant, want ik ben er zelf ook 
niet toe in staat. Klamm moet met u praten, maar hij praat 
niet eens met mensen uit het dorp, nog nooit heeft hijzelf 
met iemand uit het dorp gesproken. Het was immers een 
grote eer voor Frieda, een eer waar ik mijn hele leven trots 
op zal blijven, dat hij Frieda’s naam tenminste riep en dat 
ze zomaar tegen hem kon praten en toestemming voor het 
kijkgaatje kreeg, maar met haar sprak hij ook niet. En dat 
hij Frieda soms riep, hoeft helemaal niet de betekenis te 
hebben die je er graag aan zou toekennen, hij riep gewoon 
de naam Frieda – wie weet waarom? – dat Frieda natuur-
lijk onmiddellijk kwam, was haar zaak en dat ze zonder 
probleem bij hem toegelaten werd, was Klamms goed-
heid, maar dat hij haar direct riep, kun je niet zeggen. Na-
tuurlijk is niets meer wat het geweest is. Misschien zal 
Klamm de naam Frieda nog roepen, dat kan zijn, maar ze 
wordt vast niet meer bij hem toegelaten, een meisje dat 
zich met u afgegeven heeft. En één ding, één ding kan ik 
niet begrijpen met mijn arme hoofd, dat een meisje waar-
van ze zeiden dat ze Klamms minnares was – dat lijkt me 
trouwens erg overdreven – zich door u zelfs maar liet aan-
raken.’  
 ‘Dat is inderdaad vreemd,’ zei K. en hij nam Frieda, die 
meteen gehoorzaamde, al was het met gebogen hoofd, op 
schoot, ‘maar het bewijst denk ik dat verder niet alles pre-
cies zo is als u denkt. U hebt bijvoorbeeld vast en zeker ge-
lijk als u zegt dat ik voor Klamm niets beteken en als ik 
Klamm nu wil spreken en door uw uitleg niet eens op an-
dere gedachten ben gekomen, wil dat nog niet zeggen dat 
ik de aanblik van Klamm zonder een deur ertussen kan 
verdragen en of ik niet al bij zijn verschijning de kamer uit 
ren. Maar zo’n terechte angst is voor mij nog geen reden 
om het er niet op te wagen. Als ik tegenover hem overeind 
blijf, is het helemaal niet nodig dat hij met me spreekt, 
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voor mij is het genoeg als ik zie welke indruk mijn woor-
den op hem maken en maken ze geen indruk of hoort hij 
ze niet eens, dan heb ik toch tenminste vrijuit gesproken 
tegen een machtig man. Maar u, mevrouw de waardin, 
met uw grote levenservaring en mensenkennis en Frieda, 
die gisteren nog Klamms minnares was – ik zie geen reden 
om dat woord niet te gebruiken – jullie kunnen het vast en 
zeker makkelijk regelen dat ik Klamm kan spreken, als het 
niet anders kan, dan in de Herrenhof, misschien is hij daar 
ook vandaag nog.’  
 ‘Dat is onmogelijk,’ zei de waardin, ‘en ik zie dat u het 
niet kunt begrijpen. Maar vertel eens: waarover wilt u 
Klamm dan spreken?’  
 ‘Over Frieda natuurlijk,’ zei K..  
 ‘Over Frieda?’ vroeg de waardin niet-begrijpend en ze 
keerde zich naar Frieda. ‘Hoor je dat, Frieda? Over jou wil 
hij met Klamm praten, met Klamm.’  
 ‘Ach,’ zei K., ‘u bent zo’n verstandige en respectabele 
vrouw en toch bent u bang om niks. Nou, ik wil het met 
hem over Frieda hebben, dat is toch niet zo gek, het is eer-
der vanzelfsprekend. Want u hebt het vast en zeker mis, 
als u denkt dat Frieda vanaf het moment dat ik kwam 
niets meer voor Klamm betekende. U onderschat hem, als 
u dat denkt. Ik begrijp best dat het arrogant van mij is om 
u in dat opzicht een lesje te willen leren, maar ik moet het 
wel doen. Door mij kan er in Klamms relatie met Frieda 
niets veranderd zijn. Óf er was geen echte relatie – dat 
zeggen eigenlijk degenen die Frieda de erenaam “gelief-
de” niet gunnen – nou, dan is die er vandaag nog steeds 
niet, óf hij was er wel, maar hoe kan hij dan door mij, die 
voor Klamm niets betekent, zoals u terecht zegt, hoe kan 
hij dan door mij verstoord zijn? Zulke dingen geloof je bij 
de eerste schrik, maar als je even doordenkt, weet je wel 
beter. Laten we trouwens Frieda vragen wat zij ervan 
vindt.’  
 Met een afwezige blik en haar wang tegen K.’s borst zei 
Frieda: ‘Het is zeker zoals moeder zegt: Klamm wil niks 
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meer van me weten. Maar natuurlijk niet omdat jij geko-
men bent, lieveling, zoiets maakt op hem geen indruk. 
Maar volgens mij is het wel zijn werk dat wij elkaar daar 
onder de tap gevonden hebben, gezegend, niet vervloekt 
zij dat moment.’  
 ‘Als dat zo is,’ zei K. langzaam, want zoet waren Frie-
da’s woorden en hij sloot een paar secondenlang zijn ogen 
om de woorden tot zich door te laten dringen, ‘als dat zo 
is, dan is er nog minder reden om bang te zijn voor een 
gesprek met Klamm.’  
 ‘Echt,’ zei de waardin, terwijl ze K. vanuit de hoogte 
aankeek, ‘u doet me soms denken aan mijn man, u bent 
net zo koppig en naïef als hij. U bent een paar dagen in het 
dorp en meteen denkt u alles beter te weten dan de dorpe-
lingen, beter dan een oude vrouw als ik en beter dan Frie-
da, die in de Herrenhof zoveel gezien en gehoord heeft. Ik 
zeg niet dat je nooit iets kunt bereiken helemaal tegen de 
voorschriften en tegen de traditie, ik heb zoiets nog niet 
meegemaakt, maar ze zeggen dat er voorbeelden van zijn, 
best mogelijk, maar dan gebeurt het vast niet op de ma-
nier waarop u het doet, door de hele tijd nee te zeggen, 
door maar te doen wat je wilt en alle goedbedoelde advie-
zen in de wind te slaan. Denkt u soms dat ik bezorgd om 
u ben? Heb ik me om u bekommerd, zolang u alleen was? 
Al was dat goed geweest en had er veel vermeden kunnen 
worden. Het enige wat ik toen tegen mijn man over u zei, 
was: “Blijf bij hem uit de buurt.” Dat had nog steeds voor 
mij gegolden, als Frieda niet bij uw lot betrokken was ge-
raakt. Aan haar hebt u – of u dat leuk vindt of niet – mijn 
bezorgdheid en zelfs mijn aandacht te danken. En u mag 
me niet gewoon afwijzen, omdat u mij, de enige die met 
moederlijke zorg over de kleine Frieda waakt, strikt ver-
antwoording schuldig bent. Het kan zijn dat Frieda gelijk 
heeft en dat alles wat er gebeurd is Klamms wil is, maar 
van Klamm weet ik nu niks, ik zal hem nooit spreken, hij 
is voor mij volkomen onbereikbaar, maar u zit hier, u 
houdt mijn kleine Frieda vast en u wordt – waarom moet 
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ik dat verzwijgen? – door mij vastgehouden. Ja, door mij 
vastgehouden, want, jongeman, als ik je de deur wijs, pro-
beer dan ergens in het dorp maar eens een onderdak te 
vinden, al is het in een hondenhok.’  
 ‘Dank u,’ zei K., ‘dat zijn openhartige woorden en ik ge-
loof u volkomen. Zo onzeker is dus mijn positie en daar-
mee samenhangend ook de positie van Frieda.’  
 ‘Nee!’ onderbrak de waardin hem woedend, ‘Frieda’s 
positie heeft wat dat betreft helemaal niks te maken met 
die van u! Frieda hoort bij mijn huis en niemand heeft het 
recht om haar positie hier onzeker te noemen!’  
 ‘Goed, goed,’ zei K., ‘ook daarin geef ik u gelijk, vooral 
omdat Frieda om redenen die ik niet ken te bang voor u 
lijkt om zich ermee te bemoeien. Laten we het dus voorlo-
pig op mij houden. Mijn positie is hoogst onzeker, dat ont-
kent u niet, maar u doet juist uw best om dat te bewijzen. 
Net als alles wat u zegt is ook dit grotendeels waar, maar 
niet helemaal. Zo weet ik bijvoorbeeld een heel goede 
slaapplaats waar ik terechtkan.’  
 ‘Waar dan? Waar dan?’ riepen Frieda en de waardin, zo 
in koor en zo begerig, alsof ze dezelfde redenen hadden 
om dat te vragen.  
 ‘Bij Barnabas,’ zei K..  
 ‘Die schooiers!’ riep de waardin. ‘Die doortrapte 
schooiers! Bij Barnabas! Horen jullie –‘ en ze keerde zich 
naar de hoek van de assistenten, maar die waren allang te-
voorschijn gekomen en stonden arm in arm achter de 
waardin, die nu, alsof ze steun zocht, de hand van de een 
pakte, ‘horen jullie waar meneer uithangt, bij de familie 
van Barnabas! Natuurlijk krijgt hij daar een slaapplaats, 
ach, was hij daar maar naartoe gegaan in plaats van naar 
de Herrenhof. Maar waar waren jullie?’  
 ‘Mevrouw,’ zei K. nog voor de assistenten antwoord 
gaven, ‘het zijn mijn assistenten, maar u behandelt ze alsof 
het uw assistenten en mijn bewakers zijn. Ik ben bereid 
over alle andere dingen tenminste op een beleefde manier 
met u te discussiëren, maar niet over mijn assistenten, 
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want hier is de zaak toch duidelijk genoeg. Daarom ver-
zoek ik u niet met mijn assistenten te praten en als mijn 
verzoek niet genoeg is, dan verbied ik mijn assistenten om 
antwoord te geven.’  
 ‘Ik mag dus niet met jullie praten,’ zei de waardin en ze 
moesten alledrie lachen, de waardin op een spottende ma-
nier, maar veel zachter dan K. verwacht had, en de assis-
tenten op hun gewone manier, die niets betekende en elke 
verantwoordelijkheid ontkende.  
 ‘Word nou niet boos,’ zei Frieda, ‘je moet onze opwin-
ding goed begrijpen. Eigenlijk hebben we het alleen aan 
Barnabas te danken dat we nu bij elkaar horen. Toen ik je 
voor het eerst in de gelagkamer zag – je kwam binnen aan 
de arm van Olga – wist ik al wel iets over je, maar verder 
liet je me toch onverschillig. Niet alleen jij liet me onver-
schillig, bijna alles, bijna alles liet me onverschillig. Ik was 
toen ook over veel ontevreden en veel ergerde me, maar 
wat was dat voor een ontevredenheid en wat voor een er-
gernis? Ik werd bijvoorbeeld beledigd door één van de 
gasten in de gelagkamer – ze zaten altijd achter me aan, je 
hebt de kerels daar gezien, maar er kwamen nog veel er-
gere, de bedienden van Klamm waren niet de ergste – ik 
werd dus door één beledigd, en wat betekende dat voor 
mij? Het was alsof het jaren geleden gebeurd was of alsof 
het mij helemaal niet overkomen was of alsof ik ervan ge-
hoord had of alsof ik het zelf al vergeten was. Maar ik kan 
het niet beschrijven, ik kan het me niet eens meer voorstel-
len, zo is alles veranderd sinds Klamm me in de steek ge-
laten heeft –‘  
 En Frieda brak haar verhaal af, treurig boog ze haar 
hoofd en haar handen hield ze gevouwen in haar schoot.  
 ‘Ziet u,’ riep de waardin en ze deed dat alsof ze niet zelf 
sprak, maar alleen haar stem aan Frieda leende, ze schoof 
ook op en zat nu vlak naast Frieda, ‘ziet u nu de gevolgen 
van uw daden, meneer de landmeter, en ook uw assisten-
ten, met wie ik niet mag praten, mogen kijken om er wij-
zer van te worden! U hebt Frieda weggehaald uit de ge-
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lukzaligste toestand die ze ooit heeft meegemaakt en dat 
lukte vooral doordat Frieda het met haar kinderlijk over-
dreven medelijden niet kon verdragen dat u aan Olga’s 
arm hing en zo aan de familie van Barnabas uitgeleverd 
leek. Zij heeft u gered en zichzelf daarbij opgeofferd. En 
nu dat gebeurd is en Frieda alles wat ze had geruild heeft 
voor het geluk om op uw schoot te zitten, nu is uw grote 
troef dat u ooit de kans hebt gekregen bij Barnabas te 
overnachten. Daarmee wilt u zeker bewijzen dat u niet 
van mij afhankelijk bent? Ja, als u echt bij Barnabas had 
overnacht, dan was u zo onafhankelijk van mij, dat u met-
een, op staande voet, mijn huis uit zou moeten.’  
 ‘Ik ken de zonden van de familie van Barnabas niet,’ zei 
K., terwijl hij Frieda, die een levenloze indruk maakte, 
voorzichtig optilde, langzaam op het bed zette en zelf op-
stond, ‘misschien hebt u gelijk, maar ik had in elk geval 
gelijk, toen ik vroeg of u onze zaken, die van Frieda en 
mij, aan ons over wilde laten. U zei toen iets over liefde en 
zorg, maar daar heb ik verder niet veel van gemerkt, des 
te meer van haat en hoon en de deur uitzetten. Als u van 
plan was Frieda bij mij of mij bij Frieda weg te krijgen, dan 
was dat heel onhandig, maar het zal u denk ik toch niet 
lukken en als het u zou lukken, dan zou u daar – als ik 
ook eens een serieus dreigement mag laten horen – veel 
spijt van krijgen. Wat betreft de woning die u me geeft – 
daarmee kunt u alleen dit afschuwelijke hok bedoelen – 
het is helemaal niet zeker dat u dat uit eigen vrije wil doet, 
het lijkt eerder een opdracht van de grafelijke autoriteiten. 
Ik zal nu aan ze doorgeven dat ik hier de deur uitgezet 
ben en als ze me dan een andere woning toewijzen, zult u 
wel opgelucht ademhalen, maar ik nog meer. En nu ga ik 
over deze zaak en andere zaken naar de burgemeester, en 
bekommert u zich maar om Frieda, die u met dat zoge-
naamd moederlijke gepraat al genoeg verdriet gedaan 
hebt.’  
 Daarna richtte hij zich tot de assistenten. ‘Kom,’ zei hij, 
terwijl hij de brief van Klamm van de haak pakte en wilde 
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gaan. De waardin had zwijgend toegekeken en pas toen 
zijn hand al op de deurklink lag, zei ze: ‘Meneer de land-
meter, nog één ding geef ik u mee, want hoe u ook praat 
en hoe u me ook wilt beledigen, mij als oude vrouw, u 
bent wel Frieda’s toekomstige man. Alleen daarom zeg ik 
dat u totaal niet op de hoogte bent van de omstandighe-
den hier, het duizelt je, wanneer je u hoort en als je wat u 
zegt en bedoelt in gedachten met de werkelijke toestand 
vergelijkt. Die onwetendheid wordt niet ineens beter en 
misschien helemaal nooit, maar veel kan beter worden, als 
u maar iets van me aanneemt en die onwetendheid altijd 
voor ogen houdt. Dan zult u bijvoorbeeld meteen recht-
vaardiger tegen mij worden en aanvoelen hoe ik schrok – 
en ik voel die schrik nog steeds – toen ik hoorde dat mijn 
liefste kleintje in zekere zin de adelaar verlaten heeft om 
zich aan de worm te binden, maar de werkelijke situatie is 
immers nog veel erger en die probeer ik steeds maar te 
vergeten, anders kan ik geen rustig woord tegen u zeggen. 
Ach, nou bent u weer boos. Nee, ga nog niet weg, maar 
luister nog naar dit verzoek: waar u ook bent, besef steeds 
dat u hier de meest onwetende bent en wees voorzichtig; 
hier bij ons, waar Frieda’s aanwezigheid u tegen ongeluk 
beschermt, hoeft u van uw hart geen moordkuil te maken, 
hier kunt u dan bijvoorbeeld vertellen hoe u met Klamm 
denkt te praten, maar doet u dat in werkelijkheid, alleen 
in werkelijkheid alstublieft, alstublieft niet.’  
 Ze stond op, een beetje wankelend van opwinding, 
ging naar K., pakte zijn hand en keek hem smekend aan. 
‘Mevrouw,’ zei K., ‘ik begrijp niet waarom u zich om zo-
iets zo vernedert dat u me smeekt. Als ik, zoals u zegt, niet 
met Klamm kan praten, dan lukt me dat niet, of iemand 
nou smeekt of niet. Maar als het wel kan, waarom zou ik 
het dan niet doen, zeker als met het wegvallen van uw 
grootste bezwaar ook uw verdere angst heel twijfelachtig 
wordt. Natuurlijk ben ik onwetend, de waarheid blijft in 
elk geval bestaan en dat is heel treurig voor me, maar het 
voordeel is toch ook dat een onwetende meer waagt en 
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daarom wil ik de onwetendheid en de waarschijnlijk ern-
stige gevolgen graag nog even dragen, zolang mijn krach-
ten toereikend zijn. Maar die gevolgen treffen toch voor-
namelijk mezelf, en juist daarom begrijp ik niet waarom u 
smeekt. Voor Frieda zult u toch zeker altijd blijven zorgen 
en als ik helemaal uit Frieda’s gezichtskring verdwijn, kan 
dat volgens u toch alleen maar een geluk betekenen. 
Waarvoor bent u dan bang? Bent u soms bang – voor een 
onwetende lijkt alles mogelijk –‘ en op dit moment deed 
K. de deur al open – ‘bent u soms bang voor Klamm?’ De 
waardin keek hem zwijgend na, terwijl hij de trap af ren-
de, gevolgd door de assistenten.  
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5 
Bij de burgemeester 

 
Over de bespreking met de burgemeester maakte K. zich 
bijna tot zijn eigen verbazing weinig zorgen. Hij probeer-
de dat voor zichzelf te verklaren doordat het ambtelijke 
contact met de grafelijke autoriteiten volgens zijn ervarin-
gen tot nu toe heel makkelijk was geweest. De oorzaak 
was aan de ene kant dat er bij de behandeling van zijn 
aangelegenheden blijkbaar eens en voor altijd een bepaald 
en voor hem uiterlijk heel gunstig principe was vastge-
steld en aan de andere kant lag het aan de bewonderens-
waardige eenheid van de dienst, waarvan je vooral waar 
die schijnbaar niet aanwezig was de indruk van bijzonde-
re volmaaktheid kreeg. Als K. soms aan die dingen dacht, 
was hij bijna zover dat hij zijn situatie bevredigend vond, 
al zei hij na zulke aanvallen altijd gauw tegen zichzelf dat 
juist daarin het gevaar schuilde. Het directe contact met 
de autoriteiten was immers niet zo’n probleem, want hoe 
goed ze ook georganiseerd waren, de autoriteiten hoefden 
altijd alleen maar in naam van verre, onzichtbare heren 
verre, onzichtbare dingen te verdedigen, terwijl K. vocht 
voor iets wat heel levend en dichtbij was, voor zichzelf, en 
tenminste in het eerste begin ook uit eigen wil, want hij 
was de aanvaller en niet alleen hij vocht voor zichzelf, 
maar blijkbaar ook nog andere krachten, die hij niet ken-
de, maar die hij door de maatregelen van de autoriteiten 
kon veronderstellen. Maar doordat de autoriteiten K. bij 
voorbaat ver tegemoetkwamen in onbelangrijke zaken – 
om meer was het tot nu toe niet gegaan – ontnamen ze 
hem de mogelijkheid tot kleine, gemakkelijke overwinnin-
gen en met die mogelijkheid ook de bijbehorende genoeg-
doening en de daaruit voortkomende, goedgefundeerde 
zekerheid voor verdere, grotere gevechten. In plaats daar-
van lieten ze K., overigens alleen binnen het dorp, overal 
doorglippen waar hij wilde, verwenden en verzwakten 
hem daardoor, gingen hier gewoon elk gevecht uit de weg 



 61 

en verwezen hem in plaats daarvan naar het buitenambte-
lijke, volkomen onoverzichtelijke, troebele en vreemdsoor-
tige leven. Op die manier kon het gebeuren, als hij niet al-
tijd op zijn hoede was, dat hij op een dag, ondanks alle be-
minnelijkheid van de autoriteiten en ondanks de volledige 
vervulling van alle zo overdreven, gemakkelijke ambtelij-
ke verplichtingen, misleid door de schijnbare gunst die 
hem bewezen was, verder zo onvoorzichtig leefde, dat hij 
hier bezweek en dat de autoriteiten, nog steeds vriendelijk 
en zachtmoedig, als het ware tegen hun wil, maar in naam 
van de een of andere onbekende openbare orde, moest ko-
men om hem uit de weg te ruimen. En wat was het eigen-
lijk hier, dat verdere leven? Nog nergens had K. leven en 
werk zo met elkaar vervlochten gezien als hier, zo ver-
vlochten dat het soms kon lijken of leven en werk van 
plaats verwisseld waren. Wat betekende bijvoorbeeld de 
tot nu toe alleen maar formele macht die Klamm over K.’s 
dienst uitoefende, vergeleken met de macht die Klamm in 
werkelijkheid in K.’s slaapkamer had. Zo kwam het dat 
hier een iets lichtzinniger gedrag, een zekere ontspanning 
alleen op zijn plaats was in direct contact met de autoritei-
ten, terwijl verder altijd grote voorzichtigheid geboden 
was, een goed uitkijken voor elke stap.  
 K.’s opvattingen over de plaatselijke autoriteiten wer-
den in het begin bij de burgemeester volkomen bevestigd. 
De burgemeester, een vriendelijke, dikke, gladgeschoren 
man, was ziek, had een zware jichtaanval en ontving K. 
liggend in bed. ‘Daar hebben we onze landmeter,’ zei hij 
en wilde ter begroeting overeind komen, maar kreeg dat 
niet voor elkaar en liet zich, ter verontschuldiging naar 
zijn benen wijzend, weer in de kussens vallen. Een stille, 
in het schemerige licht van de kamer met de kleine ramen, 
die door gordijnen nog donkerder was, bijna schimmige 
vrouw bracht K. een stoel en zette die bij het bed, ‘Gaat u 
zitten, gaat u zitten, landmeter,’ zei de burgemeester, ‘en 
vertel me wat u wilt.’ K. las de brief van Klamm voor en 
knoopte er een paar opmerkingen aan vast. Weer had hij 
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het gevoel van het buitengewone gemak van het contact 
met de autoriteiten. Ze droegen letterlijk elke last, alles 
kon je ze opdragen en zelf bleef je vrij en had er niets mee 
te maken. Alsof de burgemeester dat op zijn manier ook 
voelde, lag hij in zijn bed onbehaaglijk te woelen. Ten slot-
te zei hij: ‘Meneer de landmeter, zoals u gemerkt hebt, was 
ik op de hoogte van de hele zaak. Dat ik zelf nog niets ge-
daan heb, komt in de eerste plaats door mijn ziekte en ver-
der doordat u maar niet kwam, ik dacht al dat u van de 
zaak ontheven was. Maar nu u zo vriendelijk bent om 
zelfs mij op te zoeken, moet ik u wel de hele onaangename 
waarheid zeggen. U bent aangenomen als landmeter, zo-
als u zegt, maar jammer genoeg hebben we geen landme-
ter nodig. Daar is helemaal geen werk voor. De grenzen 
van onze bedrijfjes liggen vast, alles is behoorlijk geregi-
streerd, veranderingen van eigenaar komen zelden voor 
en kleine grensconflicten regelen we zelf. Dus wat moeten 
we met een landmeter?’ Zonder er eerder over nagedacht 
te hebben was K. er vast van overtuigd dat hij zo’n soort 
mededeling kon verwachten. Daarom kon hij meteen zeg-
gen: ‘Dat verbaast me erg. Dat gooit al mijn berekeningen 
door elkaar. Ik hoop maar dat het een misverstand is.’ 
‘Jammer genoeg niet,’ zei de burgemeester, ‘het is zoals ik 
zeg.’ ‘Maar hoe kan dat?’ riep K., ‘ik heb die eindeloze reis 
toch niet gemaakt om nu weer teruggestuurd te worden?’ 
‘Dat is wat anders,’ zei de burgemeester, ‘daar ga ik niet 
over, maar hoe dat misverstand mogelijk was, kan ik u 
wel uitleggen. Bij zo’n groot bestuursorgaan als dat van de 
graaf kan het wel eens gebeuren dat de ene afdeling dit 
verordent en de andere dat, ze werken langs elkaar heen, 
de algehele controle is wel uiterst nauwkeurig, maar komt 
heel typisch te laat en zo kan er altijd een kleine verwar-
ring ontstaan. Het zijn wel altijd kleinigheidjes, zoals bij-
voorbeeld uw geval, in grote dingen heb ik nog geen fout 
gemerkt, maar kleinigheden zijn vaak al pijnlijk genoeg. 
Wat uw geval betreft, ik wil u zonder me achter ambtsge-
heimen te verschuilen – daarvoor ben ik niet genoeg amb-
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tenaar, ik ben boer en dat blijf ik – openlijk vertellen hoe 
het is gegaan. Lang geleden, ik was nog maar een paar 
maanden burgemeester, kwam er een verordening, ik 
weet niet meer van welke afdeling, waarin op de van de 
heren bekende categorische manier werd meegedeeld dat 
er een landmeter aangesteld zou worden en dat de ge-
meente opdracht kreeg om alle voor zijn werk noodzake-
lijke plattegronden en gegevens klaar te houden. Die ver-
ordening kon natuurlijk niets met u te maken hebben, 
want het was jaren geleden en ik herinnerde het me alleen 
maar doordat ik niet ziek was en genoeg tijd had om in 
bed over de belachelijkste dingen na te denken.’ ‘Mizzi,’ 
zei hij, zijn verslag plotseling onderbrekend, tegen de 
vrouw die nog steeds door de kamer sloop om onbegrijpe-
lijke dingen te doen, ‘kijk alsjeblieft even in de kast, mis-
schien vind je de verordening.’ ‘Die is namelijk,’ zei hij bij 
wijze van uitleg tegen K., ‘uit mijn begintijd en toen be-
waarde ik alles nog.’ De vrouw deed meteen de kast open 
en K. en de burgemeester keken toe. De kast zat vol papie-
ren en bij het openen rolden er twee grote stapels docu-
menten uit, die bijeengebonden waren zoals je dat met 
brandhout doet; de vrouw sprong geschrokken opzij. ‘Het 
zou beneden kunnen zijn, beneden,’ zei de burgemeester, 
dirigerend vanuit zijn bed. Gehoorzaam pakte de vrouw 
met beide armen de documenten bij elkaar en gooide alles 
uit de kast om bij de onderste papieren te komen. De pa-
pieren bedekten al de halve kamer. ‘Er is hard gewerkt,’ 
zei de burgemeester met een knik, ‘en dat is nog maar een 
klein deel. De grote massa heb ik in de schuur bewaard en 
het grootste deel is trouwens verloren gegaan. Wie kan 
dat allemaal bij elkaar houden? Maar in de schuur ligt nog 
heel veel.’ ‘Denk je dat je de verordening kunt vinden?’ 
vroeg hij zijn vrouw weer, ‘je moet een document zoeken 
waarop het woord “landmeter” blauw onderstreept is.’ 
‘Het is te donker hier,’ zei de vrouw, ‘ik zal een kaars ha-
len’ en ze liep over de papieren heen de kamer uit. ‘Mijn 
vrouw is een grote steun voor me,’ zei de burgemeester, 
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‘bij dat ambtelijke werk, dat toch maar naast mijn gewone 
werk gedaan moet worden, ik heb voor het schriftelijke 
werk wel nog een assistent, de onderwijzer, maar je krijgt 
het toch nooit af, er blijft altijd veel liggen en dat zit daar 
in die kast’ en hij wees naar een andere kast. ‘En zeker nu 
ik ziek ben, neemt het hand over hand toe,’ zei hij en ging 
moe, maar toch ook trots achteroverliggen. ‘Zou ik,’ zei K., 
toen de vrouw terug was met de kaars en knielend voor 
de kast de verordening zocht, ‘uw vrouw niet kunnen hel-
pen zoeken?’ De burgemeester schudde glimlachend zijn 
hoofd. ‘Zoals ik al zei: ik heb geen ambtsgeheimen voor u, 
maar ik kan toch niet zover gaan dat ik u zelf in de docu-
menten laat zoeken.’ Het werd nu stil in de kamer, alleen 
het ritselen van de papieren was te horen en de burge-
meester dommelde zelfs een beetje weg. Een zacht geklop 
op de deur maakte dat K. zich omdraaide. Dat waren na-
tuurlijk de assistenten. Een beetje manieren hadden ze 
wel, ze stormden niet meteen de kamer binnen, maar 
fluisterden eerst door de deur, die op kier stond: ‘We heb-
ben het te koud buiten.’ ‘Wie is dat?’ vroeg de burgemees-
ter, die opschrok. ‘Dat zijn mijn assistenten maar,’ zei K., 
‘ik weet niet waar ik ze moet laten wachten, buiten is het 
te koud en hier lopen ze in de weg.’ ‘Mij storen ze niet,’ 
zei de burgemeester vriendelijk, ‘laat ze maar binnenko-
men. Ik ken ze trouwens wel. Oude bekenden.’ ‘Mij storen 
ze wel,’ zei K. openhartig, hij liet zijn blik van de assisten-
ten naar de burgemeester en weer naar de assistenten 
gaan en vond dat ze alledrie op precies dezelfde manier 
glimlachten. ‘Maar nu jullie er eenmaal zijn,’ bedacht hij, 
‘kunnen jullie blijven en daar de vrouw van de burge-
meester helpen zoeken naar een document met het woord 
“landmeter” blauw onderstreept.’ De burgemeester pro-
testeerde niet; wat K. niet mocht, mochten de assistenten 
wel, ze wierpen zich ook meteen op de papieren, maar ze 
wroetten meer in de hoop dan dat ze zochten en terwijl de 
één een opschrift spelde, werd het door de ander uit zijn 
handen getrokken. De vrouw knielde daarentegen voor de 
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lege kast, ze leek niet eens meer te zoeken en in elk geval 
stond de kaars heel ver weg.  
 ‘De assistenten,’ zei de burgemeester met een zelfvol-
dane glimlach, alsof alles ging zoals hij verordend had, 
maar niemand in staat was dat ook maar te vermoeden, ‘u 
vindt ze dus lastig. Maar het zijn toch uw eigen assisten-
ten?’ ‘Nee,’ zei K. koeltjes, ‘ze zijn pas hier aan komen lo-
pen.’ ‘Hoezo aan komen lopen?’ zei hij, ‘toegewezen, be-
doelt u waarschijnlijk.’ ‘Toegewezen dan,’ zei K., ‘maar ze 
konden net zo goed uit de lucht gevallen zijn, zo ondoor-
dacht was die toewijzing.’ ‘Ondoordacht gebeurt hier 
niets,’ zei de burgemeester, hij vergat zelfs de pijn in zijn 
voet en ging rechtop zitten. ‘Niets?’ zei K., ‘en hoe zit het 
dan met mijn benoeming?’ ‘Ook uw benoeming was door-
dacht,’ zei de burgemeester, ‘alleen bijkomende omstan-
digheden zorgden voor verwarring, dat zal ik aan de hand 
van de stukken laten zien.’ ‘De stukken worden toch niet 
gevonden,’ zei K.. ‘Niet gevonden?’ riep de burgemeester, 
‘Mizzi, schiet een beetje op met zoeken! Maar ik kan het 
verhaal eerst ook zonder de stukken vertellen. Op de ver-
ordening waarover ik het had antwoordden we door te 
zeggen dat we geen landmeter nodig hadden. Alleen 
kwam dat antwoord blijkbaar niet terecht bij de oorspron-
kelijke afdeling, die ik A zal noemen, maar bij vergissing 
bij een andere afdeling B. Afdeling A kreeg dus geen ant-
woord, maar jammer genoeg kreeg ook B niet ons hele 
antwoord; òf de inhoud was bij ons achtergebleven, òf hij 
was onderweg verloren gegaan – in de afdeling zelf zeker 
niet, daar sta ik voor in – in elk geval kwam ook op afde-
ling B alleen een lege map aan waarop niets anders aange-
geven was dan dat het betreffende, maar in werkelijkheid 
helaas ontbrekende document over de benoeming van een 
landmeter. Afdeling A zat intussen te wachten op ons ant-
woord, ze hadden wel notities over de zaak, maar zoals 
begrijpelijkerwijs wel vaker gebeurt en bij de nauwkeurig-
heid van alle afhandelingen gebeuren mag, vertrouwde de 
afdelingschef erop dat we zouden antwoorden en dat hij 
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dan òf de landmeter zou benoemen òf zo nodig verder 
met ons over de zaak zou corresponderen. Daardoor ver-
waarloosde hij de notities en de hele zaak raakte bij hem 
in de vergeethoek. Maar bij afdeling B kwam de map te-
recht bij een referent die beroemd is om zijn nauwgezet-
heid. Sordini heet hij, een Italiaan, en zelfs ik als ingewijde 
begrijp niet waarom ze een man met zijn kwaliteiten op 
zo’n ondergeschikte positie laten zitten. Die Sordini stuur-
de ons de lege map natuurlijk ter aanvulling terug. Maar 
nu waren er sinds die eerste brief van afdeling A al maan-
den, zo niet jaren verstreken, begrijpelijk genoeg, want als 
een document volgens de regels de juiste weg volgt, is het 
binnen een dag bij de afdeling en wordt dezelfde dag nog 
afgehandeld, maar als het die weg een keer mist en het 
moet vanwege de voortreffelijke organisatie heel ijverig de 
verkeerde weg zoeken, anders vindt het die niet, dan, dan 
duurt het natuurlijk heel lang. Toen we dus Sordini’s op-
merking kregen, konden we ons de zaak nog maar heel 
vaag herinneren, we werkten toen maar met zijn tweeën, 
Mizzi en ik, en de onderwijzer was ons nog niet toegewe-
zen, kopieën bewaarden we alleen van de belangrijkste za-
ken – kortom: we konden maar heel vaag antwoorden dat 
we van zo’n benoeming niets wisten en dat er bij ons geen 
behoefte aan een landmeter was.’  
 ‘Maar,’ onderbrak de burgemeester zichzelf hier, alsof 
hij in de ijver van het vertellen te ver gegaan was of alsof 
het op zijn minst mogelijk was dat hij te ver gegaan was, 
‘verveelt het verhaal u niet?’  
 ‘Nee,’ zei K., ‘ik vind het amusant.’  
 Daarop de burgemeester: ‘Ik vertel het niet om u te 
amuseren.’  
 ‘Het amuseert me,’ zei K., ‘doordat ik een kijkje krijg in 
de belachelijke warboel die in sommige gevallen over het 
bestaan van een mens beslist.’  
 ‘U hebt nog geen kijkje gekregen,’ zei de burgemeester 
ernstig, ‘en ik kan verdervertellen. Sordini was natuurlijk 
niet tevreden met ons antwoord. Ik bewonder die man, al 



 67 

is hij voor ons een ramp. Hij wantrouwt namelijk ieder-
een, ook als hij bijvoorbeeld bij ontelbare gelegenheden 
heeft gemerkt dat iemand uiterst betrouwbaar is, wan-
trouwt hij hem bij de volgende gelegenheid, alsof hij hem 
helemaal niet kende of liever: alsof hij wist dat hij een 
schurk was. Ik vind dat juist, een ambtenaar moet zo te 
werk gaan, jammer genoeg is mijn karakter er niet naar 
dat ik dat principe kan volgen, u ziet hoe ik u, een vreem-
deling, alles openlijk laat zien, ik kan gewoon niet anders. 
Sordini daarentegen werd door ons antwoord meteen 
wantrouwig. Er ontstond nu een uitgebreide correspon-
dentie. Sordini vroeg hoe ik opeens op het idee kwam dat 
er geen landmeter benoemd moest worden, ik antwoord-
de dankzij Mizzi’s uitstekende geheugen dat het initiatief 
toch van het kantoor zelf was uitgegaan (dat het om een 
andere afdeling ging, waren we natuurlijk allang verge-
ten), Sordini daarentegen: waarom ik die officiële brief nu 
pas noemde, ik weer: omdat ik me die nu pas herinnerde, 
Sordini: dat was heel vreemd, ik: dat was helemaal niet 
vreemd bij een zaak die zich zo lang voortsleepte, Sordini: 
het was wèl vreemd, want de brief die ik me herinnerde 
bestond niet, ik: natuurlijk bestond die niet, omdat het 
hele document verloren was gegaan, Sordini: er zou toch 
een notitie betreffende die eerste brief moeten bestaan, 
maar die bestond niet. Toen kon ik niet verder, want dat 
er in Sordi-ni’s afdeling een fout gemaakt was, durfde ik 
niet te beweren of te denken. Meneer de landmeter, u ver-
wijt Sordini in gedachten misschien dat hij uit respect 
voor mijn bewering op zijn minst bij andere afdelingen 
naar de zaak had moeten informeren. Maar dat zou nu net 
verkeerd zijn geweest, ik wil niet dat er zelfs maar in uw 
gedachten een smet aan die man blijft kleven. Een princi-
pe van het bestuur is dat er met de mogelijkheid van fou-
ten helemaal geen rekening wordt gehouden. Dat principe 
wordt gerechtvaardigd door de voortreffelijke organisatie 
van het geheel en het is nodig om een uiterst snelle afwik-
keling te bereiken. Sordini mocht dus niet eens bij andere 
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afdelingen informeren, omdat die meteen gemerkt zouden 
hebben dat het om onderzoek ging naar de mogelijkheid 
van een fout.’  
 ‘Neemt u me niet kwalijk, burgemeester, dat ik u on-
derbreek met een vraag,’ zei K., ‘had u het daarnet niet 
over een controledienst? Zoals u het voorstelt, is het be-
drijf zodanig dat je niet goed wordt bij het idee dat con-
trole achterwege zou kunnen blijven.’  
 ‘U bent erg streng,’ zei de burgemeester, ‘maar maak 
uw strengheid duizend keer zo groot en hij is nog steeds 
niets vergeleken met de strengheid van het bestuur tegen-
over zichzelf. Alleen een totale buitenstaander kan uw 
vraag stellen. Of er controlediensten zijn? Er zijn alleen 
maar controlediensten. Natuurlijk zijn die niet bedoeld om 
fouten in de ruime zin van het woord op te sporen, want 
fouten worden immers niet gemaakt en zelfs als er eens 
een fout wordt gemaakt, zoals in uw geval, wie kan dan 
met zekerheid zeggen dat het een fout is?’  
 ‘Dat zou iets heel nieuws zijn!’ riep K..  
 ‘Voor mij is het iets heel ouds,’ zei de burgemeester. Ik 
ben er zelf van overtuigd, niet heel anders dan u, dat er 
een fout gemaakt is en Sordini is van wanhoop ernstig 
ziek geworden en de eerste controlediensten, waaraan we 
de onthulling te danken hebben van de bron van de fout, 
zien hier ook de fout. Maar wie zal zeggen dat de tweede 
controlediensten hetzelfde oordeel vellen en ook de derde 
en alle andere?’  
 ‘Dat kan zijn,’ zei K., ‘daar bemoei ik me liever nog niet 
mee, ook hoor ik nu voor het eerst over die controledien-
sten en begrijp die natuurlijk nog niet. Alleen denk ik dat 
we hier twee dingen uit elkaar moeten houden, ten eerste 
wat binnen de kantoren gebeurt en wat dan weer ambte-
lijk zus of zo opgevat kan worden, en ten tweede mijn 
werkelijke persoon, ik die buiten de ambtenarij sta en die 
van de kant van de ambtenarij op zo’n onzinnige manier 
bedreigd word, dat ik de ernst van het gevaar nog steeds 
niet kan geloven. Voor het eerste geldt waarschijnlijk wat 
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u, meneer de burgemeester, met zo’n verbluffende kennis 
van zaken vertelt, alleen zou ik dan ook iets over mezelf 
willen horen.’  
 ‘Daar kom ik nog op,’ zei de burgemeester, ‘maar u 
kunt het niet begrijpen zonder dat ik eerst nog wat anders 
vertel. Dat ik nu de controlediensten noemde, was al voor-
barig. Ik ga dus even terug naar de meningsverschillen 
met Sordini. Zoals gezegd werd mijn verweer langzamer-
hand zwakker. Maar als Sordini ook maar het minste 
voordeel tegenover iemand in handen heeft, dan heeft hij 
al gewonnen, want dan nemen zijn aandacht, energie en 
tegenwoordigheid van geest nog toe en hij is voor het 
slachtoffer verschrikkelijk, maar voor de vijanden van het 
slachtoffer heerlijk om te zien. Alleen doordat ik in andere 
gevallen ook dat laatste meegemaakt heb, kan ik op zo’n 
manier over hem vertellen. Overigens is het me nog nooit 
gelukt om hem te zien te krijgen, hij kan niet naar beneden 
komen, hij heeft te veel werk, ze zeggen dat alle wanden 
van zijn kamer bedekt zijn met zuilen van grote stapels 
documenten, dat zijn alleen maar de stukken waar Sordini 
op dat moment aan werkt, en omdat uit die stapels telkens 
stukken gehaald worden of eraan toegevoegd worden en 
alles in vliegende haast gebeurt, storten die zuilen telkens 
in en juist die voortdurend kort op elkaar volgende plof-
fen zijn voor Sordini’s werkkamer typerend geworden. 
Nou ja, Sordini is een werker en hij behandelt de kleinste 
zaak met evenveel zorgvuldigheid als de grootste.’  
 ‘Burgemeester,’ zei K., ‘u noemt mijn zaak telkens een 
van de kleinste en toch heeft die veel ambtenaren erg be-
ziggehouden en al was hij in het begin ook klein, hij is 
door de ijver van ambtenaren van het slag van Sordini 
toch een grote zaak geworden. Jammer genoeg en zeer te-
gen mijn wil, want mijn eerzucht gaat niet zover dat ik 
grote stapels documenten over mij wil laten ontstaan en 
laten omvallen, maar ik wil als kleine landmeter rustig 
werken achter een kleine tekentafel.’  
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 ‘Nee,’ zei de burgemeester, ‘het is geen grote zaak, in 
dat opzicht hebt u geen reden tot klagen, de zaak is een 
van de allerkleinste. De hoeveelheid werk bepaalt niet de 
status van de zaak, als u dat denkt, begrijpt u nog maar 
heel weinig van de autoriteiten. Maar zelfs als het op de 
hoeveelheid werk aan zou komen, was uw zaak een van 
de kleinste, de gewone zaken, dus die zonder zogenaam-
de fouten, geven nog veel meer werk en leveren natuurlijk 
ook veel meer op. Overigens weet u nog helemaal niets 
van het eigenlijke werk dat uw zaak veroorzaakte, en daar 
wil ik eerst over vertellen. In het begin liet Sordini mij er-
buiten, maar zijn ambtenaren kwamen, elke dag waren er 
in de Herrenhof protocollaire verhoren van aanzienlijke in-
woners van de gemeente. De meesten stonden achter mij, 
maar sommigen werden achterdochtig, de kwestie van de 
landmeting gaat een boer aan het hart, ze zochten er aller-
lei geheime afspraken en onrechtvaardigheden achter, 
vonden bovendien een leider en Sordini moest door hun 
verklaringen tot de overtuiging komen dat, als ik de kwes-
tie in de gemeenteraad naar voren had gebracht, niet ie-
dereen tegen de benoeming van een landmeter was ge-
weest. Zo werd iets vanzelfsprekends – dat er namelijk 
geen landmeter nodig was – nog op zijn minst twijfelach-
tig. Vooral een zekere Brunswick onderscheidde zich 
daarbij, u kent hem waarschijnlijk niet, hij is misschien 
niet slecht, maar een domoor en een fantast, het is een 
zwager van Lasemann.’  
 ‘Van de meester-leerlooier?’ vroeg K. en hij beschreef 
de man met de volle baard die hij bij Lasemann gezien 
had.  
 ‘Ja, dat is hem,’ zei de burgemeester.  
 ‘Ik ken ook zijn vrouw,’ zei K. een beetje op goed geluk.  
 ‘Dat kan,’ zei de burgemeester en viel stil.  
 ‘Ze is mooi,’ zei K., ‘maar een beetje bleek en ziekelijk. 
Ze komt zeker uit het slot?’ Dat was half vragend gezegd.  
 De burgemeester keek op de klok, goot medicijn in een 
lepel en nam die haastig in.  
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 ‘U kent in het slot zeker alleen de kantoren?’ vroeg K. 
bot.  
 ‘Ja,’ zei de burgemeester met een ironische en toch 
dankbare glimlach, ‘die zijn ook het belangrijkste. En wat 
Brunswick betreft: als we hem uit de gemeente konden 
zetten, zouden we bijna allemaal blij zijn, zeker Lasemann. 
Maar Brunswick kreeg toen enige invloed, een spreker is 
hij niet, maar een schreeuwer wel en dat is voor velen ook 
genoeg. En zo kwam het dat ik gedwongen werd om de 
zaak voor te leggen aan de gemeenteraad, overigens voor-
lopig Brunswicks enige succes, want natuurlijk wilde de 
grote meerderheid van de gemeenteraad niets weten van 
een landmeter. Ook dat is nu al jaren geleden, maar al die 
tijd is de zaak niet tot rust gekomen, gedeeltelijk door de 
nauwgezetheid van Sordini, die door heel zorgvuldig on-
derzoek de motieven van zowel de meerderheid als de op-
positie probeerde te achterhalen, en gedeeltelijk door de 
domheid en eerzucht van Brunswick, die verschillende 
persoonlijke contacten met de autoriteiten heeft, die hij 
met telkens nieuwe verzinsels van zijn fantasie in bewe-
ging bracht. Maar Sordini liet zich door Brunswick niet 
misleiden – hoe zou Brunswick Sordini kunnen mislei-
den? – maar juist om niet misleid te worden was nieuw 
onderzoek nodig en nog voor dat afgesloten was, had 
Brunswick al weer iets nieuws bedacht, want heel be-
weeglijk is hij en dat hoort bij zijn domheid. En nu kom ik 
op een bijzondere eigenschap van ons bestuurlijke appa-
raat. Door zijn nauwkeurigheid is het ook uiterst gevoelig. 
Als een zaak heel lang overwogen is, kan het gebeuren, 
ook zonder dat de overwegingen afgelopen zijn, dat er 
plotseling, in een flits op een onvoorspelbare en ook later 
niet meer terug te vinden plaats een besluit valt dat de 
zaak meestal heel juist, maar toch willekeurig afsluit. Het 
is alsof het bestuurlijke apparaat de spanning, de jarenlan-
ge prikkeling door dezelfde, op zichzelf misschien onbe-
duidende zaak niet meer aankon en uit zichzelf, zonder 
medewerking van de ambtenaren, een besluit genomen 
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had. Natuurlijk is er geen wonder gebeurd en de een of 
andere ambtenaar heeft vast het besluit opgesteld of een 
ongeschreven besluit genomen, maar in elk geval kan ten-
minste van ons uit, van hier uit en zelfs vanuit het kantoor 
niet worden vastgesteld welke ambtenaar in dit geval het 
besluit genomen heeft en om welke redenen. Pas de con-
trolediensten stellen dat veel later vast, maar wij horen het 
niet meer, en het zou ook dan trouwens nauwelijks nog ie-
mand interesseren. Nu zijn, zoals ik zei, juist die beslissin-
gen meestal voortreffelijk, storend is alleen, zoals de zaak 
gewoonlijk met zich meebrengt, dat we die beslissingen te 
laat horen en daardoor nog steeds hartstochtelijk zitten te 
delibereren over een zaak die allang besloten is. Ik weet 
niet of er in uw geval zo’n besluit genomen is – veel pleit 
ervoor en veel ertegen – maar als dat gebeurd was, zou de 
benoeming u toegestuurd zijn en u had de lange reis hier-
heen gemaakt, veel tijd was daarbij verstreken en intussen 
had Sordini zich hier uitgesloofd voor diezelfde zaak, 
Brunswick had zitten intrigeren en ik was door beiden ge-
kweld. Ik opper die mogelijkheid alleen, maar één ding 
weet ik zeker: een controledienst heeft intussen ontdekt 
dat vanuit afdeling A jaren geleden een verzoek aan de 
gemeente is gedaan met betrekking tot een landmeter, 
zonder dat er tot nu toe een antwoord is gekomen. Ze in-
formeerden kortgeleden nog bij me en nu was de hele 
zaak wel duidelijk, afdeling A nam genoegen met mijn 
antwoord dat er geen landmeter nodig was en Sordini 
moest erkennen dat hij in dit geval niet verantwoordelijk 
was geweest en natuurlijk buiten zijn schuld zoveel nutte-
loos zenuwslopend werk had gedaan. Als er niet zoals al-
tijd van alle kanten nieuw werk gekomen was en als uw 
zaak nu net niet heel onbeduidend was geweest – je kunt 
het haast het allerkleinste noemen – dan hadden we alle-
maal waarschijnlijk opgelucht ademgehaald, ik denk zelfs 
Sordini zelf, alleen Brunswick had de pest in gehad, maar 
dat was alleen maar belachelijk geweest. En meneer de 
landmeter, stelt u zich nu eens voor hoe teleurgesteld ik 
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was, toen na het succesvolle sluiten van de hele zaak – 
waarna ook weer veel tijd verstreken is – u plotseling ver-
scheen en de zaak weer van voren af aan leek te beginnen. 
Dat ik vastbesloten ben te doen wat ik kan om dat te ver-
hinderen, begrijpt u zeker wel?’  
 ‘Ja,’ zei K., ‘maar nog beter begrijp ik dat hier een ont-
zettend misbruik is gemaakt van mij en misschien zelfs 
van de wetten. Daar zal ik me persoonlijk tegen weten te 
verdedigen.’  
 ‘Hoe wilt u dat doen?’ vroeg de burgemeester.  
 ‘Dat kan ik niet verklappen,’ zei K..  
 ‘Ik wil me niet opdringen,’ zei de burgemeester, ‘alleen 
geef ik u in overweging dat u in mij – ik wil niet zeggen 
een vriend hebt, want we zijn volkomen vreemden voor 
elkaar – maar in zekere zin wel een zakenvriend. Alleen 
dat u als landmeter aangenomen wordt, sta ik niet toe, 
maar verder kunt u zich altijd in vertrouwen tot mij wen-
den, natuurlijk binnen de grenzen van mijn macht, die 
niet groot is.’  
 ‘U zegt telkens,’ zei K., ‘dat ik als landmeter aangeno-
men zal worden, maar ik ben toch al aangenomen? Hier is 
de brief van Klamm.’  
 ‘De brief van Klamm,’ zei de burgemeester, ‘is waarde-
vol en respectabel door Klamms handtekening, die echt 
lijkt, maar verder – maar daar durf ik in mijn eentje niks 
over te zeggen. Mizzi!’ riep hij en daarna: ‘Maar waar zijn 
jullie nou mee bezig?’  
 De zo lang onbespiede assistenten en Mizzi hadden het 
gezochte document blijkbaar niet gevonden, waarna ze al-
les weer in de kast hadden willen stoppen, maar dat was 
door een ordeloze hoeveelheid stukken niet gelukt. Toen 
waren de assistenten waarschijnlijk op het idee gekomen 
dat ze nu ten uitvoer brachten. Ze hadden de kast op de 
grond gelegd, alle stukken erin gestopt, waren toen met 
Mizzi op de kastdeuren gaan zitten en probeerden die nu 
zo langzaam dicht te drukken.  
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 ‘Het stuk is dus niet gevonden,’ zei de burgemeester, 
‘jammer, maar u kent het verhaal al, eigenlijk hebben we 
het stuk niet meer nodig en het wordt vast nog wel gevon-
den, het is waarschijnlijk bij de onderwijzer, waar nog heel 
veel stukken liggen. Maar kom nu met de kaars, Mizzi, en 
lees deze brief voor.’  
 Mizzi kwam en zag er nu nog grijzer en onbeduidender 
uit, toen ze op de rand van het bed ging zitten en zich te-
gen de sterke man vol leven drukte die zijn arm om haar 
heen geslagen hield. In het kaarslicht viel nu alleen haar 
gezichtje op met heldere, strenge en alleen door het verval 
van de ouderdom verzachte lijnen. Nauwelijks had ze een 
blik in de brief geworpen of ze vouwde lichtjes haar han-
den, ‘van Klamm,’ zei ze. Daarna lazen ze samen de brief, 
fluisterden onderling even en ten slotte, terwijl de assis-
tenten juist hoera riepen, want ze hadden eindelijk de 
kastdeur dichtgedrukt en Mizzi keek hen zwijgend en 
dankbaar aan, zei de burgemeester:  
 ‘Mizzi is het helemaal met me eens en nu durf ik het 
wel hardop te zeggen. Deze brief is helemaal geen ambte-
lijk stuk, maar een privébrief. Dat is al duidelijk te zien 
aan de aanhef Geachte heer. Bovendien wordt er met geen 
woord gezegd dat u als landmeter aangenomen bent, er is 
eerder in het algemeen sprake van diensten voor de land-
heer en dat wordt ook niet bindend gezegd, maar u bent 
alleen maar aangenomen zoals u weet, dat wil zeggen: de 
bewijslast voor het feit dat u aangenomen bent, ligt bij u. 
Ten slotte wordt u in ambtelijk opzicht uitsluitend verwe-
zen naar mij, de burgemeester, als uw directe meerdere, 
die u alle verdere mededelingen moet doen, wat voor het 
grootste deel al is gebeurd. Voor iemand die officiële stuk-
ken kan lezen en niet-officiële brieven daardoor nog beter 
leest, is het allemaal overduidelijk; dat u als vreemdeling 
dat niet ziet, verbaast me niet. Alles bij elkaar betekent de 
brief alleen maar dat Klamm zich persoonlijk met u bezig-
houdt, voor het geval u door de landheer in dienst geno-
men wordt.’  
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 ‘Meneer de burgemeester,’ zei K., ‘u interpreteert de 
brief zo goed, dat er uiteindelijk niets anders overblijft dan 
de handtekening op een leeg vel papier. Merkt u niet dat u 
Klamms naam, waarvoor u zoveel respect zegt te hebben, 
naar beneden haalt?’  
 ‘Dat is een misverstand,’ zei de burgemeester, ‘ik zie 
wel degelijk de betekenis van de brief, ik haal hem door 
mijn interpretatie niet naar beneden, integendeel. Een pri-
vébrief van Klamm heeft natuurlijk veel meer betekenis 
dan een officiële brief, alleen niet de betekenis die ú eraan 
hecht.’  
 ‘Kent u Schwarzer?’ vroeg K..  
 ‘Nee,’ zei de burgemeester. ‘jij misschien, Mizzi? Ook 
niet. Nee, die kennen we niet.’  
 ‘Dat is vreemd,’ zei K., ‘hij is de zoon van een onder-
slotvoogd.’  
 ‘Beste meneer de landmeter,’ zei de burgemeester, 
‘moet ik dan alle zoons van alle onderslotvoogden ken-
nen?’  
 ‘Goed,’ zei K., ‘dan moet u dus van mij aannemen dat 
hij dat is. Met die Schwarzer heb ik nog op de dag van 
mijn komst een vervelende ruzie gehad. Daarna infor-
meerde hij telefonisch bij een onderslotvoogd die Fritz 
heette en kreeg te horen dat ik als landmeter aangenomen 
was. Hoe verklaart u dat, meneer de burgemeester?’  
 ‘Heel eenvoudig,’ zei de burgemeester, ‘u bent gewoon 
nog nooit echt in contact gekomen met onze autoriteiten. 
Al die contacten zijn maar schijn, maar doordat u de om-
standigheden niet kent, denkt u dat ze echt zijn. En wat de 
telefoon betreft: kijk eens, ik heb toch echt genoeg contact 
met de autoriteiten, maar hier is geen telefoon. In gelagka-
mers en dergelijke kan hij nuttig zijn, net als bijvoorbeeld 
een muziekautomaat, meer is hij ook niet. Hebt u hier al 
een keer gebeld? Nou, dan begrijpt u me misschien. In het 
slot werkt de telefoon blijkbaar uitstekend; ze zeggen dat 
daar aan één stuk door gebeld wordt, waardoor het werk 
natuurlijk veel sneller gaat. Dat ononderbroken bellen ho-
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ren wij in de telefoons hier als geruis en gezang, dat hebt 
u vast ook gehoord. Maar nu is dat geruis en dat gezang 
het enige juiste en betrouwbare dat de telefoons ons hier 
bezorgen, de rest is bedrieglijk. Er is geen bepaalde tele-
foonverbinding met het slot, geen centrale die ons door-
verbindt; als je hier iemand in het slot belt, gaan daar alle 
toestellen in de laagste afdelingen over of liever: alle toe-
stellen zouden overgaan, ware het niet, wat ik zeker weet, 
dat de bel van bijna alle toestellen uit staat. Af en toe heeft 
een oververmoeide ambtenaar behoefte aan een beetje ver-
strooiing – vooral ’s avonds of ’s nachts – en hij zet de bel 
aan, dan krijgen we antwoord, maar een antwoord dat 
niets meer is dan een grap. Dat is ook heel begrijpelijk. 
Want wie mag er aanspraak op maken om te bellen over 
zijn privéprobleempjes, midden in de gewichtigste en al-
tijd in een razend tempo verlopende werkzaamheden? Ik 
begrijp ook niet hoe zelfs een vreemdeling kan denken dat 
hij, als hij bijvoorbeeld Sordini belt, ook echt Sordini aan 
de lijn heeft. Het is waarschijnlijk eerder een kleine regi-
strator van een heel andere afdeling. Maar als je die kleine 
registrator belt, kan het best zijn dat je Sordini zelf aan de 
lijn krijgt. Dan is het natuurlijk beter dat je bij de telefoon 
wegrent, voor het eerste geluid te horen is.’  
 ‘Zo heb ik dat nog niet bekeken,’ zei K., ‘dat kon ik alle-
maal nog niet weten, maar veel vertrouwen had ik niet in 
die telefoongesprekken en ik besefte altijd dat alleen wat 
je direct in het slot hoort of bereikt echt iets betekent.’  
 ‘Nee,’ zei de burgemeester, die op dat woord inging, 
‘die telefonische antwoorden betekenen wel degelijk iets, 
waarom ook niet? Waarom zou informatie die een ambte-
naar uit het slot geeft niets betekenen? Dat zei ik daarnet 
al over de brief van Klamm. Al die uitingen hebben geen 
officiële betekenis; als u er een officiële betekenis aan toe-
kent, vergist u zich, maar de onofficiële betekenis in de zin 
van vriendschap of vijandschap is juist heel groot, meestal 
groter dan een officiële betekenis ooit zou kunnen zijn.’  
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 ‘Goed,’ zei K., ‘aangenomen dat het allemaal zo is, dan 
zou ik in het slot dus een heleboel goede vrienden hebben; 
goedbeschouwd was jaren geleden het idee van die afde-
ling om een landmeter te laten komen een vriendschappe-
lijke daad tegenover mij en in de tijd daarna volgde de ene 
op de andere, tot ik meegelokt werd naar de slechte afloop 
en ze me eruit dreigen te gooien.’  
 ‘Er zit een kern van waarheid in wat u zegt,’ zei de bur-
gemeester, ‘u hebt gelijk als u zegt dat je de uitlatingen 
van het slot niet letterlijk moet nemen. Maar voorzichtig-
heid is toch overal noodzakelijk, niet alleen hier, en des te 
noodzakelijker naarmate de uitlating waarom het gaat be-
langrijker is. Maar wat u dan over meelokken zegt, begrijp 
ik niet. Als u mijn uiteenzettingen beter gevolgd had, zou 
u toch moeten weten dat de kwestie van uw benoeming 
hier veel te ingewikkeld is om hier in de loop van een ge-
sprekje even op te lossen.’  
 ‘Dan is het resultaat,’ zei K., ‘dat alles heel onduidelijk 
en onoplosbaar is, tot en met het eruit gooien.’  
 ‘Wie zou u eruit durven gooien, meneer de landmeter?’ 
zei de burgemeester, ‘juist de onduidelijkheid van de vra-
gen vooraf is een garantie voor een bijzonder hoffelijke be-
handeling, alleen lijkt u overgevoelig. Niemand houdt u 
hier, maar u wordt er toch nog niet uitgegooid?’  
 ‘O, meneer de burgemeester,’ zei K., ‘nu bent u weer 
degene die veel al te duidelijk ziet. Ik zal een paar dingen 
noemen die me hier houden: de offers die ik gebracht heb 
om van huis te gaan, de lange, moeilijke reis, de gegronde 
hoop die ik had door de benoeming hier, het feit dat ik he-
lemaal niets bezit, de onmogelijkheid om nu thuis weer 
net zulk werk te vinden en niet in de laatste plaats mijn 
aanstaande vrouw, die van hier is.’  
 ‘Ach, Frieda!’ zei de burgemeester zonder enige verras-
sing. ‘Ik weet het. Maar Frieda zou u overal volgen. Wat 
de rest betreft, daar moet wel over gesproken worden en 
ik zal dat doorgeven aan het slot. Als er een besluit zou 
vallen of als het eerder nodig zou zijn om u nog een keer 
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te verhoren, dan zal ik u laten halen. Gaat u daarmee ak-
koord?’  
 ‘Nee, beslist niet,’ zei K., ‘ik wil geen cadeautjes van het 
slot, maar mijn recht.’  
 ‘Mizzi,’ zei de burgemeester tegen zijn vrouw, die nog 
steeds tegen hem aan gedrukt zat en dromerig met 
Klamms brief speelde, waarvan ze een scheepje had ge-
vouwen, dat K. haar nu geschrokken afpakte, ‘Mizzi, mijn 
been begint weer erg pijn te doen, we zullen er een nieuw 
compres om moeten doen.’  
 K. stond op, ‘dan zal ik afscheid nemen,’ zei hij. ‘Ja,’ zei 
Mizzi, die al een zalf klaarmaakte, ‘het tocht ook te erg.’ K. 
draaide zich om, de assistenten hadden in hun altijd over-
dreven ijver na K.’s opmerking meteen de beide vleugel-
deuren opengedaan. Om de ziekenkamer tegen de hevig 
binnendringende kou te beschermen, kon K. maar een 
vluchtige buiging voor de burgemeester maken. Daarna 
trok hij de assistenten mee, ging snel de kamer uit en deed 
gauw de deur dicht.  
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6 
Tweede gesprek met de waardin 

 
Voor de herberg stond de waard op hem te wachten. Uit 
zichzelf durfde hij niets te zeggen en daarom vroeg K. wat 
hij wilde. ‘Hebt u al een nieuwe woning?’ vroeg de waard, 
terwijl hij naar de grond keek. ‘Dat moet u vragen van uw 
vrouw,’ zei K., ‘u bent geloof ik erg afhankelijk van haar.’ 
‘Nee,’ zei de waard, ‘dat moet ik niet vragen van haar. 
Maar ze is heel zenuwachtig en maakt zich druk over u, ze 
kan niet werken en ligt in bed de hele tijd te zuchten en te 
steunen.’ ‘Zal ik naar haar toe gaan?’ vroeg K.. ‘Ja, alstu-
blieft,’ zei de waard, ‘ik wou u al gaan halen bij de burge-
meester, daar heb ik aan de deur staan luisteren, maar jul-
lie waren in gesprek, ik wou niet storen, ook was ik be-
zorgd om mijn vrouw, ik rende weer terug, maar mocht 
niet bij haar komen, dus bleef me niks anders over dan op 
u te wachten.’ ‘Kom dan gauw,’ zei K., ‘ik zal haar gauw 
geruststellen.’ ‘Kon dat maar,’ zei de waard.  
 Ze liepen door de lichte keuken, waar drie of vier 
dienstmeisjes, die ver van elkaar af stonden, bij hun toe-
vallige werk letterlijk verstijfden bij het zien van K.. Al in 
de keuken was het zuchten van de waardin te horen. Ze 
lag in een door een dun houten wandje van de keuken ge-
scheiden kamertje zonder ramen. Er was maar plaats voor 
een groot tweepersoonsbed en een kast. Het bed stond zo 
dat je vandaaruit de hele keuken kon overzien en het werk 
in de gaten kon houden. Daarentegen was er vanuit de 
keuken nauwelijks iets in het kamertje te zien, daar was 
het heel donker en alleen het zachtglanzende rood-witte 
beddengoed was vaag zichtbaar. Pas wanneer je binnen 
was en je ogen gewend waren, kon je details onderschei-
den.  
 ‘Eindelijk bent u er,’ zei de waardin zwakjes. Ze lag uit-
gestrekt op haar rug, het ademen kostte haar blijkbaar 
moeite en ze had het veren dekbed opengeslagen. Ze zag 
er in bed veel jonger uit dan in haar kleren, maar door een 
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slaapmutsje van fijne kant dat ze droeg werd het verval 
van haar gezicht meelijwekkend, al was dat mutsje te 
klein en wiebelde het op haar kapsel. ‘Waarom moest ik 
komen?’ zei K. zacht, ‘u hebt me toch niet laten roepen?’ 
‘U had me niet zo lang moeten laten wachten,’ zei de 
waardin met de eigenzinnigheid van een zieke. ‘Gaat u 
zitten,’ zei ze, wijzend naar de rand van het bed, ‘en de 
anderen moeten weg.’ Behalve de assistenten waren intus-
sen ook de dienstmeisjes binnengedrongen. ‘Moet ik ook 
weg, Gardena?’ zei de waard en K. hoorde voor het eerst 
de naam van de vrouw. ‘Natuurlijk,’ zei ze langzaam en 
alsof ze aan andere dingen dacht, voegde ze er verstrooid 
aan toe: ‘Waarom zou jij nou juist moeten blijven?’ Maar 
toen ze zich allemaal in de keuken teruggetrokken had-
den, ook de assistenten gingen deze keer meteen mee en 
die zaten trouwens achter een dienstmeisje aan, was Gar-
dena toch waakzaam genoeg om te begrijpen dat ze in de 
keuken alles konden horen wat hier gezegd werd, want 
het kamertje had geen deur en daarom beval ze iedereen 
de keuken uit te gaan. Dat gebeurde meteen.  
 ‘Alstublieft, meneer de landmeter,’ zei Gardena, ‘voor-
aan in de kast hangt een omslagdoek, geeft u die even aan, 
daar wil ik me mee toedekken, ik kan het dekbed niet ver-
dragen, ik krijg geen lucht.’ En toen K. de doek gebracht 
had, zei ze: ‘Kijk, dat is een mooie doek, hè?’ K. vond het 
een gewone wollen doek, hij voelde er nog een keer aan 
om haar een plezier te doen, maar zei niets. ‘Ja, het is een 
mooie doek,’ zei Gardena en sloeg hem om. Ze lag er nu 
vredig bij, alle leed leek geleden en ze dacht zelfs aan haar 
door het liggen in de war gebrachte haar, ze ging even 
rechtop zitten en bracht haar kapsel rondom het mutsje 
een beetje in orde. Ze had veel haar.  
 K. werd ongeduldig en zei: ‘U liet vragen of ik al een 
andere woning heb.’ ‘Liet ik dat vragen?’ zei de waardin, 
‘nee, dat is een vergissing.’ ‘Uw man vroeg me daar net 
naar.’ ‘Dat zal wel,’ zei de waardin, ‘ik heb ruzie met hem 
gehad. Toen ik u hier niet wou hebben, hield hij u hier, en 
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nu ik blij ben dat u hier logeert, jaagt hij u weg. Dat soort 
dingen doet hij altijd.’ ‘U bent dus,’ zei K., ‘zo van mening 
veranderd over mij? In één of twee uur tijd?’ Ik ben niet 
van mening veranderd,’ zei de waardin weer zwakker. 
‘Geef me uw hand. Zo. En beloof me nu om volkomen eer-
lijk tegen me te zijn, dan ben ik dat ook tegenover u.’ 
‘Goed,’ zei K., ‘maar wie begint er?’ ‘Ik,’ zei de waardin, 
maar ze maakte niet de indruk dat ze K. tegemoet wilde 
komen, maar eerder dat ze graag als eerste wilde praten.  
 Ze haalde een foto onder het kussen vandaan en gaf die 
aan K.. ‘Kijkt u eens naar deze foto,’ zei ze smekend. Om 
beter te kunnen zien, deed K. een stap naar de keuken, 
maar ook daar was het niet eenvoudig om iets op de foto 
te onderscheiden, want die was oud en verbleekt, op veel 
plaatsen gebroken, gekreukt en vlekkerig. ‘Hij is er niet zo 
best aan toe,’ zei K.. ‘Jammer genoeg niet,’ zei de waardin, 
‘als je hem jarenlang bij je draagt, wordt hij zo. Maar als u 
goed kijkt, zult u toch alles zien, dat weet ik zeker. Ik kan 
u trouwens helpen, zeg maar wat u ziet, ik hoor heel 
graag iets over de foto. Wat ziet u?’ ‘Een jonge man,’ zei 
K.. ‘Klopt,’ zei de waardin, ‘en wat doet hij?’ ‘Hij ligt ge-
loof ik op een plank, hij rekt zich uit en gaapt.’ De waar-
din lachte. ‘Daar klopt niks van,’ zei ze. ‘Maar hier is toch 
de plank en hier ligt hij,’ hield K. vol. ‘Kijkt u eens beter,’ 
zei de waardin geërgerd, ‘ligt hij echt?’ ‘Nee,’ zei K. nu, 
‘hij ligt niet, hij zweeft en nu zie ik het, het is helemaal 
geen plank, maar waarschijnlijk een koord en de jonge 
man springt eroverheen.’ ‘Nou dan,’ zei de waardin blij, 
‘hij springt, zo oefenen de officiële bodes, ik wist wel dat u 
het zou zien. Kunt u ook zijn gezicht zien?’ ‘Van zijn ge-
zicht zie ik maar heel weinig,’ zei K., ‘hij spant zich blijk-
baar erg in, zijn mond staat open, zijn ogen zijn samenge-
knepen en zijn haar wappert.’ ‘Heel goed,’ zei de waardin 
waarderend, ‘meer kan iemand die hem niet persoonlijk 
gezien heeft niet onderscheiden. Maar het was een knappe 
jongen, ik heb hem maar één keer vluchtig gezien en zal 
hem nooit vergeten.’ ‘Wie was het dan?’ vroeg K.. ‘Het 
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was,’ zei de waardin, ‘de bode via wie Klamm me de eer-
ste keer bij zich riep.’  
 K. kon niet goed luisteren, hij werd afgeleid door glas-
gerinkel. Hij ontdekte meteen de oorzaak van de storing. 
De assistenten stonden buiten op de binnenplaats en 
sprongen in de sneeuw van de ene voet op de andere. Ze 
deden of ze blij waren K. weer te zien, van geluk wezen ze 
elkaar op hem en tikten daarbij telkens op het keuken-
raam. Na een dreigende beweging van K. hielden ze daar 
direct mee op, probeerden elkaar achteruit te duwen, 
maar de een ontglipte de ander meteen en ze stonden al-
weer bij het raam. K. rende naar het kamertje, waar de as-
sistenten hem van buitenaf niet konden zien en waar hij 
hen niet hoefde te zien. Maar het zachte rinkelen van de 
ruit, dat een smeekbede leek, achtervolgde hem ook daar 
nog lang.  
 ‘De assistenten weer,’ zei hij de waardin ter veront-
schuldiging en ze wees naar buiten. Maar ze lette niet op 
hem, de foto had ze hem afgenomen, bekeken, gladgestre-
ken en weer onder het kussen geschoven. Haar bewegin-
gen waren langzamer geworden, alleen niet van ver-
moeidheid, maar onder de last van de herinnering. Ze had 
K. iets willen vertellen en was hem door het verhaal ver-
geten. Ze speelde met de franje van haar doek. Pas na een 
tijdje keek ze op, wreef met haar hand over haar ogen en 
zei: ‘Ook deze doek is van Klamm. En ook het mutsje. De 
foto, de doek en het mutsje, dat zijn de drie aandenkens 
die ik aan hem heb. Ik ben niet jong, zoals Frieda, ik ben 
niet zo eerzuchtig als zij, ook niet zo fijngevoelig, zij is 
heel fijngevoelig, kortom: ik weet me in het leven te schik-
ken, maar ik moet toegeven: zonder die drie dingen had ik 
het hier niet zo lang uitgehouden, ik had het hier waar-
schijnlijk nog geen dag uitgehouden. Die drie aandenkens 
stellen volgens u misschien niet veel voor, maar ziet u, 
Frieda, die zo lang met Klamm is omgegaan, heeft hele-
maal geen aandenken, ik heb het haar gevraagd, ze is te 
dweepziek en ook te onbescheiden, terwijl ik, die maar 
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drie keer bij Klamm ben geweest – later liet hij me niet 
meer roepen, ik weet niet waarom – heb toch deze aan-
denkens meegebracht, alsof ik voelde aankomen hoe kort 
mijn tijd zou duren. Natuurlijk moet je er zelf voor zorgen, 
Klamm zelf geeft niks, maar als je daar iets geschikts ziet 
liggen, kun je erom vragen.’  
 K. had een onbehaaglijk gevoel over die verhalen, al 
had hij er ook mee te maken. ‘Hoelang is dat allemaal ge-
leden?’ vroeg hij met een zucht.  
 ‘Meer dan twintig jaar,’ zei de waardin, ‘veel meer dan 
twintig jaar.’  
 ‘Zo lang blijven mensen Klamm dus trouw,’ zei K.. ‘Be-
seft u wel, mevrouw, dat u me door zulke bekentenissen 
heel bezorgd maakt, als ik aan mijn toekomstige huwelijk 
denk?’  
 De waardin vond het ongepast dat K. hier met zijn za-
ken tussen wilde komen en keek hem van opzij kwaad 
aan.  
 ‘Niet zo boos worden, mevrouw,’ zei K., ‘ik zeg immers 
niks tegen Klamm, maar ik heb door de macht van de ge-
beurtenissen wel een bepaalde relatie met Klamm gekre-
gen, dat kan de grootste vereerder van Klamm niet ont-
kennen. Nou dan. Daardoor moet ik, als Klamm genoemd 
wordt, ook altijd aan mezelf denken, daar is niks aan te 
doen. Bedenkt u overigens –‘ hier pakte K. haar aarzelen-
de hand – ‘hoe slecht ons laatste gesprek geëindigd is en 
dat we deze keer vreedzaam uit elkaar willen gaan.’  
 ‘U hebt gelijk,’ zei de waardin en ze boog haar hoofd, 
‘maar u moet me ontzien. Ik ben niet gevoeliger dan ande-
ren, integendeel, iedereen heeft zijn gevoeligheden en ik 
heb alleen deze ene.’  
 ‘Jammer genoeg is het tegelijk ook de mijne,’ zei K., 
‘maar ik zal me echt beheersen; maar vertelt u me nu eens, 
mevrouw, hoe moet ik in een huwelijk die verschrikkelijke 
trouw tegenover Klamm verdragen, als Frieda daarin ten-
minste op u lijkt?’  
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 ‘Verschrikkelijke trouw?’ herhaalde de waardin wrok-
kig. ‘Is het dan trouw? Trouw ben ik aan mijn man, maar 
aan Klamm? Klamm heeft me ooit tot zijn minnares ge-
maakt, kan ik die rang ooit kwijtraken? En hoe u dat bij 
Frieda moet verdragen? Ach, meneer de landmeter, wie 
bent u wel dat u zoiets durft te vragen?’  
 ‘Mevrouw!’ zei K. waarschuwend.  
 ‘Ik weet het,’ zei de waardin gehoorzaam, ‘maar mijn 
man heeft zulke vragen nooit gesteld. Ik weet niet wie je 
ongelukkiger kunt noemen, ik toen of Frieda nu. Frieda, 
die Klamm moedwillig in de steek gelaten heeft of ik, die 
hij niet meer liet roepen. Misschien toch Frieda, al lijkt ze 
dat nog niet in zijn volle omvang te beseffen. Maar het on-
geluk beheerste mijn gedachten toen veel meer, want de 
hele tijd moest ik me afvragen en eigenlijk vraag ik me 
nog steeds af: waarom is het gebeurd? Drie keer heeft 
Klamm je laten roepen en geen vierde keer en nooit meer 
een vierde keer! Wat hield me toen meer bezig? Waarover 
kon ik anders praten met mijn man, met wie ik kort daar-
na trouwde? Overdag hadden we geen tijd, we hadden 
deze herberg in een ellendige toestand overgenomen en 
moesten hem weer gezond zien te maken, maar ’s nachts? 
Jarenlang draaiden onze nachtelijke gesprekken alleen 
maar om Klamm en de redenen dat hij van mening was 
veranderd. En als mijn man bij die verhalen in slaap viel, 
maakte ik hem wakker en we praatten verder.’  
 ‘Nu wil ik,’ zei K., ‘een heel botte vraag stellen, als u het 
goedvindt.’  
 De waardin zweeg.  
 ‘Ik mag dus geen vraag stellen,’ zei K., ‘dan weet ik wel 
genoeg.’  
 ‘Natuurlijk,’ zei de waardin, ‘dan weet u wel genoeg, 
zeker dan. U legt alles verkeerd uit, ook als ik niets zeg. U 
kunt nou eenmaal niet anders. U mag een vraag stellen.’  
 ‘Als ik alles verkeerd uitleg,’ zei K., ‘leg ik mijn vraag 
misschien ook verkeerd uit en misschien is die helemaal 
niet zo bot. Ik wou alleen weten hoe u uw man hebt leren 
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kennen en hoe u in het bezit van deze herberg bent geko-
men.’  
 De waardin fronste, maar zei gelijkmoedig: ‘Dat is 
gauw verteld. Mijn vader was smid en Hans, mijn huidige 
man, die paardenknecht was bij een rijke boer, kwam vaak 
bij mijn vader. Het was toen na de laatste ontmoeting met 
Klamm, ik was heel ongelukkig en had dat eigenlijk niet 
mogen zijn, want alles was correct gegaan en dat ik niet 
meer naar Klamm mocht, was nou eenmaal Klamms be-
slissing, dat was dus correct, alleen waren de redenen 
duister, daar mocht ik naar gissen, maar ongelukkig had 
ik niet mogen zijn, alleen was ik het wel en kon niet wer-
ken en zat de hele dag in ons voortuintje. Daar zag Hans 
me, hij kwam soms bij me zitten, ik klaagde niet, maar hij 
wist wat er aan de hand was en omdat hij een goede jon-
gen is, gebeurde het wel dat hij met me meehuilde. En 
toen de toenmalige waard, die er na de dood van zijn 
vrouw mee moest stoppen, hij was ook al een oude man, 
een keer langs ons tuintje kwam en ons daar zag zitten, 
bleef hij staan en bood ons meteen de pacht van de her-
berg aan, en omdat hij vertrouwen in ons had, hoefde hij 
geen aanbetaling te hebben en vroeg een heel laag bedrag. 
Ik wou mijn vader niet tot last zijn, de rest kon me niet 
schelen en daarom gaf ik Hans mijn hand, denkend aan de 
herberg en aan het nieuwe werk, dat misschien een beetje 
vergetelheid zou brengen. Dat is het verhaal.’  
 Het was even stil en daarna zei K.: ‘Wat de waard deed 
was mooi, maar onvoorzichtig, of had hij speciale redenen 
om vertrouwen in jullie tweeën te hebben?’  
 ‘Hij kende Hans goed,’ zei de waardin, ‘hij was zijn 
oom.’  
 ‘Jaja,’ zei K., ‘de familie van Hans vond de relatie met u 
blijkbaar heel belangrijk?’  
 ‘Misschien,’ zei de waardin, ‘ik weet het niet, daar 
dacht ik nooit over na.’  
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 ‘Toch moet dat zo geweest zijn,’ zei K., ‘als de familie 
bereid was zulke offers te brengen en de herberg zomaar 
aan jullie over te doen.’  
 ‘Het was niet onvoorzichtig, bleek later,’ zei de waar-
din. ‘Ik stortte me op het werk, sterk was ik, de dochter 
van de smid, ik had geen dienstmeisje en geen knecht no-
dig, ik was overal, in de gelagkamer, in de keuken, in de 
stal, op de binnenplaats, ik kookte zo goed dat ik zelfs 
klanten weghaalde bij de Herrenhof, u bent ’s middags nog 
niet in de gelagkamer geweest, u kent onze middaggasten 
niet, toen waren het er nog meer, sindsdien zijn er al veel 
weggebleven. En het resultaat was dat we niet alleen de 
pacht op tijd konden betalen, maar na een paar jaar alles 
kochten en dat we nu bijna geen schulden meer hebben. 
Het resultaat was verder wel dat ik me kapotwerkte, dat 
ik het aan mijn hart kreeg en nu een oude vrouw ben. U 
denkt misschien dat ik veel ouder ben dan Hans, maar in 
werkelijkheid is hij maar twee of drie jaar jonger en hij zal 
wel altijd jong blijven, want met zijn werk – een pijpje ro-
ken, naar de gasten luisteren, daarna de pijp uitkloppen 
en soms een biertje halen – bij dat werk blijf je jong.’  
 ‘U presteert heel wat,’ zei K., ‘daar is geen twijfel aan, 
maar we hadden het over de tijd vóór uw huwelijk en 
toen was het toch vreemd geweest als de familie van Hans 
met financiële offers of tenminste met het nemen van zo’n 
groot risico als de overdracht van de herberg, had aange-
drongen op een huwelijk met als enige hoop uw werk-
kracht, die ze nog helemaal niet kenden, en Hans’ werk-
kracht, waarvan ze toch wel wisten dat die er niet was.’  
 ‘Nou ja,’ zei de waardin vermoeid, ‘ik weet wat u be-
doelt en hoe u zich vergist. Van Klamm was bij al die din-
gen geen spoor. Waarom had hij voor mij moeten zorgen 
of liever: hoe had hij dan voor me kunnen zorgen? Hij 
wist immers niks meer van me. Dat hij me niet meer liet 
roepen, was een teken dat hij me vergeten was. Als hij je 
niet meer laat roepen, is hij je helemaal vergeten. Ik wou 
het daar niet over hebben waar Frieda bij was. Maar het is 
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niet alleen vergeten, het is meer dan dat. Iemand die je 
vergeten bent, kun je immers weer leren kennen. Bij 
Klamm is dat niet mogelijk. Als die iemand niet meer laat 
roepen, is hij hem helemaal vergeten, niet alleen voor het 
verleden, maar ook voor de hele toekomst. Als ik erg mijn 
best doe, kan ik me wel verplaatsen in uw gedachten, in 
uw gedachten die hier zinloos zijn, maar in het land waar 
u vandaan komt misschien wel zin hebben. Misschien 
bent u zelfs zo dwaas om te denken dat Klamm me juist 
een Hans als man gaf om het me niet te moeilijk te maken 
bij hem te komen, als hij me in de toekomst ooit zou roe-
pen. Nou, dat is wel het toppunt van dwaasheid. Welke 
man zou me tegen kunnen houden om naar Klamm te 
gaan, als die me een teken gaf? Onzin, totale onzin, je 
brengt jezelf maar in de war door met zulke onzinnige ge-
dachten te spelen.’  
 ‘Nee,’ zei K., ‘in de war raken willen we niet, ik was 
met mijn gedachten nog lang niet zo ver als u denkt, al 
was ik eerlijk gezegd wel op weg. Maar voorlopig was ik 
alleen verbaasd dat de familie zoveel hoop op het huwe-
lijk vestigde en dat die hoop ook in vervulling ging, maar 
dan wel dankzij uw hart en uw gezondheid. De gedachte 
aan een samenhang tussen die feiten en Klamm drong 
zich wel aan me op, maar niet of nog niet zo grof als u het 
voorstelde, blijkbaar alleen om me weer een keer af te 
kunnen snauwen, omdat u dat leuk vindt. Dat plezier is u 
gegund! Maar ik dacht: in het begin is Klamm blijkbaar de 
aanleiding tot uw huwelijk. Zonder Klamm was u niet on-
gelukkig geweest, had u niet in het voortuintje zitten nik-
sen, zonder Klamm had u Hans daar niet gezien, zonder 
uw treurigheid had de verlegen Hans u niet durven aan-
spreken, zonder Klamm was u nooit met Hans in tranen 
geweest, zonder Klamm had de goede, oude oom-herber-
gier Hans en u nooit vredig bij elkaar zien zitten, zonder 
Klamm had u niet zo onverschillig tegenover het leven ge-
staan en was dus niet met Hans getrouwd. Nou, daar zit 
allemaal toch al genoeg Klamm in, zou ik zeggen. Maar 
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het gaat nog verder. Als u niet alles had willen vergeten, 
had u zich vast niet zo meedogenloos afgebeuld en de 
zaak niet zo ver gebracht. Dus ook weer Klamm. Maar af-
gezien daarvan is Klamm ook nog de oorzaak van uw 
ziekte, want uw hart was al vóór uw huwelijk uitgeput 
door de ongelukkige passie. Blijft alleen nog de vraag 
waarom het huwelijk voor de familie van Hans zo aanlok-
kelijk was. U hebt zelf een keer gezegd dat je voor altijd 
een hogere rang krijgt door Klamms minnares te zijn, dus 
dat kan ook aanlokkelijk voor ze geweest zijn. Maar bo-
vendien denk ik dat de hoop, het goede gesternte dat u bij 
Klamm heeft gebracht – als dat tenminste een goed ge-
sternte was, maar u beweert van wel – bij u hoort, dus bij 
u moet blijven en u niet zo gauw en plotseling in de steek 
zal laten als Klamm gedaan heeft.’  
 ‘Bedoelt u dat allemaal serieus?’ vroeg de waardin.  
 ‘Ja, serieus,’ zei K. snel, ‘alleen denk ik dat de familiele-
den van Hans met hun hoop niet helemaal gelijk en niet 
helemaal ongelijk hadden en ik denk ook dat ik zie welk 
fout u hebt gemaakt. Oppervlakkig gezien lijkt alles ge-
slaagd, Hans is onder de pannen, hij heeft een flinke 
vrouw, hij heeft aanzien en de zaak is afbetaald. Maar ei-
genlijk is niet alles geslaagd, hij was met een eenvoudig 
meisje, waarvan hij de eerste grote liefde was geweest vast 
veel gelukkiger geworden; als hij, zoals u hem verwijt, er 
in de gelagkamer verloren bij lijkt te staan, omdat hij zich 
misschien echt verloren voelt – zonder daarom ongeluk-
kig te zijn, zeker, zo goed ken ik hem al – maar even zeker 
is dat die knappe, verstandige jongen met een andere 
vrouw gelukkiger geworden was, waarmee ik tegelijker-
tijd bedoel: zelfstandiger, ijveriger en mannelijker. En u 
bent zelf toch vast en zeker niet gelukkig en, zoals u zegt, 
zonder die drie aandenkens wilde u niet eens verderleven 
en een hartkwaal hebt u ook. Dus hadden de familieleden 
met hun hoop ongelijk? Ik denk het niet. De zegen zweef-
de boven u, maar ze kregen hem niet naar beneden.’  



 89 

 ‘Wat hebben ze dan nagelaten?’ vroeg de waardin. Ze 
lag nu uitgestrekt op haar rug en keek naar het plafond.  
 ‘Klamm een vraag te stellen,’ zei K..  
 ‘Dan zijn we dus weer bij u,’ zei de waardin.  
 ‘Of bij u,’ zei K., ‘onze aangelegenheden grenzen aan el-
kaar.’  
 ‘Wat wilt u dan van Klamm?’ vroeg de waardin. Ze 
was rechtop gaan zitten, had de kussens opgeschud om 
ertegen te kunnen leunen en keek K. recht aan. ‘Ik heb u 
openhartig verteld over mijn geval, waarvan u iets had 
kunnen leren. Vertelt u me nu net zo openhartig wat u 
Klamm wilt vragen. Ik heb Frieda maar met moeite zover 
gekregen om naar haar kamer te gaan en daar te blijven, ik 
was bang dat u niet openhartig genoeg zou zijn, als zij er-
bij was.’  
 ‘Ik heb niks te verbergen,’ zei K.. ‘Maar eerst wil ik u er-
gens op wijzen. Klamm vergeet direct, zei u. Dat lijkt me 
ten eerste heel onwaarschijnlijk en ten tweede is het niet te 
bewijzen, blijkbaar alleen maar een legende, verzonnen 
door het meisjesverstand van degenen die bij Klamm toe-
vallig genade vonden. Ik ben verbaasd dat u zo’n onbe-
nullig verzinsel gelooft.’ , 
 ‘Het is geen legende,’ zei de waardin, ‘het is eerder een 
conclusie uit algemene ervaringen.’  
 ‘En dus ook door nieuwe ervaringen te weerleggen,’ zei 
K.. ‘Maar dan is er ook nog verschil tussen de gevallen 
van Frieda en u. Dat Klamm Frieda niet meer geroepen 
heeft, is in zekere zin nog niet gebeurd, hij riep haar eer-
der, maar ze kwam niet. Het kan zelfs zijn dat hij nog 
steeds op haar zit te wachten.’  
 De waardin zweeg en liet alleen haar blik aandachtig 
over K. glijden. Daarna zei ze: ‘Ik wil rustig luisteren naar 
alles wat u te zeggen hebt. Ik heb liever dat u openhartig 
praat dan dat u me ontziet. Maar ik heb één verzoek. Ge-
bruikt u Klamms naam niet. Zeg “hij” of wat dan ook, 
maar niet zijn naam.’  
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 ‘Graag,’ zei K., ‘maar wat ik van hem wil, is moeilijk te 
zeggen. Eerst wil ik hem van dichtbij zien, daarna wil ik 
zijn stem horen en daarna wil ik weten hoe hij tegenover 
ons huwelijk staat; wat ik hem verder nog zal vragen 
hangt af van het verloop van het gesprek. Er kan veel ter 
sprake komen, maar het belangrijkste is voor mij dat ik te-
genover hem sta. Ik heb namelijk nog geen echte ambte-
naar direct gesproken. Dat lijkt moeilijker dan ik dacht. 
Maar nu is het mijn plicht om als privépersoon met hem te 
praten en dat is volgens mij veel makkelijker gedaan te 
krijgen; als ambtenaar kan ik hem alleen spreken in zijn 
misschien ontoegankelijke kantoor, in het slot, of wat al 
twijfelachtig is, in de Herrenhof, maar als privépersoon 
overal in het gebouw, op straat, waar het me maar lukt om 
hem tegen te komen. Dat ik dan ook nog de ambtenaar te-
genover me heb, neem ik graag op de koop toe, maar daar 
gaat het me niet om.’  
 ‘Goed,’ zei de waardin en ze drukte haar gezicht in de 
kussens, alsof ze iets schaamteloos zei, ‘als ik door mijn 
contacten gedaan kan krijgen dat uw verzoek om een ge-
sprek aan Klamm wordt doorgegeven, belooft u me dan 
niets op eigen houtje te ondernemen, vóór er antwoord is.’  
 ‘Dat kan ik niet beloven,’ zei K., ‘hoe graag ik ook aan 
uw verzoek of uw gril tegemoet zou willen komen. Er is 
namelijk haast bij, zeker na het ongunstige resultaat van 
mijn bespreking met de burgemeester.’  
 ‘Dat bezwaar valt weg,’ zei de waardin, ‘de burgemees-
ter is een heel onbelangrijke persoon. Hebt u dat dan niet 
gemerkt? Hij zou geen dag in functie kunnen blijven zon-
der zijn vrouw, die overal de leiding heeft.’  
 ‘Mizzi?’ vroeg K.. De waardin knikte. ‘Die was erbij,’ 
zei K..  
 ‘Heeft ze iets gezegd?’ vroeg de waardin.  
 ‘Nee,’ zei K., ‘ik had ook niet de indruk dat ze dat kon.’  
 ‘Nou ja,’ zei de waardin, ‘zo verkeerd ziet u alles hier. 
In elk geval: wat de burgemeester over u besloten heeft, 
betekent niks en met zijn vrouw zal ik nog wel praten. En 
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als ik u nu nog beloof dat het antwoord van Klamm uiter-
lijk over een week komt, hebt u vast geen reden meer om 
niet toe te geven.’  
 ‘Dat is allemaal niet doorslaggevend,’ zei K., ‘mijn be-
sluit staat vast en ik zou ook doorzetten als er een afwij-
zend antwoord kwam. Maar als dat bij voorbaat mijn doel 
is, kan ik toch niet eerst om dat gesprek vragen? Wat zon-
der het verzoek misschien een moedige, maar wel goedge-
lovige poging blijft, zou na een afwijzend antwoord open-
lijk verzet zijn. Dat was veel erger.’  
 ‘Erger?’ zei de waardin. ‘Verzet is het in elk geval. En 
nou doet u maar wat u wilt. Mag ik mijn jurk?’  
 Zonder rekening met K. te houden trok ze haar jurk aan 
en ging gauw naar de keuken. Al langere tijd klonken er 
onrustige geluiden uit de gelagkamer. Er was aan het kijk-
raampje geklopt. De assistenten hadden het een keer 
opengeduwd en naar binnen geroepen dat ze honger had-
den. Ook andere gezichten waren er daarna verschenen. 
Er klonk zelfs zacht, maar meerstemmig zingen.  
 Door K.’s gesprek met de waardin was het klaarmaken 
van het middageten natuurlijk erg vertraagd; het was nog 
niet klaar, maar de gasten waren er al; nog niemand had 
ondanks het verbod van de waardin de keuken in durven 
komen. Maar nu de verspieders aan het kijkraampje meld-
den dat de waardin eraan kwam, renden de dienstmeisjes 
meteen de keuken in en toen K. de gelagkamer binnen-
kwam, stroomde het verbazend talrijke gezelschap van 
meer dan twintig mensen, mannen en vrouwen, provinci-
aals, maar niet boers gekleed, weg bij het kijkraampje 
waar ze bij elkaar hadden gestaan naar de tafels om een 
plaats te bemachtigen. Alleen aan een tafeltje in een hoek 
zat al een echtpaar met een paar kinderen, een man, een 
vriendelijke heer met blauwe ogen en warrig, grijs haar en 
een baard stond naar de kinderen toe gebogen en sloeg 
met een mes de maat bij hun gezang, dat van hem voort-
durend zachter moest. Misschien wilde hij dat ze door het 
zingen de honger vergaten. De waardin verontschuldigde 
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zich met een paar onverschillige woorden tegenover het 
gezelschap en niemand verweet haar iets. Ze zocht de 
waard, die de moeilijke situatie waarschijnlijk allang ont-
vlucht was. Daarna liep ze langzaam naar de keuken; K., 
die gauw naar Frieda in zijn kamer ging, keurde ze geen 
blik meer waardig.  
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7 
De onderwijzer 

 
Boven trof K. de onderwijzer. De kamer was gelukkig bij-
na onherkenbaar, zo ijverig was Frieda geweest. Hij was 
goed gelucht, de kachel was goed gestookt, de vloer ge-
dweild, het bed opgemaakt, de spullen van de dienstmeis-
jes, die nare rommel, was verdwenen, net als hun foto’s en 
over de tafel, die je met zijn blad vol aangekoekt vuil over-
al had nagestaard, hing een wit, gehaakt kleed. Nu kon je 
wel gasten ontvangen en dat K.’s voorraadje ondergoed, 
dat Frieda blijkbaar ’s morgens had gewassen, bij de ka-
chel te drogen hing, stoorde niet erg. De onderwijzer en 
Frieda zaten aan tafel en stonden op, toen K. binnen-
kwam, Frieda begroette K. met een kus en de onderwijzer 
maakte een kleine buiging. K., die nog verstrooid was en 
onrustig door het gesprek met de waardin, begon zich te 
verontschuldigen dat hij de onderwijzer tot nu toe nog 
niet had kunnen opzoeken en hij nam aan dat de onder-
wijzer uit ongeduld over K.’s wegblijven nu zelf gekomen 
was. Maar de onderwijzer met zijn afgemeten manier van 
doen leek zich nu pas langzaam te herinneren dat er tus-
sen hem en K. ooit zoiets als een bezoek was afgesproken. 
‘Meneer de landmeter,’ zei hij langzaam, ‘u bent toch de 
vreemdeling die ik een paar dagen geleden op het kerk-
plein heb gesproken?’ ‘Ja,’ zei K. kortaf; wat hij toen in zijn 
verlatenheid getolereerd had, hoefde hij zich hier op zijn 
kamer niet te laten welgevallen. Hij keerde zich naar Frie-
da en overlegde met haar over een belangrijk bezoek dat 
hij meteen moest brengen en waarbij hij zo goed mogelijk 
gekleed moest gaan. Zonder K. verder vragen te stellen 
riep Frieda meteen de assistenten, die net het nieuwe tafel-
kleed aan het onderzoeken waren, en beval hun K.’s kle-
ren en zijn laarzen, die hij meteen begon uit te trekken, be-
neden op de binnenplaats het zorgvuldig te poetsen. Zij 
pakte zelf een overhemd van de lijn en ging beneden naar 
de keuken om het te strijken.  
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 Nu was K. alleen met de onderwijzer, die weer zwij-
gend aan tafel zat, hij liet hem nog even wachten, trok zijn 
overhemd uit en begon zich aan de wastafel te wassen. 
Pas nu, met zijn rug naar de onderwijzer, vroeg hij naar de 
reden van zijn komst. ‘Ik kom in opdracht van de burge-
meester,’ zei hij. K. wilde wel horen wat de opdracht was. 
Maar doordat K.’s woorden in het klaterende water moei-
lijk te verstaan waren, moest de onderwijzer dichterbij ko-
men en hij leunde naast K. tegen de muur. K. verontschul-
digde zich over het wassen en zijn onrust door te wijzen 
op het dringende bezoek dat hij van plan was. De onder-
wijzer nam er geen notitie van en zei: ‘U bent onbeleefd 
geweest tegen de burgemeester, die oude, verdienstelijke, 
ervaren en eerbiedwaardige man.’ ‘Ik ben me er niet van 
bewust dat ik onbeleefd geweest ben,’ zei K., terwijl hij 
zich afdroogde, ‘maar dat ik met andere dingen bezig was 
dan met voorkomend gedrag, is waar, want het ging om 
mijn bestaan, dat bedreigd wordt door een schandelijke 
bureaucratie, waarvan ik u de details niet hoef te vertel-
len, omdat u zelf een actief lid van dat bestuur bent. Heeft 
de burgemeester zich over me beklaagd?’ ‘Tegen wie had 
hij zich moeten beklagen?’ zei de onderwijzer, ‘en zelfs al 
had hij iemand, zou hij zich dan ooit beklagen? Ik heb al-
leen een verslagje geschreven naar aanleiding van zijn dic-
taat over uw bespreking en daarin genoeg gelezen over de 
goedheid van de burgemeester en de manier waarop u 
antwoord gaf.’ Terwijl K. zijn kam zocht, die Frieda ergens 
opgeborgen moest hebben, zei hij: ‘Wat? Een verslag? 
Achteraf in mijn afwezigheid geschreven door iemand die 
niet eens bij de bespreking was? Mooi hoor. En waarom 
een verslag? Was het dan een officiële handeling?’ ‘Nee,’ 
zei de onderwijzer, ‘semiofficieel, ook het verslag is maar 
semiofficieel, het is alleen geschreven omdat alles bij ons 
strikt in orde moet zijn. In elk geval is het er nu en het is 
wat u betreft niet fraai.’ K., die de kam, die in bed gegle-
den was, eindelijk gevonden had, zei rustiger: ‘Het is er 
dus. Bent u gekomen om me dat te vertellen?’ ‘Nee,’ zei de 
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onderwijzer, ‘maar ik ben geen automaat en moest u mijn 
mening zeggen. Mijn opdracht is wel weer een bewijs van 
de goedheid van de burgemeester; ik zeg met nadruk dat 
ik die goedheid niet begrijp en dat ik de opdracht alleen 
uitvoer, omdat ik gedwongen ben door mijn positie en uit 
eerbied voor de burgemeester.’ K., die gewassen en ge-
kamd was, zat nu in afwachting van zijn overhemd en de 
kleren aan tafel, hij was niet zo nieuwsgierig naar wat de 
onderwijzer te melden had en hij was ook beïnvloed door 
de lage dunk die de waardin van de burgemeester had. 
‘Het is zeker al twaalf uur geweest?’ vroeg hij, denkend 
aan het eind dat hij moest lopen, daarna corrigeerde hij 
zichzelf en zei: ‘U wou me iets vertellen namens de burge-
meester.’ ‘Nou ja,’ zei de onderwijzer schouderophalend, 
alsof hij elke eigen verantwoordelijkheid afschudde. ‘De 
burgemeester is bang dat u, als het besluit over uw zaak te 
lang uitblijft, op eigen houtje iets ondoordachts doet. Wat 
mij betreft: ik weet niet waarom hij daar bang voor is, vol-
gens mij kunt u toch het beste doen wat u wilt. Wij zijn uw 
beschermengelen niet en we zijn niet verplicht u overal 
achterna te lopen. Goed. De burgemeester denkt er anders 
over. Het besluit zelf, dat een zaak is van de grafelijke au-
toriteiten, kan hij natuurlijk niet bespoedigen. Maar op 
zijn terrein wil hij wel een voorlopig, echt genereus besluit 
nemen, het hangt alleen maar van u af of u het aanneemt, 
hij biedt u voorlopig een baan aan als conciërge.’ K. had 
eerst nauwelijks aandacht voor wat hem aangeboden 
werd, maar het feit dat hem iets aangeboden werd, leek 
hem niet zonder betekenis. Het betekende dat hij volgens 
de burgemeester in staat was voor zijn verdediging din-
gen te doen die voor de gemeente bepaalde inspanningen 
rechtvaardigde ter bescherming van zichzelf. En wat von-
den ze de zaak belangrijk! De onderwijzer, die hier al een 
tijd had zitten wachten en eerst nog het verslag geschre-
ven had, moest hier door de burgemeester welhaast naar-
toe gejaagd zijn.  
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 Toen de onderwijzer zag dat hij K. nu toch aan het den-
ken had gezet, vervolgde hij: ‘Ik had mijn bezwaren. Ik 
wees erop dat er tot nu toe geen conciërge nodig was, de 
vrouw van de koster ruimt van tijd tot tijd op en juffrouw 
Gisa, de onderwijzeres, houdt toezicht, ik heb genoeg te 
stellen met de kinderen, ik wil me niet ook nog eens erge-
ren aan een conciërge. De burgemeester antwoordde dat 
het wel heel vuil was in de school. Ik antwoordde naar 
waarheid dat het niet zo erg was. En, zei ik erbij, wordt 
het dan beter, als we die man als conciërge nemen? Vast 
niet. Afgezien van het feit dat hij geen verstand heeft van 
dat soort werk, heeft het schoolgebouw immers maar twee 
grote lokalen zonder extra ruimten, de conciërge moet dus 
met zijn gezin in een van de lokalen wonen, slapen en 
misschien zelfs koken en dat komt de netheid natuurlijk 
niet ten goede. Maar de burgemeester wees erop dat die 
baan voor u een redding in de nood is en dat u er dus uw 
uiterste best voor zult doen en verder, dacht de burge-
meester, krijgen we er met u ook nog uw vrouw en uw as-
sistenten bij, zodat niet alleen de school, maar ook de 
schooltuin voorbeeldig bijgehouden kan worden. Dat kon 
ik allemaal makkelijk weerleggen. Uiteindelijk kon de bur-
gemeester niets meer in uw voordeel zeggen, hij moest la-
chen en zei alleen maar dat u immers landmeter bent en 
de bloembedden in de schooltuin dus bijzonder mooi 
recht zou kunnen trekken. Nou, tegen grappen kun je niet 
op en daarom ging ik met de opdracht naar u.’ ‘U maakt 
zich onnodig zorgen,’ zei K., ‘ik pieker er niet over om die 
baan aan te nemen.’ ‘Prima,’ zei de onderwijzer, ‘prima, u 
zegt zonder voorbehoud nee,’ en hij pakte zijn hoed, 
maakte een buiging en ging weg.  
 Meteen daarop kwam Frieda met een ontdaan gezicht 
naar boven, het overhemd was niet gestreken en vragen 
beantwoordde ze niet; om haar af te leiden vertelde K. 
over de onderwijzer en het aanbod, maar nauwelijks hoor-
de ze het of ze gooide het hemd op bed en rende weer 
weg. Ze kwam al gauw terug, maar met de onderwijzer, 
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die chagrijnig keek en niet eens groette. Frieda vroeg hem 
een beetje geduld – blijkbaar had ze dat op weg hierheen 
al een paar keer gedaan – trok K. vervolgens door een zij-
deur waarvan hij het bestaan niet wist naar de zolder er-
naast en vertelde daar ten slotte opgewonden en buiten 
adem wat haar overkomen was. De waardin, die veront-
waardigd was dat ze zich tegenover K. vernederd had tot 
bekentenissen en, erger nog, tot toegeeflijkheid met be-
trekking tot een gesprek van Klamm met K., waarmee ze 
niets anders had bereikt dan, zoals zij het noemde, een 
kille en bovendien onoprechte afwijzing, wilde K. beslist 
niet meer in huis hebben; had hij contacten met het slot, 
dan moest hij daar maar heel snel gebruik van maken, 
want vandaag nog, nu meteen, moest hij het huis uit en ze 
zou hem alleen op uitdrukkelijk bevel en onder dwang 
van de autoriteiten weer opnemen, maar ze hoopte dat het 
zover niet zou komen, want zij had ook contacten met het 
slot en zou die weten te gebruiken. Overigens was hij al-
leen maar in de herberg gekomen door nalatigheid van de 
waard en verkeerde verder ook niet eens in nood, want 
vanmorgen had hij nog zitten opscheppen over een ander 
onderkomen, waar hij zo terechtkon. Frieda moest natuur-
lijk blijven, als Frieda met K. weg wilde, zou zij, de waar-
din, diepongelukkig zijn, en al beneden in de keuken was 
ze bij de gedachte daaraan huilend in elkaar gezakt naast 
het fornuis als arme vrouw met een hartkwaal, maar wat 
kon ze anders doen, nu het, volgens haar tenminste, direct 
om de eer van Klamms aandenken ging. Zo stonden de 
zaken dus met de waardin. Frieda zou hem, K., natuurlijk 
volgen waar hij maar wou, in sneeuw en ijs, daar hoefde 
ze natuurlijk geen woorden aan vuil te maken, maar de si-
tuatie voor hen beiden was in elk geval beroerd en daar-
om had ze het aanbod van de burgemeester toegejuicht, al 
was het voor K. geen passende baan, het was toch maar 
voorlopig, werd er uitdrukkelijk bij gezegd, ze wonnen 
tijd en zouden makkelijk iets anders vinden, zelfs als het 
definitieve besluit ongunstig uitviel. ‘In geval van nood,’ 
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riep Frieda ten slotte al met haar armen om K.’s hals, 
‘gaan we emigreren, wat houdt ons hier in het dorp? Maar 
voorlopig, hè liefste, nemen we het aanbod aan, ik heb de 
onderwijzer meegenomen, je hoeft alleen maar “akkoord” 
te zeggen en we verhuizen naar de school.’  
 ‘Dat is niet zo best,’ zei K., maar zonder het heel serieus 
te bedoelen, want de woning kon hem weinig schelen en 
ook had hij het erg koud in zijn ondergoed hier op de zol-
der, die aan twee kanten geen muren en ramen had en 
waar het koud tochtte, ‘je hebt de kamer net zo mooi inge-
richt en nou moeten we eruit. Nee, ik neem de baan niet 
graag, de vernedering voor dat onderwijzertje vind ik al 
pijnlijk en nou moet hij zelfs mijn baas worden. Kunnen 
we hier nog even blijven, mijn situatie verandert mis-
schien vanmiddag nog. Als jij alleen hier blijft, kunnen we 
erop wachten en de onderwijzer een vaag antwoord ge-
ven. Ik vind voor mezelf altijd wel een slaapplaats, als het 
moet echt bij Bar–‘ Frieda hield haar hand voor zijn mond. 
‘Dat niet,’ zei ze angstig, ‘zeg dat alsjeblieft niet meer. Ver-
der volg ik je in alles. Als je wilt, blijf ik in mijn eentje hier, 
hoe treurig dat voor mij ook is. Als je wilt slaan we het 
aanbod af, hoe verkeerd dat volgens mij ook is. Want kijk, 
als je een andere mogelijkheid vindt, zeker vanmiddag 
nog, dan spreekt het vanzelf dat we de baan bij de school 
meteen opgeven, niemand zal ons tegenhouden. En wat 
de vernedering tegenover de onderwijzer betreft: ik zal 
zorgen dat het geen vernedering wordt, ik zal zelf met 
hem praten. Jij staat er alleen zwijgend bij en ook later zal 
het niet anders zijn, nooit zul je, als je niet wilt, met hem 
moeten praten, in werkelijkheid zal alleen ik zijn onderge-
schikte zijn en dat zal ik niet eens zijn, want ik ken zijn 
zwakke punten. Er is dus niks verloren, als we de baan 
aanemen, maar veel als we hem afslaan, als je niet van-
daag nog iets bij het slot bereikt zul je voor jou alleen, echt 
nergens, nergens in het dorp een slaapplaats vinden, ik 
bedoel een slaapplaats waarvoor ik me als je toekomstige 
vrouw niet zou hoeven schamen. En als je geen slaap-
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plaats vindt, verwacht je dan soms van mij dat ik hier in 
die warme kamer slaap, terwijl ik weet dat jij buiten rond-
zwerft in de koude nacht?’ K., die de hele tijd met zijn ar-
men over zijn borst gekruist met zijn handen op zijn rug 
sloeg om een beetje warm te worden, zei: ‘Dan moet ik de 
baan wel aannemen, kom!’  
 In de kamer ging hij meteen naar de kachel en bekom-
merde zich niet om de onderwijzer; die zat aan tafel, haal-
de zijn horloge tevoorschijn en zei: ‘Het is laat geworden.’ 
‘Maar we zijn het nu ook helemaal eens,’ zei Frieda, ‘we 
nemen de baan.’ ‘Goed,’ zei de onderwijzer, ‘maar de baan 
is de landmeter aangeboden en hij moet zelf iets zeggen.’ 
Frieda kwam K. te hulp, ‘natuurlijk,’ zei ze, ‘hij neemt de 
baan, ja toch, K.?’ Daardoor kon K. zijn verklaring beper-
ken tot een eenvoudig “Ja”, dat niet eens tot de onderwij-
zer, maar tot Frieda gericht was. ‘Dan,’ zei de onderwijzer, 
‘moet ik u alleen nog wijzen op uw plichten, dat we het in 
dat opzicht voor altijd eens zijn: u moet elke dag allebei de 
schoollokalen schoonmaken en verwarmen, zelf kleine re-
paraties verrichten in het gebouw en ook aan het meubi-
lair en de turntoestellen, de weg door de tuin sneeuwvrij 
houden, boodschappen doen voor mij en de onderwijzeres 
en in het zomerseizoen alle tuinwerk doen. Dat geeft u het 
recht om naar keuze in een van de schoollokalen te wo-
nen; als er niet tegelijkertijd in beide lokalen lesgegeven 
wordt en u woont net in het lokaal waar lesgegeven 
wordt, moet u natuurlijk verhuizen naar het andere lo-
kaal. Koken mag u in de school niet, maar u en de uwen 
kunnen op kosten van de gemeente hier in de herberg 
eten. Dat u zich overeenkomstig de waardigheid van de 
school moet gedragen en dat vooral de kinderen tijdens de 
lessen nooit getuigen mogen zijn van onaangename scènes 
in uw huishouden hoef ik u niet te vertellen, want als ont-
wikkeld man hoort u dat te weten. Daarbij wil ik nog zeg-
gen dat wij erop staan dat u uw relatie met juffrouw Frie-
da zo gauw mogelijk legitimeert. Over dit alles en nog een 
paar details wordt een contract opgesteld, dat u meteen bij 
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uw intrek in het schoolgebouw moet ondertekenen.’ Het 
leek K. allemaal onbelangrijk, alsof het niets met hem te 
maken had of hem in elk geval tot niets verplichtte, alleen 
het gewichtige gedoe van de onderwijzer irriteerde hem 
en hij zei luchtig: ‘Nou ja, dat zijn de gebruikelijke ver-
plichtingen.’ Om die opmerking een beetje ongedaan te 
maken, vroeg Frieda naar het salaris. ‘Of er salaris wordt 
betaald,’ zei de onderwijzer, ‘wordt pas na een proeftijd 
van een maand bepaald.’ ‘Maar dan krijgen we het zwaar,’ 
zei Frieda, ‘we moeten bijna zonder geld trouwen en ons 
huishouden met niks beginnen. Zouden we toch niet een 
verzoek tot de gemeente kunnen richten en meteen een 
klein salaris kunnen vragen? Vindt u dat een goed idee?’ 
‘Nee,’ zei de onderwijzer, die het woord telkens tot K. 
richtte. ‘Zo’n verzoek wordt alleen maar ingewilligd op 
mijn advies en ik zou het niet doen. Het verlenen van de 
baan is immers alleen maar een gunst tegenover u en gun-
sten moet je, als je je publieke verantwoordelijkheid beseft, 
niet overdrijven.’ Maar nu bemoeide K. zich er toch mee, 
bijna tegen zijn wil. ‘Wat die gunst betreft,’ zei hij, ‘ik 
denk dat u zich vergist. Misschien ben ik eerder degene 
die deze gunst bewijst.’ ‘Nee,’ zei de onderwijzer glimla-
chend, nu had hij K. toch gedwongen om te praten, ‘ik 
weet wel wat ik zeg. We hebben een conciërge eigenlijk 
net zo dringend nodig als een landmeter. Een conciërge is 
net als een landmeter een blok aan ons been. Het gaat me 
nog veel denkwerk kosten om de uitgaven tegenover de 
gemeente te verantwoorden, het beste en eerlijkste zou 
zijn de eis maar op tafel te leggen, zonder verantwoor-
ding.’ ‘Dat bedoel ik,’ zei K., ‘u moet me tegen uw wil aan-
nemen, ook al bezorgt het u veel denkwerk, u moet me 
aannemen. Als iemand gedwongen is een ander aan te ne-
men en die ander laat zich aannemen, dan is hij het toch 
die de gunst bewijst?’ ‘Vreemd,’ zei de onderwijzer, ‘hoe-
zo zijn wij gedwongen u aan te nemen? Het goede, dood-
goede hart van de burgemeester dwingt ons. Ik zie wel 
dat u nog veel rare ideeën op moet geven voor u een 
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bruikbare conciërge wordt. En bij het betalen van een 
eventueel salaris schiet je met zulke opmerkingen natuur-
lijk ook niet veel op. Verder merk ik jammer genoeg dat ik 
met uw gedrag nog veel te stellen heb, de hele tijd onder-
handelt u met me, ik zie het en kan het haast niet geloven, 
in uw hemd en uw onderbroek.’ ‘Ja!’ riep K. lachend en hij 
klapte in zijn handen, ‘die rotassistenten, waar blijven ze 
nou?’ Frieda rende naar de deur, de onderwijzer, die 
merkte dat K. voor hem niet meer aanspreekbaar was, 
vroeg Frieda wanneer ze de school zouden betrekken. 
‘Vandaag,’ zei Frieda. ‘Dan kom ik morgenochtend con-
troleren,’ zei de onderwijzer, hij groette met een handge-
baar, wilde weggaan door de deur, die Frieda voor zich-
zelf had opengedaan, maar botste tegen de dienstmeisjes, 
die al met hun spullen kwamen om de kamer weer te be-
trekken, hij moest tussen de meisjes, die voor niemand op-
zij zouden zijn gegaan, doorglippen en Frieda volgde 
hem. ‘Wat hebben jullie een haast!’ zei K., die deze keer 
heel blij met hen was, ’wij zijn er nog en jullie komen al 
binnen!’ Ze gaven geen antwoord en stonden alleen maar 
verlegen te frunniken aan hun boeltje, waaruit K. de be-
kende vuile lappen zag hangen. ‘Jullie hebben je spullen 
zeker nog nooit gewassen?’ zei K., het was niet kwaad be-
doeld, maar met een zekere sympathie. Ze hoorden het 
aan, deden tegelijk hun harde mond open, lieten hun 
mooie, sterke dierentanden zien en lachten geluidloos. 
‘Kom maar,’ zei K., ‘en ga je gang, want het is jullie ka-
mer.’ Maar toen ze nog steeds aarzelden – hun kamer leek 
wel erg veranderd – pakte K. er een bij haar arm om haar 
mee te trekken. Alleen liet hij haar meteen los, zo verbaasd 
was hun blik, die ze na een korte wederzijdse verstand-
houding niet meer van K. afhielden. ’Nou hebben jullie 
wel lang genoeg naar me gekeken,’ zei K., die een onaan-
genaam gevoel onderdrukte, hij pakte zijn kleren en zijn 
laarzen, die Frieda, gevolgd door de verlegen assistenten, 
was komen brengen en kleedde zich aan. Onbegrijpelijk 
vond hij altijd en ook nu weer het geduld dat Frieda met 
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de assistenten had. Terwijl ze de kleren op de binnen-
plaats hadden moeten borstelen, had ze hen na lang zoe-
ken vredig beneden aan het middageten gevonden met de 
niet-geborstelde kleren verfrommeld op schoot, ze had 
daarna alles zelf moeten borstelen en terwijl ze gewone 
mensen goed aankon, mopperde ze helemaal niet, deed 
waar ze bij waren hun grove nalatigheid af als een grapje 
en tikte de een zelfs nog vleiend op zijn wang. K. wilde 
daar binnenkort iets over zeggen. Maar nu was het hoog 
tijd om te gaan. ‘De assistenten blijven hier om je bij de 
verhuizing te helpen,’ zei K.. Daar waren die het trouwens 
niet mee eens, volgevreten en vrolijk als ze waren, hadden 
ze graag een beetje beweging gehad. Pas toen Frieda zei: 
‘Ja, jullie blijven hier,’ gehoorzaamden ze. ‘Weet je waar ik 
naartoe ga?’ vroeg K.. ‘Ja,’ zei Frieda. ‘En je houdt me dus 
niet meer tegen?’ vroeg K.. ‘Je zult zoveel hindernissen te-
genkomen,’ zei ze, ‘wat betekent het dan als ik iets zeg?’ 
Ze kuste K. bij het afscheid, gaf hem, omdat hij geen mid-
dageten had gehad, een pakje brood met worst dat ze van 
beneden voor hem meegenomen had, herinnerde hem er-
aan dat hij straks niet meer hierheen, maar direct naar de 
school moest komen en liep met haar hand op zijn schou-
der met hem mee tot de deur.  
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8 
Het wachten op Klamm 

 
Eerst was K. blij dat hij van het gedrang van de dienst-
meisjes en de assistenten in de warme kamer af was. Het 
vroor ook een beetje, de sneeuw was vaster en het lopen 
makkelijker. Alleen begon het wel al donker te worden en 
hij ging sneller lopen.  
 Het slot, waarvan de contouren al begonnen te verva-
gen, lag er zoals altijd stil bij, nog nooit had K. daar enig 
teken van leven gezien, misschien was het niet eens moge-
lijk van deze afstand iets te zien en toch eisten zijn ogen 
dat en ze wilden de stilte niet dulden. Wanneer K. naar 
het slot keek, had hij soms het gevoel of hij naar iemand 
keek die rustig voor zich uit zat te kijken, niet verzonken 
in gedachten en daardoor van alles afgesloten, maar vrij 
en onbekommerd, alsof hij alleen was en of er niemand 
naar hem keek, en toch moest hij merken dat hij bekeken 
werd, maar het raakte zijn rust absoluut niet en echt – je 
wist niet of het oorzaak of gevolg was – de blikken van de 
toeschouwer kregen geen houvast en gleden weg. Die in-
druk werd vandaag nog versterkt door de vroege duister-
nis, hoe langer hij keek, hoe minder hij zag en hoe dieper 
alles wegzonk in de schemering.  
 Juist toen K. bij de Herrenhof kwam, waar nog geen licht 
brandde, ging er op de eerste verdieping een raam open, 
een dikke, gladgeschoren jongeman in een pelsjas boog 
naar buiten en bleef daarna voor het raam staan, K.’s groet 
leek hij niet eens met een knikje te beantwoorden. In de 
hal en in de gelagkamer trof K. niemand, de geur van ver-
schaald bier in de gelagkamer was nog erger dan laatst en 
zoiets kwam in de herberg de Brückenhof waarschijnlijk 
niet voor. K. liep meteen naar de deur waardoor hij 
Klamm laatst had bekeken, drukte voorzichtig de klink 
neer, maar de deur zat op slot; daarna zocht hij op de tast 
de plek van het kijkgat, maar dat zat waarschijnlijk zo 
goed dicht, dat hij de plek op die manier niet kon vinden 
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en daarom stak hij een lucifer aan. Daarop schrok hij van 
een schreeuw. In de hoek tussen de deur en het buffet, 
vlak bij de kachel, zat een jong meisje ineengedoken en bij 
het oplichten van de lucifer staarde ze hem met moeizaam 
opengehouden, slaapdronken ogen aan. Het was blijkbaar 
Frieda’s opvolgster. Ze kwam al gauw tot zichzelf en 
draaide het elektrische licht aan, ze keek nog boos, maar 
toen herkende ze K.. ‘Ah, meneer de landmeter,’ zei ze 
glimlachend, gaf hem een hand en stelde zich voor, ‘ik ben 
Pepi.’ Ze was klein, rood en gezond, haar weelderige, ros-
sige haar droeg ze in een dikke vlecht en bovendien 
kroesde het rondom haar gezicht, ze had een slechtzit-
tende, gladde jurk aan van glanzende, grijze stof, beneden 
werd die op een kinderlijk onhandige manier bijeenge-
houden door een in een strik eindigende zijden band, zo-
dat de jurk te strak zat. Ze informeerde naar Frieda en of 
die niet gauw terug zou komen. Dat was een vraag die 
aan boosheid grensde. ‘Ik werd,’ zei ze, ‘meteen toen 
Frieda weg was hier geroepen, omdat ze hier niet zomaar 
iemand kunnen gebruiken, ik was tot nu toe kamermeisje, 
maar dit was geen goede ruil. Het is hier veel avond- en 
nachtwerk, dat is heel vermoeiend, ik houd het haast niet 
uit en ik vind het niet gek dat Frieda het opgegeven heeft.’ 
‘Frieda was hier heel tevreden,’ zei K. om Pe-pi eindelijk 
te wijzen op het verschil tussen Frieda en haar, dat ze niet 
zag. ‘U moet haar niet geloven,’ zei Pepi, ‘Frie-da kan zich 
beter beheersen dan bijna alle anderen. Wat ze niet toe wil 
geven, dat geeft ze niet toe en daarbij merk je niet dat ze 
iets toe te geven had. Ik ben hier toch al wat jaartjes in 
dienst met haar, we sliepen altijd in één bed, maar ik ben 
niet vertrouwd met haar en vandaag denkt ze vast al niet 
meer aan me. Haar enige vriendin is misschien de oude 
waardin uit de herberg de Brückenhof en dat zegt wel wat.’ 
‘Frieda is mijn verloofde,’ zei K. en hij zocht tegelijkertijd 
het kijkgat in de deur. ‘Ik weet het,’ zei Pepi, ‘en daarom 
vertel ik het. Anders had het voor u toch geen betekenis?’ 
‘Ik begrijp het,’ zei K., ‘jij denkt dat ik trots kan zijn dat ik 
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zo’n gesloten meisje voor me gewonnen heb.’ ‘Ja,’ zei ze 
en ze lachte tevreden, alsof ze van K. een gehei-me goed-
keurig met betrekking tot Frieda had gekregen.  
 Maar het waren eigenlijk niet haar woorden die K. be-
zighielden en een beetje afleidden van het zoeken; het was 
haar verschijning en haar aanwezigheid op deze plek. Ze 
was natuurlijk veel jonger dan Frieda, nog bijna een kind, 
en haar kleren waren belachelijk, ze had die blijkbaar aan-
getrokken met het overdreven idee dat ze had van de be-
tekenis van een dienstertje. En op haar manier had ze nog 
gelijk ook, want de baan, waar ze nog helemaal niet aan 
toe was, had ze onverhoopt en onverdiend en alleen voor-
lopig gekregen en ze hadden haar niet eens het leren tasje 
toevertrouwd dat Frieda altijd aan haar ceintuur gedragen 
had. En haar zogenaamde tevredenheid met de baan was 
niets anders dan verwaandheid. En toch, ondanks haar 
kinderlijke onbegrip, had zij waarschijnlijk ook contacten 
met het slot, want als ze niet loog, was ze kamermeisje ge-
weest, zonder van haar bezit te weten versliep ze hier de 
dagen, maar een omhelzing van dat dikke lijfje met zijn 
wat ronde rug kon haar het bezit niet afnemen, maar het 
wel raken en opmonteren voor de moeilijke weg. Dan was 
het misschien niet anders dan bij Frieda? Ja, het was an-
ders. Hij hoefde maar aan Frieda’s blik te denken om dat 
te begrijpen. Nooit zou K. Pepi aangeraakt hebben. Maar 
toch moest hij nu even zijn hand voor zijn ogen houden, 
zo begerig keek hij haar aan.  
 ‘Het hoeft niet aan,’ zei Pepi, terwijl ze het licht weer 
uitdraaide, ‘ik deed het alleen maar aan, omdat u me zo 
liet schrikken. Wat wilt u hier eigenlijk? Heeft Frieda iets 
vergeten?’ ‘Ja,’ zei K. en hij wees naar de deur, ‘een tafel-
kleed, wit, gehaakt.’ ‘Ja, haar tafelkleed,’ zei Pepi, ‘dat her-
inner ik me, een mooi ding, ik heb haar er ook bij gehol-
pen, maar in deze kamer ligt het vast niet.’ ‘Frieda denkt 
van wel. Wie logeert hier dan?’ vroeg K.. ‘Niemand,’ zei 
Pepi, ‘dit is de herenkamer, hier eten en drinken de heren, 
dat wil zeggen: daar is hij voor, maar de meeste heren blij-
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ven boven op hun kamer.’ ‘Als ik wist,’ zei K., ‘dat hier-
naast nu niemand is, zou ik graag naar binnen gaan om 
het kleed te zoeken. Maar je weet het niet, Klamm zit daar 
bijvoorbeeld vaak.’ ‘Klamm is daar nu vast niet,’ zei Pepi, 
‘want hij gaat zo weg, de slee staat al te wachten op de 
binnenplaats.’  
 Meteen, zonder een woord van uitleg, liep K. de gelag-
kamer uit, ging in de hal in plaats van naar de uitgang 
verder naar binnen en was al na een paar passen op de 
binnenplaats. Wat was het hier mooi en stil! Een vierkante 
binnenplaats, aan drie kanten begrensd door het gebouw 
en aan de kant van de straat – een zijstraat die K. niet ken-
de – door een hoge, witte muur met een grote, zware 
poort, die nu openstond. Hier aan de kant van de binnen-
plaats leek het gebouw hoger dan aan de voorkant, de eer-
ste verdieping was tenminste helemaal uitgebouwd en 
zag er groter uit, want hij was omgeven door een houten 
galerij, die afgezien van een kleine spleet op ooghoogte 
gesloten was. Schuin tegenover K., nog in het middenstuk, 
maar al in de hoek waar de tegenoverliggende vleugel be-
gon, was een ingang in het gebouw, open, zonder deur. 
Daarvoor stond een donkere, gesloten slee, bespannen 
met twee paarden. Behalve de koetsier, die K. nu in de 
schemering op die afstand meer vermoedde dan zag, was 
er niemand te zien.  
 Met zijn handen in zijn zakken, voorzichtig om zich 
heen kijkend en dicht bij de muur, volgde K. twee zijden 
van de binnenplaats, tot hij bij de slee was. De koetsier, 
een van de boeren die laatst in de herberg waren geweest, 
had hem, weggestopt in zijn pelsjas, aan zien komen, on-
verschillig, ongeveer zoals je de weg volgt van een kat. 
Ook toen K. al bij hem stond en groette en de paarden 
zelfs een beetje onrustig werden door de uit het donker 
opdoemende man, trok hij zich nergens iets van aan. Dat 
kwam K. heel goed uit. Tegen de muur geleund pakte hij 
zijn eten uit, dankbaar denkend aan Frieda, die zo goed 
voor hem gezorgd had, en keek daarbij het gebouw in. Er 
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leidde een trap met een haakse bocht naar beneden, die 
daar een lage, maar blijkbaar diepe gang kruiste; alles was 
schoon, witgekalkt en scherp en recht begrensd.  
 Het wachten duurde langer dan K. gedacht had. Hij 
was allang klaar met eten, het was behoorlijk koud, de 
schemering was al overgegaan in totale duisternis en 
Klamm kwam nog steeds niet. ‘Het kan nog heel lang du-
ren,’ zei plotseling een ruwe stem zo dicht bij K., dat die 
ineenkromp. Het was de koetsier, die zich uitrekte en 
gaapte, alsof hij wakker was geworden. ‘Wat kan nog lang 
duren?’ vroeg K., niet ondankbaar door de storing, want 
de voortdurende stilte en spanning was al vervelend ge-
weest. ‘Tot u weggaat,’ zei de koetsier. K. begreep hem 
niet, maar stelde geen vragen meer, hij dacht de verwaan-
de man zo het beste aan de praat te krijgen. Geen ant-
woord geven hier in de duisternis was bijna een provoca-
tie. En inderdaad vroeg de koetsier na een tijdje: ‘Wilt u 
cognac?’ ‘Ja,’ zei K. spontaan, wel erg verlokt door het 
aanbod, want hij had het koud. ‘Doe dan de slee open,’ zei 
de koetsier, ‘in de portiertas zitten een paar flessen, pak er 
een, drink en geef hem dan aan mij. Voor mij is het door 
die pelsjas te onhandig om van de bok te stappen.’ K. had 
geen zin om een handje te helpen, maar omdat hij de koet-
sier nu al aangesproken had, gehoorzaamde hij, zelfs op 
het gevaar af door iemand als Klamm bij de slee betrapt te 
worden. Hij deed het brede portier open en had uit de tas 
die aan de binnenkant van het portier was aangebracht de 
fles kunnen halen, maar nu het portier open was, werd hij 
zo aangetrokken door het inwendige van de slee, dat hij 
geen weerstand kon bieden, hij wilde er heel even in zit-
ten. Hij glipte naar binnen. Buitengewoon was de warmte 
in de slee en die bleef hangen, al stond het portier, dat K. 
niet dicht durfde te doen, wijdopen. Je wist niet eens of je 
op een bank zat, zo lag je in de dekens, de kussens en de 
vachten; naar alle kanten kon je je draaien en uitrekken en 
telkens zakte je zacht en warm weg. Met zijn armen uitge-
strekt en zijn hoofd in de kussens die overal lagen, keek K. 
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vanuit de slee het donkere gebouw in. Waarom duurde 
het zo lang voor Klamm naar beneden kwam? Als ver-
doofd door de warmte na het lange staan in de sneeuw 
wenste K. dat Klamm eindelijk kwam. De gedachte dat hij 
in zijn huidige toestand liever niet door Klamm gezien 
werd, kwam maar vaag, als een lichte storing, in hem op. 
Bevorderlijk voor die vergetelheid was het gedrag van de 
koetsier, die toch wel wist dat hij in de koets zat en hem 
daar liet zitten, zelfs zonder om de cognac te vragen. Dat 
was attent, maar K. wilde hem wel bedienen; moeizaam, 
zonder van houding te veranderen, reikte hij naar de por-
tiertas, alleen niet in het open portier, dat te ver weg was, 
maar achter zich naar het dichte portier, dat maakte eigen-
lijk niets uit, daar zaten ook flessen in. Hij haalde er een 
tevoorschijn, schroefde de dop open en rook eraan; onwil-
lekeurig moest hij glimlachen, de geur was zo zoet en zo 
weldadig of je van een beminde lof en goede woorden 
hoorde en niet precies wist waarom het ging en dat ook 
niet hoefde te weten en alleen maar gelukkig was, wetend 
dat hij het was die het zei. Is dat wel cognac? vroeg K. zich 
twijfelend af en proefde uit nieuwsgierigheid. Het was in-
derdaad cognac, vreemd genoeg, en het brandde en ver-
warmde. Zoals het tijdens het drinken veranderde van iets 
wat haast alleen een zoete geur had in een koetsiersdrank. 
‘Hoe bestaat het,’ zei K. bijna verwijtend tegen zichzelf en 
dronk nog een keer.  
 Toen – K. was net midden in een lange slok – werd het 
licht, het elektrische licht brandde, binnen op de trap, in 
de gang, in de hal en buiten boven de ingang. K. hoorde 
stappen de trap afkomen, de fles viel uit zijn hand, de cog-
nac liep over een vacht, K. sprong de slee uit en net kon hij 
het portier nog dichtslaan, wat donderend geraas veroor-
zaakte, toen vlak daarop een heer langzaam het huis uit 
stapte. De enige troost leek dat het Klamm niet was, of 
was dat juist jammer? Het was de man die K. al voor het 
raam van de eerste verdieping had gezien. Een jonge man 
die er bijzonder goed uitzag, wit en rood, maar heel ern-
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stig. Ook K. keek hem duister aan, maar hij doelde op 
zichzelf met die blik. Hij had beter zijn assistenten kunnen 
sturen, die hadden zich ook zo kunnen gedragen als hij. 
De heer tegenover hem zweeg nog, alsof hij in zijn brede 
borstkas niet genoeg lucht had voor wat hij wilde zeggen. 
‘Maar dat is ontzettend,’ zei hij daarna en duwde zijn 
hoed een beetje achterover. Wat? De heer wist waarschijn-
lijk niets van K.’s aanwezigheid in de slee en toch vond hij 
al iets ontzettend? Was het soms dat K. op de binnen-
plaats was doorgedrongen? ‘Hoe komt u hier?’ vroeg de 
heer daarna al zachter, al uitademend en zich schikkend 
in het onvermijdelijke. Wat een vragen! Wat een antwoor-
den! Moest K. zelfs tegenover deze heer nog eens bevesti-
gen dat zijn zo hoopvol lijkende weg doodliep? In plaats 
van te antwoorden keerde K. zich naar de slee, deed hem 
open en pakte zijn pet, die hij er had laten liggen. Tot zijn 
ergernis zag hij de cognac op de treeplank druppen.  
 Daarna keerde hij zich weer naar de heer; het kon hem 
nu niet meer schelen dat hij moest laten zien dat hij in de 
slee geweest was en dat was ook het ergste niet; als het 
hem gevraagd werd, maar alleen dan, zou hij niet verzwij-
gen dat de koetsier zelf hem uitgenodigd had, tenminste 
om het portier open te doen. Het ergste was eigenlijk dat 
de heer hem overvallen had, dat er geen tijd meer was ge-
weest om zich te verstoppen om dan ongestoord op 
Klamm te kunnen wachten of dat hij niet genoeg tegen-
woordigheid van geest had gehad om in de slee te blijven, 
het portier dicht te doen en daar op de vachten op Klamm 
te wachten of daar in elk geval te blijven, zolang die heer 
in de buurt was. Hij had natuurlijk niet kunnen weten of 
Klamm zelf misschien al kwam, en dan was het natuurlijk 
veel beter geweest hem buiten de slee op te wachten. Ja, 
veel had anders gekund, maar nu helemaal niets meer, 
want het was te laat.  
 ‘Komt u mee,’ zei de heer, niet echt op commandotoon, 
alleen lag het bevel niet in de woorden, maar in een bege-
leidend, kort en quasi-onverschillig handgebaar. ‘Ik wacht 
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hier op iemand,’ zei K., niet langer hopend op iets van 
succes, maar stellig. ‘Komt u mee,’ zei de heer nog eens, 
heel onverstoorbaar, alsof hij wilde laten zien dat hij er 
nooit aan getwijfeld had dat K. op iemand wachtte. ‘Maar 
dan loop ik degene mis op wie ik wacht,’ zei K. en er ging 
een rilling door zijn lichaam. Ondanks alles wat er ge-
beurd was, had hij het gevoel dat wat hij tot nu toe bereikt 
had een soort bezit was, waar hij voor de vorm nog wel 
aan vasthield, maar dat hij niet zomaar op commando los 
hoefde te laten. ‘U loopt hem hoe dan ook mis, of u nou 
wacht of weggaat,’ zei de heer wel bot en ontoegeeflijk, 
maar opvallend toegeeflijk tegenover K.’s gedachtegang. 
‘Dan loop ik hem liever wachtend mis,’ zei K. koppig; 
door woorden van die jonge man zou hij zich hier zeker 
niet weg laten jagen. Daarop sloot de heer met een superi-
eure uitdrukking op zijn geheven gezicht even zijn ogen, 
als om van K.’s onverstandigheid weer terug te keren tot 
zijn eigen verstandigheid, hij streek met de punt van zijn 
tong over de lippen van zijn iets geopende mond en zei 
vervolgens tegen de koetsier: ’Span de paarden maar uit!’  
 De koetsier, die de heer gehoorzaamde, maar een boze 
blik terzijde op K. wierp, moest nu toch in zijn pelsjas van 
de bok stappen en begon heel aarzelend, alsof hij niet ver-
wachtte dat de heer een tegenbevel zou geven, maar dat 
K. bij zou draaien, de paarden met de slee achteruit naar 
de zijvleugel toe te leiden, waar blijkbaar achter een grote 
poort de stal met de stalling van de wagen lag. K. zag dat 
hij alleen achterbleef; aan de ene kant verdween de slee en 
aan de andere kant, langs de weg waarlangs K. gekomen 
was, de jongeman, allebei overigens heel langzaam, alsof 
ze K. wilden laten zien dat hij nog bij machte was om hen 
terug te halen.  
 Misschien bezat hij die macht, maar daar had hij niets 
aan gehad; de slee terughalen betekende zichzelf wegja-
gen. Daarom bleef hij staan, als enige die op zijn plaats 
bleef, maar het was een overwinning die hem geen plezier 
deed. Afwisselend keek hij de heer en de koetsier na. De 



 111 

heer was al bij de deur waardoor K. eerst de binnenplaats 
op gekomen was, nog één keer keek hij om, K. had het 
idee dat hij zijn hoofd schudde over zoveel hardnekkig-
heid, daarna draaide hij zich met een vastberaden, korte 
en definitieve beweging om en ging de hal in, waarin hij 
meteen verdween. De koetsier bleef langer op de binnen-
plaats, hij had veel werk aan de slee, hij moest de zware 
staldeur opendoen, achteruitrijdend de slee op zijn plaats 
zetten, de paarden uitspannen en ze naar hun voederbak 
brengen; dat deed hij allemaal ernstig, helemaal in zichzelf 
gekeerd, al zonder hoop op een spoedige rit; dat zwijgend 
bezig-zijn zonder ook maar één blik opzij naar hem leek 
K. een veel groter verwijt dat het gedrag van de heer. En 
toen de koetsier nu na zijn gedane werk in de stal met zijn 
langzame, schommelende loop dwars over de binnen-
plaats liep, de grote poort sloot, daarna terugkwam, alles 
langzaam en met alleen maar oog voor zijn eigen spoor in 
de sneeuw, zich daarna opsloot in de stal en nu ook al het 
elektrische licht doofde – voor wie had het aan moeten 
blijven? – en alleen de spleet boven in de houten galerij 
licht bleef en de ronddwalende blik een beetje vasthield, 
had K. het gevoel of ze nu alle verbindingen met hem ver-
broken hadden en of hij nu vrijer was dan ooit en hier op 
de anders voor hem verboden plek kon wachten zolang 
hij wilde en of hij die vrijheid bevochten had als nauwe-
lijks een ander en of niemand hem kon raken of wegjagen 
en zelfs nauwelijks aanspreken, maar – en die overtuiging 
was minstens even sterk – of er tegelijkertijd niets zinlo-
zers, niets wanhopigers was dan deze vrijheid, dit wach-
ten en deze onkwetsbaarheid.  
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9 
Strijd tegen het verhoor 

 
En hij rukte zich los en ging terug naar het gebouw, deze 
keer niet langs de muur, maar midden door de sneeuw, 
trof in de hal de waard, die hem zwijgend groette en naar 
de deur van de gelagkamer wees, volgde de wenk, omdat 
hij het koud had en omdat hij mensen wilde zien, maar 
was heel teleurgesteld, toen hij daar aan een tafeltje dat 
misschien speciaal was neergezet, want anders namen ze 
daar genoegen met vaten, de jongeman zag zitten en voor 
hem – een voor K. deprimerend gezicht – de waardin uit 
de herberg de Brückenhof zag staan. Pepi, trots, met haar 
hoofd achterovergegooid, eeuwig dezelfde glimlach, zich 
onweerlegbaar bewust van haar waardigheid, haar vlecht 
zwaaiend bij elke draai, rende heen en weer, bracht bier 
en daarna pen en inkt, want de heer had papieren voor 
zich uitgespreid, vergeleek gegevens die hij nu eens op dit 
en dan weer op dat papier aan het andere eind van de ta-
fel vond, en wilde nu schrijven. De waardin keek vanuit 
de hoogte zwijgend en met lichtgetuite lippen op haar ge-
mak naar de heer en de papieren, alsof ze al het nodige al 
had gezegd, waarna het goed was opgenomen. ‘Meneer 
de landmeter, eindelijk,’ zei de heer, even opkijkend bij 
K.’s binnenkomst, waarna hij zich weer verdiepte in zijn 
papieren. Ook de waardin wierp maar een onverschillige 
en allesbehalve verraste blik op K.. Maar Pepi leek K. ei-
genlijk pas te zien, toen hij naar de tap stapte en een cog-
nac bestelde.  
 K. leunde ertegen, drukte zijn hand op zijn ogen en trok 
zich nergens iets van aan. Daarna nipte hij van de cognac 
en duwde die weg, omdat hij niet te drinken was. ‘Alle he-
ren drinken hem,’ zei Pepi kortaf, goot de rest weg, spoel-
de het glaasje om en zette het in het rek. ‘De heren hebben 
ook betere,’ zei K.. ‘Best mogelijk,’ zei Pepi, ‘maar ik niet;’ 
daarmee had K. voor haar afgedaan en ze stond weer ter 
beschikking van de heer, die echter niets nodig had en 
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achter wie ze telkens met een boog heen en weer liep met 
respectvolle pogingen om over zijn schouders een blik te 
werpen op de papieren, maar het was niet maar vage 
nieuwsgierigheid en gewichtig gedoe, dat ook de waardin 
met gefronste wenkbrauwen afkeurend bekeek.  
 Maar plotseling luisterde de waardin gespannen, was 
een en al oor en staarde in de leegte. K. draaide zich om, 
hij hoorde niets bijzonders en ook de anderen leken niets 
te horen, maar de waardin liep op haar tenen met grote 
passen naar de deur achterin die naar de binnenplaats 
leidde, keek door het sleutelgat, keerde zich vervolgens 
naar de anderen met wijdopen ogen en een verhit gezicht, 
wenkte hen met haar vinger en nu keken ze een voor een 
door het sleutelgat, de waardin weliswaar het meest, maar 
ook Pepi kwam telkens aan de beurt en de heer was naar 
verhouding de onverschilligste. Pepi en de heer kwamen 
ook gauw terug, alleen de waardin stond nog steeds inge-
spannen, diepgebogen, bijna knielend te kijken, je kreeg 
bijna de indruk alsof ze het sleutelgat nu alleen nog be-
zwoer om haar door te laten, want er was waarschijnlijk 
allang niets meer te zien. Toen ze eindelijk toch overeind 
kwam, met haar handen over haar gezicht wreef, haar 
haar in orde bracht, diep ademhaalde, haar ogen blijkbaar 
eerst weer moest laten wennen aan de kamer en de men-
sen hier, wat ze met tegenzin deed, zei K., niet om iets wat 
hij wist bevestigd te krijgen, maar om een aanval die hij 
bijna vreesde te voorkomen, zo kwetsbaar was hij nu: 
‘Klamm is dus al weg?’ De waardin liep zwijgend langs 
hem, maar de heer zei vanachter zijn tafeltje: ‘Ja, vast wel. 
Doordat u niet meer op wacht stond, kon Klamm gaan. 
Maar het is wonderbaarlijk hoe gevoelig meneer is. Zag u 
hoe onrustig Klamm om zich heen keek, mevrouw?’ De 
waardin leek dat niet gezien te hebben, maar de heer ver-
volgde: ‘Nou, gelukkig was er niks meer te zien, de koet-
sier had ook de voetsporen in de sneeuw uitgewist.’ ‘De 
waardin heeft niks gezien,’ zei K., maar hij zei dat niet om-
dat hij op iets hoopte, maar alleen omdat hij geprikkeld 
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door de bewering van de heer, die zo definitief en inap-
pellabel wilde klinken. ‘Misschien stond ik net niet bij het 
sleutelgat,’ zei de waardin eerst om de heer in bescher-
ming te nemen, maar daarna wilde ze ook Klamm recht 
doen en voegde eraan toe: ‘Ja, maar ik geloof trouwens 
niet dat Klamm zo gevoelig is. Wij zijn natuurlijk bezorgd 
om hem en proberen hem te beschermen en gaan ervan uit 
dat Klamm uiterst gevoelig is. Dat is goed zo en vast wat 
Klamm wil. Maar hoe het echt zit, weten we niet. Klamm 
zal vast nooit praten met iemand met wie hij niet wil pra-
ten, hoeveel moeite die ander ook doet en hoe vreselijk die 
zich ook opdringt, maar het feit dat Klamm nooit met hem 
zal praten en hem nooit bij zich toe zal laten is al genoeg, 
waarom zou hij in werkelijkheid iemands aanblik niet 
kunnen verdragen? Het is tenminste niet te bewijzen, 
want zover zal het nooit komen.’ De heer knikte ijverig. 
‘Zo denk ik er natuurlijk ook over,’ zei hij, ‘als ik me een 
beetje anders uitgedrukt heb, dan was dat om te zorgen 
dat de landmeter me begreep. Maar het is waar dat 
Klamm, toen hij naar buiten ging, een paar keer in een 
halve cirkel rondgekeken heeft.’ ‘Misschien zocht hij mij,’ 
zei K.. ‘Misschien,’ zei de heer, ‘daar was ik nog niet opge-
komen.’ Iedereen moest lachen, Pepi, die er allemaal nau-
welijks iets van snapte, het hardst.  
 ‘Nu we zo vrolijk bij elkaar zitten,’ zei de heer vervol-
gens, ‘zou ik van u, meneer de landmeter, graag een paar 
aanvullingen op mijn dossier willen hebben.’ ‘Er wordt 
hier veel geschreven,’ zei K. en hij keek van ver naar de 
documenten. ‘Ja, een slechte gewoonte,’ zei de heer en hij 
lachte weer, ‘maar misschien weet u nog niet eens wie ik 
ben. Ik ben Momus, de dorpssecretaris van Klamm.’ Na 
deze woorden werd het in de hele kamer ernst; al kenden 
de waardin en Pepi de heer natuurlijk goed, ze leken toch 
onder de indruk van het noemen van de naam en de func-
tie. En alsof de heer zelf voor zijn eigen bevattingsvermo-
gen te veel had gezegd en alsof hij op zijn minst achteraf 
wilde vluchten voor zijn eigen plechtige woorden, ver-
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diepte hij zich in de documenten en begon te schrijven, zo-
dat er in de kamer niets anders te horen was dan de pen. 
‘Wat is dat dan, “dorpssecretaris”?’ vroeg K. na een tijdje. 
In plaats van Momus, die het na zich voorgesteld te heb-
ben niet meer nodig vond om zoiets zelf uit te legggen, zei 
de waardin: ‘Meneer Momus is de secretaris van Klamm, 
net als de andere secretarissen, maar zijn standplaats en 
als ik me niet vergis ook zijn werkzaamheden –‘ Momus 
schudde onder het schrijven heftig zijn hoofd en de waar-
din corrigeerde zichzelf, ‘dus zijn standplaats, maar niet 
zijn werkzaamheden zijn beperkt tot het dorp. Meneer 
Momus verzorgt Klamms schriftelijke werk dat in het 
dorp nodig is en neemt alle uit het dorp afkomstige ver-
zoekschriften aan Klamm als eerste in ontvangst.’ Toen K., 
die nog niet erg onder de indruk was van die dingen, de 
waardin met een nietszeggende blik aankeek, voegde ze 
er halfverlegen aan toe: ‘Zo is het geregeld, alle heren uit 
het slot hebben hun dorpssecretaris.’ Momus, die veel 
aandachtiger dan K. geluisterd had, vulde de waardin 
aan: ‘De meeste dorpssecretarissen werken maar voor één 
heer, maar ik werk voor twee: voor Klamm en voor Valla-
bene.’ ‘Ja,’ zei de waardin, die zich dat nu ook herinnerde, 
en ze richtte zich tot K.: ‘Meneer Momus werkt voor twee 
heren, voor Klamm en voor Vallabene, en hij is dus twee-
maal dorpssecretaris.’ ‘Tweemaal zelfs,’ zei K. en hij knik-
te Momus, die nu bijna voorovergebogen zat en hem recht 
aankeek, toe zoals je een kind toeknikt dat je zojuist hebt 
horen prijzen. Als daar een zekere minachting in lag, dan 
werd die niet opgemerkt of was juist op zijn plaats. Uitge-
rekend tegenoverr K., die nog niet eens goed genoeg was 
om Klamm zelfs maar toevallig onder ogen te komen, 
werden de verdiensten van een man uit Klamms directe 
omgeving uitvoerig beschreven met de onverhulde bedoe-
ling lof en waardering bij K. te oogsten. En toch had K. er 
geen gevoel voor; terwijl hij zijn uiterste best deed voor 
een blik van Klamm, sloeg hij de positie van iemand als 
Momus, die voortdurend in Klamms nabijheid mocht ver-
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keren, niet hoog aan, bewondering of zelfs jaloezie waren 
hem vreemd, want het ging hem niet om Klamms nabij-
heid op zichzelf, maar hij wilde zijn eigen wensen en niet 
die van een ander aan Klamm voorleggen en dat niet om 
rust bij hem te vinden, maar om hem te passeren en het 
slot te bereiken.  
 En hij keek op zijn horloge en zei: ‘Maar nu moet ik 
naar huis.’ Meteen veranderde de situatie in het voordeel 
van Momus. ‘Ja, natuurlijk,’ zei die, ‘de plicht van de con-
ciërge roept. Maar ik heb u nog heel even nodig. Een paar 
korte vragen maar.’ ‘Daar heb ik geen zin in,’ zei K. en hij 
wilde naar de deur gaan. Momus sloeg met een document 
op tafel en stond op: ‘In naam van Klamm eis ik antwoord 
op mijn vragen!’ ‘In naam van Klamm?’ herhaalde K., 
‘vindt hij mij dan belangrijk?’ ‘Daar heb ik geen oordeel 
over,’ zei Momus, ‘en u immers nog veel minder; dat kun-
nen we allebei dus rustig aan hem overlaten. Maar in de 
functie die Klamm me verleend heeft, eis ik wel dat u hier 
blijft en antwoord geeft.’ ‘Meneer de landmeter,’ zei de 
waardin, die zich ermee bemoeide, ‘ik kijk wel uit om u 
nog meer adviezen te geven, want tot nu toe ben ik met 
mijn adviezen, de beste die je je voor kunt stellen, door u 
op een ongehoorde manier afgewezen en ik ben alleen 
maar bij de secretaris gekomen – ik heb niks te verbergen 
– om de autoriteiten in te lichten over uw gedrag en uw 
bedoelingen en voor altijd te voorkomen dat u opnieuw 
bij mij ingekwartierd wordt, zo staan we tegenover elkaar 
en daar verandert waarschijnlijk niks meer aan en als ik 
nu mijn mening zeg, doe ik dat niet om u te helpen, maar 
om de zware taak van het onderhandelen met een man als 
u voor de secretaris een beetje te verlichten. Maar toch 
kunt u juist door mijn volledige openhartigheid – anders 
dan openhartig kan ik met u niet omgaan en zelfs dat ge-
beurt met tegenzin – en ook uit mijn woorden voordeel 
trekken, als u maar wilt. In dat geval wijs ik u erop dat uw 
enige weg naar Klamm hier via de protocollen van de se-
cretaris leidt. Maar ik wil niet overdrijven, misschien leidt 
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de weg niet naar Klamm, misschien loopt hij al veel eerder 
dood, daarover beslist meneer de secretaris. Maar in elk 
geval is het voor u de enige weg die op zijn minst in de 
richting van Klamm leidt. En die enige weg wilt u niet be-
gaan, alleen maar omdat u daar te koppig voor bent?’ 
‘Ach, mevrouw,’ zei K., ‘het is niet de enige weg naar 
Klamm en hij is ook niet beter dan de andere. En u, me-
neer de secretaris, beslist of wat ik hier zeg al of niet tot 
Klamm doordringt.’ ‘Zeker,’ zei Momus en hij keek met 
trots neergeslagen ogen links en rechts, waar niets te zien 
was, ‘waarvoor ben ik anders secretaris?’ ‘Ziet u wel, me-
vrouw?’ zei K., ‘ik heb geen weg nodig naar Klamm, maar 
eerst naar de secretaris.’ ‘Die weg wou ik voor u openen,’ 
zei de waardin, ‘heb ik u vanochtend niet aangeboden om 
uw verzoek aan Klamm door te geven? Dat zou via me-
neer de secretaris zijn gebeurd. Maar u heb het afgewezen 
en toch blijft u niets anders over dan deze weg. Na uw ge-
drag van vandaag, na die poging om Klamm te overval-
len, met natuurlijk nog minder uitzicht op succes. Maar 
dat laatste sprankje hoop, dat eigenlijk geen hoop meer 
heten mag, is toch het enige.’ ‘Hoe komt het, mevrouw,’ 
zei K., ‘dat u eerst met alle geweld probeerde te voorko-
men dat ik tot Klamm doordrong en nu mijn verzoek zo 
serieus neemt en me bij het mislukken van mijn plannen al 
bijna als een hopeloos geval ziet? Als u me eerst oprecht 
afraadt om te proberen bij Klamm te komen, hoe kunt u 
me nu dan schijnbaar even oprecht de weg naar Klamm 
op duwen, al kom ik er zo nooit, zoals u al toegeeft?’ 
‘Duw ik u die weg dan op?’ vroeg de waardin, ‘is het du-
wen, als ik zeg dat uw pogingen hopeloos zijn? Dat is wel 
heel gedurfd om op zo’n manier de verantwoording van 
uzelf op mij af te wentelen. Is het misschien de aanwezig-
heid van de secretaris, waardoor u daar zin in krijgt? Nee, 
meneer de landmeter, van mij hoeft u helemaal niks. Ik 
moet alleen toegeven dat ik u misschien een beetje over-
schat heb, toen ik u voor het eerst zag. Uw snelle overwin-
ning op Frieda liet me schrikken, ik wist niet waartoe u 
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nog in staat was, ik wou verder onheil voorkomen en 
dacht dat alleen maar te kunnen bereiken door u met 
smeekbeden en dreigementen uit uw evenwicht te bren-
gen. Intussen heb ik rustiger leren nadenken over alles. Ga 
uw gang maar. Uw daden zullen misschien buiten in de 
sneeuw op de binnenplaats diepe voetsporen achterlaten, 
maar meer niet.’ ‘De tegenstrijdigheid lijkt me nog niet he-
lemaal duidelijk,’ zei K., ‘maar ik heb er tenminste op ge-
wezen. Nu vraag ik u, meneer de secretaris, of wat de 
waardin zegt klopt, of het verslag dat u met mij wilt ma-
ken kan zorgen dat ik voor Klamm mag verschijnen. Is dat 
het geval, dan ben ik meteen bereid alle vragen te beant-
woorden. Wat dat betreft ben ik eigenlijk tot alles bereid.’ 
‘Nee,’ zei Momus, ‘dat heeft niets met elkaar te maken. 
Het gaat mij er alleen maar om dat ik voor Klamms dorps-
administratie een nauwkeurige beschrijving van vanmid-
dag maak. De beschrijving is al klaar, maar twee lacunes 
moet u nog opvullen, voor de goede orde, een ander doel 
is er niet en wordt ook niet bereikt.’ K. keek de waardin 
zwijgend aan. ‘Waarom kijkt u me aan,’ vroeg de waardin, 
‘heb ik misschien iets anders gezegd? Zo is hij altijd, me-
neer de secretaris, zo is hij altijd. Hij verdraait de inlichtin-
gen die je geeft en beweert dan dat hij verkeerd is inge-
licht. Ik zeg de hele tijd, vandaag en al eerder, dat hij geen 
enkele kans maakt om door Klamm ontvangen te worden, 
en als er geen kans is, krijgt hij die ook niet door dat ver-
slag. Kan het nog duidelijker? Verder zeg ik dat dat ver-
slag het enige echte officiële contact is dat hij met Klamm 
kan hebben, ook dat is toch duidelijk genoeg en onbetwij-
felbaar. Maar als hij me nu niet gelooft en de hele tijd – ik 
weet niet waarom en waarvoor – hoopt dat hij tot Klamm 
door kan dringen, dan helpt, als je zijn gedachtegang 
volgt, alleen het enige echte contact dat hij met Klamm 
heeft, dus dat verslag. Dat is het enige wat ik gezegd heb 
en wie iets anders beweert, verdraait de woorden met op-
zet.’ ‘Als dat zo is, mevrouw,’ zei K., ‘dan vraag ik excuus, 
dan heb ik u verkeerd begrepen, uit uw eerdere woorden 
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dacht ik namelijk op te maken, per abuis zoals nu blijkt, 
dat er toch nog een sprankje hoop voor me was.’ ‘Zeker,’ 
zei de waardin, ‘volgens mij tenminste, maar u verdraait 
mijn woorden weer, alleen deze keer andersom. Volgens 
mij is die hoop er voor u, maar dan wel gebaseerd op dat 
verslag. Maar het is niet zo dat u de secretaris gewoon 
kunt overvallen met de vraag: “Mag ik naar Klamm, als ik 
de vragen beantwoord?” Als een kind zoiets vraagt, lach 
je erom, maar als een volwassene dat doet, is het een bele-
diging van een ambtenaar in functie en meneer de secreta-
ris heeft er door zijn beschaafde antwoord geen ophef 
over gemaakt. Maar wat ik bedoel met hoop is dat u door 
het verslag een soort contact, misschien een soort contact 
met Klamm hebt. Is dat niet genoeg hoop? Als ze u vragen 
naar de verdiensten waardoor u het geschenk van die 
hoop waardig bent, kunt u dan ook maar één ding noe-
men? Natuurlijk is er over die hoop niets concreets te zeg-
gen en zeker meneer de secretaris zal er in zijn functie 
nooit ook maar enige toespeling op kunnen maken. Voor 
hem gaat het, zoals hij al zei, alleen om een beschrijving 
van vanmiddag, voor de goede orde, meer zal hij niet zeg-
gen, ook als u dat nu vraagt met een verwijzing naar mijn 
woorden.’ ‘Meneer de secretaris,’ vroeg K., ‘leest Klamm 
dat verslag?’ ‘Nee,’ zei Momus, ‘waarom zou hij? Klamm 
kan toch niet alle verslagen lezen? Hij leest ze eigenlijk 
nooit, “Houd die verslagen maar bij je!” zegt hij altijd. 
‘Meneer de landmeter,’ klaagde de waardin, ‘ik word 
doodmoe van zulke vragen. Is het dan nodig of zelfs maar 
wenselijk dat Klamm dat verslag leest en precies op de 
hoogte is van alle ditjes en datjes in uw leven, wilt u niet 
liever deemoedig vragen om het verslag voor Klamm te 
verbergen, een verzoek dat trouwens net zo onverstandig 
zou zijn als het eerste, want wie kan er voor Klamm iets 
verbergen, al maakt hij een sympathiekere indruk? En is 
het dan nodig voor wat u uw hoop noemt? U zei toch zelf 
dat u tevreden zou zijn als hij niet naar u keek en luis-
terde? En bereikt u dát niet met dat verslag en misschien 
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nog wel veel meer?’ ‘Veel meer?’ vroeg K., ‘hoe dan?’ ‘Ik 
wou,’ riep de waardin, ‘dat u niet de hele tijd als een kind 
alles in hapklare brokjes aangeboden wou hebben! Wie 
weet op zulke vragen antwoord? Het verslag komt in 
Klamms dorpsadministratie, dat hebt u gehoord, meer 
concreets is er niet over te zeggen. Kent u dan al de hele 
betekenis van het verslag, van de secretaris en van de 
dorpsadministratie? Weet u wat het betekent, als de secre-
taris u verhoort? Misschien of waarschijnlijk weet hij het 
zelf niet. Hij zit hier rustig zijn plicht te doen, voor de goe-
de orde, zoals hij zei. Maar bedenk dat Klamm hem heeft 
benoemd, dat hij werkt in naam van Klamm, dat wat hij 
doet bij voorbaat Klamms goedkeuring heeft, al krijgt 
Klamm het nooit onder ogen. En hoe kan iets Klamms 
goedkeuring hebben, als het niet vervuld is van zijn geest? 
Ik ben absoluut niet van plan om de secretaris daarmee op 
een lompe manier te vleien en daar is hij ook helemaal niet 
van gediend, maar ik heb het niet over zijn zelfstandige 
persoonlijkheid, maar over wat hij is als hij Klamms goed-
keurig heeft, zoals nu. Dan is hij een werktuig in Klamms 
hand en wee degene die hem niet gehoorzaamt!’  
 De dreigementen van de waardin maakten K. niet bang 
en de hoop waarmee ze hem probeerde te vangen was hij 
moe. Klamm was ver weg, de waardin had Klamm ooit 
vergeleken met een adelaar en dat had K. belachelijk ge-
vonden, maar nu niet meer, hij dacht aan zijn verte, aan 
zijn onneembare woning, aan zijn misschien alleen door 
ongehoorde schreeuwen onderbroken zwijgen, aan zijn 
blik uit de hoogte, die nooit bewezen en nooit weerlegd 
kon worden, aan zijn onaantastbare cirkelingen in de 
hoogte volgens onbegrijpelijke wetten, slechts op momen-
ten zichtbaar – dat alles hadden Klamm en de adelaar ge-
meen. Maar dat had vast niets te maken met dat verslag, 
waarboven Momus juist een zoute krakeling brak, die hij 
bij het bier oppeuzelde en waarmee hij op alle papieren 
zout en karwijzaad morste.  
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 ‘Goedenacht,’ zei K., ‘ik heb een hekel aan verhoren,’ en 
hij ging nu echt naar de deur. ‘Hij gaat dus toch weg,’ zei 
Momus bijna angstig tegen de waardin. ‘Dat durft hij 
niet,’ ze ze; meer hoorde K. niet, want hij was al in de hal. 
Het was koud en er stond een harde wind. Uit een deur 
aan de overkant kwam de waard; hij leek daar achter een 
kijkgaatje de gang in de gaten gehouden te hebben. Hij 
moest zijn jaspanden om zijn lijf slaan, zo rukte de wind er 
zelfs hier in de hal aan. ‘Gaat u al weg, landmeter?’ vroeg 
hij. ‘Bent u verbaasd?’ vroeg K.. ‘Ja,’ zei de waard, ‘bent u 
dan niet verhoord?’ ‘Nee,’ zei K., ‘ik heb me niet laten ver-
horen.’ ‘Waarom niet?’ vroeg de waard. ‘Ik zou niet we-
ten,’ zei K., ‘waarom ik me zou laten verhoren, waarom ik 
toe zou geven aan een grap of de gril van een ambtenaar. 
Misschien had ik een andere keer ook voor de grap of uit 
een gril meegedaan, maar vandaag niet.’ ‘Ja, natuurlijk,’ 
zei de waard, maar hij zei dat alleen uit beleefdheid en 
niet uit overtuiging. ‘Ik moet het personeel nu in de gelag-
kamer laten,’ zei hij vervolgens, ‘het is allang hun tijd. Ik 
wou het verhoor alleen niet storen.’ ‘Vond u dat zo be-
langrijk?’ vroeg K.. ‘Jazeker,’ zei de waard. ‘Ik had dus 
niet moeten weigeren?’ vroeg K.. ‘Nee,’ zei de waard, ‘dat 
had u niet moeten doen.’ Omdat K. zweeg, voegde hij er-
aan toe, om K. te troosten of om gauwer weg te kunnen: 
‘Maar daarom hoeft het niet meteen zwavel te regenen.’ 
‘Nee,’ zei K., ‘daar ziet het weer niet naar uit.’ En ze gin-
gen lachend uit elkaar.  
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10 
Op straat 

 
K. stapte de buitentrap op, waar een wilde wind stond, en 
keek de duisternis in. Hondenweer. Waarschijnlijk besefte 
hij daardoor hoe de waardin geprobeerd had hem in de 
richting van het verslag te duwen, maar hoe hij standge-
houden had. Het was natuurlijk geen openlijke poging, ze 
had hem tegelijkertijd stiekem weggetrokken van het ver-
slag en uiteindelijk wist hij niet of hij standgehouden had 
of toegegeven. Het karakter van een intrigante, schijnbaar 
blind werkend als de wind, met verre, vreemde opdrach-
ten, waarin je nooit inzicht kreeg.  
 Nauwelijks had hij een paar passen op de weg gezet, of 
hij zag in de verte twee zwaaiende lichten; hij was blij met 
dat teken van leven en rende ernaartoe, terwijl zij ook 
naar hem toe zweefden. Hij wist niet waarom hij zo hevig 
teleurgesteld was, toen hij de assistenten herkende; ze 
kwamen toch naar hem toe, waarschijnlijk gestuurd door 
Frieda, en de lantaarns die hem van de duisternis bevrijd-
den waarin rondom tegen hem geprotesteerd werd, waren 
vast zijn eigendom, toch was hij teleurgesteld: hij had 
vreemdelingen verwacht, niet die oude bekenden, die 
hem tot last waren. Maar het waren niet alleen de assisten-
ten: uit het donker tussen hen stapte ook Barnabas naar 
voren. ‘Barnabas!’ riep K. en stak zijn hand uit, ‘kom je 
naar me toe?’ De verrassing van het weerzien deed hem 
eerst alle ergernis vergeten die Barnabas ooit had veroor-
zaakt. ‘Naar u,’ zei Barnabas even vriendelijk als vroeger, 
‘met een brief van Klamm.’ ‘Een brief van Klamm!’ zei K., 
terwijl hij zijn hoofd in zijn nek gooide en pakte hem haas-
tig uit Barnabas’ hand. ‘Licht eens bij!’ zei hij tegen de as-
sistenten, die links en rechts tegen hem aan kwamen staan 
en de lantaarns ophielden. Voor het lezen moest K. het 
grote vel heel klein opvouwen, om het tegen de wind te 
beschermen. Daarna las hij: Aan de landmeter in de  
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Brückenhof. Het werk dat u tot nu toe als landmeter gedaan 
hebt, heeft mijn goedkeuring. Ook het werk van de assistenten is 
prijzenswaardig; u houdt hen goed aan het werk. Laat uw ijver 
niet verslappen! Breng het werk tot een goed einde! Een onder-
breking zou me bitter stemmen. Wees gerust: over de kwestie 
van de salariëring zal binnenkort een besluit genomen worden. 
Ik houd u in de gaten. K. keek pas op van de brief, toen de 
veel langzamer lezende assistenten om het goede nieuws 
te vieren drie keer luid hoera riepen en met de lantaarns 
zwaaiden. ‘Rustig maar,’ zei hij en tegen Barnabas: ‘Het is 
een misverstand.’ Barnabas begreep hem niet. ‘Het is een 
misverstand,’ herhaalde K. en de vermoeidheid van van-
middag keerde terug, de weg naar het schoolgebouw leek 
nog zo ver en achter Barnabas stond diens hele familie op 
en de assistenten drongen nog steeds tegen hem aan, zo-
dat hij hen met zijn elleboog weg moest duwen; hoe had 
Frieda die op hem af kunnen sturen, terwijl hij toch bevo-
len had dat ze bij haar moesten blijven. De weg naar huis 
had hij alleen ook wel gevonden en makkelijker alleen dan 
in dat gezelschap. Nu had de een bovendien een doek om 
zijn hals geslagen, waarvan de losse eindjes wapperden in 
de wind en K. een paar keer in zijn gezicht geslagen had-
den; de andere assistent had met zijn lange, dunne en al-
tijd speelse vingers de doek wel meteen uit K.’s gezicht 
gehaald, maar dat had het er niet beter op gemaakt. Bei-
den leken zelfs plezier te hebben in het gedoe, terwijl ze 
toch al enthousiast waren over de wind en de onrust van 
de nacht. ‘Ga weg!’ riep K., ‘als jullie me tegemoet geko-
men zijn, waarom hebben jullie dan mijn stok niet meege-
bracht? Waarmee moet ik jullie dan naar huis jagen?’ Ze 
kropen weg achter Barnabas, maar echt bang waren ze 
niet, want ze hadden toch hun lantaarns links en rechts op 
de schouders van hun beschermer gezet en die schudde ze 
natuurlijk meteen af. ‘Barnabas,’ zei K. en het was hem 
zwaar te moede dat Barnabas hem duidelijk niet begreep, 
dat zijn jasje in rustiger tijden mooi glansde, maar dat er 
wanneer het serieus werd geen hulp te vinden was, alleen 
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zwijgend verzet, verzet waar je niet tegenop kon, want hij-
zelf was weerloos, alleen zijn glimlach straalde, maar dat 
hielp net zo min als de sterren boven tegen de stormwind 
hier beneden. ‘Moet je zien wat meneer schrijft,’ zei K. en 
hij hield de brief voor zijn gezicht. ‘Meneer is verkeerd ge-
informeerd. Ik doe toch geen werk als landmeter en je ziet 
zelf wat de assistenten waard zijn. En het werk dat ik niet 
doe, kan ik natuurlijk ook niet onderbreken, ik krijg me-
neer niet eens verbitterd, hoe zou ik dan zijn erkenning 
verdienen? En gerust kan ik nooit zijn.’ ‘Ik zal het doorge-
ven,’ zei Barnabas, die de hele tijd naast de brief gekeken 
had, die hij ook niet eens had kunnen lezen, omdat hij 
hem vlak voor zijn gezicht had. ‘Tja,’ zei K., ‘je belooft dat 
je het door zult geven, maar kan ik je wel geloven? Ik heb 
echt een betrouwbare bode nodig, nu meer dan ooit!’ K. 
beet op zijn lippen van ongeduld. ‘Meneer,’ zei Barnabas 
met een zachte buiging van zijn nek – bijna was K. weer in 
de verleiding gekomen om Barnabas te geloven – ‘ik zal 
het echt doorgeven, ook wat u me laatst hebt opgedragen 
zal ik echt doorgeven.’ ‘Wat?’ riep K., ‘heb je dat dan nog 
niet gedaan? Ben je de volgende dag niet in het slot ge-
weest?’ ‘Nee,’ zei Barnabas, ‘mijn goede vader is oud, u 
hebt hem wel gezien, en er was net veel werk, ik moest 
hem helpen, maar nu ga ik gauw weer een keer naar het 
slot.’ ‘Maar wat doe je dan, rare kwibus?’ riep K., terwijl 
hij zijn hand tegen zijn voorhoofd sloeg, ‘de dingen van 
Klamm gaan toch voor? Je hebt de belangrijke functie van 
bode en die verwaarloos je? Wie interesseert het werk van 
je vader? Klamm zit op bericht te wachten en in plaats van 
de benen uit je lijf te rennen, haal je liever de mest uit de 
stal.’ ‘Mijn vader is schoenmaker,’ zei Barnabas onver-
stoorbaar, ‘hij had opdrachten van Brunswick en ik ben 
mijn vaders gezel.’ ‘Schoenmaker–opdrachten–Bruns-
wick!’ riep K. verbeten, alsof hij elk woord voor altijd on-
bruikbaar maakte. ‘En wie heeft hier nou laarzen nodig op 
die eeuwig lege wegen? En wat kan mij die hele schoen-
makerij schelen, ik heb je een boodschap toevertrouwd, 
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niet om hem op de schoenmakerswerkbank te laten rond-
slingeren, maar om hem meteen naar meneer te brengen!’ 
K. kalmeerde een beetje, toen hij bedacht dat Klamm 
waarschijnlijk de hele tijd niet in het slot, maar in de Her-
renhof was geweest, maar Barnabas ergerde hem weer, 
toen hij K.’s eerste bericht begon op te zeggen om te bewij-
zen dat hij het goed onthouden had. ‘Genoeg, ik hoef het 
niet te horen!’ zei K.. ‘U moet niet boos zijn, meneer,’ zei 
Barnabas en als om K. onbewust te straffen, keek hij een 
andere kant op en sloeg zijn ogen neer, maar het was 
waarschijnlijk ontsteltenis door K.’s geschreeuw. ‘Ik ben 
niet boos,’ zei K. en zijn onrust keerde zich nu tegen hem-
zelf, ‘niet op jou, maar voor mij is het heel erg om alleen 
zo’n bode te hebben voor de belangrijke dingen.’ ‘Kijk,’ zei 
Barnabas en het leek of hij dat wilde zeggen om zijn eer 
als bode te verdedigen, meer dan hij mocht, ‘Klamm zit 
echt niet op berichten te wachten, hij is zelfs geïrriteerd als 
ik kom, “Alweer berichten,” zei hij een keer en meestal 
staat hij op, als hij mij van ver ziet komen, dan gaat hij de 
zijkamer in en ontvangt me niet. Niemand heeft ook ge-
zegd dat ik meteen met elke boodschap moet komen, als 
dat zo was, zou ik natuurlijk meteen komen, maar het is 
niet gezegd en als ik nooit zou komen, zouden ze niet aan-
dringen. Als ik een boodschap breng, gebeurt dat vrijwil-
lig.’ ‘Goed,’ zei K., terwijl hij naar Barnabas keek en met 
opzet niet naar de assistenten, die afwisselend achter Bar-
nabas’ schouders langzaam omhoog kwamen en snel weer 
verdwenen met een van de wind afgeluisterd zacht ge-
fluit, en weer verdwenen, alsof ze schrokken van het zien 
van K. en zo lang plezier hadden, ‘hoe het bij Klamm is, 
weet ik niet, dat je daar alles precies kunt zien, betwijfel ik 
en zelfs als je dat kon, zouden we daar niks aan kunnen 
veranderen. Maar een boodschap overbrengen kun je en 
dat vraag ik ook. Een heel korte boodschap. Kun je die 
morgen meteen overbrengen en me het antwoord morgen 
meteen doorgeven of op zijn minst vertellen hoe je ont-
vangen werd? Kun je en wil je dat doen? Het is voor mij 
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heel belangrijk. En misschien krijg ik nog de kans om je op 
een passende manier te bedanken of misschien heb je nu 
al een wens die ik vervullen kan.’ ‘Ik zal het echt doen,’ 
zei Barnabas. ‘En wil je je best doen om het zo goed moge-
lijk te doen, zorgen dat je van Klamm zelf antwoord krijgt 
en meteen, morgen, ’s ochtends nog, wil je?’ ‘Ik zal mijn 
best doen,’ zei Barnabas, ‘maar dat doe ik altijd.’ ‘Laten we 
daar nu geen ruzie meer over maken,’ zei K., ‘dit is de op-
dracht: Landmeter K. vraagt meneer de directeur toestem-
ming om persoonlijk langs te komen voor een gesprek, hij 
accepteert bij voorbaat elke voorwaarde die daaraan ver-
bonden kan worden. Hij is gedwongen dit verzoek te 
doen, doordat tot nu toe alle tussenpersonen het volledig 
hebben laten afweten, en als bewijs voert hij aan dat hij 
nog niet helemaal geen werk als landmeter heeft gedaan 
en dat volgens de mededelingen van de burgemeester ook 
nooit zal doen; wanhopig van schaamte heeft hij dan ook 
de laatste brief van meneer de directeur gelezen en alleen 
een persoonlijk gesprek met de directeur kan de zaak op-
lossen. De landmeter weet wat hij vraagt, maar hij zal zijn 
best doen om de directeur zo min mogelijk te storen, hij 
neemt genoegen met een beperkte tijd en ook met een bij-
voorbeeld noodzakelijk geacht maximum aantal woorden 
dat hij in het gesprek mag gebruiken en hij denkt dat hij 
aan tien woorden al genoeg heeft. Met groot respect en ui-
terst ongeduld wacht hij het besluit af.’ K. had diep in ge-
dachten gesproken, alsof hij voor Klamms deur stond en 
het tegen de deurwachter had. ‘Het is veel langer gewor-
den dan ik dacht,’ zei hij vervolgens, ‘maar je moet het 
toch mondeling doorgeven; een brief wil ik niet schrijven, 
want die komt toch maar in de ambtelijke molens terecht.’ 
Daarom krabbelde K. het alleen voor Barnabas op een 
stuk papier, op de rug van een assistent, terwijl de ander 
bijlichtte, maar K. kon het al noteren aan het hand van het 
dictaat van Barnabas, die alles onthouden had en als een 
pietje-precies opzegde, zonder zich iets van het verkeerd 
voorzeggen van de assistenten aan te trekken. ‘Je 
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geheugen is fenomenaal,’ zei K. en gaf hem het papier, 
‘maar doe de rest nou even goed. En je wensen? Heb je er 
geen? Eerlijk gezegd zou ik gezien het lot van mijn bood-
schap een beetje gerustgesteld zijn als je wensen had.’ 
Eerst zweeg Barnabas en daarna zei hij: ‘U moet de groe-
ten hebben van mijn zussen.’ ‘Je zussen,’ zei K., ‘ja, die 
grote, sterke meiden.’ ‘Ze doen allebei de groeten, maar 
vooral Amalia,’ zei Barnabas, ‘zij heeft vandaag ook deze 
brief voor u uit het slot meegebracht.’ K. klampte zich 
vooral aan die mededeling vast en vroeg: ‘Zou ze mijn 
boodschap ook niet naar het slot kunnen brengen? Of zou-
den jullie niet allebei kunnen gaan en ieder je geluk be-
proeven?’ ‘Amalia mag de kantoren niet in,’ zei Barnabas, 
‘anders zou ze dat vast heel graag doen.’ ‘Ik kom morgen 
misschien bij jullie,’ zei K., ‘kom jij maar eerst met het ant-
woord. Ik wacht op je in de school. Doe de groeten terug 
aan je zussen.’ K.’s belofte leek Barnabas heel blij te maken 
en na de handdruk bij het afscheid raakte hij bovendien 
nog vluchtig K.’s schouder. Alsof alles nu weer was als 
toen Barnabas voor het eerst in zijn glans temidden van de 
boeren de gelagkamer binnentrad, zo voelde K. die aanra-
king, met een glimlach overigens, alsof het een onder-
scheiding was. Milder gestemd liet hij de assistenten op de 
terugweg hun gang gaan.  
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11 
In de school 

 
Koud tot op het bot kwam hij thuis, het was overal duis-
ter, de kaarsen in de lantaarns waren opgebrand, geleid 
door de assistenten, die hier de weg kenden, tastte hij zich 
een weg in een schoollokaal – ‘Uw eerste prijzenswaardi-
ge prestatie,’ zei hij terugdenkend aan Klamms brief – en 
nog half in slaap riep Frieda uit een hoek: ‘Laat K. slapen! 
Stoor hem nou niet!’ Zo bepaalde K. haar gedachten, zelfs 
als ze overweldigd door de slaap niet op hem had kunnen 
wachten. Nu werd er licht gemaakt, overigens kon de 
lamp niet zo fel branden, want er was maar heel weinig 
petroleum. Het jonge huishouden kende nog allerlei ge-
breken. Er was wel gestookt, maar het grote lokaal, dat 
ook voor gymnastiek gebruikt werd – de turntoestellen 
stonden overal en hingen aan het plafond – had al de hele 
voorraad hout verbruikt, was zoals K. verzekerd werd al 
heel aangenaam warm geweest, maar jammer genoeg 
weer helemaal afgekoeld. Er lag wel een grote voorraad 
hout in een schuurtje, maar dat schuurtje zat op slot en de 
sleutel had de onderwijzer, die er alleen hout uit liet halen 
voor verwarming tijdens de lessen. Dat hadden ze uit 
kunnen houden, als ze bedden hadden gehad om in te 
vluchten. Maar wat dat betreft was er niets anders dan één 
enkele strozak, prijzenswaardig schoon overtrokken met 
een wollen omslagdoek van Frieda, maar zonder veren 
dekbed en met maar twee grove, stijve dekens, waaronder 
je nauwelijks warm bleef. En zelfs naar die arme strozak 
keken de assistenten begerig, maar hoop om er ooit op te 
mogen liggen hadden ze natuurlijk niet. Angstig keek 
Frieda K. aan; dat ze een kamer, zelfs de armzaligste, ge-
zellig in kon richten had ze in herberg de Brückenhof bewe-
zen, maar hier had ze niet meer kunnen doen, omdat er 
niets was. ‘Onze enige opschik zijn de turntoestellen,’ zei 
ze glimlachend door haar tranen heen. Maar ze beloofde 
de volgende dag echt iets aan de grootste gebreken te 
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doen, aan de ontoereikende slaapgelegenheid en de ver-
warming en vroeg K. tot die tijd geduld te hebben. Uit 
geen woord, geen toespeling en geen gezichtsuitdrukking 
bleek dat ze tegenover K. ook maar de minste verbittering 
voelde, al had hij haar, zoals hij voor zichzelf moest toege-
ven, zowel uit de Herrenhof als nu uit de Brückenhof weg-
gehaald. Maar daarom deed K. zijn best om alles te ver-
dragen, wat ook niet zo moeilijk was, omdat hij in gedach-
ten met Barnabas meeging en zijn boodschap woord voor 
woord herhaalde, alleen niet zoals hij die aan Barnabas 
had doorgegeven, maar zoals hij dacht dat de boodschap 
voor Klamm zou klinken. Maar daarnaast verheugde hij 
zich ook echt op de koffie die Frieda op een spiritusbran-
der voor hem zette en leunend tegen de koud wordende 
kachel volgde hij de vaardige en ervaren bewegingen 
waarmee ze op de tafel van de onderwijzer het onvermij-
delijke tafelkleed uitspreidde en een gebloemd koffiekopje 
neerzette met daarnaast brood en spek en zelfs een blikje 
sardientjes. Nu was alles klaar, ook Frieda had nog niet 
gegeten, maar op K. gewacht. Er waren twee stoelen, 
daarop zaten K. en Frieda aan tafel met de assistenten aan 
hun voeten op het podium, maar rustig bleven ze nooit en 
stoorden ook bij het eten; ook al hadden ze een royale por-
tie van alles gekregen en waren ze nog lang niet klaar, ze 
stonden van tijd tot tijd op om vast te stellen of er nog veel 
op tafel stond en ze nog iets te verwachten hadden. K. 
keek niet naar hen om en pas door Frieda’s gelach werd 
hij op hen attent. Hij legde zijn hand vleiend op de hare 
op tafel en vroeg zacht waarom ze zoveel van hen door de 
vingers zag en zelfs hun hebbelijkheden accepteerde. Op 
die manier kwamen ze nooit van hen af, terwijl ze door 
een wat steviger aanpak, die ook echt bij hun gedrag 
paste, zover konden komen dat ze hen intoomden of nog 
waarschijnlijker en ook beter: hun positie zo bedierven, 
dat ze er eindelijk vandoor gingen. Het leek hier in het 
schoolgebouw geen bijzonder prettig verblijf te willen 
worden, het zou ook niet zo lang duren, maar van alle ge-
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breken zouden ze nauwelijks iets merken, als de assisten-
ten weg waren en zij beiden alleen waren in het stille ge-
bouw. Merkte zij dan ook niet dat de assistenten van dag 
tot dag brutaler werden, alsof Frieda’s aanwezigheid hen 
eigenlijk pas aanmoedigde, in de hoop dat K. hen niet zo 
hard als anders aan zou pakken? Er waren misschien wel 
heel eenvoudige methodes om meteen en zonder moeite 
van hen af te komen, misschien kende Frieda die zelfs, die 
toch zo vertrouwd was met de omstandigheden hier. En 
de assistenten deden ze waarschijnlijk alleen maar een 
plezier door hen op de een of andere manier weg te jagen, 
want zo’n goed leven hadden ze hier niet en zelfs aan het 
luie leventje dat ze tot nu toe genoten hadden zou hier op 
zijn minst gedeeltelijk een einde komen, want ze zouden 
aan het werk moeten, terwijl Frieda zich na de opwinding 
van de afgelopen dagen moest ontzien en hij, K., het druk 
zou hebben met het zoeken van een uitweg uit hun nood-
situatie. Toch zou hij, als de assistenten weg waren, zo op-
gelucht zijn, dat hij geen moeite zou hebben met het werk 
als conciërge naast de rest.  
 Frieda, die aandachtig had geluisterd, streelde lang-
zaam zijn arm en zei dat zij er net zo over dacht, maar dat 
hij de hebbelijkheden van de assistenten misschien te 
zwaar opvatte, het waren jonge jongens, vrolijk en een 
beetje simpel, voor het eerst in dienst bij een vreemde, ont-
slagen uit de strenge discipline van het slot, daardoor al-
tijd een beetje opgewonden en verbaasd en in die toestand 
deden ze soms nu eenmaal domme dingen, waarover je je 
natuurlijk kon ergeren, maar waarom je beter kon lachen. 
Toch was ze het helemaal met K. eens dat het het beste 
was hen weg te sturen en met zijn tweeën te zijn. Ze 
schoof dichter naar K. toe en verborg haar gezicht op zijn 
schouder. En daar zei ze zo moeilijk verstaanbaar dat K. 
zich naar haar toe moest buigen, dat ze geen middel tegen 
de assistenten wist en bang was dat alles wat K. voorge-
steld had, zou mislukken. Voor zover zij wist, had K. zelf 
om hen gevraagd en nu zat hij met hen opgescheept. Het 
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was het beste om hen maar te accepteren als de simpele 
mensen die ze ook waren, dan kon je ze het beste verdra-
gen.  
 K. was met dat antwoord niet tevreden, half voor de 
grap en half serieus zei hij dat ze met hen onder één hoed-
je leek te spelen of op zijn minst veel sympathie voor hen 
voelde, het waren dan ook leuke jongens, maar er was nie-
mand van wie je niet met een beetje goede wil af kon ko-
men en dat zou hij bij de assistenten bewijzen.  
 Frieda zei dat ze hem heel dankbaar zou zijn, als dat 
lukte. Overigens zou ze van nu af aan niet meer om hen 
lachen en niet meer dan nodig met hen praten. Er was ook 
niets meer om te lachen, want het was ook echt heel wat 
om steeds maar door twee mannen bekeken te worden en 
ze had geleerd die twee met zijn ogen te zien. En ze 
kromp echt een beetje ineen, toen de assistenten nu weer 
opstonden, deels om te kijken wat er nog te eten was en 
deels om te horen waarover de hele tijd gefluisterd werd.  
 K. gebruikte de gelegenheid om te zorgen dat Frieda 
zich aan de assistenten ergerde, hij trok haar tegen zich 
aan en dicht tegen elkaar aangedrukt aten ze de rest. Nu 
hadden ze moeten gaan slapen en ze waren allemaal heel 
moe, één assistent was zelfs al boven het eten in slaap ge-
vallen, dat vond de ander erg leuk en hij wilde de baas zo-
ver krijgen om het domme gezicht van de slaper te bekij-
ken, maar dat lukte niet, K. en Frieda bleven onverstoor-
baar zitten. In de ondraaglijk wordende kou aarzelden ze 
ook om te gaan slapen, ten slotte zei K. dat er de kachel 
nog opgestookt moest worden, anders konden ze niet sla-
pen. Na korte tijd was de dunne deur opengebroken en 
opgetogen, alsof ze zoiets moois nog nooit hadden meege-
maakt, begonnen de assistenten hout naar het schoollo-
kaal te dragen, al gauw lag er een grote hoop, de kachel 
werd opgestookt, allemaal gingen ze rond de kachel zit-
ten, de assistenten kregen een deken om zich heen, daar 
hadden ze genoeg aan, want er werd afgesproken dat er 
telkens één wakker zou blijven om het vuur aan te hou-



 132 

den, al gauw was het bij de kachel zo warm dat ze de de-
kens niet eens meer nodig hadden, de lampen werden ge-
doofd en blij met de warmte en de stilte gingen K. en Frie-
da liggen slapen.  
 Toen K. ’s nachts wakker werd van een geluid en in zijn 
eerste onzekere slaapbeweging naar Frieda tastte, merkte 
hij dat er in plaats van Frieda een assistent naast hem lag. 
Dat was, waarschijnlijk door de prikkelbaarheid die het 
plotselinge gewekt worden meebracht, zijn grootste schrik 
tot nu toe in het dorp. Met een schreeuw kwam hij half 
overeind en gaf de assistent zo’n onbeheerste vuistslag, 
dat die in huilen uitbarstte. Maar het werd allemaal met-
een duidelijk. Frieda was wakker geworden van – dat idee 
had ze tenminste – een groot dier, een kat waarschijnlijk, 
dat op haar borst gesprongen was en daarna meteen weg-
gerend. Ze was opgestaan om met een kaars de hele ka-
mer af te zoeken naar het dier. Daar had een assistent ge-
bruik van gemaakt om even van de strozak te genieten, 
waarvoor hij nu zwaar moest boeten. Maar Frieda kon 
niets vinden, misschien was het niet echt gebeurd, ze ging 
terug naar K. en onderweg aaide ze, alsof ze het gesprek 
van de vorige avond vergeten was, de ineengedoken en 
jammerende assistent troostend over zijn haar. K. zei er 
niets van en gaf de assistenten alleen opdracht om te stop-
pen met stoken, want het was na het verbranden van bijna 
al het verzamelde hout wel erg warm geworden.  
 ’s Morgens werden ze allemaal pas wakker, toen de 
eerste schoolkinderen er al waren en nieuwsgierig rond 
het bed stonden. Dat was vervelend, want door de grote 
hitte, die nu tegen de ochtend overigens weer had plaats-
gemaakt voor een behoorlijke kou, hadden ze zich alle-
maal tot op hun hemd uitgekleed en net toen ze zich be-
gonnen aan te kleden verscheen Gisa, de onderwijzeres, 
een groot, blond en knap, maar wel wat stijf meisje, in de 
deuropening. Ze was duidelijk voorbereid op de nieuwe 
conciërge en had van de onderwijzer waarschijnlijk ook 
gedragsregels gekregen, want ze zei al op de drempel: 
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‘Dat accepteer ik niet. Dat wordt een mooie boel. U mag 
alleen in het lokaal slapen, maar ik hoef niet in uw slaap-
kamer les te geven. De familie van een conciërge die ’s 
morgens nog ongegeneerd in zijn bedden ligt. Foei!’ Dat 
klopte niet helemaal, vooral niet wat betreft de familie en 
de bedden, dacht K., terwijl hij met Frieda – aan de assis-
tenten hadden ze niets, die lagen op de grond naar de on-
derwijzeres en de kinderen te staren – zo snel mogelijk de 
brug en het paard naar zich toe schoven, over allebei de 
dekens gooide en zo een kamertje vormden waarin ze be-
schermd waren tegen de blikken van de kinderen en zich 
tenminste konden aankleden. Rust kregen ze overigens 
geen moment: eerst mopperde de onderwijzeres dat er in 
de wasbak geen schoon water was – K. dacht er net aan 
om de wasbak voor Frieda en hemzelf te halen, hij zag 
daar eerst van af om de onderwijzeres niet te veel te irrite-
ren, maar dat afzien hielp niet, want er was meteen veel 
lawaai, ongelukkig genoeg waren ze namelijk vergeten de 
resten van het avondeten van de tafel te ruimen, de onder-
wijzeres verwijderde alles met de liniaal en alles vloog op 
de grond; dat de sardientjesolie en de koffieresten uitlie-
pen en de koffiepot in scherven brak, kon de onderwijze-
res niet schelen, de conciërge ruimde de boel straks wel 
op. Nog niet helemaal aangekleed keken K. en Frieda te-
gen de brug geleund toe bij de vernietiging van hun beetje 
bezit, en de assistenten, die blijkbaar helemaal niet op het 
idee kwamen om zich aan te kleden, keken tot groot ple-
zier van de kinderen beneden tussen de dekens door. Het 
ergste vond Frieda natuurlijk het verlies van de koffiepot 
en pas toen K. haar om haar te troosten verzekerde dat hij 
straks naar de burgemeester zou gaan om een nieuwe te 
vragen en te krijgen, was ze in staat om alleen in haar 
hemd en onderrok het afgeschoten gedeelte uit te gaan om 
tenminste de deken te halen en tegen verdere vervuiling 
te beschermen. Dat lukte ook, al hamerde de onderwijze-
res om haar af te schrikken voortdurend zenuwslopend 
met de liniaal op tafel. Toen K. en Frieda zich aangekleed 
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hadden, moesten ze de assistenten, die versuft leken door 
de gebeurtenissen, niet alleen met commando’s en porren 
tot aankleden dwingen, maar voor een deel ook zelf aan-
kleden. Toen ze allemaal klaar waren, deelde K. de vol-
gende taken uit: de assistenten moesten hout halen en de 
kachel aansteken, maar eerst in het andere schoollokaal, 
waaruit nog grote gevaren dreigden, want daar was de 
onderwijzer waarschijnlijk al, Frieda moest de vloer 
schoonmaken en K. zou water halen en de boel verder in 
orde brengen; het ontbijt konden ze voorlopig wel verge-
ten. Maar om in het algemeen de stemming van de onder-
wijzeres te peilen, zou K. als eerste naar buiten gaan en de 
anderen moesten pas komen, wanneer hij riep, hij regelde 
het zo, omdat hij aan de ene kant de situatie niet door 
stommiteiten van de assistenten wilde laten verergeren en 
aan de andere kant, omdat hij Frieda zoveel mogelijk wil-
de ontzien, want zij was eerzuchtig en hij niet, zij dacht al-
leen aan de kleine narigheid van het moment, maar hij aan 
Barnabas en de toekomst. Frieda deed precies wat hij 
vroeg en hield hem steeds in het oog. Nauwelijks was hij 
naar voren gestapt, of de onderwijzeres vroeg onder luid 
gelach van de kinderen, dat maar niet ophield: ‘En, uitge-
slapen?’ En toen K. niet reageerde, omdat het immers geen 
echte vraag was, maar recht naar de wasbak ging, vroeg 
de onderwijzeres: ‘Wat hebt u eigenlijk met mijn Mieze 
gedaan?’ Er lag een grote, oude, vlezige kat sloom op de 
tafel uitgestrekt en de onderwijzeres onderzocht haar 
blijkbaar lichtgewonde poot. Frieda had dus toch gelijk 
gehad, die kat was wel niet op haar gesprongen, want 
springen kon ze vast niet meer, maar over haar heen ge-
kropen, ze was geschrokken door de aanwezigheid van 
mensen in het anders lege gebouw, had zich haastig ver-
stopt en zich bij die voor haar ongewone haast gebles-
seerd. K. probeerde het de onderwijzeres rustig uit te leg-
gen, maar die ving alleen het resultaat op en zei: ‘Nou, jul-
lie hebben haar verwond, zo zijn jullie hier binnengeko-
men. Moet je kijken!’ en ze riep K. naar de tafel, liet hem 



 135 

de poot zien en voor hij er erg in had, had ze hem met de 
nagels een striem over de rug van zijn hand gegeven; de 
nagels waren wel bot, maar de onderwijzeres had, zonder 
deze keer rekening met de kat te houden, er zo hard op 
gedrukt dat het toch bloedige striemen werden. ‘En nu 
aan uw werk!’ zei ze ongeduldig en boog zich weer over 
de kat. Frieda, die met de assistenten achter de brug had 
toegekeken, gaf bij het zien van het bloed een schreeuw. 
K. liet zijn hand aan de kinderen zien en zei: ‘Kijk, dat 
heeft een gemene, sluwe kat gedaan.’ Hij zei het natuurlijk 
niet om de kinderen, van wie het geschreeuw en gelach al 
een eigen leven was gaan leiden, waardoor het geen ver-
dere aanleiding nodig had en geen woord er vat op kreeg. 
Maar toen ook de onderwijzeres op de belediging alleen 
reageerde met een korte blik opzij en verder bezig bleef 
met de kat, en de eerste woede dus gekoeld leek door de 
bloedige bestraffing, riep K. Frieda en de assistenten en 
het werk begon.  
 Toen K. de emmer vuil water naar buiten had gedra-
gen, schoon water had gebracht en nu het schoollokaal be-
gon te vegen, stapte er een jongen van een jaar of twaalf 
uit een bank, tikte K.’s hand aan en zei iets wat in al het la-
waai volkomen onverstaanbaar was. Plotseling hield het 
lawaai op. K. draaide zich om. Wat hij de hele morgen ge-
vreesd had, was gebeurd. In de deuropening stond de on-
derwijzer en met elke hand had hij, de kleine man, een 
van de assistenten bij zijn kraag. Hij had hen waarschijn-
lijk gepakt bij het hout halen, want met een machtige stem 
en een pauze na elk woord riep hij: ‘Wie had het lef om de 
houtschuur open te breken? Waar is die kerel, dat ik hem 
in elkaar kan trappen?’ Daarop stond Frieda op van de 
vloer, die ze aan de voeten van de onderwijzeres probeer-
de schoon te krijgen, ze keek naar K., als om kracht op te 
doen en zei met iets van de oude superioriteit in haar blik 
en houding: ‘Dat heb ik gedaan, meester. Ik kon niet an-
ders. Als de lokalen ’s morgens warm moeten zijn, dan 
moeten we de schuur openmaken, ’s nachts de sleutel bij u 
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halen durfde ik niet, mijn verloofde was in de Herrenhof, 
het kon zijn dat hij daar ’s nachts bleef, dus moest ik in 
mijn eentje een beslissing nemen. Als dat verkeerd was, 
vergeeft u me dan mijn onervarenheid, ik ben door mijn 
verloofde al genoeg uitgescholden, toen hij zag wat er ge-
beurd was. Hij verbood me zelfs om de kachel ’s morgens 
te stoken, omdat hij dacht dat u door het op slot doen van 
de schuur had laten zien dat u geen verwarming wilde 
vóór u zelf kwam. Het is dus zijn schuld dat de kachel niet 
gestookt is, maar mijn schuld dat de schuur opengebroken 
is.’ ‘Wie heeft de deur opengebroken?’ vroeg de onderwij-
zer aan de assistenten, die nog steeds vergeefs probeerden 
los te komen uit zijn greep. ‘Meneer,’ zeiden ze allebei en 
wezen om twijfel uit te sluiten naar K.. Frieda lachte en 
die lach leek nog meer bewijs dan haar woorden, daarna 
begon ze de dweil waarmee ze de vloer gedaan had in de 
emmer uit te wringen, alsof het incident met haar verkla-
ring gesloten was met de verklaring van de assistenten 
maar als grap achteraf, en pas toen ze weer geknield zat 
om verder te werken zei ze: ‘Onze assistenten zijn kin-
deren, die ondanks hun leeftijd in deze schoolbanken 
thuishoren. Ik heb namelijk tegen de avond de deur met 
de bijl in mijn eentje opengehakt, het ging heel makkelijk 
en de assistenten had ik niet nodig, die hadden alleen 
maar gestoord. Maar toen ’s nachts mijn verloofde kwam 
en naar buiten ging om de schade te bekijken en zo moge-
lijk te repareren, liepen de assistenten mee, waarschijnlijk 
omdat ze bang waren om hier alleen te bljiven, ze zagen 
mijn verloofde aan de opengetrokken deur werken en 
daarom zeggen ze nu – nou ja, het zijn kinderen.’ De assis-
tenten schudden tijdens Frieda’s verklaring wel de hele 
tijd hun hoofd, bleven naar K. wijzen en trokken zwijgend 
gezichten om Frieda op andere gedachten te brengen, 
maar toen dat niet lukte, schikten ze zich eindelijk, vatten 
Frieda’s woorden op als bevel en gaven op een nieuwe 
vraag van de onderwijzer geen antwoord meer. ‘Zo,’ zei 
de onderwijzer, ‘jullie hebben dus gelogen? Of de 
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conciërge op zijn minst lichtzinnig beschuldigd?’ Ze zwe-
gen nog steeds, maar hun beven en hun angstige blikken 
leken op schuldbewustzijn te wijzen. ‘Dan geef ik jullie 
meteen een pak slaag,’ zei de onderwijzer en stuurde een 
kind naar het andere lokaal om het Spaanse riet te halen. 
Toen hij het riet hief, riep Frieda: ‘De assistenten zeiden de 
waarheid!’ Ze gooide wanhopig de dweil in de emmer, 
zodat het water hoog opspatte en rende achter de brug om 
zich te verstoppen. ‘Een zootje leugenaars!’ zei de onder-
wijzeres, die net klaar was met het verbinden van de poot 
en het dier op haar schoot nam, waarvoor het bijna te 
breed was.  
 ‘Dan blijft dus de conciërge over,’ zei de onderwijzer, 
hij duwde de assistenten weg en richtte zich tot K., die de 
hele tijd geleund op zijn bezem had staan luisteren: ‘Deze 
conciërge, die uit lafheid rustig toegeeft dat anderen vals 
beschuldigd worden van zijn eigen gemene streken.’ 
‘Nou,’ zei K., die wel merkte dat Frieda’s tussenkomst de 
eerste woedeuitbarsting van de onderwijzer toch had af-
gezwakt, ‘als de assistenten een beetje slaag hadden gekre-
gen, had ik dat niet erg gevonden, nadat ze tien keer zijn 
ontzien, mogen ze wel één keer onschuldig boeten. Maar 
anders zou ik het ook fijn vinden om een directe botsing 
tussen u, meester, en mij te vermijden, en misschien vindt 
u dat zelfs ook prettig. Maar nu Frieda de assistenten voor 
mij heeft opgeofferd –‘ hier pauzeerde K. en in de stilte 
achter de deken hoorden ze Frieda snikken – ‘moet de 
zaak nu natuurlijk in het reine gebracht worden.’ ‘Onge-
hoord!’ zei de onderwijzeres. ‘Ik ben het volkomen met u 
eens, juffrouw Gisa,’ zei de onderwijzer, ‘u, conciërge, 
bent na dit schandelijke vergrijp natuurlijk op staande 
voet ontslagen, over de straf die nog volgt, denk ik nog na, 
maar maak direct dat u met al uw spullen wegkomt uit dit 
gebouw. Het zal voor ons een hele opluchting zijn en de 
lessen kunnen eindelijk beginnen. Dus gauw een beetje!’ 
‘Ik ga hier niet weg,’ zei K., ‘u bent mijn meerdere, maar 
niet degene die me de baan gegeven heeft, dat is de burge-
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meester, en alleen zijn ontslag accepteer ik. Maar hij heeft 
me de baan vast niet gegeven om hier met mijn mensen 
dood te vriezen, maar – zoals u zelf al zei – om onbezon-
nen wanhoopsdaden van mijn kant te voorkomen. Mij nu 
opeens ontslaan zou dus tegen zijn bedoelingen ingaan; 
zolang ik uit zijn mond niet het tegendeel hoor, geloof ik 
het niet. Het is waarschijnlijk ook voor u een groot voor-
deel, als ik geen gehoor geef aan uw lichtzinnige ontslag.’ 
‘U gehoorzaamt dus niet?’ vroeg de onderwijzer. K. 
schudde zijn hoofd. ‘Denk even goed na,’ zei de onderwij-
zer, ‘u doet soms domme dingen, denk bijvoorbeeld aan 
gistermiddag, toen u niet verhoord wilde worden.’ ‘Waar-
om begint u daar nu over?’ vroeg K.. ‘Omdat ik daar zin 
in heb,’ zei de onderwijzer, ‘en nou voor het laatst: eruit!’ 
Maar toen ook dat geen succes had, ging de onderwijzer 
naar de tafel en overlegde zachtjes met de onderwijzeres; 
die zei iets over de politie, maar dat vond de onderwijzer 
geen goed idee, ten slotte werden ze het eens, de onder-
wijzer vroeg de kinderen om naar zijn klas te gaan, waar 
ze les zouden krijgen samen met de andere kinderen; met 
die afwisseling waren ze allemaal blij, meteen was het lo-
kaal onder gelach en geschreeuw leeg en de onderwijzer 
en de onderwijzeres volgden als laatsten. De onderwijze-
res droeg het klassenboek en daarop in haar volle omvang 
de volkomen onverschillige kat. De onderwijzer had de 
kat graag hier gelaten, maar daar wilde de onderwijzeres 
niets van weten, verwijzend naar K.’s wreedheid, en zo 
zadelde K. de onderwijzer tot ieders ergernis ook nog op 
met de kat. Dat beïnvloedde waarschijnlijk ook de laatste 
woorden die de onderwijzer in de deuropening tot K. 
richtte: ‘De juf verlaat dit lokaal met de kinderen noodge-
dwongen, omdat u hardnekkig weigert gehoor te geven 
aan mijn ontslag en omdat niemand van haar, een jong 
meisje, kan verlangen dat ze lesgeeft midden in dat sme-
rige huishouden van u. U blijft dus alleen en u maakt het 
zich maar gemakkelijk, niet gestoord door de weerzin van 
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fatsoenlijke toeschouwers. Maar lang zal dat niet duren, 
daar sta ik voor in.’ En daarmee sloeg hij de deur dicht.  
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12 
De assistenten 

 
Nauwelijks was iedereen weg of K. zei tegen de assisten-
ten: ‘Naar buiten!’ Verbluft door dat onverwachte bevel 
gehoorzaamden ze, maar toen K. de deur achter hen op 
slot deed, wilden ze weer terug en bleven buiten staan 
jammeren en op de deur kloppen. ‘Jullie zijn ontslagen!’ 
riep K., ‘ik neem jullie nooit meer in dienst!’ Dat lieten ze 
zich natuurlijk niet welgevallen en ze bonkten met handen 
en voeten op de deur. ‘Terug naar u, meneer!’ riepen ze, 
alsof K. de oever was, terwijl zij op het punt stonden in de 
rivier te verdrinken. Maar K. had geen medelijden, onge-
duldig wachtte hij tot het onverdraaglijke lawaai de on-
derwijzer zou dwingen om in te grijpen. Dat gebeurde al 
gauw. ‘Laat die vervloekte assistenten binnen!’ schreeuw-
de hij. ‘Ik heb ze ontslagen!’ schreeuwde K. terug; het on-
gewilde neveneffect was dat de onderwijzer zag hoe het 
ging, als iemand sterk genoeg was om niet alleen anderen 
te ontslaan, maar de daad ook bij het woord te voegen. De 
onderwijzer probeerde de assistenten nu op een prettige 
manier te kalmeren, ze moesten hier maar rustig wachten, 
want K. zou hen uiteindelijk toch weer binnen moeten la-
ten. Daarna ging hij weg. En het was nu misschien stil ge-
bleven, als K. niet weer was gaan roepen dat ze nu defini-
tief ontslagen waren en geen enkele hoop hoefden te heb-
ben om weer aangenomen te worden. Daarop begonnen 
ze weer net zoveel lawaai te maken als eerst. Weer kwam 
de onderwijzer, maar nu onderhandelde hij niet meer met 
hen, maar joeg hen het gebouw uit, blijkbaar met het ge-
vreesde Spaanse riet.  
 Al gauw verschenen ze voor de ramen van het gymnas-
tieklokaal, klopten op de ruiten en schreeuwden, maar de 
woorden waren niet meer te verstaan. Toch bleven ze daar 
ook niet lang, in de diepe sneeuw konden ze niet rond-
springen, zoals hun onrust eiste. Daarom renden ze naar 
het hek rond de schooltuin, sprongen op de stenen funde-
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ring, waar ze, maar dan wel van ver, ook beter het lokaal 
in konden kijken, ze liepen daar, zich vasthoudend aan 
het hek, heen en weer, bleven dan weer staan en staken 
hun gevouwen handen smekend naar K. uit. Daar gingen 
ze lang mee door, zonder in te zien hoe vergeefs hun 
moeite was; ze leken wel blind en hielden ook niet op, 
toen K. de gordijnen dichtdeed om hen niet te hoeven 
zien.  
 In het nu schemerige lokaal liep K. naar de brug om te 
kijken hoe het met Frieda ging. Onder zijn blik stond ze 
op, deed haar haar goed, droogde haar gezicht en begon 
zwijgend koffie te zetten. Hoewel ze van alles op de hoog-
te was, zei K. toch duidelijk dat hij de assistenten ontsla-
gen had. Ze knikte alleen maar. K. zat in een schoolbank 
en keek naar haar vermoeide bewegingen. Het was altijd 
de frisheid en vastberadenheid geweest die haar nietige li-
chaampje mooi had gemaakt, maar nu was die schoonheid 
verdwenen. Een paar dagen samenleven met K. waren ge-
noeg geweest om dat te bereiken. Het werk in de gelagka-
mer was niet makkelijk geweest, maar lag haar waar-
schijnlijk meer. Of was de verwijdering van Klamm de ei-
genlijke oorzaak van haar verval? Klamms nabijheid had 
haar zo ontzettend aantrekkelijk gemaakt, in die aantrek-
kelijkheid had K. haar naar zich toe getrokken en nu ver-
welkte ze in zijn armen.  
 ‘Frieda,’ zei K.. Ze legde meteen de koffiemolen weg en 
kwam naar K. in de bank. ‘Ben je boos?’ vroeg ze. ‘Nee,’ 
zei K., ‘ik denk dat je niet anders kunt. Je was tevreden, 
toen je in de Herrenhof woonde. Ik had je daar moeten la-
ten.’ ‘Ja,’ zei Frieda, terwijl ze treurig voor zich uitkeek, ‘je 
had me daar moeten laten. Ik ben het niet waard om met 
jou samen te leven. Als je van mij af bent, bereik je mis-
schien wel alles wat je wilt. Omdat je rekening met mij 
wilt houden, onderwerp je je aan de tirannie-ke onderwij-
zer, neem je dit rotbaantje over en doe je veel moeite voor 
een gesprek met Klamm. Allemaal voor mij, maar je krijgt 
er van mij weinig voor terug.’ ‘Nee,’ zei K. en hij sloeg 
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troostend zijn arm om haar heen, ‘dat zijn allemaal klei-
nigheden waar ik geen last van heb en naar Klamm wil ik 
niet alleen om jou. En wat je allemaal voor me gedaan 
hebt! Voor ik jou kende, raakte ik hier helemaal de weg 
kwijt. Bij niemand mocht ik binnenkomen en als ik me op-
drong, maakten ze dat ze wegkwamen. En als ik bij ie-
mand rust had kunnen vinden, dan waren het mensen 
waarvoor ik weer vluchtte, bijvoorbeeld de mensen van 
Barnabas –‘ ‘Daar vlucht je voor? Ja toch? Liefste!’ riep 
Frieda, die hem levendig onderbrak en vervolgens na een 
aarzelend ‘Ja’ weer terugviel in haar vermoeidheid. Maar 
ook K. had niet meer de vastberadenheid om uit te leggen 
hoe de band met Frieda voor hem alles ten goede had ge-
keerd. Langzaam haalde hij zijn arm weer weg en ze ble-
ven een tijdje zwijgend zitten, tot Frieda zei, alsof K.’s arm 
haar warmte had gegeven die ze nu niet meer kon missen: 
‘Ik houd het leven hier niet uit. Als je me wilt houden, 
moeten we emigreren, ergens heen, naar Zuid-Frankrijk, 
naar Spanje.’ ‘Emigreren kan ik niet,’ zei K., ‘ik ben hier 
gekomen om te blijven. Ik blijf hier.’ En met een tegenstrij-
digheid die hij niet eens probeerde uit te leggen, voegde 
hij er als in een monoloog aan toe: ‘Wat had me anders 
naar dit lege land kunnen lokken dan het verlangen om 
hier te blijven?’ Daarna zei hij: ‘Maar jij wilt hier ook blij-
ven, want het is jouw land. Je mist alleen Klamm en dat 
brengt je op wanhopige gedachten.’ ‘Mis ik Klamm?’ zei 
Frieda, ‘van Klamm is hier meer dan genoeg, te veel 
Klamm; om hem te ontlopen, wil ik weg. Ik mis Klamm 
niet, maar jou. Om jou wil ik weg; omdat ik van jou niet 
genoeg kan krijgen, hier waar ze allemaal aan me trekken. 
Ik zou mijn mooie uiterlijk opgeven en mijn gezondheid, 
als ik maar in vrede met jou kon leven.’ K. hoorde daarin 
maar één ding. ‘Klamm heeft nog steeds contact met je?’ 
vroeg hij meteen, ‘hij roept je?’ ‘Van Klamm weet ik niks,’ 
zei Frieda, ‘ik heb het nu over anderen, bijvoorbeeld over 
de assistenten.’ ‘Ah, de assistenten,’ zei K. verrast, ‘achter-
volgen die je?’ ‘Heb je dat dan niet gemerkt?’ vroeg 
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Frieda. ‘Nee,’ zei K. en hij probeerde zich vergeefs details 
te herinneren, ‘het zijn wel opdringerige en wellustige jon-
gens, maar dat ze bij jou in de buurt durfden te komen, 
heb ik niet gemerkt.’ ‘Nee?’ zei Frieda, ‘je hebt niet ge-
merkt dat ze niet weg te slaan waren uit onze kamer in de 
Brückenhof, dat ze jaloers naar onze relatie keken, dat er 
één laatst op mijn plaats op de strozak ging liggen, dat ze 
nu tegen je getuigden om je weg te krijgen en te beschadi-
gen en met mij alleen te zijn. Heb je dat allemaal niet ge-
merkt?’ K. keek Frieda aan zonder te reageren. Die aan-
klachten tegen de assistenten klopten wel, maar er was 
ook een veel onschuldiger verklaring door het hele lach-
wekkende, kinderlijke, onrustige en onbeheerste karakter 
van de twee. En sprak tegen die beschuldiging ook niet 
dat ze toch altijd geprobeerd hadden overal met K. mee te 
gaan en niet bij Frieda achter te blijven? K. zei iets in die 
richting. ‘Huichelarij,’ zei Frieda. ‘Dat heb je niet door-
zien? Waarom heb je ze dan weggejaagd, als dat de rede-
nen niet waren?’ En ze ging naar het raam, trok het gor-
dijn een beetje opzij, keek naar buiten en riep K. bij zich. 
Nog steeds stonden de assistenten buiten tegen het hek; 
hoe zichtbaar moe ze ook waren, ze verzamelden van tijd 
tot tijd toch nog al hun krachten en staken hun armen 
smekend uit naar de school. Om zich niet de hele tijd vast 
te hoeven houden, had één zijn jasje van achteren op een 
punt van het hek geprikt.  
 ‘Arme jongens! Arme jongens!’ zei Frieda. ‘Waarom ik 
ze weggejaagd heb?’ vroeg K.. ‘De directe aanleiding was 
jij.’ ‘Ik?’ vroeg Frieda, zonder haar blik van buiten af te 
houden. ‘Dat je de assistenten al te vriendelijk behandelt,’ 
zei K., ‘dat je ze hun hebbelijkheden vergeeft, om ze lacht, 
over hun haar strijkt, voortdurend medelijden met ze 
hebt, “Arme jongens, arme jongens” zeg je weer, en uitein-
delijk het laatste voorval, toen ik voor jou geen te hoge 
prijs was om de assistenten vrij te kopen van het slaag.’ 
‘Dat is het,’ zei Frieda, ‘daar heb ik het toch over, dat is 
wat me ongelukkig maakt, wat me van je afhoudt, terwijl 
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ik me toch geen groter geluk kan voorstellen dan bij jou 
zijn, de hele tijd, zonder onderbreking, eindeloos, terwijl 
ik er toch van droom dat er hier op aarde geen rustige 
plek voor onze liefde is, in het dorp niet en elders niet en 
waarom ik me een graf voorstel, diep en nauw, daar om-
helzen we elkaar als met tangen, ik stop mijn gezicht weg 
bij jou en jij bij mij en niemand zal ons ooit meer zien. 
Maar hier – moet je de assistenten zien! Als ze hun handen 
vouwen, doen ze dat niet voor jou, maar voor mij.’ ‘En 
niet ik kijk ze aan,’ zei K., ‘maar jij.’ ‘Ja, ik,’ zei Frieda bijna 
boos, ‘daar heb ik het toch de hele tijd over? Wat zou het 
me anders kunnen schelen dat de assistenten achter me 
aan zitten, al zijn ze misschien afgezanten van Klamm –‘ 
‘Afgezanten van Klamm?’ zei K., die die betiteling wel 
meteen voor de hand liggend vond, maar ook heel verras-
send. ‘Ja, afgezanten van Klamm,’ zei Frieda, ‘als ze dat 
zijn, dan zijn het tegelijk toch ook onnozele jongens, die bij 
hun opvoeding nog slaag nodig hebben. Wat een lelijke, 
zwarte jongens zijn het en wat afschuwelijk is de tegen-
stelling tussen hun gezichten, die op volwassenen en bijna 
op die van studenten lijken, en hun dwaze, kinderachtige 
gedrag. Denk je dat ik dat niet zie? Ik schaam me immers 
voor ze. Maar dat is het juist: ik vind ze niet afstotelijk, 
maar ik schaam me voor ze. Ik moet de hele tijd naar ze 
kijken. In plaats van me aan ze te ergeren, moet ik lachen. 
In plaats van ze te slaan, moet ik over hun haar strijken. 
En als ik ’s nachts naast je lig, kan ik niet slapen en moet 
over je heen kijken hoe de een stevig in zijn deken gerold 
ligt te slapen en de ander voor de open klep knielt en de 
kachel opstookt en ik moet zorgen dat ik je niet wakker 
maak. En ik schrik niet van de kat – ach, ik weet hoe kat-
ten zijn en ik ken ook het onrustige en telkens gestoorde 
dommelen in de gelagkamer – ik schrik niet van de kat, ik 
schrik van mezelf. En ik heb dat monster van een kat niet 
nodig, ik krimp bij het minste geluid in elkaar. De ene 
keer ben ik bang dat je wakker wordt en dat alles afgelo-
pen is en de andere keer spring ik op en steek de kaars 
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aan, dat je gauw wakker wordt en me beschermen kunt.’ 
‘Daar wist ik allemaal niks van,’ zei K., ‘ik heb ze alleen 
weggejaagd, omdat ik zoiets vermoedde, maar nu zijn ze 
weg en nu is misschien alles goed.’ ‘Ja, eindelijk zijn ze 
weg,’ zei Frieda, maar haar gezicht had een pijnlijke en 
geen blije uitdrukking, ‘alleen weten we niet wie ze zijn. 
Afgezanten van Klamm, in gedachten noem ik ze zo voor 
de grap, maar misschien zijn ze dat echt. Hun ogen, die 
onnozele en toch fonkelende ogen, doen me op de een of 
andere manier denken aan de ogen van Klamm, ja, dat is 
het, Klamms blik, die soms uit hun ogen door me heen 
flitst. En daarom klopt het niet als ik zeg dat ik me voor ze 
schaam. Ik wou alleen dat het zo was. Ik weet wel dat het-
zelfde gedrag ergens anders en bij andere mensen dom en 
aanstootgevend zou zijn, maar bij hen is het dat niet, ik 
kijk met respect en bewondering naar hun stommiteiten. 
Maar als het Klamms afgezanten zijn, wie bevrijdt ons dan 
van ze en is het wel goed om van ze bevrijd te worden? 
Zou je ze dan niet gauw binnen moeten halen en blij zijn 
als ze nog kwamen?’ ‘Wil je dat ik ze weer binnenlaat?’ 
vroeg K.. ‘Nee, nee,’ zei Frieda, ‘dat is het laatste wat ik 
wil. Hun aanblik, als ze nu binnen zouden stormen, hun 
blijdschap om mij weer te zien, hun kinderlijke gehuppel 
en hun mannelijke armuitsteken, dat kan ik misschien niet 
eens allemaal meer verdragen. Maar als ik dan weer be-
denk dat jij, als je voet bij stuk houdt, daarmee zelf 
Klamms toegang tot jou weigert, wil ik je met alle midde-
len beschermen tegen de gevolgen daarvan. Dan wil ik dat 
je ze binnenlaat. Dan maar gauw naar binnen. Let maar 
niet op mij, ik ben niet belangrijk. Ik zal me verdedigen 
zolang ik kan, maar als ik moet verliezen, dan verlies ik, 
alleen wel in het besef dat het ook voor jou gebeurd is.’ ‘Je 
sterkt me alleen maar in mijn oordeel over de assistenten,’ 
zei K., ‘als het aan mij ligt, komen ze nooit binnen. Dat ik 
ze eruitgezet heb, bewijst toch dat je ze in sommige geval-
len aankunt en verder dat ze niks wezenlijks met Klamm 
te maken hebben. Pas gisteravond kreeg ik een brief van 



 146 

Klamm waaruit blijkt dat Klamm over de assistenten vol-
komen verkeerd geïnformeerd is, waaruit je weer moet 
concluderen dat ze hem volkomen onverschillig laten, 
want als dat niet zo was, had hij toch zeker nauwkeurige 
informatie over ze kunnen krijgen. Maar dat jij Klamm in 
ze ziet, bewijst niks, want jammer genoeg ben je nog 
steeds beïnvloed door de waardin en je ziet Klamm over-
al. Nog steeds ben je Klamms minnares en nog lang niet 
mijn vrouw. Soms word ik daar heel somber van, dan is 
het of ik alles kwijt ben, dan heb ik het gevoel of ik net in 
het dorp gekomen ben, alleen niet vol hoop, zoals toen in 
werkelijkheid, maar met het besef dat ik alleen maar te-
leurstellingen te verwachten heb en dat ik de beker tot de 
bodem leeg zal moeten drinken.’ ‘Maar dat gebeurt niet 
vaak,’ voegde K. er glimlachend aan toe, toen hij Frieda 
onder zijn woorden ineen zag krimpen, ‘en het bewijst ei-
genlijk iets goeds, namelijk wat jij voor me betekent. En 
als je me nu vraagt om tussen jou en de assistenten te kie-
zen, dan hebben de assistenten al verloren. Het idee: kie-
zen tussen jou en de assistenten! Maar nu wil ik voorgoed 
van ze af. Wie weet trouwens of de zwakte die ons allebei 
overvalt niet komt doordat we nog steeds niet ontbeten 
hebben?’ ‘Misschien,’ zei Frieda met een vermoeide glim-
lach en ze ging aan het werk. Ook K. pakte de bezem 
weer.  
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13 
Hans 

 
Na een tijdje werd er zachtjes geklopt. ‘Barnabas!’ riep K., 
gooide de bezem neer en was in een paar sprongen bij de 
deur. Meer geschrokken door de naam dan door al het an-
dere keek Frieda hem aan. Met zijn onzekere handen 
kreeg K. het oude slot niet meteen open. ‘Ik doe al open,’ 
herhaalde hij telkens, in plaats van te vragen wie er eigen-
lijk klopte. En daarna moest hij toezien hoe door de ver 
opengerukte deur niet Barnabas binnenkwam, maar de 
kleine jongen die K. al eerder een keer had willen aanspre-
ken. Maar K. had geen zin om zich hem te herinneren. 
‘Wat wil je hier?’ zei hij, ‘de lessen zijn hiernaast.’ ‘Daar 
kom ik vandaan,’ zei de jongen en hij keek met zijn grote, 
bruine ogen rustig op naar K. en bleef rechtop staan met 
zijn armen langs zijn lichaam. ‘Wat wil je dan? Schiet op!’ 
zei K. en hij boog een beetje voorover, want de jongen 
praatte zacht. ‘Kan ik u helpen?’ vroeg de jongen. ‘Hij wil 
ons helpen,’ zei K. tegen Frieda en daarna tegen de jon-
gen: ‘Hoe heet je eigenlijk?’ ‘Hans Brunswick,’ zei de jon-
gen, ‘ik zit in de vierde klas en ben de zoon van Otto 
Brunswick, de meester-schoenmaker in de Madeleinegas-
se.’ ‘Kijk eens aan, Brunswick heet je,’ zei K. en hij was nu 
vriendelijker. Hans bleek door de bloedige striemen die de 
onderwijzeres in K.’s hand had gekrabd zo opgewonden 
te zijn geworden dat hij toen besloten had K. te helpen. Ei-
genmachtig was hij nu als een deserteur weggeslopen uit 
het lokaal naast K. met het risico dat hij een zware straf 
zou krijgen. Het waren misschien vooral dat soort jon-
gensachtige ideeën die hem beheersten. Daarbij paste ook 
de ernst die uit alles bleek wat hij deed. Alleen in het be-
gin had hij last van verlegenheid, maar al gauw was hij 
aan K. en Frieda gewend en toen hij warme, goede koffie 
te drinken had gekregen, was hij levendig en vertrouwe-
lijk geworden en zijn vragen waren ijverig en indringend, 
alsof hij zo gauw mogelijk het belangrijkste wilde horen 



 148 

om dan zelfstandig besluiten voor K. en Frieda te kunnen 
nemen. Er zat ook iets gebiedends in zijn karakter, maar 
dat was zo vermengd met kinderlijke onschuld, dat je je 
graag half oprecht en half voor de grap aan hem onder-
wierp. In elk geval trok hij alle aandacht, al het werk was 
opgehouden en het ontbijt werd erg vertraagd. Ook al zat 
hij in de schoolbank, K. boven op de onderwijzerstafel en 
Frieda op een stoel daarnaast, het zag eruit of Hans de on-
derwijzer was, alsof hij de antwoorden keurde en beoor-
deelde en een flauwe glimlach om zijn zachte mond leek 
erop te duiden dat hij wel wist dat het spel was, maar des 
te serieuzer was hij er verder met zijn aandacht bij en mis-
schien was het ook niet eens een glimlach, maar het geluk 
van de jeugd dat rond zijn lippen speelde. Pas opvallend 
laat gaf hij toe dat hij K. al kende, sinds die een keer bij La-
semann binnen was geweest. Daar was K. blij om. ‘Zat jij 
toen aan de voeten van die vrouw te spelen?’ vroeg K.. 
‘Ja,’ zei Hans, ‘dat was mijn moeder.’ En nu moest hij over 
zijn moeder vertellen, alleen deed hij dat maar aarzelend 
en pas nadat het een paar keer gevraagd was; nu bleek 
toch dat hij een kleine jongen was, waaruit vooral bij zijn 
vragen, misschien uit een voorgevoel over de toekomst en 
misschien ook door de zinsbegoocheling van de onrustig-
gespannen toehoorder soms wel bijna een energieke, ver-
standige en vooruitziende man leek te spreken, maar die 
dan meteen weer zonder overgang een schooljongen was, 
die veel vragen helemaal niet en andere verkeerd begreep, 
die uit kinderlijk onbegrip te zacht praatte, al was hem 
vaak op die fout gewezen en die uiteindelijk als uit kop-
pigheid op veel dringende vragen zijn mond hield, en dat 
zonder enige verlegenheid, wat een volwassene nooit zou 
kunnen. Het was eigenlijk alsof hij vond dat hij alleen de 
vragen mocht stellen, terwijl de vragen van de anderen te-
gen een of ander voorschrift ingingen en tijdverspilling 
waren. Hij kon dan lang stilzitten, rechtop, met gebogen 
hoofd en een pruilende onderlip. Frieda vond dat zo leuk, 
dat ze veel vragen stelde waarop ze hoopte dat hij zo zou 
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reageren door te zwijgen. Dat lukte soms ook, maar het er-
gerde K.. Alles bij elkaar kwamen ze weinig te weten: zijn 
moeder was een beetje ziekelijk, maar wat voor ziekte het 
was, bleef onduidelijk, het kind dat mevrouw Brunswick 
op schoot had gehad was Hans’ zuster en heette Frieda 
(de overeenkomst met de naam van de vrouw die de vra-
gen stelde, vond Hans vervelend), ze woonden allemaal in 
het dorp, maar niet bij Lasemann, ze waren daar alleen op 
bezoek geweest om in bad te gaan, omdat Lasemann de 
grote kuip had waarin de kleine kinderen, waar Hans niet 
toe behoorde, zo fijn konden baden en spelen; over zijn 
vader sprak Hans eerbiedig of angstig, maar alleen wan-
neer het niet tegelijk over zijn moeder ging, zijn vader had 
blijkbaar minder waarde dan zijn moeder, maar verder 
bleven alle vragen over het familieleven onbeantwoord, 
hoe ze dat ook probeerden te benaderen, over het werk 
van zijn vader hoorden ze dat hij de grootste schoenmaker 
van het dorp was, niemand was zo goed als hij, zoals ook 
op heel andere vragen vaak herhaald werd, hij gaf zelfs de 
andere schoenmakers werk, bijvoorbeeld ook de vader 
van Barnabas, en in dat laatste geval deed Brunswick dat 
waarschijnlijk alleen uit bijzonder medelijden, daarop 
wees tenminste Hans’ trotse hoofdbeweging, die voor 
Frieda aanleiding was om van het podium te springen en 
hem een kus te geven. De vraag of hij al eens in het slot 
geweest was, beantwoordde hij pas na veel herhalingen en 
wel met ‘Nee’ en dezelfde vraag met betrekking tot zijn 
moeder beantwoordde hij helemaal niet. Ten slotte werd 
K. moe, ook volgens hem hadden de vragen geen zin, 
daarin gaf hij de jongen gelijk, ook had het iets vernede-
rends om langs de omweg via het onschuldige kind achter 
familiegeheimen te willen komen, en dubbel vernederend 
was trouwens dat ze hier ook niets te weten kwamen. En 
toen K. de jongen ten slotte vroeg waarbij hij dan wilde 
helpen, was hij niet meer verbaasd om te horen dat Hans 
hier alleen bij het werk wilde helpen om te zorgen dat de 
meester en de juf met K. niet meer zo’n ruzie maakten. K. 
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legde Hans uit dat die hulp niet nodig was, ruziemaken 
lag waarschijnlijk in de aard van de meester en ook als ze 
hun werk heel zorgvuldig deden, konden ze daar niets te-
gen doen, het werk zelf was niet zwaar en alleen door toe-
vallige omstandigheden had hij vandaag een achterstand, 
overigens had K. van dat ruziemaken niet zoveel last als 
een leerling, hij liet het van zich af glijden, het kon hem 
nauwelijks iets schelen en hij hoopte de onderwijzer ook 
heel gauw helemaal te kunnen ontlopen. Omdat het dus 
alleen om hulp tegen de onderwijzer ging, bedankte hij 
hartelijk en Hans kon weer terug, hopelijk zou hij nog 
geen straf krijgen. Ook al legde K. er geen nadruk op en 
maakte hij alleen onwillekeurig een toespeling dat het al-
leen de hulp tegen de onderwijzer was die hij niet nodig 
had, terwijl hij de vraag naar andere hulp openliet, merkte 
Hans het toch duidelijk en hij vroeg of K. misschien ande-
re hulp nodig had, hij zou heel graag helpen en als hij dat 
zelf niet kon, zou hij het zijn moeder vragen en dan lukte 
het zeker. Ook als zijn vader zorgen had, vroeg hij zijn 
moeder om hulp. Zijn moeder had ook al een keer naar K. 
gevraagd, ze ging zelf nauwelijks het huis uit, alleen bij 
wijze van uitzondering was ze toen bij Lasemann geweest, 
maar hij, Hans, ging er vaak heen om met de kinderen van 
Lasemann te spelen en toen had zijn moeder een keer ge-
vraagd of de landmeter daar misschien weer was geweest. 
Nu mocht je zijn moeder, die zo moe en zwak was, niet 
onnodig uithoren en daarom had hij alleen maar gezegd 
dat hij de landmeter daar niet gezien had en verder was er 
niet over gesproken, maar toen hij hem hier op school ge-
vonden had, moest hij hem aanspreken om het zijn moe-
der te kunnen vertellen. Want dat had zijn moeder het 
liefste, dat je zonder uitdrukkelijk bevel haar wensen ver-
vulde. Daarop zei K. na enig nadenken dat hij geen hulp 
nodig had, dat alles wat hij nodig had er was, maar dat 
het heel aardig van Hans was dat die wilde helpen en hij 
bedankte hem voor de goede bedoelingen; het was best 
mogelijk dat hij later iets nodig had en dan zou hij naar 



 151 

hem toe gaan, het adres had hij immers. Daarentegen kon 
hij, K., deze keer misschien een beetje helpen: hij vond het 
jammer dat Hans’ moeder ziek was en dat niemand hier 
blijkbaar begreep wat haar mankeerde; in zo’n verwaar-
loosd geval kon een op zichzelf onschuldige ziekte vaak 
veel erger worden. Nu had hij, K., wat medische kennis en 
nog belangrijker: ervaring met verpleging. Veel wat artsen 
niet lukte, was hem wel gelukt. Thuis hadden ze hem om 
zijn heelkunsten altijd “het bittere kruid” genoemd. In elk 
geval zou hij Hans’ moeder graag zien en spreken. Mis-
schien kon hij goede raad geven en alleen al voor Hans 
zou hij dat graag doen. Bij dat aanbod begonnen Hans’ 
ogen eerst te stralen en brachten K. in de verleiding om 
aan te dringen, maar het resultaat was onbevredigend, 
want Hans zei op verschillende vragen zonder veel treu-
righeid dat zijn moeder geen bezoek van vreemden mocht 
ontvangen, omdat ze erg ontzien moest worden; ook al 
had K. toen nauwelijks met haar gesproken, ze was nader-
hand een paar dagen in bed gebleven, wat wel vaker ge-
beurde. Maar zijn vader had zich toen erg geïrriteerd aan 
K. en zou nooit goedvinden dat K. bij zijn moeder kwam, 
hij had K. toen zelfs willen opzoeken om hem voor zijn ge-
drag te straffen en alleen zijn moeder had hem daarvan af-
gehouden. Maar vooral zijn moeder zelf wilde eigenlijk 
nooit met iemand praten en haar vraag naar K. was geen 
uitzondering op de regel, integendeel: juist toen hij ter 
sprake kwam, had ze de wens kunnen uiten om hem te 
zien, maar dat had ze niet gedaan en daarmee duidelijk 
gezegd wat ze wilde. Ze wilde wel dingen over K. horen, 
maar niet met hem praten. Overigens was het geen echte 
ziekte waaraan ze leed, ze wist heel goed wat de oorzaak 
van haar toestand was en soms zei ze ook iets in die rich-
ting: het was waarschijnlijk de lucht hier die ze niet kon 
verdragen, maar ze wilde hier ook weer niet weg, om zijn 
vader en de kinderen en het ging ook al beter dan vroeger. 
Dat was zo’n beetje wat K. te horen kreeg; Hans’ denk-
kracht werd zichtbaar groter, toen hij zijn moeder tegen K. 
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moest beschermen, tegen K., die hij juist had willen hel-
pen; voor het goede doel om K. bij zijn moeder weg te 
houden, ging hij vaak in tegen wat hij eerder gezegd had, 
bijvoorbeeld over de ziekte. Desondanks merkte K. nu ook 
dat de jongen hem nog steeds een goed hart toedroeg, al-
leen deed zijn moeder hem alle andere dingen vergeten; 
wie je ook tegen zijn moeder aanvoerde, je kreeg meteen 
ongelijk; nu was het K., maar het kon bijvoorbeeld ook 
zijn vader zijn. K. wilde dat laatste proberen en zei dat het 
vast heel verstandig van zijn vader was om zijn moeder zo 
tegen alle storingen te beschermen en als hij, K., dat maar 
had geweten, had hij zijn moeder zeker niet durven aan-
spreken en hij liet zich thuis nog achteraf excuseren. Daar-
entegen begreep hij niet helemaal waarom zijn vader, als 
de oorzaak van de kwaal zo duidelijk was, zoals Hans zei, 
niet wilde dat zijn moeder in gezondere lucht herstelde; 
eigenlijk hield hij haar tegen, want alleen om hem en de 
kinderen ging ze niet weg, maar de kinderen kon ze mee-
nemen, ze hoefde ook niet lang weg en ook niet zover; bo-
ven op de slotberg was de lucht heel anders. Voor de kos-
ten van zo’n uitstapje hoefde zijn vader niet bang te zijn, 
want hij was de grootste schoenmaker van het dorp en hij 
of zijn moeder hadden vast ook familieleden of kennissen 
in het slot die haar graag zouden ontvangen. Waarom liet 
hij haar niet gaan? Hij moest zo’n kwaal niet onderschat-
ten, K. had zijn moeder maar vluchtig gezien, maar juist 
om haar opvallende bleekheid en zwakte had hij haar aan-
gesproken en toen was hij al verbaasd dat zijn vader zijn 
zieke vrouw in de slechte lucht van de algemene bad- en 
wasruimte had gelaten en ook zijn harde praten niet ge-
matigd had. Zijn vader wist waarschijnlijk niet wat er aan 
de hand was en misschien ging het de laatste tijd beter, 
zo’n kwaal had een grillig verloop, maar als je er niets aan 
deed, kwam hij toch des te sterker terug en dan was er 
niets meer aan te doen. Als K. dan niet met zijn moeder 
kon praten, was het misschien toch goed, als hij zijn vader 
zou spreken om hem daarop te wijzen.  
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 Hans had gespannen geluisterd, het meeste verstaan en 
sterk de dreiging van de onverstaanbare rest gevoeld. 
Desondanks zei hij dat K. zijn vader niet kon spreken, zijn 
vader had een hekel aan hem en zou hem waarschijnlijk 
net zo behandelen als de onderwijzer. Hij zei dat glimla-
chend en verlegen als hij het over K. had en verbeten en 
treurig als hij zijn vader noemde. Toch voegde hij eraan 
toe dat K. misschien wel zijn moeder kon spreken, maar 
dan zonder medeweten van zijn vader. Daarna dacht 
Hans met een starre blik een tijdje na, echt als een vrouw 
die iets verbodens wil doen en een mogelijkheid zoekt om 
het ongestraft voor elkaar te krijgen, en hij zei dat het mis-
schien overmorgen kon: zijn vader ging ’s avonds naar de 
Herrenhof, hij had daar besprekingen, dan kwam hij, Hans, 
’s avonds om K. naar zijn moeder te brengen, als zijn moe-
der dat tenminste goedvond, want nog heel onwaarschijn-
lijk was. Ze deed vooral niets tegen de wil van zijn vader, 
ze gehoorzaamde hem bij alles, ook bij dingen waarvan 
zelfs hij, Hans, duidelijk zag dat ze onverstandig waren. 
Hans zocht bij K. nu echt hulp tegen zijn vader, het was 
alsof hij zichzelf voor de gek had gehouden door te den-
ken dat hij K. wilde helpen, terwijl hij in werkelijkheid 
had willen uitzoeken of, nu niemand uit zijn oude omge-
ving hem had kunnen helpen, die plotseling opgedoken 
en nu zelfs door zijn moeder genoemde vreemdeling daar 
misschien toe in staat was. Wat was die jongen onbewust 
gesloten en haast achterbaks, dat was tot nu toe uit zijn 
verschijning en zijn woorden nauwelijks op te maken en je 
merkte het pas aan zijn door toeval en opzet uitgelokte be-
kentenissen achteraf. En nu overlegde hij in lange ge-
sprekken met K. welke moeilijkheden er overwonnen 
moesten worden, het waren met de beste wil van de we-
reld bijna onoverkomelijke moeilijkheden; diep in gedach-
ten en toch hulp zoekend keek hij K. voortdurend met on-
rustig knipperende ogen aan. Voor zijn vader wegging, 
mocht hij zijn moeder niets zeggen, anders hoorde zijn va-
der het en dan werd alles onmogelijk gemaakt; pas later 
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mocht hij erover beginnen, maar ook nu, rekening hou-
dend met zijn moeder, niet plotseling en snel, maar lang-
zaam en bij een passende gelegenheid, pas dan moest hij 
zijn moeder toestemming vragen en pas dan kon hij K. ha-
len, maar was het dan al niet te laat en dreigde zijn vader 
al terug te komen? Ja, het was toch onmogelijk. K. bewees 
daarentegen dat het niet onmogelijk was. Dat er niet ge-
noeg tijd was, daarvoor hoefden ze niet bang te zijn, een 
kort gesprek, een kort samenzijn was genoeg en Hans 
hoefde K. niet te halen. K. zou zich ergens in de buurt van 
het huis verstoppen en op een teken van Hans zou hij 
meteen komen. Nee, zei Hans, bij het huis wachten mocht 
K. niet – weer werd hij beheerst door die gevoeligheid ten 
aanzien van zijn moeder – zonder medeweten van zijn 
moeder mocht K. niet op weg gaan, zo’n voor zijn moeder 
geheime afspraak mocht Hans met K. niet maken, hij 
moest K. uit de school halen en niet voor zijn moeder het 
wist en goedvond. Goed, zei K., dan was het echt gevaar-
lijk, dan was het mogelijk dat zijn vader hem in huis zou 
betrappen en als dat niet gebeurde, zou zijn moeder K. uit 
angst daarvoor niet eens laten komen en zo zou alles toch 
doodlopen op zijn vader. Daar ging Hans weer tegen in en 
zo ging de strijd heen en weer. K. had Hans allang uit de 
bank naar de tafel geroepen, hij had hem tussen zijn knie-
ën getrokken en streelde hem af en toe kalmerend. Die na-
bijheid zorgde ook dat ze ondanks Hans’ tijdelijke tegen-
stribbelen tot een afspraak kwamen. Ze werden het ten 
slotte eens over het volgende: Hans zou zijn moeder eerst 
de volle waarheid zeggen, maar om haar de toestemming 
te vergemakkelijken erbij zeggen dat K. ook met Bruns-
wick zelf wilde praten, alleen niet over zijn moeder, maar 
over zijn aangelegenheden. Dat was ook waar; in de loop 
van het gesprek herinnerde K. zich dat Brunswick, die 
verder een gevaarlijke en kwaadaardige man was, eigen-
lijk geen tegenstander kon zijn, omdat hij, tenminste vol-
gens het verslag van de burgemeester, de aanvoerder was 
geweest van degenen die de benoeming van een landme-
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ter eisten, al was dat dan om politieke redenen. K.’s komst 
in het dorp moest Brunswick dus welkom zijn; dan was de 
geïrriteerde begroeting op de eerste dag en de afkeer 
waarover Hans het had niet goed te begrijpen, maar mis-
schien was Brunswick beledigd omdat K. hem niet eerst 
om hulp gevraagd had en misschien was er een ander 
misverstand, dat met een paar woorden opgehelderd kon 
worden. Maar als dat gebeurd was, dan had K. in de per-
soon van Brunswick een goede ruggensteun tegen de on-
derwijzer en zelfs tegen de burgemeester; het hele ambte-
lijke bedrog – want wat was het anders? – waarmee de 
burgemeester en de onderwijzer hem afhielden van de au-
toriteiten in het slot en het baantje van conciërge opdron-
gen, kon onthuld worden; kwam het opnieuw tot een 
strijd om K. tussen Brunswick en de burgemeester, dan 
moest Brunswick K. aan zijn kant krijgen, K. zou een gast 
in Brunswicks huis worden, Brunswicks machtsmiddelen 
zouden hem ter beschikking staan, ondanks de burge-
meester, wie weet hoever hij daardoor zou komen en hij 
zou in elk geval vaak in de buurt van zijn vrouw zijn – zo 
speelde hij met zijn dromen en die met hem, terwijl Hans 
alleen aan zijn moeder dacht en het zwijgen van K. be-
zorgd bekeek, zoals je kijkt naar een arts die diep in ge-
dachten is om iets te vinden voor een ernstig geval. Met 
dat voorstel van K. om met Brunswick over de aanstelling 
van de landmeter te praten, ging Hans akkoord, maar al-
leen omdat zijn moeder daardoor beschermd was tegen 
zijn vader en het bovendien maar om een noodsituatie 
ging die hopelijk niet zou ontstaan. Hij vroeg alleen nog 
hoe K. het late uur van het bezoek aan zijn vader uit zou 
leggen en nam er ten slotte genoegen mee, dat K. zou zeg-
gen dat hij uit plotselinge wanhoop over de onverdraag-
lijke baan als conciërge en de vernederende behandeling 
door de onderwijzer was vergeten rekening met anderen 
te houden.  
 Toen alles zo, voor zover ze konden zien, in kannen en 
kruiken was en de kans op slagen toch op zijn minst niet 
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meer uitgesloten was, werd Hans, bevrijd van de last van 
het nadenken, vrolijker en hij babbelde op een kinderlijke 
manier eerst nog even met K. en daarna ook met Frieda, 
die lang aan heel andere dingen gedacht leek te hebben en 
nu pas weer mee begon te praten. Ze vroeg onder andere 
wat hij wilde worden; hij dacht niet lang na en zei dat hij 
net zo’n man als K. wilde worden. Toen ze hem daarna 
naar de redenen vroegen, wist hij natuurlijk geen ant-
woord en op de vraag of hij soms conciërge wilde worden, 
zei hij nadrukkelijk nee. Pas toen ze doorvroegen, begre-
pen ze langs welke omweg hij tot zijn wens gekomen was. 
K.’s huidige toestand was allesbehalve benijdenswaardig, 
maar treurig en minderwaardig, dat zag Hans ook best en 
om dat te zien hoefde hij echt niet naar andere mensen te 
kijken, hijzelf had zijn moeder het liefste tegen elke blik en 
elk woord van K. willen beschermen. Toch kwam hij K. 
om hulp vragen en was blij toen K. ja zei; ook bij anderen 
dacht hij iets dergelijks te zien en vooral zijn moeder zelf 
had K. genoemd. Door die tegenstrijdigheid groeide bij 
hem de overtuiging dat K. nu nog minderwaardig en af-
schrikwekkend was, maar in een overigens bijna onvoor-
stelbaar verre toekomst toch iedereen zou overtreffen. En 
juist die bijna dwaze verte en de trotse ontwikkeling die 
daartoe zou leiden, trok Hans aan; daarvoor nam hij zelfs 
de huidige K. op de koop toe. Het bijzonder kinderlijk-
vroegwijze van die wens bestond erin dat Hans op K. 
neerkeek als op een jongere man, die meer toekomst had 
dan hij als kleine jongen. En het was ook een bijna sombe-
re ernst waarmee hij over die dingen sprak, telkens weer 
gedwongen door Frieda’s vragen. Pas K. monterde hem 
weer op door te zeggen dat hij wist waarom Hans hem be-
nijdde: het was om zijn mooie wandelstok, die op tafel lag 
en waarmee Hans tijdens het gesprek verstrooid had zit-
ten spelen. Nou, zulke stokken kon K. maken en als hun 
plan slaagde, zou hij voor Hans een nog mooiere maken. 
Het was nu niet meer helemaal duidelijk of Hans echt al-
leen maar de stok bedoelde, zo blij was hij met K.’s belofte 
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en hij nam vrolijk afscheid, niet zonder K. een stevige 
hand te geven en te zeggen: ‘Overmorgen dus.’  
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14 
Frieda’s verwijt 

 
Het was hoog tijd dat Hans was weggegaan, want even la-
ter rukte de onderwijzer de deur open en riep, toen hij K. 
en Frieda rustig aan tafel zag zitten: ‘Neem me niet kwa-
lijk dat ik stoor! Maar vertel eens wanneer hier het einde-
lijk opgeruimd is! Wij moeten hiernaast op een kluitje zit-
ten, het onderwijs lijdt eronder, maar jullie rekken je hier 
uit in het grote gymnastieklokaal en om nog meer plaats 
te hebben, hebben jullie ook nog de assistenten wegge-
stuurd! Maar sta nou alsjeblieft op en doe iets!’ En alleen 
tegen K.: ‘Jij gaat nu mijn lunch halen bij de Brückenhof!’ 
Dat werd allemaal woedend geroepen, maar de woorden 
waren gematigd, zelfs het op zichzelf grove “jij”. K. was 
bereid om te gehoorzamen, maar alleen om de onderwij-
zer uit te horen zei hij: ‘Ik ben toch ontslagen?’ ‘Ontslagen 
of niet, jij haalt mijn lunch!’ zei de onderwijzer. ‘Ontslagen 
of niet, dat wil ik nou juist weten,’ zei K.. ‘Wat zit je te 
kletsen?’ zei de onderwijzer, ‘je hebt het ontslag toch niet 
aanvaard?’ ‘Is dat genoeg om het ongeldig te maken?’ 
vroeg K.. ‘Voor mij niet,’ zei de onderwijzer, ‘neem dat 
maar van me aan, maar vreemd genoeg wel voor de bur-
gemeester. Maar nu moet je rennen, anders vlieg je er echt 
uit!’ K. was tevreden: de onderwijzer had intussen dus de 
burgemeester gesproken, of misschien helemaal niet gesp-
roken, maar van tevoren bedacht wat de burgemeester 
zou zeggen en dat was gunstig voor K.. Nu wilde K. met-
een gauw de lunch halen, maar nog uit de gang riep de 
onderwijzer hem weer terug, óf omdat hij met dit bijzon-
dere bevel alleen even K.’s gedienstigheid had willen tes-
ten om daar verder op te kunnen rekenen, óf omdat hij nu 
weer zin in commanderen kreeg en het fijn vond om K. te 
laten rennen en hem dan op commando als een kelner 
even snel weer om te laten keren. K. wist op zijn beurt dat 
hij door al te veel toegeven de slaaf en de pispaal van de 
onderwijzer zou worden, maar tot een zekere grens wilde 
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hij nu de grillen van de onderwijzer geduldig accepteren, 
want al kon de onderwijzer hem, zoals gebleken was, niet 
officieel ontslaan, hij kon hem in deze baan het leven zuur 
maken tot het niet meer uit te houden was. Maar juist aan 
deze baan was K. meer gelegen dan eerst. Het gesprek met 
Hans had hem nieuwe, wel onwaarschijnlijke en volko-
men ongegronde hoop gegeven, maar die kon niet meer 
vergeten worden en deden Barnabas zelfs bijna vergeten. 
Als hij zich door die hoop liet leiden, en hij kon niet an-
ders, dan moest hij al zijn kracht verzamelen, zich nergens 
anders zorgen om maken, niet om het eten, de woning, de 
dorpsautoriteiten en zelfs niet om Frieda, en eigenlijk ging 
het alleen maar om Frieda, want alle andere dingen inte-
resseerden hem alleen voor zover ze met haar te maken 
hadden. Daarom moest hij deze baan, die Frieda een beet-
je zekerheid gaf, zien te houden, en het er voor over heb-
ben om voor dat doel meer van de onderwijzer te incasse-
ren dan hij anders had gedaan. Dat deed niet al te veel 
pijn, het hoorde tot het voortdurende kleine leed van het 
leven, het was niets vergeleken met wat K. nastreefde en 
hij was hier niet gekomen om een vredig leven in eer en 
deugd te leiden. 
 En daarom was hij, nadat hij meteen naar de herberg 
had willen rennen, na het gewijzigde bevel ook meteen 
weer bereid eerst het lokaal in orde te brengen om te zor-
gen dat de onderwijzeres er met haar klas weer in kon. 
Maar het moest heel snel in orde gebracht worden, want 
daarna moest K. wel de lunch halen en de onderwijzer 
had al veel honger en dorst. K. verzekerde hem dat alles 
naar wens zou gaan; de onderwijzer bleef even staan kij-
ken hoe K. zich haastte, de slaapplaatsen wegruimde, de 
turntoestellen op hun plaats schoof en de bezem door het 
lokaal haalde, terwijl Frieda het podium dweilde en boen-
de. De ijver leek de onderwijzer voldoening te geven, hij 
wees er nog op dat er voor de deur een stapel hout klaar 
lag voor de kachel – hij wilde K. waarschijnlijk niet meer 
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in de schuur laten – en ging daarna, dreigend dat hij 
straks zou komen controleren, naar de kinderen.  
 Na een tijdje zwijgend werken vroeg Frieda waarom K. 
de onderwijzer nu zo gehoorzaamde. Het was waarschijn-
lijk een medelijdende, bezorgde vraag, maar K., die besef-
te hoe slecht Frieda hem volgens haar oorspronkelijke be-
lofte tegen de bevelen en gewelddadigheden van de on-
derwijzer had kunnen beschermen, zei alleen kortaf dat 
hij, nu hij eenmaal conciërge was, zijn werk ook moest 
doen. Daarna was het weer stil, tot K., die er juist door het 
gesprekje aan werd herinnerd dat Frieda al zo lang leek te 
piekeren, vooral tijdens bijna het hele gesprek met Hans, 
Frieda nu, terwijl ze het hout naar binnen droeg, zonder 
omwegen vroeg waar ze aan liep te denken. Terwijl ze 
langzaam naar hem opkeek, antwoordde ze dat het niets 
bijzonders was, ze dacht alleen aan de waardin en haar 
woorden, waar vaak zoveel waars in zat. Pas toen K. door-
vroeg, werd ze op herhaald aandringen spraakzamer, zon-
der te stoppen met haar werk, dat ze niet uit ijver deed, 
want het schoot toch niet op, maar alleen om K. niet aan te 
hoeven kijken. En nu vertelde ze hoe ze bij K.’s gesprek 
met Hans eerst rustig had zitten luisteren en hoe ze toen 
door een paar woorden van K. geschrokken was, de be-
doeling van de woorden beter was gaan begrijpen en hoe 
ze in K.’s woorden van nu af aan alleen nog maar de be-
vestiging hoorde van een waarschuwing die ze te danken 
had aan de waardin, maar waarvan ze nooit had willen 
geloven dat die terecht waren. K., die geërgerd was door 
de algemeenheden en zelfs door de huilstem eerder geïrri-
teerd dan geroerd – vooral doordat de waardin nu weer in 
zijn leven kwam, tenminste door herinneringen, omdat ze 
tot nu toe persoonlijk weinig succes had gehad – gooide 
het hout dat hij onder zijn armen droeg op de grond, ging 
erop zitten en eiste nu met ernstige woorden volledige 
duidelijkheid. ‘Al vaak,’ begon Frieda, ‘meteen aan het be-
gin, heeft de waardin haar best gedaan om me aan het 
twijfelen te brengen over jou, ze beweerde niet dat je loog, 
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integendeel: ze zei dat je kinderlijk openhartig bent, maar 
je karakter is zo anders dan het onze, dat we je, zelfs wan-
neer je openhartig bent, moeilijk kunnen geloven en als 
een goede vriendin ons niet eerder redt, eraan zullen moe-
ten wennen om pas na bittere ervaringen te geloven. Zelfs 
haar is het nauwelijks anders vergaan, terwijl ze toch zo’n 
scherpe kijk op mensen heeft. Maar na het laatste gesprek 
met jou in de Brückenhof heeft ze – ik herhaal haar boze 
woorden alleen maar – je streken door, nu kun je haar niet 
meer voor de gek houden, zelfs al doe je je best om je be-
doelingen verborgen te houden. ‘Maar hij verbergt im-
mers niks,’ dat zei ze telkens weer en daarna zei ze nog: 
‘Doe toch je best om altijd goed naar hem te luisteren, niet 
half, maar goed.’ Dat was het enige wat ze deed en over 
mij hoorde ze zoiets: je hebt geprobeerd mij te versieren – 
ze gebruikte dat beledigende woord – alleen maar omdat 
ik toevallig op je weg kwam, er voor jou wel mee door 
kon en omdat je je vergiste door te denken dat een café-
meisje een gemakkelijk slachtoffer is voor iedere gast die 
zijn hand naar haar uitsteekt. Bovendien wou je toen, zo-
als de waardin van de Herrenhof merkte, om de een of an-
dere reden in de Herrenhof overnachten en dat kon alleen 
maar via mij. Dat zou allemaal genoeg aanleiding zijn ge-
weest om je tot mijn minnaar voor die nacht te maken, 
maar om er meer van te maken was er ook meer nodig en 
dat meer was Klamm. De waardin beweert niet dat ze 
weet wat je van Klamm wilt, ze beweert alleen maar dat je 
voor je mij kende al net zo nodig naar Klamm moest als 
eerst. Het verschil was alleen dat je eerst geen hoop had, 
maar nu in mij een betrouwbaar middel denkt te hebben 
om echt en snel en zelfs met overwicht tot Klamm door te 
dringen. Wat schrok ik – al was dat eerst maar vluchtig, 
zonder dieperliggende reden – toen je vandaag een keer 
zei dat je hier verdwaalde voor je mij kende. Dat zijn mis-
schien dezelfde woorden als de waardin gebruikte, die 
zegt ook dat je pas doelbewust werd nadat je mij kende. 
Dat komt doordat je denkt dat je met mij een minnares 
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van Klamm veroverd hebt en daardoor een pand bezit dat 
alleen voor de hoogste prijs gelost kan worden. Met 
Klamm over die prijs onderhandelen is je enige doel. Om-
dat je mij niet belangrijk vindt, maar de prijs wel, ben je 
wat mij betreft bereid tot elke tegemoetkoming, maar wat 
de prijs betreft hardnekkig. Daarom kan het je niet schelen 
dat ik mijn baan in de Herrenhof kwijtraak, niet dat ik ook 
weg moet bij de Brückenhof, niet dat ik het zware conciër-
gewerk moet doen, je hebt geen tederheid en niet eens tijd 
meer voor me, je laat mij over aan de assistenten, jaloezie 
ken je niet, mijn enige waarde voor jou is dat ik Klamms 
minnares was, in je onwetendheid zorg je dat ik Klamm 
niet vergeet, dat ik me uiteindelijk niet te veel verzet, wan-
neer het beslissende moment gekomen is, toch vecht je 
ook met de waardin, die volgens jou de enige is die me je 
af kan pakken, daarom drijf je de strijd tegen haar op de 
spits om de Brückenhof met mij te moeten verlaten; dat ik, 
voor zover het alleen aan mij ligt, onder alle omstandighe-
den je bezit ben, daar twijfel je niet aan. Het gesprek met 
Klamm stel je je voor als een handeltje: boter bij de vis. Je 
houdt met alle mogelijkheden rekening; als je de prijs 
maar krijgt, ben je tot alles bereid; als Klamm mij wil, dan 
geef je me, wil hij dat je bij me blijft, dan blijf je bij me, wil 
hij dat je me verstoot, dan verstoot je me, maar je bent ook 
bereid om komedie te spelen, als het goed uitkomt, doe je 
of je van me houdt, zijn onverschilligheid probeer je te be-
strijden door je nietigheid te benadrukken en hem door 
het feit van je opvolging te beschamen, of door mijn lief-
desverklaring aan zijn adres, die ik echt gedaan heb, door 
te geven en hem te vragen om mij weer aan te nemen, 
maar dan wel tegen betaling; en als dat allemaal niet 
helpt, dan bedel je gewoon in naam van het echtpaar K.. 
Maar zie je dan, zo eindigde de waardin, dat je je in alles 
hebt vergist, in je veronderstellingen en in je hoop, in je 
voorstelling van Klamm en in zijn relatie met mij, dan be-
gint voor mij de hel, want dan ben ik pas echt jouw enige 
bezit, waarop je aangewezen blijft, maar tegelijk een bezit 
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dat waardeloos gebleken is en dat je zo behandelt, omdat 
je geen ander gevoel voor me hebt dan dat van een bezit-
ter.’  
 Gespannen en met opeengeperste lippen had K. zitten 
luisteren, het hout onder hem was gaan rollen, hij gleed 
bijna op de grond, hij merkte het niet, nu pas stond hij op, 
ging op het podium zitten, pakte Frieda’s hand, die ze 
zwakjes probeerde terug te trekken, en zei: ‘In je verhaal 
kon ik de meningen van jou en de waardin niet altijd uit 
elkaar houden.’ ‘Het was alleen de mening van de waar-
din,’ zei Frieda, ‘ik heb naar alles geluisterd, omdat ik res-
pect heb voor de waardin, maar het was de eerste keer in 
mijn leven dat ik haar mening helemaal verwierp. Zo on-
beduidend leek alles wat ze zei, zo zonder begrip van de 
situatie tussen ons beiden. Het tegenovergestelde van wat 
ze zei leek me eerder juist. Ik dacht aan de sombere mor-
gen na onze eerste nacht. Hoe je naast me knielde met een 
blik alsof alles nu verloren was. En hoe het toen ook echt 
zo ging dat ik je niet hielp, maar je hinderde, hoe ik ook 
mijn best deed. Door mij werd de waardin jouw vijand, 
een machtige vijand, die je nog steeds onderschat; om 
voor mij te zorgen moest je vechten voor je baan, was je in 
het nadeel tegenover de burgemeester, moest je je onder-
werpen aan de onderwijzer, was je overgeleverd aan de 
assistenten, maar tot overmaat van ramp had je je mis-
schien aan Klamm vergrepen. Dat je nu de hele tijd naar 
Klamm wilt, was alleen maar een machteloze poging om 
je op de een of andere manier met hem te verzoenen. En ik 
zei tegen mezelf dat de waardin, die dat allemaal vast veel 
beter weet dan ik, mij met haar influisteringen alleen maar 
tegen al te zware zelfverwijten wou beschermen. Goedbe-
doeld, maar vergeefse moeite. Mijn liefde voor jou zou me 
over alles heen geholpen hebben, die had jou ten slotte 
ook vooruitgeholpen, zo niet hier in het dorp, dan ergens 
anders, een bewijs van haar kracht had de liefde al gege-
ven: je redde je van de familie van Barnabas.’ ‘Dat was dus 
toen je tegengestelde mening,’ zei K., ‘en wat is er sinds-
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dien veranderd?’ ‘Ik weet het niet,’ zei Frieda en ze keek 
naar K.’s hand, die de hare vasthield, ‘misschien is er niks 
veranderd; wanneer je zo dicht bij me bent en zulke rus-
tige vragen stelt, denk ik dat er niks veranderd is. Maar in 
werkelijkheid –‘ ze trok haar hand terug, ging recht tegen-
over hem zitten en begon te huilen, zonder haar handen 
voor haar gezicht te houden; ze liet haar gezicht vol tranen 
openlijk zien, alsof ze niet huilde om zichzelf en dus niets 
te verbergen had, maar alsof ze huilde om K.’s verraad en 
hij dus ook de narigheid van haar aanblik verdiende – 
‘maar in werkelijkheid is alles veranderd, sinds ik je met 
de jongen heb horen praten. Je begon zo onschuldig, je 
vroeg naar de situatie thuis, naar dit en dat, ik had het ge-
voel of je net de gelagkamer in kwam, vertrouwelijk en 
openhartig en je zocht zo kinderlijk-ijverig mijn blik. Er 
was geen verschil met toen en ik wou dat de waardin hier 
was en naar je luisterde en ik probeerde toen nog aan haar 
mening vast te houden. Maar toen merkte ik plotseling, ik 
weet niet hoe het kwam, waarom je met de jongen sprak. 
Met de medelevende woorden won je zo zijn niet makke-
lijk te winnen vertrouwen om vervolgens ongestoord op je 
doel af te gaan, dat ik steeds beter in de gaten had. Dat 
doel was de vrouw. Uit je schijnbaar bezorgde gepraat 
over haar sprak heel duidelijk alleen maar het belang van 
jouw zaak. Je bedroog de vrouw nog voor je haar voor je 
gewonnen had. Niet alleen mijn verleden, maar ook mijn 
toekomst hoorde ik uit je woorden, het was alsof de waar-
din naast me zat en alles uitlegde en ik probeerde haar uit 
alle macht weg te duwen, maar zag duidelijk het hopeloze 
van die inspanning en daarbij was ik het eigenlijk niet 
meer die werd bedrogen, ik werd niet eens bedrogen, 
maar die vreemde vrouw. En toen ik toch moed vatte en 
Hans vroeg wat hij wilde worden en hij zei dat hij net zo 
wilde worden als jij, en dus al helemaal bij jou hoorde, wat 
was nu dan het grote verschil tussen hem, die goede jon-
gen die hier misbruikt werd, en mij toen in de gelagka-
mer?’  



 165 

 ‘Alles,’ zei K., door de gewenning aan het verwijt had 
hij zich vermand, ‘alles wat je zegt is in zekere zin waar, 
onwaar is het niet, het is alleen vijandig. Het zijn gedach-
ten van de waardin, mijn vijand, ook al denk je dat het 
jouw gedachten zijn en dat is voor mij een troost. Maar 
leerzaam zijn ze en we kunnen nog veel van de waardin 
leren. Tegen mij heeft ze het niet gezegd, al ontzag ze me 
verder niet, blijkbaar heeft ze jou dat wapen toevertrouwd 
in de hoop dat je het zult gebruiken op een voor mij bij-
zonder moeilijk of beslissend moment; misbruik ik jou, 
dan misbruikt zij jou op dezelfde manier. Maar je moet be-
denken, Frieda: ook als alles precies zo was als de waardin 
zegt, zou dat maar in één geval heel erg zijn, namelijk als 
je niet van me houdt. Dan, alleen dan zou het werkelijk zo 
zijn dat ik je met list en berekening veroverd heb om met 
dat bezit te woekeren. Misschien was het toen al onder-
deel van mijn plan dat ik toen, om jouw medelijden te 
wekken, gearmd met Olga bij je kwam en de waardin ver-
gat alleen dat nog op mijn conto te schrijven. Maar als dat 
niet het geval is en als er geen sluw roofdier jou toen naar 
zich toe getrokken heeft, maar dat jij mij tegemoetkwam, 
zoals ik jou tegemoetkwam en we elkaar vonden en ons-
zelf allebei vergaten, vertel dan eens hoe het zit, Frieda? 
Dan ben ik toch bezig met mijn zaak én de jouwe, er is 
geen verschil en alleen een vijand kan ons scheiden. Dat 
geldt overal, ook met betrekking tot Hans. Bij het beoorde-
len van het gesprek met Hans overdrijf je trouwens erg 
met je fijngevoeligheid, want als de bedoelingen van Hans 
en mij elkaar niet helemaal dekken, gaat dat toch niet zo-
ver dat er een tegenstelling tussen is, bovendien bleef ons 
meningsverschil voor Hans niet verborgen, als je dat 
denkt, zou je die voorzichtige, kleine man erg onderschat-
ten en zelfs als alles voor hem verborgen was gebleven, 
zal niemand daar toch narigheid door ondervinden, hoop 
ik.’  
 ‘Het is zo moeilijk om eruit te komen, K.,’ zei Frieda 
met een zucht, ‘ik voelde zeker geen wantrouwen tegen je 
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en als er zoiets van de waardin op mij is overgeslagen, 
dan zet ik dat met plezier van me af en vraag je op mijn 
knieën om vergeving, wat ik eigenlijk de hele tijd doe, al 
zeg ik nog zulke akelige dingen. Maar het is waar dat je 
veel voor me geheim houdt; je komt en je gaat en ik weet 
niet waarvandaan en waarheen. Toen Hans klopte, riep je 
zelfs de naam Barnabas. Had je mij maar een keer zo lief-
devol geroepen als toen om onbegrijpelijke redenen die 
gehate naam. Als je geen vertrouwen in me hebt, hoe kan 
er dan bij mij geen wantrouwen groeien, ben ik dan hele-
maal overgeleverd aan de waardin, die je door je gedrag 
lijkt te bevestigen? Niet in alles, ik zeg niet dat je haar in 
alles bevestigt, heb je de assistenten dan niet voor mij 
weggejaagd? Ach, wist je maar hoe graag ik in alles wat je 
doet en zegt, ook als het pijn doet, de goede kern probeer 
te ontdekken.’ ‘Nee, Frieda,’ zei K., ‘ik heb echt niks voor 
je te verbergen. Zoals de waardin mij haat en zoals ze haar 
best doet om jou bij me weg te krijgen en met wat voor 
verachtelijke middelen ze dat doet en hoe je aan haar toe-
geeft, Frieda, hoe je aan haar toegeeft. Vertel dan eens wat 
ik voor je verborgen houd. Dat ik naar Klamm wil, weet je, 
dat je me daarbij niet kunt helpen en dat ik het op eigen 
kracht moet doen, weet je ook, en dat het me tot nu toe 
nog niet gelukt is, zie je. Moet ik nu vertellen over de ver-
geefse pogingen, die in werkelijkheid al vernederend ge-
noeg zijn, en mezelf daardoor dubbel vernederen? Moet ik 
soms trots zijn dat ik een lange namiddag huiverend van 
de kou voor niks heb staan wachten bij het portier van 
Klamms slee? Blij dat ik aan zulke dingen niet meer hoef 
te denken, ga ik naar jou en nou komt het van jouw kant 
allemaal weer dreigend op me af. En Barnabas? Zeker, ik 
zit op hem te wachten. Hij is Klamms bode, daar heb ik 
niet voor gezorgd.’ ‘Barnabas weer!’ riep Frieda, ‘ik kan 
niet geloven dat hij een goede bode is!’ ‘Misschien heb je 
gelijk,’ zei K., ‘maar het is de enige bode die naar me toe 
gestuurd wordt.’ ‘Des te erger,’ zei Frieda, ‘des te meer 
moet je voor hem oppassen.’ ‘Daar heeft hij tot nu toe 
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geen aanleiding toe gegeven,’ zei K. glimlachend, ‘hij 
komt zelden en wat hij meebrengt is onbelangrijk; alleen 
doordat het rechtstreeks van Klamm komt, is het waarde-
vol.’ ‘Maar kijk,’ zei Frieda, ‘je doel is niet eens meer 
Klamm, misschien vind ik dat nog het meest verontrus-
tend; dat je steeds langs mij om naar Klamm wou, was 
erg, maar dat je je nu van Klamm lijkt af te keren is nog 
veel erger, dat is iets wat de waardin niet eens zag aanko-
men. Volgens de waardin eindigde mijn geluk, twijfelach-
tig en toch echt geluk, op de dag dat jij definitief inzag dat 
je hoop op Klamm vergeefs was. Maar nu wacht je niet 
eens meer op die dag, plotseling komt er een jongetje bin-
nen en je begint met hem om zijn moeder te vechten, alsof 
dat voor jou van levensbelang is.’ ‘Je hebt mijn gesprek 
met Hans goed begrepen,’ zei K., ‘zo was het echt. Maar is 
je hele vroegere leven zo diep weggezakt (behalve de 
waardin natuurlijk, die zich niet laat verdringen) dat je 
niet meer weet hoe je moet vechten om vooruit te komen, 
zeker wanneer je uit de laagste regionen komt? Hoe je al-
les aan moet grijpen wat maar een beetje hoop geeft? En 
die vrouw komt van het slot, dat zei ze zelf, toen ik de eer-
ste dag bij Lasemann verdwaald was. Wat lag er meer 
voor de hand dan haar om raad en zelfs om hulp te vra-
gen; als de waardin precies alle hindernissen kent die ie-
mand van Klamm afhouden, dan kent die vrouw waar-
schijnlijk de weg, want die is ze zelf gegaan.’ ‘De weg naar 
Klamm?’ vroeg Frieda. ‘Naar Klamm, ja, waarheen an-
ders?’ zei K.. Toen sprong hij op: ‘Maar nu is het hoog tijd 
om de lunch te halen.’ Veel dringender dan nodig vroeg 
Frieda hem te blijven, alsof blijven pas al het troostrijke 
wat hij gezegd had zou bevestigen. Maar K. herinnerde 
haar aan de onderwijzer, wees naar de deur, die elk mo-
ment met donderend geraas open kon springen, beloofde 
ook meteen terug te komen, ze hoefde de kachel niet eens 
op te stoken, want dat zou hij zelf doen. Ten slotte berust-
te Frieda zwijgend. Toen K. buiten door de sneeuw stapte 
– die had allang geruimd moeten zijn, vreemd hoe weinig 
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het werk opschoot – zag hij hoe een van de assistenten 
zich doodmoe aan het hek vastklampte. Eén maar, waar 
was de ander? Had K. dan tenminste het uithoudingsver-
mogen van de een gebroken? De achtergeblevene was nog 
genoeg bij zijn positieven, dat was te zien, toen hij, gesti-
muleerd door het zien van K., meteen weer zijn armen uit-
strekte en met zijn ogen rolde. ‘Wat een vasthoudend-
heid,’ zei K. tegen zichzelf, maar hij moest er wel aan toe-
voegen: ‘Je vriest ermee vast aan het hek.’ Maar K. liet de 
assistent niets anders zien dan een dreigende vuist, die 
elke toenadering uitsloot, en de assistent deinsde angstig 
nog een heel eind achteruit. Frieda deed juist een raam 
open om, zoals met K. besproken was, voor het stoken 
even te luchten. Meteen liet de assistent K. met rust en 
sloop naar het raam, dat hem onweerstaanbaar aantrok. 
Terwijl haar gezicht vertrokken werd door vriendelijkheid 
tegenover de assistent en smekende hulpeloosheid tegen-
over K., zwaaide ze een beetje boven uit het raam, het was 
niet eens duidelijk of het een afwerende of een groetende 
beweging was en de assistent, die dichterbij kwam, liet 
zich daardoor ook niet op een dwaalspoor brengen. Daar-
op deed Frieda haastig het buitenste raam dicht, maar 
bleef erachter staan met haar hand aan het handvat en met 
een naar opzij gebogen hoofd, grote ogen en een starre 
glimlach. Wist ze dat ze de assistent daarmee meer aan-
trok dan afstootte? Maar K. keek niet meer om, hij wilde 
zoveel mogelijk opschieten en gauw terugkomen.  
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15 
Bij Amalia 

 
Eindelijk – het was al donker, laat op de middag – had K. 
het tuinpad schoongemaakt, de sneeuw aan beide kanten 
van het pad geschoven en aangestampt en hij was nu 
klaar met het werk van vandaag. Hij stond bij de tuin-
poort en er was niemand te bekennen. De assistent had hij 
uren geleden al weggejaagd en een heel eind achtervolgd, 
daarna had de assistent zich ergens tussen tuintjes en hut-
ten verstopt, was niet meer te vinden geweest en sinds-
dien ook niet meer tevoorschijn gekomen. Frieda was 
thuis en waste de kleren al of nog steeds Gisa’s kat; het 
was een teken van groot vertrouwen geweest dat Gisa 
Frieda dat werk liet doen, een trouwens onappetijtelijk en 
ongepast karwei, dat K. beslist niet had geaccepteerd, als 
het niet heel wenselijk was geweest om na de verschillen-
de verzuimen elke gelegenheid te gebruiken om Gisa aan 
zich te verplichten. Gisa had welwillend toegekeken hoe 
K. het kinderbadje van de zolder had gehaald, hoe er wa-
ter werd verwarmd en hoe ze ten slotte voorzichtig de kat 
in het bad tilden. Daarna had Gisa de kat zelfs helemaal 
aan Frieda overgelaten, want Schwarzer, K.’s kennis van 
de eerste avond, was gekomen, had K. gegroet met een 
mengeling van schuwheid, waarvoor die avond de grond-
slag was gelegd, en mateloze minachting, zoals gepast te-
genover een conciërge, en had zich daarna met Gisa naar 
het andere lokaal begeven. Daar waren die twee nog 
steeds. Zoals K. in de Brückenhof verteld was, woonde  
Schwarzer, die toch de zoon van een slotvoogd was, uit 
liefde voor Gisa al lang in het dorp, had door zijn relaties 
bereikt dat hij door de gemeente tot hulponderwijzer was 
benoemd en oefende dat ambt hoofdzakelijk uit door bijna 
geen les van Gisa te verzuimen en in de schoolbank tussen 
de kinderen te zitten of nog liever voor het podium aan 
Gisa’s voeten. Het was helemaal niet storend meer, de kin-
deren waren er allang aan gewend, misschien des te mak-



 170 

kelijker doordat Schwarzer geen sympathie of begrip voor 
kinderen had, nauwelijks met hen praatte, alleen de gym-
nastieklessen van Gisa overgenomen had en verder tevre-
den was dat hij in de nabijheid, in de lucht en in de warm-
te van Gisa kon leven. Zijn grootste genoegen was naast 
Gisa zitten en met haar schriften nakijken. Vandaag waren 
ze daar weer mee bezig, Schwarzer had een grote stapel 
schriften meegebracht en de onderwijzer gaf hem ook al-
tijd die van hem en zolang het nog licht was, had K. die 
twee zien werken aan een tafeltje bij het raam, met de kop-
pen bij elkaar, onbeweeglijk, en nu zag je daar alleen twee 
kaarsen flakkeren. Het was een ernstige, zwijgzame liefde 
die de twee verbond; de toon werd duidelijk aangegeven 
door Gisa, van wie de trage aard soms in een wilde uitbar-
stingen alle grenzen te buiten ging, maar die iets derge-
lijks bij anderen op een ander moment nooit zou tolereren 
en daarom moest ook de levendige Schwarzer zich aan-
passen, langzaam lopen, langzaam praten en veel zwijgen, 
maar je zag dat hij voor alles rijkelijk beloond werd door 
Gisa’s eenvoudige, stille aanwezigheid. Daarbij hield Gisa 
misschien niet eens van hem, in elk geval gaven haar ron-
de, grijze en nooit ofte nimmer knipperende ogen op zul-
ke vragen geen antwoord, alleen zag je dat ze Schwarzer 
zonder tegenspraak tolereerde, maar de eer om door de 
zoon van een slotvoogd bemind te worden wist ze beslist 
niet te waarderen en haar volle, weelderige lichaam bleef 
altijd rustig, of Schwarzer haar met zijn blikken volgde of 
niet. Daarentegen bracht Schwarzer haar een voortdurend 
offer door in het dorp te blijven; bodes van zijn vader, die 
herhaaldelijk kwamen om hem te halen, scheepte hij ver-
ontwaardigd af, alsof de korte, door hen veroorzaakte her-
innering aan het slot en aan zijn plicht als zoon een gevoe-
lige, niet goed te maken storing was van zijn geluk. En 
toch had hij eigenlijk meer dan genoeg vrije tijd, want Gi-
sa liet zich meestal alleen aan hem zien tijdens de lessen 
en bij het nakijken van de schriften, en dat niet uit bereke-
ning, maar omdat ze boven alles gesteld was op gemak en 
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dus op alleen-zijn en waarschijnlijk het gelukkigst was als 
ze thuis in volledige vrijheid op de canapé kon gaan lig-
gen met naast zich de kat, die niet stoorde, omdat die zich 
immers nauwelijks meer bewegen kon. Daardoor zwierf 
Schwarzer een groot deel van de dag werkeloos rond, 
maar ook dat vond hij fijn, want hij had dan altijd de mo-
gelijkheid, die hij ook heel vaak gebruikte, om naar de Lö-
wengasse te gaan, waar Gisa woonde, de trap op te lopen 
naar haar zolderkamertje, aan de altijd gesloten deur te 
luisteren en dan wel weer weg te gaan, nadat hij in de ka-
mer zonder uitzondering een totale, onbegrijpelijke stilte 
had vastgesteld. Toch werden ook bij hem de gevolgen 
van die manier van leven duidelijk, maar nooit in Gisa’s 
bijzijn, in belachelijke uitbarstingen op momenten van 
herleefde ambtelijke hoogmoed, die bij zijn huidige positie 
natuurlijk niet goed paste; dan liep het meestal niet zo 
best af, zoals ook K. had meegemaakt.  
 Verbazingwekkend was alleen, dat de mensen, tenmin-
ste in de Brückenhof, toch met een zeker respect over  
Schwarzer spraken, zelfs wanneer het om eerder lachwek-
kende dan respectabele dingen ging, en ook Gisa viel dat 
respect ten deel. Toch was het niet terecht dat Schwarzer 
zichzelf als hulponderwijzer superieur vond aan K.; die 
superioriteit bestond niet, een conciërge is voor onderwij-
zers en zeker voor een onderwijzer als Schwarzer een heel 
belangrijk iemand, die je niet straffeloos kunt minachten 
en voor wie je de minachting, als je daar uit standsbelan-
gen niet van af kunt zien, op zijn minst door een passende 
tegenprestatie verdraaglijk moet maken. K. wilde daar bij 
gelegenheid aan denken en ook was Schwarzer hem sinds 
de eerste avond nog iets schuldig, wat niet minder was ge-
worden doordat de de ontvangst door Schwarzer de vol-
gende dagen eigenlijk terecht was gebleken. Want daarbij 
mocht niet vergeten worden dat de ontvangst misschien 
richting had gegeven aan alles wat volgde. Door Schwar-
zer was meteen vanaf het eerste moment de volle aan-
dacht van de autoriteiten op een heel onzinnige manier op 
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K. gevestigd, toen die nog als volkomen vreemde in het 
dorp, zonder kennissen, zonder onderdak, oververmoeid 
door de voettocht, volkomen hulpeloos zoals hij daar op 
de strozak lag, aan de autoriteiten overgeleverd was. Maar 
één nacht later had alles al anders kunnen verlopen, rustig 
en half in het verborgene. In elk geval zou niemand iets 
van hem geweten hebben, niemand had hem verdacht en 
tenminste niet geaarzeld om hem als rondtrekkend hand-
werksgezel een dag op te nemen, ze hadden zijn bruik-
baarheid en betrouwbaarheid gezien, dat was rondverteld 
in de buurt en waarschijnlijk had hij al gauw als knecht er-
gens een onderkomen gevonden. Natuurlijk had hij de au-
toriteiten niet kunnen ontlopen. Maar het was een wezen-
lijk verschil of het centrale kantoor of wie er anders bij de 
telefoon zat midden in de nacht voor hem werd wakker 
geschud, of er een directe beslissing werd geëist, met 
schijnbare deemoedigheid, maar toch met lastige onver-
biddelijkheid, ook nog door de boven waarschijnlijk on-
welgevallige Schwarzer, of dat K. in plaats daarvan de 
volgende dag tijdens kantooruren had aangeklopt bij de 
burgemeester om zich zoals het hoorde te melden als 
rondtrekkende handwerksgezel van elders, die bij een in-
woner van de gemeente al een slaapplaats had en morgen 
waarschijnlijk door zou reizen, tenzij hij hier volkomen 
onverwachts werk zou vinden, natuurlijk maar voor een 
paar dagen, want langer wilde hij in geen geval blijven. Zo 
zou het zonder Schwarzer ongeveer zijn gegaan. De auto-
riteiten hadden zich dan ook nog beziggehouden met de 
zaak, maar rustig, langs de officiële weg, niet gestoord 
door het waarschijnlijk bijzonder gehate ongeduld van de 
bezoeker. Nu was dat allemaal K.’s schuld niet, de schuld 
lag bij Schwarzer, maar Schwarzer was de zoon van een 
slotvoogd en oppervlakkig bekeken had hij zich immers 
correct gedragen en ze konden dus alleen K. de schuld ge-
ven. En de belachelijke aanleiding tot dat alles? Misschien 
een slechte bui van Gisa die dag, waardoor Schwarzer die 
nacht slapeloos had rondgezworven om zijn leed vervol-
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gens op K. te wreken. Je kon aan de andere kant natuurlijk 
ook zeggen dat K. aan dat gedrag van Schwarzer veel te 
danken had. Alleen daardoor was mogelijk geworden wat 
K. in zijn eentje nooit bereikt had, nooit gedurfd had en 
wat de autoriteiten van hun kant niet gauw toegegeven 
hadden, dat hij namelijk van het begin af aan zonder 
slinkse streken, openlijk, oog in oog de autoriteiten tege-
moet trad, voorzover dat daar dan mogelijk was. Maar 
daar had K. weinig aan, het bespaarde hem veel leugens 
en stiekem gedoe, maar maakte hem ook bij-na weerloos, 
benadeelde hem in elk geval in de strijd en had hem met 
het oog daarop wanhopig kunnen maken, als hij niet te-
gen zichzelf had moeten zeggen dat het machtsverschil 
tussen de autoriteiten en hem zo enorm was dat alle leu-
gens en listen die hij had kunnen verzinnen het verschil 
niet in zijn voordeel hadden kunnen verminderen, terwijl 
dat verschil altijd wel had blijven bestaan. Toch was dat 
maar een gedachte waarmee K. zichzelf troostte en  
Schwarzer bleef desondanks schuldig; nadat hij K. toen 
had benadeeld, kon hij hem binnenkort misschien helpen, 
K. zou nog hulp nodig hebben op de allerkleinste punten 
en bij de allereerste voorwaarden, want ook iemand als 
Barnabas liet het blijkbaar weer afweten. Vanwege Frieda 
had K. de hele dag geaarzeld om in het huis van Barnabas 
navraag te doen; om hem niet in Frie-da’s bijzijn te hoeven 
ontvangen had K. nu hier buiten gewerkt en was na zijn 
werk nog hier gebleven in afwachting van Barnabas, al-
leen kwam Barnabas niet. Nu bleef hem niets anders over 
dan naar zijn zusters te gaan, even maar, hij wilde zijn 
vraag op de drempel stellen en hij zou gauw weer terug 
zijn. En hij plantte de schop in de sneeuw en rende weg. 
Buiten adem kwam hij bij het huis van Barnabas, trok na 
even kloppen de deur open en vroeg, zonder te kijken hoe 
het er binnen uitzag: ‘Is Barnabas er nog steeds niet?’ Nu 
zag hij pas dat Olga er niet was, dat de twee ouderen weer 
in een schemertoestand aan de verre tafel zaten en nog 
niet beseften wat er bij de deur gebeurd was en pas lang-
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zaam zijn kant uit keken en dat Amalia ten slotte onder de 
dekens op de kachelbank lag en bij de eerste schrik over 
het verschijnen van K. overeind gekomen was en haar 
hand tegen haar voorhoofd hield om te bekomen. Als 
Olga hier geweest was, had die meteen geantwoord en K. 
had weer kunnen gaan, daarom moest hij tenminste de 
paar passen naar Amalia doen, haar een hand geven, die 
ze zwijgend drukte, en te vragen of ze wilde zorgen dat 
haar geschrokken ouders niet gingen lopen, wat ze ook 
met een paar woorden deed. K. hoorde dat Olga op de 
binnenplaats hout stond te hakken, dat Amalia daarnet 
uitgeput – ze noemde geen reden – was moeten gaan lig-
gen en dat Barnabas er nog niet was, maar heel gauw zou 
komen, want hij bleef nooit een nacht in het slot. K. be-
dankte voor de informatie, hij kon nu weer gaan, maar 
Amalia vroeg of hij niet nog op Olga wilde wachten, maar 
hij had jammer genoeg geen tijd meer, daarna vroeg Ama-
lia of hij Olga vandaag al gesproken had, hij zei verbaasd 
van nee en vroeg of Olga hem iets bijzonders te vertellen 
had, Amalia vertrok haar mond, alsof ze een beetje geïrri-
teerd was, knikte K. zwijgend toe, het was duidelijk een 
afscheid, en ging weer liggen. Vanuit haar rustpositie keek 
ze naar hem, alsof ze verbaasd was dat hij er nog was. 
Haar blik was koel, helder, onbeweeglijk als altijd, niet ge-
richt op datgene waarnaar ze keek, maar – en dat was sto-
rend – nauwelijks merkbaar, maar beslist een beetje er-
naast, het leek geen zwakheid, geen verlegenheid, geen 
oneerlijkheid waardoor dat kwam, maar een voortdurend, 
elk ander gevoel beheersend verlangen naar eenzaamheid, 
waarvan ze zich zelf misschien alleen op die manier be-
wust werd. K. meende zich te herinneren dat die blik hem 
al de eerste avond beziggehouden had, dat heel de slechte 
indruk die deze familie direct op hem gemaakt had, waar-
schijnlijk te herleiden was tot die blik, die op zichzelf niet 
lelijk was, maar trots en in zijn geslotenheid oprecht. ‘Je 
bent altijd zo treurig, Amalia,’ zei K., ‘zit je iets dwars? 
Kun je het niet vertellen? Zo’n meisje van het platteland 
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als jij heb ik nog nooit gezien. Vandaag, vandaag is het me 
eigenlijk pas opgevallen. Kom je hier uit het dorp? Ben je 
hier geboren?’ Amalia zei op zo’n manier ja, alsof K. alleen 
de laatste vraag gesteld had en daarna zei ze: ‘Je wacht 
dus toch op Olga?’ ‘Ik weet niet waarom je steeds het-
zelfde vraagt,’ zei K., ‘ik kan niet langer blijven, omdat 
mijn verloofde thuis zit te wachten.’ Amalia steunde op 
haar ellebogen, van een verloofde wist ze niets. K. noemde 
de naam, maar Amalia kende haar niet. Ze vroeg of Olga 
van de verloving wist, K. dacht van wel, Olga had hem 
immers met Frieda gezien en zulke nieuwtjes deden snel 
de ronde in het dorp. Maar Amalia verzekerde hem dat 
Olga het niet wist en dat het haar heel ongelukkig zou ma-
ken, want ze scheen verliefd te zijn op K.. Ze had het er 
niet openlijk over gehad, want ze was erg terughoudend, 
maar verliefdheid kwam immers onwillekeurig aan het 
licht. K. was ervan overtuigd dat Amalia zich vergiste. 
Amalia glimlachte en al was die glimlach treurig, hij klaar-
de het duister samengetrokken gezicht op, maakte de 
zwijgzaamheid sprekend, maakte de vreemdheid ver-
trouwd, was het prijsgeven van een geheim, het prijsge-
ven van een tot nu toe behoed bezit, dat weliswaar weer 
teruggenomen kon worden, maar nooit meer helemaal. 
Amalia zei dat ze zich beslist niet vergiste, en dat ze nog 
meer wist, ze wist ook dat K. ook sympathie voor Olga 
voelde en dat zijn bezoeken, die zogenaamd over bood-
schappen van Barnabas gingen, in werkelijkheid alleen 
voor Olga bestemd waren. Maar nu Amalia alles wist, 
hoefde hij niet meer zo streng voor zichzelf te zijn en 
mocht vaker komen. Alleen dat wilde ze even zeggen. K. 
schudde zijn hoofd en herinnerde haar aan zijn verloving. 
Amalia leek die verloving niet erg te interesseren, de di-
recte indruk van K., die toch alleen voor haar stond, was 
voor haar beslissend, het enige wat ze vroeg was wanneer 
K. dat meis-je dan had leren kennen, want hij was toch 
nog maar een paar dagen in het dorp. K. vertelde over de 
avond in de Herrenhof, waarop Amalia alleen opmerkte 



 176 

dat ze er erg op tegen was geweest om hem naar de Her-
renhof te brengen. Ze riep daarvoor ook Olga als getuige 
aan, die net binnenkwam met een arm vol hout, fris en 
met een kleur van de koude lucht, levendig en sterk, als 
het ware veranderd door het werk tegenover de moei-
zame manier waar-op ze anders in de kamer stond. Ze 
gooide het hout neer, groette K. onbevangen en vroeg 
meteen naar Frieda. K. wisselde een blik van verstandhou-
ding met Amalia, maar die vond blijkbaar niet dat ze on-
gelijk gekregen had. Daardoor een beetje geprikkeld ver-
telde K. uitvoeriger over Frieda dan hij anders gedaan zou 
hebben, beschreef onder wat voor moeilijke omstandighe-
den ze er in de school toch nog een soort huishouden op 
na hield en vertelde ongemerkt zo lang door – hij had im-
mers meteen naar huis gewild – dat hij de zusters bij wijze 
van afscheid uitnodigde om een keer op bezoek te komen. 
Maar nu schrok hij en haperde, terwijl Amalia meteen, 
zonder uit te laten spreken zei dat ze de uitnodiging aan-
nam, nu moest ook Olga zich daarbij aansluiten en dat 
deed ze. Maar K., die gauw weg wilde en onder Amalia’s 
blik onrustig werd, aarzelde niet om openlijk te zeggen 
dat de uitnodiging ondoordacht was en alleen maar inge-
geven door zijn persoonlijke gevoel, maar dat hij die niet 
aan kon houden, omdat er een grote, voor hem overigens 
onbegrijpelijke vijandschap bestond tussen Frieda en de 
familie van Barnabas. ‘Het is geen vijandschap,’ zei Ama-
lia, ze stond op van de bank en gooide de deken achter 
zich, ‘zoveel stelt het niet voor, het is gewoon napraten 
van wat iedereen zegt. En ga nou maar, ga maar naar je 
verloofde, ik zie hoeveel haast je hebt. Wees ook niet bang 
dat we komen, ik zei dat eerst maar voor de grap, uit 
boosaardigheid. Maar jij mag vaker bij ons komen, daar is 
niks tegen, je kunt altijd de boodschappen van Barnabas 
als excuus gebruiken. Ik zal het je nog makkelijker maken 
door te zeggen dat Barnabas, ook als hij een boodschap 
van het slot voor je heeft, niet weer naar de school kan om 
die door te geven. Hij kan niet zoveel rondlopen, de arme 
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jongen, de dienst is slopend, je moet het bericht zelf maar 
komen halen.’ K. had Amalia nog nooit zoveel achter el-
kaar horen zeggen, het klonk ook anders dan anders, er 
zat een soort voornaamheid in, die niet alleen K. voelde, 
maar blijkbaar ook Olga, haar zuster, die haar toch ge-
wend was, zij stond een beetje apart, met haar handen in 
haar schoot, nu weer in haar gewone, wijdbeense en wat 
gebogen houding, haar ogen hield ze gericht op Amalia, 
terwijl die alleen maar naar K. keek. ‘Het is een vergis-
sing,’ zei K., ‘een grote vergissing, als je denkt dat het mij 
geen ernst is met het wachten op Barnabas, het regelen 
van mijn zaken met de autoriteiten is mijn grootste en ei-
genlijk mijn enige wens. En Barnabas moet me helpen, 
veel van mijn hoop is op hem gevestigd. Hij heeft me al 
een keer erg teleurgesteld, maar dat was meer mijn eigen 
schuld dan die van hem, het gebeurde in de verwarring 
van de eerste uren, ik dacht toen alles in een avondwande-
lingetje te kunnen regelen en dat het onmogelijke onmoge-
lijk bleek, nam ik hem toen kwalijk. Zelfs het oordeel over 
jullie familie en over jullie is erdoor beïnvloed. Dat is 
voorbij, ik begrijp jullie nu geloof ik beter, jullie zijn zelfs –
‘ K. zocht het juis-te woord, maar vond het niet meteen en 
nam genoegen met een minder nauwkeurig woord – ‘jul-
lie zijn misschien goedmoediger dan de andere dorpelin-
gen, voor zover ik die nu ken. Maar nu, Amalia, breng je 
me weer in de war door niet de dienst van je broer, maar 
zijn betekenis voor mij serieus te nemen. Misschien ben je 
niet op de hoogte van wat Barnabas doet, dan is het goed 
en ik wil de zaak laten rusten, maar misschien ben je wel 
op de hoogte – en dat denk ik eerder – dan is dat erg, want 
dat zou betekenen dat je broer me voor de gek houdt.’ 
‘Wees gerust,’ zei Amalia, ‘ik ben niet op de hoogte, ik heb 
geen enkele behoefte om op de hoogte te zijn, ik houd niet 
eens rekening met jou, terwijl ik toch veel voor je over 
heb, want we zijn goedmoedig, zoals je zegt. Maar dat zijn 
mijn broer zijn zaken, daar weet ik niks van, behalve wat 
ik soms toevallig hoor. Maar Olga kan je alles vertellen, 



 178 

want die is zijn vertrouweling.’ En Amalia ging weg, eerst 
naar haar ouders, met wie ze fluisterde, en daarna naar de 
keuken; ze was bij K. weggegaan zonder afscheid, alsof ze 
wist dat hij nog lang zou blijven en er geen afscheid nodig 
was.  
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K. bleef met een wat verbaasd gezicht achter, Olga moest 
om hem lachen en trok hem naar de kachelbank; ze leek 
echt gelukkig te zijn dat ze hier nu met hem alleen kon zit-
ten, maar het was een vreedzaam geluk en beslist niet ver-
troebeld door jaloezie. En juist die afwezigheid van jaloe-
zie en daardoor ook van elke strengheid deed K. goed, 
graag keek hij in die blauwe, niet lokkende, niet heers-
zuchtige, maar schuchter rustende en schuchter standhou-
dende ogen. Het was alsof hij na de waarschuwingen van 
Frieda en de waardin voor dit alles niet gevoeliger, maar 
opmerkzamer en vindingrijker was. En hij lachte met Ol-
ga, toen die zich afvroeg waarom hij juist Amalia goed-
moedig had genoemd; je kon veel zeggen van Amalia, al-
leen goedmoedig was ze eigenlijk niet. Waarop K. uitleg-
de dat de lof natuurlijk bestemd was voor haar, Olga, 
maar Amalia was zo bazig, dat ze zich niet alleen alles toe-
eigende wat in haar aanwezigheid gezegd werd, maar dat 
de mensen haar ook alles vrijwillig toebedeelden. ‘Dat is 
waar,’ zei Olga nu ernstiger, ‘meer dan je denkt. Amalia is 
jonger dan ik, jonger ook dan Barnabas, maar zij is het die 
in de familie de beslissingen neemt, ten goede en ten kwa-
de, ze heeft het natuurlijk ook meer in zich dan anderen, 
het goede en het kwade.’ K. vond dat overdreven, Amalia 
had daarnet toch gezegd dat ze zich bijvoorbeeld niet be-
kommerde om de zaken van haar broer, maar dat Olga 
daar alles van wist. ‘Hoe leg ik dat uitl?’ zei Olga, ‘Amalia 
bekommert zich niet om Barnabas of om mij, ze bekom-
mert zich eigenlijk om niemand behalve onze ouders, die 
verzorgt ze dag en nacht, nu vroeg ze weer naar hun wen-
sen en is in de keuken voor ze gaan koken, is voor hen te-
gen haar zin opgestaan, want ze voelt zich al sinds van-
middag niet lekker en lag hier op de bank. Maar al bekom-
mert ze zich niet om ons, we zijn van haar afhankelijk, als-
of ze de oudste was, en als zij ons raad gaf, zouden we die 
beslist opvolgen , maar dat doet ze niet, wij zijn vreemden 
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voor haar. Jij hebt toch veel mensenkennis, jij komt uit een 
andere streek, lijkt ze jou ook niet bijzonder verstandig?’ 
‘Bijzonder ongelukkig lijkt ze me,’ zei K., ‘maar hoe is het 
te rijmen met jullie respect voor haar dat bijvoorbeeld Bar-
nabas als bode werkt, wat Amalia niet goedvindt en waar 
ze misschien zelfs op neerkijkt?’ ‘Als hij wist wat hij an-
ders moest doen, zou hij meteen stoppen met het werk als 
bode, dat hem helemaal geen voldoening geeft.’ ‘Is hij dan 
geen volleerd schoenmaker?’ vroeg K.. ‘Ja,’ zei Olga, ‘hij 
werkt daarnaast ook voor Brunswick en hij zou zo dag en 
nacht goedbetaald werk kunnen hebben.’ ‘Nou dan,’ zei 
K., ‘dan had hij toch een alternatief voor het bodewerk?’ 
‘Voor het bodewerk?’ vroeg Olga verbaasd, ‘heeft hij dat 
dan overgenomen voor het geld?’ ‘Dat kan zijn,’ zei K., 
‘maar je zei toch dat het hem geen voldoening geeft?’ ‘Het 
geeft hem om verschillende redenen geen voldoening,’ zei 
Olga, ‘maar het is wel werk voor het slot, altijd nog iets 
van werk voor het slot, zou je tenminste denken.’ ‘Wat?’ 
zei K., ‘zelfs daar twijfelen jullie aan?’ ‘Nou,’ zei Olga, ‘ei-
genlijk niet, Barnabas gaat naar de kantoren, gaat met de 
bedienden om als met gelijken, ziet uit de verte ook afzon-
derlijke ambtenaren, krijgt vrij belangrijke brieven en zelfs 
mondelinge boodschappen om door te geven, dat is toch 
heel wat en we zouden trots kunnen zijn hoeveel hij op 
zijn jonge leeftijd al bereikt heeft.’ K. knikte, aan naar huis 
gaan dacht hij nu niet. ‘Hij heeft ook een eigen livrei?’ 
vroeg hij. ‘Je bedoelt het jasje?’ zei Olga, ‘nee, dat heeft 
Amalia voor hem gemaakt, nog voor hij bode was. Maar je 
raakt het tere punt. Hij had allang niet een livrei moeten 
krijgen, want die hebben ze in het slot niet, maar ambts-
kleding, die is hem ook toegezegd, maar wat dat betreft 
zijn ze in het slot erg traag en het kwalijke is dat je nooit 
weet wat die traagheid betekent; het kan betekenen dat de 
zaak in behandeling is, maar het kan ook betekenen dat de 
behandeling nog moet beginnen, dat ze Barnabas bijvoor-
beeld eerst nog eens op de proef willen stellen, en het kan 
ten slotte ook betekenen dat de zaak al behandeld is, dat 
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ze de toestemming om de een of andere reden ingetrok-
ken hebben en dat Barnabas het pak nooit krijgt. Meer ko-
men we daarover niet te weten of pas na lange tijd. Er is 
hier een gezegde: “Ambtelij-ke besluiten zijn schuw als 
jonge meisjes.”’ ‘Goed gezien,’ zei K., hij nam het nog seri-
euzer dan Olga, ‘goed gezien, en ambtelijke besluiten heb-
ben misschien nog wel meer gemeen met meisjes.’ ‘Mis-
schien,’ zei Olga, ‘ik weet natuurlijk niet hoe je dat be-
doelt. Misschien bedoel je het zelfs als compliment. Maar 
wat de ambtskleding betreft, die is nou eenmaal Barnabas’ 
zorg en omdat we de zorgen gemeenschappelijk hebben, 
ook die van mij. Waarom krijgt hij geen ambtskleding? 
vragen we ons vergeefs af. Maar de hele zaak is niet zo 
simpel. De ambtenaren schijnen bijvoorbeeld helemaal 
geen ambtskleding te hebben; voor zover we hier weten 
en voor zover Barnabas vertelt, lopen de ambtenaren in 
gewone, maar mooie kleren rond. Je hebt Klamm trou-
wens gezien. Nou, ambtenaar, zelfs een van de laagste ca-
tegorie, is Barnabas natuurlijk niet en hij beweert ook niet 
dat hij dat is. Maar ook hogere bedienden, die we hier in 
het dorp natuurlijk nooit te zien krijgen, hebben volgens 
Barnabas geen ambtskleding; dat is een zekere troost, zou 
je bij voorbaat kunnen denken, maar dat is bedrieglijk, 
want is Barnabas dan een hogere bediende? Nee, al heb je 
nog zoveel met hem op, dat kun je niet zeggen, een hogere 
bediende is hij niet, dat hij in het dorp komt en hier zelfs 
woont, is een tegenbewijs, hogere bedienden zijn nog te-
rughoudender dan ambtenaren, misschien terecht, mis-
schien zijn ze zelfs hoger dan veel ambtenaren, daar is iets 
voor te zeggen, ze werken minder en het is volgens Barna-
bas een prachtig gezicht om die elite van grote, sterke 
mannen langzaam door de gangen te zien lopen, Barnabas 
sluipt altijd om ze heen. Kortom: geen sprake van dat Bar-
nabas een hogere bediende is. Dus zou hij een van de la-
gere bedienden kunnen zijn, maar die hebben ambtskle-
ding, tenminste voor zover ze beneden naar het dorp ko-
men, het is geen echte livrei, er zijn ook veel verschillen, 
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maar toch herken je een bediende uit het slot meteen aan 
zijn kleren, je hebt zulke mensen wel in de Herrenhof ge-
zien. Het opvallendste aan de kleren is dat ze meestal 
nauwsluitend zijn, een boer of een ambachtsman zou er 
niets aan hebben. Nou, die kleding heeft Barnabas dus 
niet, dat is niet alleen beschamend of vernederend, dat is 
te verdragen, maar het maakt – vooral op sombere mo-
menten en soms, niet zelden, hebben we die, Barnabas en 
ik – dat je aan alles gaat twijfelen. Is Barnabas eigenlijk 
wel in dienst van het slot? vragen we ons dan af; ja, hij 
gaat naar de kantoren, maar zijn de kantoren het eigenlij-
ke slot? En zelfs als de kantoren tot het slot horen, zijn het 
dan de kantoren waar Barnabas mag komen? Hij komt in 
kantoren, maar het is maar een deel ervan, dan zijn er bar-
rières en daarachter zijn nog andere kantoren. Ze verbie-
den hem niet direct om door te lopen, maar hij kan toch 
niet doorlopen, als hij zijn meerderen al gevonden heeft, 
als ze klaar met hem zijn en hem wegsturen. Je wordt bo-
vendien altijd bekeken, dat denk je tenminste. En zelfs al 
zou hij doorlopen, wat heeft hij eraan, als hij daar geen 
ambtelijk werk heeft en een indringer is? Die barrières 
moet je je ook niet voorstellen als een duidelijke grens, 
zegt Barnabas ook altijd. Barrières zijn er ook in de kanto-
ren waar hij komt, er zijn dus ook barrières die hij passeert 
en die zien er niet anders uit dan de niet-gepasseerde en 
daarom mogen we er niet van uitgaan dat er achter die 
laatste barrières wezenlijk andere kantoren liggen dan die 
waar Barnabas al is geweest. Maar op sombere momenten 
denk je dat. En dan blijf je twijfelen, daar is niks tegen te 
doen. Barnabas praat met ambtenaren, Barnabas krijgt op-
drachten. Maar wat voor ambtenaren en wat voor bood-
schappen zijn dat? Nu valt hij, zoals hij zegt, onder 
Klamm en krijgt de opdrachten van hem persoonlijk. Nou, 
dat is toch heel wat, zelfs hogere bedienden komen zover 
niet, het is bijna te veel, dat is het beangstigende. Stel je 
voor: je valt direct onder Klamm en je spreekt hem per-
soonlijk. Maar zo is het toch? Nou ja, zo is het, maar waar-



 183 

om betwijfelt Barnabas dan dat de ambtenaar die daar 
Klamm genoemd wordt, ook echt Klamm is?’ ‘Olga,’ zei 
K., ‘je maakt toch geen grapje? Hoe kun je twijfelen aan 
Klamms uiterlijk? Het is toch bekend hoe hij eruitziet, ik 
heb hem zelf gezien.’ ’Echt niet, K.,’ zei Olga, ‘dat zijn 
geen grapjes, maar ik maak me heel bezorgd. Ik vertel het 
toch ook niet om mijn hart te luchten en jou ermee te be-
lasten, maar omdat je naar Barnabas vroeg, omdat Amalia 
mij vroeg om het te vertellen en omdat ik denk dat het ook 
voor jou nuttig is om meer te weten. Ik doe het ook om 
Barnabas, dat je niet te veel van hem verwacht, dat hij je 
niet teleurstelt en dan zelf onder jouw teleurstelling lijdt. 
Hij is heel gevoelig, hij heeft vannacht bijvoorbeeld niet 
geslapen, omdat jij gisteren ontevreden over hem was, je 
schijnt gezegd te hebben dat het heel erg is dat je “maar 
zo’n bode” als Barnabas hebt. Daar kon hij niet van sla-
pen, jij hebt zelf van zijn opwinding waarschijnlijk niet 
veel gemerkt, bodes van het slot moeten zich erg beheer-
sen. Maar hij heeft het niet makkelijk, zelfs met jou niet. Je 
vraagt op jouw manier zeker niet te veel van hem, je hebt 
bepaalde voorstellingen van het werk van bodes en daar-
van ga je bij je eisen uit. Maar in het slot hebben ze andere 
opvattingen over bodes en die zijn niet te verenigen met 
de jouwe, zelfs als Barnabas zich helemaal zou opofferen 
aan de dienst, wat helaas soms het geval lijkt. Je zou je 
moeten schikken en geen woord van kritiek moeten uiten, 
als de vraag niet was of het echt bodewerk is wat hij doet. 
Tegenover jou mag hij natuurlijk geen woord van twijfel 
laten horen, hij zou zijn eigen bestaan ondermijnen als hij 
dat deed, ernstig zondigen tegen de wetten die voor hem 
nog lijken te gelden, en zelfs tegen mij spreekt hij niet vrij-
uit, ik moet zijn twijfels wegnemen door vleien en kussen 
en zelfs dan geeft hij nog niet toe dat zijn twijfels twijfels 
zijn. Hij heeft iets van Amalia. En hij vertelt me vast niet 
alles, al ben ik de enige die hij in vertrouwen neemt. Maar 
over Klamm praten we soms, ik heb Klamm nog niet ge-
zien, je weet dat Frieda me niet aardig vindt en me de 
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aanblik nooit gegund zou hebben, maar natuurlijk is zijn 
uiterlijk in het dorp goed bekend, sommigen hebben hem 
gezien, iedereen heeft van hem gehoord en er is uit eigen 
waarneming, uit geruchten en ook uit veel verkeerde bij-
bedoelingen een beeld van Klamm ontstaan dat in grote 
trekken wel klopt. Maar alleen in grote trekken. Verder is 
het veranderlijk en misschien niet eens zo veranderlijk als 
Klamms werkelijke uiterlijk. Hij schijnt er heel anders uit 
te zien, wanneer hij in het dorp komt en anders wanneer 
hij het dorp uitgaat, anders voor hij bier gedronken heeft, 
anders daarna, anders wanneer hij wakker is, anders wan-
neer hij slaapt, anders alleen, anders tijdens een gesprek 
en, wat hierna begrijpelijk is, bij-na volkomen anders bo-
ven in het slot. En zelfs binnen het dorp hoor je tamelijk 
grote verschillen, verschillen in leng-te, in houding, in om-
vang, in baarddracht, alleen wat betreft zijn kleren komen 
de berichten gelukkig overeen, hij draagt altijd dezelfde 
kleren, een zwart jacquet met lange panden. Nu berusten 
al die berichten natuurlijk niet op toverij, maar ze zijn heel 
begrijpelijk, ze ontstaan door de stemming van het mo-
ment, de mate van opwinding en de ontelbare gradaties 
van hoop of wanhoop van de toeschouwer, die Klamm 
bovendien maar heel even te zien krijgt; ik vertel alles zo-
als Barnabas het mij vaak verteld heeft en in het algemeen, 
als je niet persoonlijk met de zaak te maken hebt, kun je 
daar tevreden mee zijn. Wij kunnen dat niet, voor Barna-
bas is het een levenskwestie of hij echt met Klamm praat 
of niet.’ ‘Voor mij niet minder,’ zei K. en ze schoven nog 
dichter naar elkaar toe op de kachelbank. Door al dat on-
gunstige nieuws van Olga was K. wel onthutst, maar wat 
het grotendeels goedmaakte, was dat hij hier mensen trof 
wie het, uiterlijk tenminste, net zo verging als hemzelf, bij 
wie hij zich dus aan kon sluiten, met wie hij het over veel 
dingen eens kon zijn, niet alleen over sommige dingen, zo-
als met Frieda. Hij verloor weliswaar geleidelijk de hoop 
op succes van de boodschap van Barnabas, maar hoe 
slechter het Barnabas boven verging, hoe nader hij hem 
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hier beneden kwam; K. had nooit ge-dacht dat er uit het 
dorp zelf zo’n ongelukkig streven voort zou komen als dat 
van Barnabas en zijn zuster. Het was natuurlijk nog lang 
niet genoeg verklaard en kon ten slotte ook nog omslaan 
in zijn tegendeel, je moest je door Olga’s beslist onschul-
dige karakter niet meteen laten verleiden om aan Barna-
bas’ oprechtheid te geloven. ‘De berichten over Klamms 
uiterlijk,’ vervolgde Olga, ‘kent Barnabas heel goed, hij 
heeft er veel verzameld en vergeleken, misschien te veel, 
hij heeft Klamm zelf een keer door het raam van een rij-
tuig gezien, dat dacht hij tenminste, hij was dus genoeg 
voorbereid om hem te herkennen en toch – hoe verklaar je 
dat? – toen hij in het slot in een kantoor kwam en ze één 
van een aantal ambtenaren aanwezen en zeiden dat dat 
Klamm was, herkende hij hem niet en kon er naderhand 
ook maar niet aan wennen dat dat Klamm zou zijn. Maar 
vraag je Barnabas waarin die man verschil-de van onze 
gebruikelijke voorstelling van Klamm, dan weet hij het 
niet of hij antwoordt met een beschrijving van de ambte-
naar in het slot, maar die beschrijving valt precies samen 
met de beschrijving van Klamm zoals wij die kennen. 
“Nou, Barnabas,” zeg ik dan, “waarom twijfel je, waarom 
pijnig je jezelf?” Waarop hij dan zichtbaar in het nauw ge-
dreven bijzonderheden van de ambtenaar in het slot be-
gint op te sommen, die hij meer lijkt te verzinnen dan te 
vertellen en die bovendien zo miniem zijn – ze hebben bij-
voorbeeld betrekking op een bijzondere manier van knik-
ken of zelfs maar op het op het opengeknoopte vest – dat 
je ze onmogelijk serieus kunt nemen. Nog belangrijker 
lijkt me de manier waarop Klamm met Barnabas omgaat. 
Barnabas heeft het vaak voor me beschreven en zelfs gete-
kend. Gewoonlijk wordt Barnabas naar een grote kantoor-
ruimte gebracht, maar dat is niet Klamms kantoor en niet 
eens het kantoor van één man. In de lengte is die kamer 
door één enkele, van zijwand tot zijwand reikende lesse-
naar in twee delen verdeeld, een smal deel, waar twee 
mensen elkaar maar net kunnen passeren, dat is de ruimte 
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voor de ambtenaren, en een breed deel, dat is de ruimte 
voor de bezoekers, de toeschouwers, de bedienden en de 
bodes. Op de lessenaar liggen grote boeken opengeslagen, 
naast elkaar en bij de meeste staan ambtenaren erin te le-
zen. Maar ze blijven niet steeds bij hetzelfde boek, ze rui-
len niet van boek, maar van plaats en het meest verbazing-
wekkende vindt Barnabas hoe ze zich bij zo’n wisseling 
van plaats langs elkaar moeten wringen door het gebrek 
aan ruimte. Vlak voor de lessenaar staan lage tafeltjes, 
waaraan klerken zitten, die opschrijven wat de ambtena-
ren wensen te dicteren. Barnabas is altijd verbaasd over de 
manier waarop dat gaat. De ambtenaar geeft geen uit-
drukkelijk bevel, er wordt ook niet luid gedicteerd en je 
merkt nauwelijks dat er gedicteerd wordt; de ambtenaar 
lijkt eerder te lezen, net als eerst, alleen fluistert hij er ook 
nog bij en de klerk hoort dat. Vaak dicteert de ambtenaar 
zo zacht dat de klerk het zittend niet eens kan horen, dan 
moet hij telkens opspringen, het gedicteerde opvangen, 
gauw gaan zitten en het opschrijven, dan weer opspringen 
enzovoort. Een vreemde toestand! Je snapt het haast niet. 
Barnabas heeft natuurlijk tijd genoeg om dat allemaal te 
bekijken, want daar in de ruimte voor de toeschouwers 
staat hij uren- en soms dagenlang, tot Klamms blik op 
hem valt. En ook als Klamm hem al gezien heeft en Barna-
bas in de houding springt, betekent dat nog niks, want 
Klamm kan zich weer op het boek concentreren en hem 
vergeten, zo gaat het vaak. Maar wat is dat voor een bode-
dienst die zo onbelangrijk is? Ik word weemoedig, als Bar-
nabas ’s morgens vroeg zegt dat hij naar het slot gaat. Die 
waarschijnlijk nutteloze weg, die waarschijnlijk verloren 
dag, die waarschijnlijk vergeefse hoop. Wat heeft het alle-
maal voor zin? En hier ligt handenvol schoenmakerswerk 
dat niemand doet en waar Brunswick haast mee wil ma-
ken. ‘Goed,’ zei K., ‘Barbabas moet lang wachten tot hij 
een opdracht krijgt. Dat is begrijpelijk, er schijnen hier 
veel te veel mensen in dienst te zijn, niet iedereen kan elke 
dag een opdracht krijgen, daar moet je niet over klagen, 
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daar heeft iedereen waarschijnlijk last van. Maar uiteinde-
lijk krijgt Barnabas ook wel opdrachten, hij heeft mij al 
twee brieven gebracht.’ ‘Het is best mogelijk,’ zei Olga, 
‘dat we ongelijk hebben door te klagen, zeker ik, omdat ik 
alles maar van horen zeggen heb en het als meisje ook niet 
zo goed begrijp als Barnabas, die immers ook nog veel 
verzwijgt. Maar luister nu hoe het met de brieven gaat, 
met de brieven aan jou bijvoorbeeld. Die brieven krijgt hij 
niet rechtstreeks van Klamm, maar van de klerk. Op een 
willekeurige dag, op een willekeurig moment – daarom is 
de dienst, al lijkt hij makkelijk, heel vermoeiend, want 
Barnabas moet altijd klaarstaan – denkt de klerk aan hem 
en wenkt hem. Klamm schijnt dat niet geregeld te hebben, 
die zit rustig in zijn boek te lezen, maar soms, al doet hij 
dat wel vaker, poetst hij net zijn bril, wanneer Barnabas 
komt en kijkt hem daarbij misschien aan, als hij zonder 
bril tenminste iets ziet, wat Barnabas betwijfelt, Klamm 
heeft zijn ogen dan bijna dicht, hij lijkt te slapen en zijn 
bril te poetsen in zijn droom. Intussen zoekt de klerk uit 
de vele documenten en brieven die hij onder de tafel heeft, 
een brief voor je, het is dus geen brief die hij net geschre-
ven heeft, het is te oordelen naar de envelop een heel oude 
brief, die er al lang ligt. Maar als het een oude brief is, 
waarom hebben ze Barnabas dan zo lang laten wachten? 
En waarschijnlijk ook jou? En tenslotte ook de brief, want 
die is nu waarschijnlijk achterhaald. En zo bezorgen ze 
Barnabas de reputatie van een slechte, langzame bode. 
Maar de klerk maakt het zich gemakkelijk, geeft Barnabas 
de brief, zegt: “Van Klamm, aan K.” en daarmee kan Bar-
nabas gaan. Nou, en dan komt Barnabas naar huis, buiten 
adem, met de eindelijk op de kop getikte brief onder zijn 
hemd, op zijn blote lijf, en we gaan dan net als nu hier op 
de bank zitten en hij vertelt en we gaan dan alles apart na 
en schatten wat hij bereikt heeft en komen er uiteindelijk 
achter dat het heel weinig is en dat dat weinige twijfelach-
tig is en Barnabas legt de brief weg en heeft geen zin om 
hem te bezorgen, maar ook geen zin om te gaan slapen, hij 
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neemt zich voor om schoenmakerswerk te doen en zit de 
nacht maar op die kruk. Zo is het, K., en dat zijn mijn ge-
heimen en nu ben je waarschijnlijk niet verbaasd meer dat 
Amalia er niks mee te maken wil hebben.’ ‘En de brief?’ 
vroeg K.. ‘De brief?’ zei Olga, ‘nou, na een tijdje, als ik bij 
Barnabas genoeg heb aangedrongen, er kunnen intussen 
dagen en weken verstreken zijn, pakt hij toch de brief en 
gaat hem bezorgen. Bij zulke uiterlijkheden is hij toch heel 
afhankelijk van mij. Als ik de eerste indruk van zijn ver-
haal verwerkt heb, kan ik me namelijk ook weer beheer-
sen, wat hij niet kan, waarschijnlijk doordat hij gewoon 
meer weet. En zo kan ik bijvoorbeeld telkens weer zeggen: 
“Wat wil je eigenlijk, Barnabas? Van wat voor een carrière 
en wat voor een doel droom je? Wil je misschien zover ko-
men dat je helemaal weg moet bij ons en bij mij? Is dat 
soms je doel? Moet ik dat niet denken, omdat het anders 
onbegrijpelijk is waarom je zo ontzettend ontevreden bent 
met wat je al bereikt hebt? Kijk toch eens om je heen, of ie-
mand van de buren al zover gekomen is. Natuurlijk, hun 
situatie is anders dan de onze en ze hebben geen reden om 
meer te willen, maar ook zonder te vergelijken zie je toch 
dat bij jou alles goed loopt. Er zijn hindernissen, onzeker-
heden en teleurstellingen, maar dat betekent toch alleen 
maar, zoals we van tevoren wisten, dat je niks cadeau 
krijgt, dat je eerder zelf voor elke kleinigheid moet vech-
ten, een reden temeer om trots te zijn en niet terneergesla-
gen. En dan vecht je toch ook voor ons? Telt dat niet voor 
jou? Geeft dat geen nieuwe kracht? En dat ik blij en haast 
verwaand ben dat ik zo’n broer heb, geeft dat geen zeker-
heid? Je stelt me teleur, zeker niet om wat je in het slot be-
reikt hebt, maar om wat ik bij jou bereikt heb. Jij mag naar 
het slot, je bent een frequente bezoeker van de kantoren, je 
bent hele dagen met Klamm in één ruimte, je bent een offi-
cieel erkende bode, je kunt aanspraak maken op een 
ambtskleed, je krijgt belangrijke brieven te bezorgen, dat 
ben je allemaal, dat mag je allemaal en dan kom je naar be-
neden en in plaats van dat we elkaar huilend van geluk in 
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de armen vallen, lijkt alle moed je bij het zien van mij in 
de schoenen te zinken, aan alles twijfel je, alleen de 
schoenmakersleest trekt je en de brief, die garantie voor 
onze toekomst, laat je liggen.” Zo praat ik tegen hem en 
nadat ik dat dagenlang herhaald heb, pakt hij met een 
zucht de brief en gaat weg. Het komt waarschijnlijk niet 
eens door mijn woorden, maar hij wil weer naar het slot 
en zonder de opdracht uitgevoerd te hebben, zou hij niet 
durven gaan.’ ‘Maar alles wat je tegen hem zegt, is toch te-
recht?’ zei K., ‘je hebt alles knap samengevat. Wat ben je 
een heldere denker!’ ’Nee,’ zei Olga, ‘je laat je misleiden, 
en zo laat hij zich misschien ook door mij misleiden. Wat 
heeft hij nou helemaal bereikt? Hij mag naar een kantoor, 
maar dat lijkt niet eens op een kantoor, eerder op de 
wachtkamer van een kantoor, misschien dat niet eens, 
misschien een kamer waar iedereen naar toe moet die de 
echte kantoren niet binnen mag. Hij praat met Klamm, 
maar is dat Klamm wel? Is het niet eerder iemand die op 
Klamm lijkt? Hooguit een secretaris die een beetje op 
Klamm lijkt en probeert nog meer op hem te lijken en ge-
wichtig doet op Klamms slaperige, dromerige manier. Die 
kant van zijn karakter is het makkelijkste na te doen, dat 
proberen er veel, maar aan de rest van zijn karakter wagen 
ze zich wijselijk niet. En zo’n man als Klamm, waar ieder-
een naartoe wil, maar waar bijna nooit iemand komt, 
krijgt in de fantasie van de mensen makkelijk verschillen-
de gedaanten. Klamm heeft hier bijvoorbeeld een dorpsse-
cretaris, Momus heet hij. Zo? Je kent hem? Ook die houdt 
zich erg op de achtergrond, maar ik heb hem toch al een 
paar keer gezien. Een jonge, sterke man, nietwaar? En hij 
lijkt waarschijnlijk helemaal niet op Klamm. En toch vind 
je in het dorp mensen die zweren dat Momus Klamm is en 
niemand anders. Zo werken de mensen aan hun eigen 
verwarring. En zou het in het slot anders zijn? Iemand zei 
Barnabas dat die ambtenaar Klamm is en er is inderdaad 
gelijkenis tussen de twee, maar een gelijkenis waar Barna-
bas altijd aan twijfelt. En zijn twijfel is heel aannemelijk. 
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Moet Klamm hier soms doordringen, in de algemene 
ruimte, tussen andere ambtenaren, met een potlood achter 
zijn oor? Dat is toch hoogst onwaarschijnlijk. Barnabas 
zegt soms, een beetje kinderlijk – maar dat is al een opti-
mistische bui: “Die ambtenaar lijkt erg op Klamm, als hij 
in een eigen kantoor zou zitten, aan een eigen bureau en 
met zijn naam op de deur – dan twijfelde ik niet meer.” 
Dat is kinderlijk, maar toch ook verstandig. Nog veel ver-
standiger zou het zijn, als Barnabas, wanneer hij boven 
was, bij een paar mensen tegelijk zou informeren hoe het 
werkelijk zat, er staan volgens hem toch genoeg mensen in 
de kamer. En al zou hun informatie niet veel betrouwbaar-
der zijn dan die van degene die hem Klamm ongevraagd 
heeft laten zien, die verscheidenheid zou toch op zijn 
minst aanknopingspunten en vergelijkingspunten op 
moeten leveren. Dat is geen idee van mij, maar van Barna-
bas, alleen durft hij het niet te realiseren; uit angst dat hij 
door het ongewild overtreden van bepaalde onbekende 
regels zijn baan kwijt zou raken, durft hij niemand aan te 
spreken, zo onzeker is hij; die toch eigenlijk erbarmelijke 
onzekerheid werpt voor mij meer licht op zijn baan dan 
alle beschrijvingen. Wat moet alles voor hem twijfelachtig 
en dreigend lijken, als hij niet eens zijn mond open durft 
te doen voor een simpele vraag. Als ik dat bedenk, neem 
ik het mezelf kwalijk dat ik hem in zijn eentje naar die on-
bekende ruimten laat gaan, waar het zo toegaat dat zelfs 
hij, die eerder een waaghals dan een lafaard is, er waar-
schijnlijk beeft van angst.’  
 ‘Nu ben je denk ik bij het beslissende punt,’ zei K.. ‘Dat 
is het. Na alles wat je verteld hebt, denk ik het nu duide-
lijk te zien. Barnabas is te jong voor die taak. Niets van 
wat hij vertelt kun je zonder meer serieus nemen. Doordat 
hij boven doodsbenauwd is, kan hij daar niet observeren 
en dwing je hem hier toch te vertellen, dan krijg je verwar-
de sprookjes. Dat verbaast me niet. Eerbied voor het gezag 
is jullie hier aangeboren, wordt er verder jullie hele leven 
op de meest uiteenlopende manieren en van alle kanten in 
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gestampt en jullie helpen daar zelf zoveel mogelijk aan 
mee. Maar eigenlijk ben ik daar niet op tegen; als het ge-
zag goed is, waarom zou je er dan geen eerbied voor heb-
ben? Alleen mag je dan een onervaren jongen als Barna-
bas, die niet verder dan zijn dorp gekeken heeft, niet op-
eens naar het slot sturen en dan waarheidsgetrouwe ver-
slagen verwachten en elk woord van hem als een openba-
ring onderzoeken en van de interpretatie je eigen levens-
geluk afhankelijk maken. Dat is het slechtste wat je kunt 
doen. Natuurlijk heb ik me net als jij door hem op een 
dwaalspoor laten brengen en zowel hoop op hem geves-
tigd als teleurstellingen door hem ondervonden, die alle-
bei alleen berustten op zijn woorden, dus bijna nergens 
op.’ Olga zweeg. ‘Het is voor mij niet makkelijk,’ zei K., 
‘om jouw vertrouwen in je broer te ondermijnen, omdat ik 
best zie hoeveel je van hem houdt en wat je van hem ver-
wacht. Maar het moet gebeuren, zeker gezien je liefde en 
je verwachtingen. Want zie je, telkens word je tegenge-
houden door iets – ik weet niet wat het is – om volledig te 
erkennen wat Barnabas niet bereikt heeft, maar cadeau ge-
kregen heeft. Hij mag naar de kantoren of als je wilt naar 
een voorkamer, dat is dan een voorkamer, maar er zijn 
deuren naar andere ruimten, barrières die je neemt, als je 
handig genoeg bent. Voor mij is die voorkamer, voorlopig 
tenminste, volledig ontoegankelijk. Wie Barnabas daar 
spreekt, weet ik niet, misschien is de klerk de allerlaagste 
bediende, maar ook als hij de laagste is, kan hij je naar de 
volgende in rang brengen en kan hij dat niet, dan kan hij 
die toch op zijn minst noemen en kan hij die niet noemen, 
dan kan hij je toch verwijzen naar iemand die hem wel 
kan noemen. Die zogenaamde Klamm kan met de echte 
niet het minste gemeen hebben, de gelijkenis kan alleen 
bestaan voor de van opwinding blinde ogen van Barna-
bas, hij kan de laagste zijn van alle ambtenaren, hij kan 
nog niet eens ambtenaar zijn, maar de een of andere taak 
heeft hij wel bij die lessenaar, iets leest hij in zijn grote 
boek, iets fluistert hij de klerk toe, iets denkt hij, wanneer 
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na lange tijd zijn blik weer eens op Barnabas valt, en zelfs 
als dat allemaal niet waar is en zijn handelingen helemaal 
niks betekenen, heeft iemand hem daar wel neergezet en 
dat met de een of andere bedoeling gedaan. Daarmee wil 
ik zeggen dat er iets is, dat Barnabas iets aangeboden 
wordt, tenminste iets en dat het alleen maar Barnabas’ ei-
gen schuld is als hij daar niets anders mee bereikt dan 
twijfel, angst en wanhoop. En dan ben ik nog uitgegaan 
van het ongunstigste geval, dat zelfs heel onwaarschijnlijk 
is. Want we beschikken over de brieven, die ik weliswaar 
niet erg vertrouw, maar veel meer dan Barnabas’ woor-
den. Al kunnen het ook oude, waardeloze brieven zijn, die 
willekeurig uit een hoop precies even waardeloze brieven 
zijn gehaald, willekeurig en met niet meer verstand dan 
kanaries op de kermis gebruiken om het levenslot van een 
willekeurig iemand uit een hoop te pikken; al kan dat zo 
zijn, die brieven hebben toch nog iets te maken met mijn 
werk, voor mij zijn ze zichtbaar, al zijn ze voor mij mis-
schien niet nuttig, ze zijn, zoals de burgemeester en zijn 
vrouw verzekerd hebben, eigenhandig door Klamm ge-
schreven en hebben, weer volgens de burgemeester, welis-
waar een particuliere en nogal ondoorzichtige, maar wel 
grote betekenis.’ ‘Zei de burgemeester dat?’ vroeg Olga. 
‘Ja, dat zei hij,’ antwoordde K.. ‘Dat zal ik Barnabas zeg-
gen,’ zei Olga snel, ‘dat zal hem erg aanmoedigen.’ ‘Maar 
hij hoeft niet aangemoedig te worden,’ zei K., ‘hem aan-
moedigen betekent zeggen dat hij gelijk heeft, dat hij op 
deze manier door moet gaan, maar juist op deze manier 
bereikt hij nooit iets, je kunt iemand die een blinddoek 
draagt nog zo aanmoedigen om door de doek heen te kij-
ken, hij zal toch nooit iets zien; pas wanneer je de doek af-
neemt, kan hij zien. Hulp heeft Barnabas nodig, geen aan-
moediging. Stel je even voor: daar boven zit het gezag in 
zijn onontwarbare grootheid – ik dacht er een beetje een 
idee van te hebben voor ik hier kwam, wat was dat kin-
derlijk allemaal – daar is dus het gezag en daar gaat Bar-
nabas naar toe, verder niemand, alleen hij, zielig in zijn 
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eentje, nog te veel eer voor hem, als hij niet zijn leven lang 
weggestopt blijft in een donker hoekje in een kantoor.’ 
‘Denk nou niet, K.,’ zei Olga, ‘dat we het gewicht onder-
schatten van de taak die Barnabas op zich genomen heeft. 
We hebben genoeg eerbied voor het gezag, heb je zelf ge-
zegd.’ ‘Maar het is misleide eerbied,’ zei K., ‘eerbied op de 
verkeerde plaats, het voorwerp van die eerbied wordt er-
door vernederd. Kun je het nog eerbied noemen, als Bar-
nabas het geschenk van de toegang tot die kamer mis-
bruikt om daar dagenlang te niksen of wanneer hij naar 
beneden komt en degenen voor wie hij boven nog beefde 
verdacht maakt en kleineert of als hij uit wanhoop of ver-
moeidheid brieven niet meteen bezorgt en hem toever-
trouwde boodschappen niet meteen doorgeeft? Dat is echt 
geen eerbied meer. Maar het gaat nog verder, het verwijt 
is ook tegen jou gericht, Olga, ik kan jou niet sparen, al 
denk je eerbied voor het gezag te hebben, je hebt Barnabas 
met al zijn jeugdigheid en zwakheid en verlatenheid naar 
het slot gestuurd of hem in elk geval niet tegengehouden.’  
 ‘Het verwijt dat jij me maakt,’ zei Olga, ‘maak ik mezelf 
ook, altijd al. Maar je mag me niet verwijten dat ik Barna-
bas naar het slot gestuurd heb, ik heb hem niet gestuurd, 
hij is zelf gegaan, maar ik had hem met alle middelen, met 
overtuigingskracht, met list en met geweld moeten tegen-
houden. Ik had hem moeten tegenhouden, maar als het 
vandaag die dag was, die beslissende dag, en als ik de 
nood van Barnabas, de nood van onze familie zo zou voe-
len als toen en nu, en als Barnabas zich duidelijk bewust 
was van alle verantwoordelijkheid en gevaar en zich glim-
lachend en zacht van me los zou maken om te gaan, dan 
zou ik hem ook nu niet tegenhouden, ondanks alle erva-
ringen intussen en ik denk dat jij in mijn plaats niet anders 
zou kunnen. Jij kent onze nood niet en daarom doe je ons 
en vooral Barnabas onrecht. We hadden toen meer hoop 
dan nu, maar groot was onze hoop toen ook niet, groot 
was alleen onze nood en dat is zo gebleven. Heeft Frieda 
je dan niks over ons verteld?’ ‘Een beetje maar,’ zei K., 
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niks concreets, maar door jullie naam is ze al geïrriteerd.’ 
‘En de waardin heeft ook niks verteld?’ ‘Nee, niks.’ ‘En 
verder ook niemand?’ ‘Niemand.’ ‘Natuurlijk, hoe zou ie-
mand iets kunnen vertellen? Iedereen weet wat van ons, 
de waarheid, voorzover de mensen die kunnen weten, of 
op zijn minst een of ander doorverteld of meestal zelfver-
zonnen gerucht, en iedereen denkt meer aan ons dan no-
dig is, maar niemand zal het eerlijk zeggen, ze zijn bang 
om erover te beginnen. En ze hebben gelijk. Het is moeilijk 
om erover te beginnen, zelfs tegenover jou, K., en is het 
dan niet mogelijk dat jij, nadat je het hebt aangehoord, 
weggaat en niks meer van ons wilt weten, hoe weinig het 
ook met jou te maken heeft? Dan zijn we je kwijt, al moet 
ik bekennen dat jij nu bijna meer voor me betekent dan tot 
nu toe Barnabas’ werk voor het slot. En toch – die tegen-
strijdigheid zit me al de hele avond dwars – moet je het 
horen, anders krijg je geen overzicht over onze situatie, 
dan blijf je, wat mij bijzonder pijn zou doen, onrechtvaar-
dig tegenover Barnabas, de nodige volkomen eensgezind-
heid zou er niet zijn en jij zou ons niet kunnen helpen en 
ook onze onofficiële hulp niet aan kunnen nemen. De 
vraag is alleen: wil je het wel weten?’ ‘Waarom vraag je 
dat?’ zei K., ‘als het nodig is, wil ik het weten, maar waar-
om die vraag?’ ‘Uit bijgeloof,’ zei Olga, ‘je zult verwikkeld 
raken in onze zaken, onschuldig, niet veel schuldiger dan 
Barnabas.’ ‘Vertel maar gauw,’ zei K., ‘ik ben niet bang. 
Ook door die vrouwelijke angst maak je het erger dan het 
is.’  
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17 
Amalia’s geheim 

 
‘Oordeel zelf maar,’ zei Olga, ‘het klinkt trouwens heel 
eenvoudig, je snapt niet meteen hoe het zo’n betekenis 
kan hebben. Er is in het slot een ambtenaar die Sortini 
heet.’ ‘Daar heb ik al van gehoord,’ zei K., ‘hij had te ma-
ken met mijn benoeming.’ ‘Dat denk ik niet,’ zei Olga, 
‘Sortini verschijnt nauwelijks in het openbaar. Ben je niet 
in de war met Sordini, met een d?’ ‘Je hebt gelijk,’ zei K., 
‘het was Sordini.’ ‘Ja,’ zei Olga, ‘Sordini is heel bekend, 
een van de ijverigste ambtenaren, waar veel over gespro-
ken wordt, Sortini daarentegen is heel teruggetrokken en 
bij de meeste mensen onbekend. Meer dan drie jaar gele-
den zag ik hem voor het eerst en voor het laatst. Dat was 3 
juli, bij een feest van de brandweervereniging, het slot 
deed ook mee en had een nieuwe brandspuit geschonken. 
Sortini, die zich voor een deel met brandweerzaken bezig 
schijnt te houden, maar misschien verving hij alleen maar 
iemand anders – meestal vervangen de ambtenaren elkaar 
en daarom weet je niet goed waar een bepaalde ambtenaar 
verantwoordelijk voor is – nam deel aan de overhandiging 
van de spuit; er waren natuurlijk ook nog anderen van het 
slot gekomen, ambtenaren en bedienden, en Sortini hield 
zich helemaal op de achtergrond, wat bij zijn karakter 
past. Het is een kleine, tengere en bedachtzame man; iets 
wat alle mensen opviel, voor zover ze hem zagen, was de 
vorm van de plooien in zijn voorhoofd, alle plooien – en 
het waren er een heleboel, al was hij vast niet ouder dan 
veertig – lagen namelijk als een waaier over zijn voor-
hoofd naar zijn neuswortel, zoiets had ik nog nooit gezien. 
Nou, dat was dus dat feest. Amalia en ik hadden ons er al 
weken op verheugd, de zondagse kleren waren voor een 
deel nieuw, vooral Amalia’s jurk was heel mooi, haar wit-
te blouse bolde van voren hoog op met verschillende stro-
ken kant over elkaar, moeder had al haar kant ervoor ge-
leend, ik was toen jaloers en lag voor het feest de halve 
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nacht te huilen. Pas toen ’s morgens de waardin van de 
Brückenhof ons kwam bekijken –‘ ‘De waardin van de Brüc-
kenhof?’ vroeg K.. ‘Ja,’ zei Olga, ‘die was goedbevriend met 
ons, ze kwam dus, moest toegeven dat Amalia in het voor-
deel was en leende om mij te sussen haar eigen halsketting 
met Boheemse granaten. Maar toen we klaar waren om te 
gaan en Amalia voor me stond, toen iedereen haar bewon-
derde en vader zei: “Let op mijn woorden: vandaag krijgt 
Amalia een man,” toen, en ik weet niet waarom, deed ik 
mijn halsketting, mijn trots, af en deed hem Amalia om, 
helemaal niet jaloers meer. Ik boog gewoon voor haar 
overwinning en ik dacht dat iedereen voor haar zou moe-
ten buigen; misschien waren we toen wel verrast dat ze er 
anders uitzag dan anders, want echt knap was ze niet, 
maar haar donkere blik, die sindsdien gebleven is, ging 
ver over ons heen en we bogen bijna echt en onwillekeurig 
voor haar. Iedereen merkte het, ook Lasemann en zijn 
vrouw, die ons af kwamen halen. ‘Lasemann?’ vroeg K.. 
‘Ja, Lasemann,’ zei Olga, ‘wij stonden immers hoog in aan-
zien en het feest had zonder ons niet goed kunnen begin-
nen, want vader was derde commandant bij de brand-
weer.’ ‘Zo kras was je vader nog?’ vroeg K.. ‘Vader?’ 
vroeg Olga, alsof ze hem niet helemaal begreep, ‘drie jaar 
geleden was hij tot op zekere hoogte nog een jonge vent, 
bij een brand in de Herrenhof droeg hij bijvoorbeeld een 
ambtenaar, de zware Galater, op zijn rug in looppas naar 
buiten. Ik was er zelf bij, er was wel geen brandgevaar, al-
leen het droge hout naast een kachel begon te smeulen, 
maar Galater werd bang, riep uit het raam om hulp en 
mijn vader moest hem naar buiten dragen, hoewel de 
brand al geblust was. Nou, Galater is een man die zich 
moeilijk beweegt en hij moet in zulke gevallen voorzichtig 
zijn. Ik vertel dat alleen vanwege mijn vader, veel langer 
dan drie jaar is het niet geleden en kijk hem daar nu zit-
ten.’ Nu zag K. pas dat Amalia al weer in de kamer was, 
maar ze zat ver weg bij de tafel van haar ouders, ze voer-
de daar haar moeder, die haar reumatische armen niet 
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bewegen kon en zei daarbij tegen haar vader dat hij nog 
even geduld moest hebben met eten, ze zou straks bij hem 
komen om hem te voeren. Toch had ze met haar opmer-
king geen succes, want haar vader, die heel graag al aan 
zijn soep wilde beginnen, overwon zijn lichamelijke zwak-
te en probeerde de soep nu eens van zijn lepel te slurpen 
en dan weer uit zijn bord te drinken en mopperde, toen 
geen van beide lukte, de lepel allang leeg was voor hij bij 
zijn mond kwam en nooit zijn mond, maar alleen zijn 
hangsnor in de soep dook en het alle kanten uit drupte en 
sproeide, behalve in zijn mond. ‘Dat is het resultaat van 
drie jaar?’ vroeg K., maar nog steeds voelde hij voor de 
oude man en de hele hoek van de familietafel geen mede-
lijden, alleen weerzin. ‘Drie jaar,’ zei Olga langzaam, ‘om 
precies te zijn een paar uur van een feest. Het feest was op 
een wei voor het dorp aan de beek, het was al een heel ge-
drang toen we aankwamen, ook uit de naburige dorpen 
was veel volk gekomen, en het lawaai was duizelingwek-
kend. Eerst gingen we natuurlijk met vader naar de 
brandspuit, hij lachte van blijdschap toen hij die zag, een 
nieuwe spuit maakte hem gelukkig, hij begon hem te be-
tasten en aan ons uit te leggen, hij duldde geen tegen-
spraak en geen terughoudendheid bij de anderen, was er 
onder aan de spuit iets te zien, dan moesten we allemaal 
bukken en bijna onder de spuit kruipen. Barnabas, die 
zich toen verzette, kreeg daarom slaag. Alleen Amalia in-
teresseerde zich niet voor de spuit, ze bleef er rechtop 
naast staan in haar mooie jurk en niemand durfde er iets 
van te zeggen, ik rende soms naar haar toe en pakte haar 
arm, maar ze zweeg. Ik begrijp nog steeds niet hoe het 
kwam dat we zo lang voor de spuit stonden en pas toen 
vader zich er los van maakte Sortini zagen, die blijkbaar al 
de hele tijd achter de spuit tegen een hefboom had ge-
leund. Er was toen natuurlijk een ontzettend lawaai, niet 
alleen zoals anders bij feesten; het slot had de brandweer 
namelijk ook nog een paar trompetten geschonken, bijzon-
dere instrumenten, waar je met heel weinig krachtsin-
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spanning, een kind kon het, de wildste tonen uit kon ha-
len; als je dat hoorde, dacht je dat de Turken er al waren 
en je kon er niet aan wennen en telkens kromp je bij het 
blazen weer ineen. En omdat het nieuwe trompetten wa-
ren, wou iedereen ze proberen en omdat het immers een 
volksfeest was, mocht dat. Juist rondom ons, misschien 
had Amalia ze aangelokt, stonden een paar van die bla-
zers, het was moeilijk om je hoofd erbij te houden en als je 
van vader ook nog aandacht voor de spuit moest hebben, 
was dat nauwelijks op te brengen en daardoor merkten 
we zo lang niks van Sortini, die we tot dan ook niet eens 
kenden. ‘Daar staat Sortini,’ fluisterde Lasemann ten slotte 
tegen vader en ik stond erbij. Vader maakte een diepe bui-
ging en gebaarde opgewonden dat we moesten buigen. 
Zonder hem tot dat moment te kennen, had vader altijd 
respect gehad voor Sortini als voor een vakman op het ge-
bied van de brandweer en thuis vaak over hem gesproken 
en daardoor was het voor ons ook heel verrassend en be-
langrijk Sortini nu in het echt te zien. Maar Sortini interes-
seerde zich niet voor ons, dat was geen eigenaardigheid 
van Sortini, de meeste ambtenaren lijken in het openbaar 
ongeïnteresseerd, ook was hij moe, alleen zijn plicht als 
ambtenaar hield hem hier beneden, het zijn niet de slecht-
ste ambtenaren die juist zulke representatieve verplichtin-
gen bijzonder drukkend vinden, andere ambtenaren en 
bedienden begaven zich onder het volk, omdat ze er nou 
toch waren, maar hij bleef bij de spuit en iedereen die hem 
met een verzoek of vleierij probeerde te benaderen hield 
hij door te zwijgen op een afstand. Zo kwam het dat hij 
ons nog later zag dan wij hem zagen. Pas toen we eerbie-
dig bogen en vader ons probeerde te excuseren, keek hij 
onze kant uit, keek de rij langs van de een naar de ander, 
vermoeid, het was alsof hij zuchtte, omdat er naast de een 
telkens weer een ander stond, tot hij stilhield bij Amalia, 
tegen wie hij op moest kijken, want zij was veel groter dan 
hij. Toen keek hij verbaasd op, sprong over de dissel om 
bij Amalia te komen; wij begrepen het eerst verkeerd en 
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wilden onder leiding van vader naar hem toe, maar hij 
hield ons met opgeheven hand tegen en gebaarde daarna 
dat we weg moesten gaan. Dat was alles. We plaagden 
Amalia vaak, dat ze nu echt een man gevonden had, en in 
onze dwaasheid waren we de hele middag heel vrolijk, 
maar Amalia was zwijgzamer dan ooit; “Ze is tot over 
haar oren verliefd op Sortini,” zei Brunswick, die altijd 
een beetje grof in de mond is en karakters als Amalia niet 
begrijpt, maar deze keer leek zijn opmerking bijna terecht, 
we waren toch al dwaas die dag en op Amalia na allemaal 
halfverdoofd door de zoete wijn van het slot, toen we na 
middernacht thuiskwamen.’ ‘En Sortini?’ vroeg K.. ‘Ja, 
Sortini,’ zei Olga, ’Sortini zag ik tijdens het feest nog vaker 
in het voorbijgaan, hij zat op de dissel met zijn armen over 
elkaar en bleef zo zitten tot het rijtuig van het slot hem af 
kwam halen. Hij ging niet eens naar de oefeningen van de 
brandweer, waarbij mijn vader, in de hoop dat Sortini zou 
kijken, toen de beste beurt maakte van alle mannen van 
zijn leeftijd.’ ‘En hebben jullie niks meer van hem ge-
hoord?’ vroeg K.. ‘Je schijnt veel eerbied voor Sortini te 
hebben.’ ‘Ja, eerbied,’ zei Olga, ‘ja, en we hebben ook nog 
iets van hem gehoord. De volgende ochtend werden we 
uit onze wijnslaap gewekt door een schreeuw van Amalia; 
de anderen zakten meteen weer terug in bed, maar ik was 
klaarwakker en rende naar Amalia, ze stond bij het raam 
en had een brief in haar hand die een man haar juist door 
het raam had aangereikt, en de man wachtte nog op ant-
woord. Amalia had de brief – die was kort – al gelezen en 
hield hem in haar slaphangende hand; ik vond haar altijd 
zo lief, wanneer ze moe was. Ik knielde naast haar en las 
de brief. Nauwelijks was ik klaar of Amalia pakte hem na 
een korte blik op mij weer op, maar kreeg het niet meer 
voor elkaar om hem te lezen, verscheurde hem, gooide de 
man buiten de snippers in zijn gezicht en deed het raam 
dicht. Dat was die beslissende ochtend. Ik noem hem be-
slissend, maar dat ogenblik van de vorige middag was net 
zo beslissend.’ ‘En wat stond er in de brief?’ vroeg K.. ‘Ja, 
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dat heb ik nog niet verteld,’ zei Olga, ‘de brief was van 
Sortini, hij was geadresseerd aan het meisje met de granaten 
halsketting. De inhoud kan ik niet beschrijven. Het was een 
oproep om naar hem in de Herrenhof te komen en wel met-
een, want over een halfuur moest Sortini weg. De brief 
stond vol met de gemeenste uitdrukkingen, die ik nog 
nooit gehoord had en alleen zo’n beetje kon opmaken uit 
het verband. Wie Amalia niet kende en alleen die brief ge-
lezen had, moest het meisje waaraan iemand zo durfde te 
schrijven als onteerd beschouwen, al was ze niet eens aan-
geraakt. En het was geen liefdesbrief, er stond geen vlei-
end woord in, Sortini was blijkbaar eerder kwaad dat het 
zien van Amalia hem aangegrepen had en van zijn zaken 
afgehouden. Wij dachten later dat Sortini ’s avonds waar-
schijnlijk meteen naar het slot had willen gaan, maar al-
leen om Amalia in het dorp gebleven was en ’s morgens 
vol woede dat het hem ook ’s nachts niet gelukt was om 
Amalia te vergeten de brief geschreven had. Over de brief 
zou ook de koelbloedigste lezer eerst verontwaardigd zijn, 
daarna had bij een ander dan Amalia de angst door de 
kwaadaardige, dreigende toon waarschijnlijk overheerst, 
maar bij Amalia bleef het bij verontwaardiging; bang is ze 
niet, niet voor zichzelf en niet voor anderen. En terwijl ik 
daarna weer in bed kroop en de afgebroken slotzin voor 
mezelf herhaalde: Dat je dus direct komt, anders –! bleef 
Amalia op de vensterbank naar buiten zitten kijken, alsof 
ze nog meer bodes verwachtte en bereid was ze allemaal 
net zo te behandelen als de eerste.’ ‘Dat zijn dus de ambte-
naren,’ zei K. aarzelend, ‘zulke types heb je daaronder. 
Wat deed je vader? Ik hoop dat hij bij de bevoegde instan-
tie een ernstige klacht indiende over Sortini, als hij al niet 
de voorkeur gaf aan de kortere en veiligere weg naar de 
Herrenhof. Het allerakeligste van het verhaal is immers niet 
de belediging aan het adres van Amalia, die makkelijk 
goedgemaakt kon worden en ik weet niet waarom je juist 
daar zo’n overdreven gewicht aan toekent; waarom zou 
Sortini Amalia met zo’n brief voor altijd gecompromit-
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teerd hebben? Na jouw verhaal zou je dat kunnen denken, 
maar dat is nou juist niet mogelijk, Amalia kon makkelijk 
genoegdoening krijgen en dan was het voorval een paar 
dagen later vergeten, Sortini compromitteerde niet Ama-
lia, maar zichzelf. Voor Sortini schrik ik dus terug, voor de 
mogelijkheid dat zo’n machtsmisbruik bestaat. Wat in dit 
geval mislukte, omdat het klip-en-klaar gezegd en volko-
men doorzichtig was en in Amalia een superieure tegen-
standster vond, kan in duizend andere gevallen onder 
maar iets ongunstiger omstandigheden volledig slagen en 
zich aan elke blik onttrekken, ook aan de blik van degene 
die misbruikt is.’ ‘Stil,’ zei Olga, ‘Amalia kijkt deze kant 
uit.’ Amalia was klaar met het voeren van haar ouders en 
nu begonnen haar moeder uit te kleden, ze had juist haar 
rok losgemaakt, sloeg de armen van haar moeder om haar 
hals, tilde haar zo een eindje op, trok de rok uit en zette 
haar daarna zachtjes weer neer. Haar vader, steeds onte-
vreden dat haar moeder eerst bediend werd, wat blijkbaar 
alleen maar gebeurde omdat zij nog hulpelozer was dan 
hij, probeerde zichzelf uit te kleden, misschien ook om zijn 
dochter te straffen voor haar vermeende traagheid, maar 
al begon hij met het onnodigste en makkelijkste: de enor-
me pantoffels, waar zijn voeten in zwommen, hij kreeg ze 
maar niet uit, moest het met hees gerochel al gauw opge-
ven en leunde weer stijf in zijn stoel. ‘Je ziet de hoofdzaak 
niet,’ zei Olga, ‘je kunt dan wel in alles gelijk hebben, 
maar de hoofdzaak was dat Amalia niet naar de Herrenhof 
ging; de manier waarop ze de bode behandeld had, kon er 
nog wel mee door, die had verdoezeld kunnen worden, 
maar doordat ze niet ging, was de vloek over onze familie 
uitgesproken en nu was ook de behandeling van de bode 
iets onvergeeflijks en dat werd zelfs in het openbaar naar 
de voorgrond geschoven.’ ‘Wat!’ riep K. en hij dempte 
meteen zijn stem, omdat Olga smekend haar handen hief, 
‘jij als haar zuster wilt toch niet zeggen dat Amalia Sortini 
had moeten gehoorzamen en naar de Herrenhof had moe-
ten rennen?’ ‘Nee,’ zei Olga, ‘bespaar me zo’n verdenking, 
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hoe kun je dat denken? Ik ken niemand die zozeer gelijk 
heeft als Amalia bij alles wat ze doet. Was ze naar de Her-
renhof gegaan, dan had ik haar natuurlijk ook gelijk gege-
ven, maar dat ze niet ging, was heldhaftig. Wat mij betreft: 
ik moet eerlijk bekennen dat ik wel gegaan zou zijn, als ik 
zo’n brief gekregen had. Ik had de angst voor wat zou ko-
men niet kunnen verdragen, dat kon alleen Amalia. Er 
waren immers veel uitwegen; een ander had zich bijvoor-
beeld heel mooi opgedoft en er was wat tijd voorbijgegaan 
en dan was ze in de Herrenhof gekomen en had gehoord 
dat Sortini al weg was; misschien dat hij meteen naar het 
wegsturen van de bode weggegaan was, wat zelfs heel 
waarschijnlijk is, want de grillen van de heren zijn vluch-
tig. Maar Amalia deed dat niet en ook niets dergelijks, ze 
was te diep beledigd en antwoordde zonder voorbehoud. 
Had ze maar even gedaan alsof, was ze op dat moment al-
leen even de drempel van de Herrenhof overgestapt, dan 
had het noodlot afgewend kunnen worden; we hebben 
hier heel slimme advocaten, die van niets alles kunnen 
maken wat je wilt, maar in dit geval was er niet eens het 
gunstige niets, integendeel: er was nog het te schande ma-
ken van Sortini’s brief en de belediging van de bode.’ 
‘Maar wat voor een noodlot dan?’ zei K., ‘en wat voor een 
advocaat? Amalia kon toch niet aangeklaagd of zelfs ge-
straft worden voor Sortini’s misdadige manier van doen?’ 
‘Jawel,’ zei Olga, ‘dat kon, natuurlijk niet met een regel-
recht proces en ze werd ook niet direct gestraft, maar op 
een andere manier, zij en onze hele familie werd gestraft 
en hoe zwaar die straf is, zie je langzamerhand wel in. Jij 
vindt dat onrechtvaardig en schandalig; met die mening 
sta je in het dorp helemaal alleen, voor ons is die mening 
gunstig en zou ons troosten, als hij niet zichtbaar op mis-
verstanden berustte. Dat kan ik makkelijk bewijzen en 
neem me niet kwalijk als ik daarbij over Frieda spreek, 
maar tussen Frieda en Klamm is, afgezien van het uitein-
delijke verloop, net zoiets voorgevallen als tussen Amalia 
en Sortini en toch vind je dat nu al juist, al schrok je in het 
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begin misschien. En dat is geen gewenning, zo afstompen 
kun je door gewenning niet, als het om een eenvoudige 
beoordeling gaat; dat is alleen maar het afleggen van ver-
gissingen.’ ‘Nee, Olga,’ zei K., ‘ik weet niet waarom je 
Frieda erbij haalt, dat geval was toch heel anders, je moet 
zulke totaal verschillende dingen niet door elkaar halen en 
verdergaan met je verhaal.’ ‘Graag,’ zei Olga, ‘neem me 
niet kwalijk dat ik bij de vergelijking blijf, ook wat Frieda 
betreft zijn de vergissingen de wereld nog niet uit, als je 
haar tegen een vergelijking denkt te moeten verdedigen. 
Ze is helemaal niet te verdedigen, alleen maar te prijzen. 
Als ik de twee gevallen vergelijk, zeg ik niet dat ze het-
zelfde zijn; ze zijn als zwart en wit en wit is Frieda. In het 
ergste geval kun je om Frieda lachen, zoals ik onaardig ge-
noeg – later heb ik daar veel spijt van gekregen – in de ge-
lagkamer deed, maar zelfs degene die hier lacht is al 
kwaadaardig of jaloers en toch kun je lachen, maar als je 
geen bloedverwant van Amalia bent, kun je haar alleen 
maar minachten. Daarom zijn het twee totaal verschillen-
de gevallen, zoals jij zegt, en toch lijken ze op elkaar.’ ‘Ze 
lijken ook niet op elkaar,’ zei K. en hij schudde onwillig 
zijn hoofd, ‘laat Frieda erbuiten. Frieda heeft niet zo’n 
fraaie brief gekregen als Amalia van Sortini en Frieda 
hield echt van Klamm en wie daaraan twijfelt, kan het vra-
gen, ze houdt nog steeds van hem.’ ‘Maar zijn dat grote 
verschillen?’ vroeg Olga. ‘Denk je dat Klamm Frieda niet 
net zo goed had kunnen schrijven? Wanneer de heren van 
hun bureau opstaan, zijn ze zo; ze zijn wereldvreemd; ze 
zeggen in hun verstrooidheid dan de allergrofste dingen, 
niet allemaal, maar veel wel. De brief aan Amalia kan in 
gedachten, door het volkomen negeren van het werkelijk 
geschrevene op papier zijn gezet. Wat weten wij van de 
gedachten van de heren? Heb je niet zelf gehoord of horen 
vertellen op welke toon Klamm met Frieda omging? Van 
Klamm is bekend dat hij heel grof is, hij zegt blijkbaar 
urenlang niks en dan zegt hij opeens zoiets grofs, dat je er-
van rilt. Van Sortini is dat niet bekend en van hem is toch 
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al heel weinig bekend. Eigenlijk weten we van hem alleen 
dat zijn naam op die van Sordini lijkt en zonder die gelij-
kenis zouden we hem waarschijnlijk niet eens kennen. 
Ook als vakman op het gebied van de brandweer verwar-
ren we hem waarschijnlijk met Sordini, die de eigenlijke 
vakman is en de gelijkenis van de namen gebruikt om spe-
ciale representatieve verplichtingen op Sortini af te schui-
ven en zo niet gestoord te worden bij zijn werk. Wanneer 
zo’n wereldvreemde man als Sortini nu opeens gegrepen 
wordt door verliefdheid op een dorpsmeisje, neemt dat 
natuurlijk andere vormen aan dan wanneer het hulpje van 
de meubelmaker van hiernaast verliefd wordt. Je moet 
ook bedenken dat er tussen een ambtenaar en een schoen-
makersdochter wel een groot verschil is, dat op de een of 
andere manier overbrugd moet worden; Sortini probeerde 
het op die manier en een ander doet het misschien anders. 
Ze zeggen wel dat wij allemaal bij het slot horen en dat er 
helemaal geen afstand is en dat er niets te overbruggen is 
en dat klopt normaal gesproken misschien ook, maar we 
hebben helaas de gelegenheid gehad om te zien dat het 
absoluut niet klopt, wanneer het erop aankomt. In elk ge-
val zul je Sortini’s manier van doen na dat alles begrijpelij-
ker en minder ongehoord vinden en die is vergeleken met 
die van Klamm echt veel begrijpelijker en zelfs als je er di-
rect mee te maken hebt veel verdraaglijker. Als Klamm 
een tedere brief schrijft, is dat pijnlijker dan de grofste 
brief van Sortini. Begrijp me goed, ik durf niet over 
Klamm te oordelen, ik vergelijk alleen, omdat jij tegen een 
vergelijking bent. Klamm is toch een soort commandant 
over de vrouwen, hij roept deze of gene bij zich, houdt het 
met niemand lang uit en net zoals hij bevel geeft om te ko-
men, geeft hij ook bevel om te gaan. Ach, Klamm zou niet 
eens de moeite nemen om eerst een brief te schrijven. En 
daarmee vergeleken is het nog steeds ongehoord dat de 
heel teruggetrokken levende Sortini, van wie de relaties 
met vrouwen op zijn minst onbekend zijn, er een keer 
voor gaat zitten om in zijn mooie ambtenarenhandschrift 
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een overigens afschuwelijke brief te schrijven. En als hier 
dan geen verschil is in het voordeel van Klamm, integen-
deel, zou dat dan door Frieda’s liefde komen? Geloof mij 
maar, de relatie van vrouwen met ambtenaren is heel 
moeilijk, of liever altijd heel makkelijk te beoordelen. Hier 
is nooit gebrek aan liefde. Ongelukkige ambtenarenliefde 
bestaat niet. Het is wat dat betreft geen compliment wan-
neer je van een meisje zegt – ik heb het nu echt niet alleen 
over Frieda – dat ze zich alleen aan de ambtenaar gegeven 
heeft, omdat ze verliefd was. Ze was verliefd en heeft zich 
gegeven, zo was het, maar er is niks om trots op te zijn. 
Maar Amalia was niet verliefd op Sortini, zeg jij weer. 
Nou ja, ze was niet verliefd, maar misschien wel, wie 
maakt dat uit? Misschien niet eens zijzelf. Hoe kan ze den-
ken dat ze verliefd was, als ze hem zo gedecideerd afwees, 
zoals waarschijnlijk nog nooit een ambtenaar is afgewe-
zen. Barnabas zegt dat ze soms nog beeft van de beweging 
waarmee ze drie jaar geleden het raam dichtsloeg. Dat is 
ook waar en daarom mag je het haar niet vragen; Sortini 
heeft voor haar afgedaan en dat is het; of ze verliefd is of 
niet, dat weet ze niet. Maar wij weten dat vrouwen wel 
verliefd op ambtenaren moeten worden, als die belang-
stelling tonen, ze zijn zelfs al eerder verliefd op de ambte-
naren, hoezeer ze dat ook ontkennen, en Sortini had niet 
alleen belangstelling voor Amalia, maar hij sprong over de 
dissel, toen hij Amalia zag, met stijve benen van het kan-
toorwerk sprong hij over de dissel. Maar Amalia is een 
uitzondering, zul je zeggen. Ja, dat is ze, dat heeft ze be-
wezen, toen ze weigerde naar Sortini te gaan, dat is uit-
zondering genoeg; dat ze bovendien ook niet verliefd ge-
weest zou zijn op Sortini, dat is bijna weer te veel uitzon-
dering, dat is niet meer te bevatten. Wij waren die middag 
beslist met blindheid geslagen, maar dat we toen door alle 
mist heen iets van Amalia’s verliefdheid dachten te mer-
ken, getuigt toch wel van een beetje bezinning. Maar als je 
dat allemaal tegenover elkaar zet, wat voor verschil is er 
dan nog tussen Frieda en Amalia? Alleen dat Frieda ge-
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daan heeft, wat Amalia weigerde.’ ‘Misschien,’ zei K., 
‘maar voor mij is het grootste verschil dat Frieda mijn ver-
loofde is, terwijl Amalia me eigenlijk alleen wat kan sche-
len, voor zover ze de zuster is van Barnabas, de slotbode, 
en voor zover haar lot misschien vervlochten is met de 
dienst van Barnabas. Als een ambtenaar haar zo’n 
schreeuwend onrecht had gedaan als ik in het begin uit 
jouw verhaal opmaakte, had me dat erg bezig gehouden, 
maar veel meer als openbare aangelegenheid dan als 
Amalia’s persoonlijk leed. Alleen verandert het beeld na je 
verhaal op een manier die ik niet helemaal begrijp, maar 
die, omdat jij het bent die het vertelt, toch geloofwaardig 
genoeg is en daarom besteed ik liever helemaal geen aan-
dacht aan de zaak, ik ben geen brandweerman en wat kan 
mij Sortini schelen? Maar Frieda kan me wel wat schelen 
en daarom vind ik het vreemd dat jij, terwijl ik je volko-
men vertrouw en graag wil blijven vertrouwen, via de 
omweg van Amalia telkens Frieda probeert aan te vallen 
en verdacht te maken. Ik neem aan dat je dat niet met op-
zet doet of zelfs met boze opzet, anders had ik toch allang 
weg moeten gaan; je doet het niet met opzet, door de om-
standigheden kom je in de verleiding, uit liefde voor 
Amalia wil je haar boven alle vrouwen verheffen en om-
dat je zelfs daarvoor in Amalia niet genoeg te prijzen 
vindt, red je je door andere vrouwen lager aan te slaan. 
Wat Amalia deed is opmerkelijk, maar hoe meer je erover 
vertelt, hoe minder uit te maken is of het groot of klein, 
verstandig of onverstandig, heldhaftig of laf was, haar be-
weegredenen houdt Amalia besloten in haar hart en nie-
mand zal ze haar ontfutselen. Frieda daarentegen heeft 
niets opmerkelijks gedaan, maar volgde alleen haar hart, 
voor iedereen die zich er goedwillend mee bezighoudt, is 
dat duidelijk, iedereen kan het controleren en voor roddel 
is geen plaats. Maar ik wil Amalia niet naar beneden halen 
en Frieda ook niet verdedigen, maar jou alleen duidelijk 
maken hoe mijn relatie met Frieda is en hoe elke aanval op 
Frieda tegelijkertijd een aanval is op mijn bestaan. Ik ben 
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uit eigen vrije wil hier gekomen en uit eigen vrije wil heb 
ik me hier vastgehaakt, maar alles wat er sindsdien ge-
beurd is en vooral mijn toekomstperspectieven – hoe som-
ber die ook mogen zijn, ze zijn er wel – dat heb ik allemaal 
aan Frieda te danken, dat kun je niet wegredeneren. Ik 
was hier wel als landmeter aangenomen, maar dat was 
maar schijn, ze speelden een spelletje met me, ze verdre-
ven me uit elk huis, ze spelen nog steeds een spelletje met 
me, maar hoeveel omslachtiger is dat, ik heb in zekere zin 
aan omvang gewonnen en dat betekent al iets, ik heb, hoe 
weinig het ook voorstelt, toch al een huis, een baan en echt 
werk, ik heb een verloofde die, als ik andere dingen te 
doen heb, het werk van me overneemt, ik ga met haar 
trouwen en word inwoner van de gemeente, ik heb behal-
ve de officiële ook nog een persoonlijke relatie met 
Klamm, al heb ik daar tot nu toe natuurlijk geen profijt 
van gehad. Dat is toch niet niks? En als ik bij jullie kom, 
wie begroeten jullie dan? Wie vertrouw je de geschiedenis 
van jullie familie toe? Van wie verwacht je eventueel hulp, 
al is de kans bijna te verwaarlozen? Toch zeker niet van 
mij, de landmeter, die bijvoorbeeld een week geleden nog 
door Lasemann en Brunswick met geweld hun huis is uit-
gezet, maar je verwacht dat van de man die al bepaalde 
machtsmiddelen heeft, maar die machtsmiddelen heb ik 
juist te danken aan Frieda, Frieda, die zo bescheiden is, 
dat als je zoiets probeert te vragen, ze er absoluut niets 
van zal willen weten. En toch lijkt het achteraf of Frieda in 
haar onschuld meer gedaan heeft dan Amalia in al haar 
hoogmoed, want kijk, ik heb de indruk dat je hulp voor 
Amalia zoekt. En bij wie? Toch eigenlijk bij niemand an-
ders dan Frieda.’ ‘Heb ik echt zulke lelijke dingen over 
Frieda gezegd?’ zei Olga, ‘dat was echt niet de bedoeling 
en ik heb het volgens mij ook niet gedaan, maar het is best 
mogelijk, onze situatie is zo dat we met iedereen overhoop 
liggen en beginnen we te klagen, dan worden we meege-
sleurd en we weten niet waarheen. Je hebt ook gelijk, er is 
nu een groot verschil tussen Frieda en ons en het is goed 
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om dat eens te benadrukken. Drie jaar geleden waren wij 
burgermeisjes en Frieda een wees en dienstmeisje in de  
Brückenhof, we liepen voorbij zonder haar een blik te gun-
nen, we waren beslist te verwaand, maar zo waren we op-
gevoed. Maar op die avond in de Herrenhof heb je kunnen 
zien hoe de stand van zaken nu is: Frieda met de zweep in 
haar hand en ik bij de hoop knechts. Maar het is immers 
nog erger. Frieda kan ons minachten, dat past bij haar po-
sitie en de feitelijke verhoudingen dwingen het af. Maar 
wie minachten ons niet allemaal? Wie besluit ons te min-
achten, bevindt zich meteen in heel groot gezelschap. Ken 
je Frieda’s opvolgster? Pepi heet ze. Ik heb pas eergisteren 
met haar kennisgemaakt, tot nu toe was ze kamermeisje. 
Die overtreft Frieda beslist in minachting voor mij. Ze zag 
uit het raam dat ik bier kwam halen en rende naar de deur 
om die op slot te doen, ik moest lang smeken en haar de 
haarband die ik droeg beloven, voor ze opendeed. Maar 
toen ik hem gaf, gooide ze hem in de hoek. Nou, ze mag 
me minachten, voor een deel ben ik immers aangewezen 
op haar welwillendheid en zij is serveerster in de Herren-
hof, natuurlijk is ze dat maar voorlopig en ze heeft beslist 
niet de eigenschappen die nodig zijn voor een vaste aan-
stelling daar. Je moet maar eens horen hoe de waard met 
Pepi praat en dat vergelijken met de manier waarop hij 
met Frieda praatte. Maar dat houdt Pepi niet tegen om 
ook Amalia te minachten, Amalia, voor wie één blik ge-
noeg zou zijn om heel die kleine Pepi met al haar vlechtjes 
en strikjes sneller de kamer uit te werken dan ze op haar 
eigen dikke beentjes zou kunnen. Wat een schandelijke 
kletspraat over Amalia moest ik gisteren weer van haar 
horen, tot de gasten zich over me ontfermden, natuurlijk 
op de manier waarop je dat al eens gezien hebt. ‘Wat ben 
je bang,’ zei K., ‘ik heb Frieda alleen maar de plaats gege-
ven die haar toekomt, maar jullie niet willen kleineren, zo-
als je het nu opvat. Iets bijzonders heeft jullie familie ook 
voor mij, dat heb ik niet verzwegen, maar hoe dat bijzon-
dere een aanleiding tot minachting zou kunnen zijn, dat 
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begrijp ik niet.’ ‘Ach, K.,’ zei Olga, ‘ik ben bang dat je daar 
nog wel achter komt; dat Amalia’s gedrag tegenover Sorti-
ni de eerste aanleiding tot die minachting was, begrijp je 
dat echt niet?’ ‘Dat zou wel heel vreemd zijn,’ zei K., ‘be-
wonderen of veroordelen kun je Amalia daarom, maar 
minachten? En als de mensen Amalia minachten uit een 
gevoel dat ik niet begrijp, waarom breiden ze die minach-
ting dan uit tot jullie, tot de onschuldige familie? Dat bij-
voorbeeld Pepi je minacht, is een sterk stukje en als ik 
weer eens in de Herrenhof kom, zal ik het haar betaald zet-
ten.’ ‘Wil je, K.’ zei Olga, ‘al onze verachters op andere 
ideeën brengen, dan heb je heel wat te doen, want alles 
gaat uit van het slot. Ik herinner me nog heel goed de och-
tend na het aanbreken van die dag. Brunswick, die toen 
knecht bij ons was, was net als elke dag gekomen, vader 
had hem werk gegeven en hem naar huis gestuurd, we za-
ten daarna aan het ontbijt, iedereen behalve Amalia en ik 
waren heel levendig, vader vertelde de hele tijd over het 
feest, hij had voor de brandweer allerlei plannen, in het 
slot hebben ze namelijk een eigen brandweer, die naar het 
feest ook een delegatie had gestuurd, waar veel mee be-
sproken was, de aanwezige heren uit het slot hadden de 
prestaties van onze brandweer gezien, waren er heel posi-
tief over, hadden de prestaties van de slotbrandweer er-
mee vergeleken, het resultaat was gunstig voor ons, ze 
hadden het gehad over de noodzaak van een reorganisatie 
van de slotbrandweer, daarvoor waren instructeurs uit het 
dorp nodig, er kwamen er wel een paar in aanmerking, 
maar vader hoopte toch dat de keus op hem zou vallen. 
Daar had hij het nu over en omdat het zijn lieve manier 
van doen was om er breeduit voor te gaan zitten, zat hij 
daar met zijn armen om de halve tafel en terwijl hij door 
het open raam naar de hemel opkeek, was zijn gezicht zo 
jong en vol goede hoop, nooit zou ik hem meer zo zien. 
Toen zei Amalia met een verwaandheid die we niet van 
haar kenden, dat je zulke praat van de heren niet erg kon 
vertrouwen, de heren zeiden bij dergelijke gelegenheden 
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altijd graag iets vriendelijks, maar dat stelde weinig of 
niets voor, nauwelijks was het gezegd of het was voor-
goed vergeten en de volgende keer trapten we er natuur-
lijk weer in. Moeder gaf haar een standje om wat ze zei, 
vader lachte alleen maar om haar vroegwijsheid en grote 
ervaring, maar toen schrok hij even en leek iets te zoeken 
wat hij nu pas miste, maar hij miste toch niks en zei dat 
Brunswick iets over een bode en een verscheurde brief 
verteld had en hij vroeg of wij daar iets van wisten, om 
wie het ging en hoe het daarmee stond. Wij zwegen, Bar-
nabas, toen nog een onschuldig ventje, zei iets bijzonder 
doms of vrijpostigs, we kregen het over iets anders en de 
zaak raakte in vergetelheid.’  
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18 
Amalia’s straf 

 
‘Maar kort daarop werden we van alle kanten al bestookt 
met vragen over de toestand met die brief, er kwamen 
vrienden en vijanden, kennissen en onbekenden, maar ze 
bleven niet lang en de beste vrienden namen het snelste 
afscheid, Lasemann, anders altijd langzaam en waardig, 
kwam binnen alsof hij alleen de grootte van de kamer 
wou onderzoeken, een blik om zich heen en klaar, het zag 
eruit als een verschrikkelijk kinderspelletje, toen Lase-
mann vluchtte en vader zich van andere mensen losmaak-
te en hem achternarende tot de drempel van het huis en 
het toen opgaf, Brunswick kwam vader vertellen dat hij 
voor zichzelf wou beginnen, hij zei het heel eerlijk, als 
knappe kop die de gelegenheid wist te gebruiken, klanten 
kwamen in vaders werkplaats de laarzen zoeken die hier 
ter reparatie lagen, eerst probeerde vader de klanten op 
andere gedachten te brengen – en wij hielpen hem alle-
maal zoveel we konden – later gaf vader het op en hielp 
de mensen stilzwijgend met zoeken, in het orderboek 
werd de ene regel na de andere doorgestreept, de voorra-
den leer die de mensen bij ons hadden liggen werden te-
ruggegeven, schulden werden betaald, alles ging zonder 
de minste ruzie, de mensen waren tevreden als het lukte 
om de banden met ons snel en volledig te verbreken, als 
ze daarbij verlies leden, dan maakte dat niks uit. En ten 
slotte, wat te voorzien was, verscheen Seemann, de com-
mandant van de brandweer, ik zie het nog voor me, See-
mann groot en sterk, maar een beetje gebogen en met 
longklachten, altijd ernstig, hij kan niet eens lachen, staat 
voor mijn vader, die hij bewonderd heeft, wie hij op een 
vertrouwelijk moment de baan van plaatsvervangend 
commandant heeft toegedacht en die moet hem nu mee-
delen dat de vereniging afscheid van hem neemt en hem 
verzoekt zijn getuigschrift in te leveren. De mensen die 
toevallig bij ons waren, lieten hun zaken rusten en ver-
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drongen zich rond de twee mannen. Seemann kan niks 
zeggen, blijft mijn vader maar op zijn schouder kloppen, 
alsof hij uit mijn vader de woorden wil kloppen die hij zelf 
moet zeggen en niet vinden kan. Daarbij lacht hij de hele 
tijd, waarschijnlijk om zichzelf en alle anderen gerust te 
stellen, maar omdat hij niet kan lachen en niemand hem 
ooit heeft horen lachen, komt niemand op het idee dat het 
lachen is. Maar vader is door deze dag al te moe en wan-
hopig om Seemann te kunnen helpen, hij lijkt zelfs nog te 
moe om te bedenken waarom het gaat. We waren allemaal 
op dezelfde manier wanhopig, maar omdat we jong wa-
ren, konden we ons niet voorstellen dat alles totaal zou in-
storten, we dachten de hele tijd dat er in de lange rij be-
zoekers eindelijk wel iemand zou zijn die bevel gaf om te 
stoppen en alles weer ongedaan te maken. We waren naïef 
genoeg om te denken dat Seemann daarvoor de aangewe-
zen figuur was. Gespannen wachtten we op het moment 
dat uit dat voortdurende lachen het verlossende woord 
zou klinken. Wat was er te lachen, behalve het domme on-
recht dat ons werd aangedaan? Commandant, comman-
dant, vertel het de mensen nou eens, dachten we en we 
drongen op, wat bij hem alleen maar vreemde draaibewe-
gingen teweegbracht. Maar eindelijk begon hij, niet om 
onze geheime wensen te vervullen, maar om gehoor te ge-
ven aan het aanmoedigende of geërgerde geroep van de 
mensen, toch te praten. Nog steeds hadden we hoop. Hij 
begon met veel lof voor vader. Hij noemde hem een sie-
raad van de vereniging, een onbereikbaar voorbeeld voor 
het nageslacht, een onmisbaar lid, door wiens vertrek de 
vereniging bijna in zou storten. Allemaal heel mooi, als hij 
hier geëindigd was. Maar hij ging door. Nu de vereniging 
vader desondanks en overigens maar voorlopig verzocht 
om te vertrekken, zou iedereen wel begrijpen hoe ernstig 
de redenen waren die de vereniging daartoe dwongen. 
Misschien had het zonder vaders schitterende prestaties 
gisteren helemaal niet zover hoeven komen, maar juist die 
prestaties hadden de bijzondere aandacht van de ambte-
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naren getrokken, de vereniging stond nu in de schijnwer-
pers en moest nog meer bedacht zijn op haar zuiverheid 
dan eerst. En nu was er de belediging van de bode ge-
weest, nu had de vereniging geen andere uitweg gezien 
en hij, Seemann, had de zware taak op zich genomen om 
het mee te delen. Hij hoopte dat vader het hem niet nog 
moeilijker zou maken. Wat was Seemann blij dat hij dat 
eruitgebracht had en uit tevredenheid daarover was hij 
niet eens meer overdreven attent, hij wees naar het getuig-
schrift aan de muur en wenkte met zijn vinger. Vader 
knikte en ging het halen, maar kreeg het met zijn bevende 
handen niet van het haakje, ik stapte op een stoel om hem 
te helpen. En op dat moment was alles afgelopen, hij haal-
de het getuigschrift niet eens meer uit de lijst, maar gaf 
Seemann alles zoals het was. Daarna ging hij in een hoek 
zitten, verroerde zich niet en praatte met niemand meer, 
wij alleen moesten met de mensen onderhandelen, zo 
goed en zo kwaad als het ging.’ ‘En waarin zie je hier de 
invloed van het slot?’ vroeg K.. ‘Voorlopig schijnt het nog 
niet ingegrepen te hebben. Wat je tot nu toe verteld hebt, 
was alleen maar onnadenkende angst van de mensen, 
leedvermaak, loze vriendschap, dingen die je overal te-
genkomt, en van de kant van je vader trouwens ook – dat 
idee heb ik tenminste – een zekere bekrompenheid, want 
wat stelde dat getuigschrift voor? Een bevestiging van zijn 
capaciteiten, en die hield hij toch, maakten die hem onmis-
baar, des te beter, en hij zou het de commandant alleen 
maar echt moeilijk hebben gemaakt door hem het getuig-
schrift meteen bij het tweede woord voor de voeten te 
gooien. Maar heel typerend vind ik dat je Amalia hele-
maal niet noemt; Amalia, die toch de schuld van alles was, 
stond waarschijnlijk rustig op de achtergrond naar de ver-
woesting te kijken.’ ‘Nee, nee,’ zei Olga, ‘je kunt niemand 
iets verwijten, niemand kon anders handelen, dat was al-
lemaal al de invloed van het slot.’ ‘De invloed van het 
slot,’ herhaalde Amalia, die ongemerkt vanaf de binnen-
plaats binnengekomen was, haar ouders lagen allang in 
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bed, ‘worden er slotverhalen verteld? Zitten jullie nog 
steeds bij elkaar? En jij wou toch meteen weg, K., en nou 
loopt het al tegen tienen. Maken jullie je dan druk over 
zulke verhalen? Er zijn hier mensen die zulke verhalen 
vreten, die gaan bij elkaar zitten zoals jullie hier om elkaar 
te trakteren, maar volgens mij hoor jij niet tot dat soort 
mensen.’ ‘Jawel,’ zei K., ‘ik ben juist wel zo iemand en 
mensen die zich niet druk maken om zulke verhalen en 
dat alleen aan anderen overlaten, maken niet veel indruk 
op me.’ ‘Nou ja,’ zei Amalia, ‘maar mensen hebben heel 
verschillende belangstelling, ik heb ooit horen vertellen 
over een jongeman die dag en nacht aan het slot dacht, 
alle andere dingen verwaarloosde, ze waren bang voor 
zijn gezond verstand, omdat zijn hele verstand boven in 
het slot was, maar ten slotte bleek het eigenlijk niet het slot 
te zijn, maar de dochter van een afwasster in de kantoren, 
die kreeg hij en toen was alles weer goed.’ ‘Die man zou 
me denk ik wel bevallen,’ zei K.. ‘Dat die man je zou be-
vallen,’ zei Amalia, ‘betwijfel ik, maar zijn vrouw mis-
schien wel. Nou, ik wil jullie niet storen en ga nu slapen 
en ik zal het licht uit moeten doen vanwege mijn ouders, 
die vallen wel meteen in slaap, maar na een uur is de ei-
genlijke slaap al voorbij en dan vinden ze het minste licht 
storend. Welterusten.’ En het werd inderdaad meteen 
donker, Amalia maakte haar bed in orde, ergens op de 
grond bij het bed van haar ouders. ‘Wie is die jongeman 
waarover ze het had?’ vroeg K.. ‘Ik weet het niet,’ zei 
Olga, ‘misschien Brunswick, al is het niet helemaal van 
toepassing op hem, maar misschien ook een ander. Je be-
grijpt haar niet altijd goed, omdat je vaak niet weet of ze 
ironisch is of serieus, meestal is het serieus, maar het 
klinkt ironisch.’ ‘Probeer het maar niet uit te leggen,’ zei 
K.. ‘Hoe ben je eigenlijk zo afhankelijk van haar gewor-
den? En is er een goede reden voor die afhankelijkheid? 
Zij is de jongste en moet dus gehoorzaam zijn. Of ze schul-
dig is of niet, zij heeft de familie in het ongeluk gestort. In 
plaats van ieder van jullie elke dag vergeving te vragen, is 
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ze trotser dan alle anderen, maakt zich nergens druk over, 
nog net een beetje om haar ouders, hoeft nergens van op 
de hoogte te zijn, zoals ze zich uitdrukt, en als ze dan een 
keer met jullie praat, is het “meestal serieus, maar het 
klinkt ironisch”. Of heerst ze soms door haar schoonheid, 
die je soms noemt? Nou, jullie lijken alledrie erg op elkaar, 
maar datgene waarin ze van jullie verschilt, valt helemaal 
in haar nadeel uit, al toen ik haar de eerste keer zag, 
schrok ik van haar botte, liefdeloze blik. En dan is ze wel 
de jongste, maar in haar uiterlijk merk je daar niks van, ze 
heeft het leeftijdloze uiterlijk van vrouwen die nauwelijks 
ouder worden, maar die eigenlijk nooit echt jong zijn ge-
weest. Jij ziet haar elke dag, jij ziet de hardheid van haar 
gezicht niet eens. Als ik goed nadenk, kan ik Sortini’s 
voorkeur dan ook niet erg serieus nemen, misschien wou 
hij haar met de brief alleen straffen, maar niet roepen.’ 
‘Over Sortini wil ik het niet hebben,’ zei Olga, ‘maar bij de 
heren van het slot is alles mogelijk, of het nou om het 
mooiste of het lelijkste meisje gaat. Maar wat Amalia be-
treft, heb je het helemaal mis. Kijk eens, ik heb toch geen 
aanleiding om je bijzonder voor Amalia te winnen en toch 
probeer ik het, ik doe het alleen om jou. Amalia was op de 
een of andere manier de oorzaak van ons ongeluk, dat 
staat vast, maar zelfs vader, die door het ongeluk toch het 
zwaarst getroffen is en zich in zijn woorden nooit goed 
kon beheersen, zeker thuis niet, zelfs vader maakte Ama-
lia ook de ergste tijd nooit één verwijt. En niet omdat hij 
goedkeurde wat Amalia gedaan had; hoe had hij dat als 
vereerder van Sortini kunnen goedkeuren, hij kon het in 
de verste verte niet begrijpen, hij had zichzelf en alles wat 
hij had waarschijnlijk graag aan Sortini geofferd, alleen 
niet zoals het nu in werkelijkheid ging, waarschijnlijk tot 
Sortini’s woede. Waarschijnlijk tot zijn woede, want we 
hoorden niks meer van Sortini; terwijl hij tot dan toe te-
ruggetrokken was geweest, was het daarna alsof hij niet 
eens meer bestond. En nu had je Amalia moeten zien in 
die tijd. We wisten allemaal dat er geen uitdrukkelijke 
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straf zou volgen. Iedereen meed ons. De mensen hier en 
ook het slot. Maar terwijl je natuurlijk merkte dat de men-
sen ons meden, was er van het slot helemaal niks te mer-
ken. We hadden eerst ook niks gemerkt van steun van het 
slot, dus hoe hadden we nu een ommekeer moeten zien? 
Die stilte was het ergste. Zeker niet het mijden door de 
mensen, die deden het niet uit overtuiging en hadden mis-
schien ook geen serieuze bezwaren tegen ons, de huidige 
minachting bestond nog helemaal niet, ze hadden het al-
leen uit angst gedaan en wachtten nu af hoe het verder 
zou gaan. Ook hoefden we nog niet bang te zijn voor ar-
moe, alle schuldenaars hadden betaald, de transacties wa-
ren voordelig geweest, wat we aan levensmiddelen tekort-
kwamen, daar hielpen familieleden ons stiekem aan, het 
was makkelijk, het was immers oogsttijd, al hadden we 
geen land en liet niemand ons meewerken, we waren voor 
het eerst in ons leven veroordeeld tot nietsdoen. En nu za-
ten we in de hitte van juli en augustus bij elkaar met de ra-
men dicht. Er gebeurde niks. Geen dagvaarding, geen be-
richt, geen bezoek, niks.’ ‘Nou,’ zei K., ‘als er niks gebeur-
de en er ook geen uitdrukkelijke straf te verwachten was, 
waarvoor waren jullie dan bang? Wat zijn jullie voor men-
sen?’ ‘Hoe moet ik dat uitleggen?’ zei Olga. ‘We waren 
niet bang voor iets wat zou komen, we leden alleen onder 
het huidige, we zaten daarin midden in de straf. De men-
sen in het dorp wachtten alleen maar tot wij kwamen, tot 
vader zijn werkplaats weer opende, tot Amalia, die heel 
mooie kleren kon naaien, overigens alleen voor de voor-
naamste mensen, weer voor bestellingen kwam, alle men-
sen vonden het jammer wat ze gedaan hadden; als een ge-
respecteerde familie in het dorp plotseling helemaal uitge-
schakeld wordt, heeft iedereen daar een of ander nadeel 
van; toen ze niets meer van ons wilden weten, dachten ze 
alleen hun plicht te doen en wij hadden in hun plaats ook 
niks anders gedaan. Ze wisten ook niet precies waarom 
het ging, alleen de bode was met een hand vol papiersnip-
pers teruggekomen in de Herrenhof, Frieda had hem weg 
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zien gaan en weer terug zien komen, een paar woorden 
met hem gewisseld en wat ze gehoord had meteen door-
verteld, maar weer echt niet uit vijandigheid tegenover 
ons, maar gewoon uit plichtsbesef, zoals in hetzelfde geval 
de plicht van ieder ander zou zijn geweest. En zoals ik al 
zei, nu was voor de mensen een gelukkige oplossing van 
het geheel welkom geweest. Als we opeens gekomen wa-
ren met het bericht dat alles al in orde was, dat het bij-
voorbeeld alleen maar een intussen volledig opgehelderd 
misverstand was geweest, of dat het wel een vergrijp was 
geweest, maar al goedgemaakt door de daad of – zelfs dat 
was voor de mensen genoeg geweest – dat we door onze 
relaties met het slot de zaak hadden kunnen seponeren – 
dan hadden ze ons beslist weer met open armen ontvan-
gen, kussen, omhelzingen, feesten had je gehad, ik heb zo-
iets bij anderen een paar keer meegemaakt. Maar zo’n be-
richt was niet eens nodig geweest; als we maar vrijgeko-
men waren en de aangeboden oude banden hersteld had-
den, zonder maar een woord vuil te maken aan de toe-
stand met die brief, dan was dat genoeg geweest, met ple-
zier had iedereen afgezien van een bespreking van de 
zaak, naast de angst was immers vooral het pijnlijke van 
de zaak de reden dat ze niets meer van ons wilden weten, 
om maar niks over de zaak te horen, er niet over te praten, 
er niet aan te denken en er op geen enkele manier mee ge-
confronteerd te worden. Als Frieda de zaak verraden had, 
dan had ze dat niet gedaan om er plezier aan te beleven, 
maar om zichzelf en iedereen te beschermen, om de ge-
meente erop te wijzen dat hier iets gebeurd was waar je zo 
weinig mogelijk mee te maken wou hebben. Het ging hier 
niet om ons als familie, maar om de zaak en om ons alleen 
door de zaak waarbij we betrokken waren geraakt. Als we 
dus weer tevoorschijn waren gekomen, het verleden had-
den laten rusten en door ons gedrag hadden laten zien dat 
we de zaak achter ons hadden gelaten, op welke manier 
dan ook, en de mensen dus overtuigd waren dat de zaak, 
hoe die ook lag, niet meer opgerakeld zou worden, dan 
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was alles goed geweest, overal hadden we de oude hulp-
vaardigheid aangetroffen, zelfs als wij de zaak niet hele-
maal vergeten waren, hadden de mensen dat begrepen en 
ons geholpen om hem helemaal te vergeten. Maar in 
plaats daarvan zaten we thuis. Ik weet niet waar we op 
wachtten, waarschijnlijk op Amalia’s beslissing, zij had 
die morgen de leiding over de familie overgenomen en 
hield die vast in handen. Zonder bijzondere activiteiten, 
zonder bevelen, zonder verzoeken, bijna alleen door te 
zwijgen. Wij, de anderen, hadden natuurlijk veel te be-
spreken, het was een voortdurend gefluister van de vroe-
ge morgen tot de late avond en soms riep vader mij in een 
plotselinge angst bij zich en ik zat de halve nacht op de 
rand van zijn bed. We zaten ook wel bij elkaar, ik en Bar-
nabas, die er nog maar heel weinig van begreep en de hele 
tijd hevig aandrong op uitleg, telkens dezelfde, hij wist 
wel dat de zorgeloze jaren die zijn leeftijdgenoten ver-
wachtten, hem niet meer te wachten stonden en zo zaten 
we precies bij elkaar als wij tweeën nu, K., en we vergaten 
dat het nacht werd en weer morgen. Moeder was de 
zwakste van ons allemaal, waarschijnlijk omdat ze niet al-
leen het gemeenschappelijke leed, maar ook nog het leed 
van ieder afzonderlijk gedragen had, en daardoor konden 
we met schrik zien hoe ze veranderingen doormaakte die 
vermoedelijk de hele familie te wachten stonden. Haar lie-
velingsplekje was de hoek van een canapé, we hebben die 
allang niet meer, hij staat in Brunswicks grote kamer, daar 
zat ze – we wisten niet precies wat het was – te dommelen 
of, waar de bewegende lippen op leken te wijzen, lange 
gesprekken met zichzelf te houden. Het was immers zo 
vanzelfsprekend dat we altijd maar de toestand met die 
brief bespraken, kriskras in alle bekende bijzonderheden 
en alle onbekende mogelijkheden, en dat we elkaar voort-
durend overtroffen in het verzinnen van goede oplossin-
gen, dat was vanzelfsprekend en onvermijdelijk, maar niet 
goed, we belandden daardoor immers steeds dieper in de 
toestand die we wilden vermijden. En wat hadden we aan 
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die geweldige ideeën, er was er geen uitvoerbaar zonder 
Amalia, alles was maar voorbespreking, zinloos doordat 
de resultaten Amalia niet eens bereikten en als ze haar be-
reikten, niets anders aantroffen dan zwijgzaamheid. Nou, 
gelukkig begrijp ik Amalia nu beter dan toen. Ze moest 
meer verdragen dan wij allemaal, het is onbegrijpelijk dat 
ze het verdragen heeft en hier nog steeds is. Moeder droeg 
misschien het leed van ons allemaal, ze droeg het omdat 
het haar trof en ze droeg het niet lang; dat ze het nu nog 
op de een of andere manier draagt, kun je niet zeggen en 
toen was ze al in de war. Maar Amalia droeg niet alleen 
het leed, maar was ook in staat het te doorzien, wij zagen 
alleen de gevolgen, zij zag de oorzaak, wij hoopten op 
eenvoudige oplossingen, zij wist dat het een uitgemaakte 
zaak was, wij moesten fluisteren, zij moest alleen maar 
zwijgen, oog in oog met de waarheid stond ze en ze leefde 
en verdroeg dat leven toen net als nu. Wat verging het ons 
in al onze nood beter dan haar. Wij moesten natuurlijk ons 
huis uit, Brunswick betrok het, deze hut werd ons toege-
wezen; met een handkar brachten we ons eigendom in een 
paar ritten hiernaartoe, Barnabas en ik trokken, vader en 
Amalia duwden en moeder, die we hier meteen naartoe 
gebracht hadden, ontving ons zittend op een kist, altijd 
met zacht gejammer. Maar ik herinner me dat we zelfs tij-
dens de moeizame ritten – die ook heel beschamend wa-
ren, want vaak kwamen we oogstwagens tegen waarbij de 
mensen geen stom woord zeiden en de andere kant op ke-
ken – dat wij, Barnabas en ik, het zelfs tijdens die ritten 
niet konden laten om over onze zorgen en plannen te pra-
ten, dat we in gesprek soms bleven staan, waarna pas het 
“Hallo!” van vader ons weer herinnerde aan onze plicht. 
Maar alle besprekingen veranderden ons leven ook na de 
verhuizing niet, alleen begonnen we nu langzamerhand 
ook de armoede te voelen. De bijdragen van de familiele-
den hielden op, onze reserves waren bijna uitgeput en 
juist in die tijd begon de minachting voor ons, die je kent, 
te ontstaan. De mensen merkten dat we niet de kracht 
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hadden de toestand met de brief achter ons te laten en dat 
namen ze ons erg kwalijk, ze onderschatten ons zware lot 
niet, al kenden ze het niet precies; als wij het overwonnen 
hadden, dan hadden ze veel respect voor ons gehad, maar 
toen het ons niet lukte, deden ze definitief wat ze tot dan 
toe maar voorlopig hadden gedaan: ze hielden ons overal 
buiten, ze wisten dat ze de beproeving zelf waarschijnlijk 
niet beter hadden doorstaan dan wij, maar des te noodza-
kelijker was het om ons volledig te mijden. Nu spraken ze 
over ons niet meer als over mensen en onze achternaam 
werd niet meer genoemd; als ze het over ons moesten heb-
ben, noemden ze ons naar Barnabas, de meest onschuldige 
van ons; zelfs onze hut kreeg een slechte naam en als je 
goed bij jezelf nagaat, zul je toegeven dat jij de eerste keer 
hier ook dacht dat die minachting terecht was; later, toen 
er soms weer mensen bij ons kwamen, haalden ze hun 
neus op over heel onbelangrijke dingen, bijvoorbeeld dat 
het olielampje daar boven de tafel hing. Waar moest het 
anders hangen dan boven de tafel, maar zij vonden dat 
onverdraaglijk. Als we de lamp ergens anders zouden 
hangen, veranderde dat toch niks aan hun weerzin. Alles 
wat we waren en hadden werd getroffen door dezelfde 
minachting.’  
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19 
Bedeltochten 

 
‘En wat deden we ondertussen? Het ergste wat we kon-
den doen, iets waarvoor we eerder geminacht hadden 
kunnen worden dan voor wat er werkelijk gebeurde – we 
verraadden Amalia, we rukten ons los van haar zwijgende 
bevel, we konden zo niet verderleven, helemaal zonder 
hoop konden we niet leven en we begonnen, ieder op zijn 
eigen manier, het slot te smeken of te bestormen om ons te 
vergeven. We wisten wel dat we niet in staat waren om 
iets goed te maken, we wisten ook dat de enige hoopvolle 
verbinding die we met het slot hadden, die van Sortini, 
van de ambtenaar die onze vader genegen was, juist door 
de gebeurtenissen ontoegankelijk geworden was, en toch 
gingen we aan het werk. Vader begon met de zinloze 
tochten met smeekbeden naar de burgemeester, naar de 
secretarissen, de advocaten en de klerken; meestal werd 
hij niet ontvangen en als hij door list of toeval toch ont-
vangen werd – wat juichten we dan bij zo’n bericht en 
wreven in onze handen – werd hij razendsnel afgewezen 
en nooit meer ontvangen. Het was ook al te makkelijk om 
hem te antwoorden, het slot had het altijd zo makkelijk. 
Wat wilde hij toch? Wat was hem overkomen? Waarvoor 
wilde hij vergeving? Wanneer en door wie was er in het 
slot dan een vinger tegen hem uitgestoken? Zeker, hij was 
verarmd, hij was zijn klanten kwijt enzovoort, maar dat 
waren verschijnselen van het dagelijks leven, dingen van 
het ambacht en de markt, moest het slot zich dan om alles 
bekommeren? Het bekommerde zich in werkelijkheid om 
alles, maar het kon toch niet grof ingrijpen in de ontwik-
keling, alleen maar om de belangen van één man te die-
nen? Moest het soms zijn ambtenaren eropuit sturen om 
de klanten van vader achterna te gaan en met geweld te-
rug te brengen? Maar, was vaders tegenwerping dan – we 
bespraken die dingen thuis allemaal nauwkeurig, van te-
voren en achteraf, in een hoek gedrukt, als het ware ver-
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stopt voor Amalia, die alles wel merkte, maar het liet ge-
beuren – maar, was vaders tegenwerping dan, hij beklaag-
de zich niet om de verarming, alles wat hij hier verloren 
had, wilde hij wel weer inhalen, dat was allemaal bijzaak, 
als ze hem maar zouden vergeven. Maar wat moest hem 
dan vergeven worden? was het antwoord, er was tot nu 
toe geen aangifte gedaan, die stond tenminste nog niet in 
de protocollen, tenminste niet in de voor de advocaten 
toegankelijke protocollen, en daarom was er ook, voor zo-
ver vastgesteld kon worden, niets tegen hem ondernomen 
en er was ook niets op komst. Kon hij misschien een amb-
telijke beschikking noemen die tegen hem was uitgevaar-
digd? Dat kon vader niet. Of had een ambtelijk orgaan in-
gegrepen? Daar wist vader niets van. Als hij dus niets wist 
en als er niets gebeurd was, wat wou hij dan? Wat zou 
hem vergeven kunnen worden? Hoogstens dat hij nu on-
nodig ambtenaren lastigviel, maar dat was nou net onver-
geeflijk. Vader gaf het niet op, hij was toen nog steeds heel 
sterk en door het gedwongen nietsdoen had hij meer dan 
genoeg tijd. “Ik zal Amalia eerherstel bezorgen, dat duurt 
niet lang meer,” zei hij een paar keer per dag tegen Barna-
bas en mij, maar wel heel zacht, want Amalia mocht het 
niet horen; toch zei hij het alleen om Amalia, want in wer-
kelijkheid dacht hij helemaal niet aan eerherstel, maar al-
leen aan vergeving. Maar om vergeving te krijgen moest 
hij eerst de schuld vaststellen en die werd in de kantoren 
ontkend. Hij kwam op de gedachte – en daaruit bleek dat 
hij geestelijk toch al achteruitgegaan was – dat ze zijn 
schuld voor hem verborgen hielden, omdat hij niet genoeg 
betaalde; hij betaalde tot dan toe namelijk altijd de vastge-
stelde bijdragen, die voor ons al hoog genoeg waren. Maar 
nu dacht hij dat hij meer moest betalen, wat helemaal niet 
waar was, want bij onze kantoren nemen ze om het simpel 
te houden en om onnodig gepraat te vermijden wel steek-
penningen aan, maar daar bereik je niks mee. Maar als va-
der daar iets van verwachtte, hielden we hem niet tegen. 
We verkochten wat we nog hadden – het waren bijna al-
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leen nog onmisbare dingen – om vader de middelen te 
verschaffen voor zijn onderzoek en lange tijd hadden we 
elke morgen de voldoening dat vader, als hij ’s morgens 
op weg ging, altijd wel een paar munten in zijn zak kon la-
ten rinkelen. Wij hadden natuurlijk de hele dag honger, 
terwijl het enige wat we verder met die geldvoorziening 
bereikten was dat vader een beetje hoop hield. Maar daar 
hadden we niet veel aan. Hij sloofde zich uit op zijn toch-
ten en wat zonder geld terecht heel gauw afgelopen was 
geweest, ging op die manier lang duren. Omdat ze voor 
die extra betaling in werkelijkheid niks bijzonders konden 
doen, probeerde een klerk soms maar te doen alsof, be-
loofde onderzoek te doen, zei dat ze al bepaalde sporen 
hadden gevonden, die ze niet uit plichtsbesef zouden vol-
gen, maar alleen om vader een plezier te doen – vader 
ging niet twijfelen, maar werd juist steeds goedgeloviger. 
Hij kwam met zo’n duidelijk zinloze belofte terug, alsof hij 
al weer thuiskwam met alle heil en zegen en het was pijn-
lijk om te zien hoe hij altijd achter Amalia’s rug met een 
krampachtige glimlach en wijdopen ogen naar Amalia 
wees om ons te verstaan te geven dat Amalia’s redding, 
die niemand méér verrassen zou dan haarzelf, door zijn 
inspanningen echt ophanden was, maar dat alles nog ge-
heim was en dat we er beslist niet over mochten praten. 
Zo was het vast nog heel lang doorgegaan, als het uitein-
delijk niet volstrekt onmogelijk was geweest om vader 
nog van geld te voorzien. Na veel smeekbeden was Barna-
bas intussen wel door Brunswick als knecht aangenomen, 
maar dat betekende alleen dat hij ’s avonds in het donker 
de spullen ophaalde en ze weer in het donker terugbracht 
– ik moet toegeven dat Brunswick omwille van ons een ze-
ker zakelijk risico nam, maar hij betaalde Barnabas dan 
ook heel weinig en Barnabas levert perfect werk – toch 
was het loon net genoeg om te voorkomen dat we echt 
hongerleden. Heel omzichtig en na veel voorbereiding 
kondigden we vader aan dat we met de financiële onder-
steuning stopten, maar hij nam het heel rustig op. Met zijn 
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verstand was hij niet meer in staat het uitzichtloze van zijn 
interventies in te zien, maar hij was de voortdurende te-
leurstellingen moe. Hij zei wel – hij sprak niet meer zo 
duidelijk als vroeger, hij sprak eerst bijna al te duidelijk – 
dat hij nog maar heel weinig geld nodig had gehad, mor-
gen of vandaag al zou hij alles horen en nu was alles ver-
geefs, alleen door geldgebrek was het mislukt enzovoort, 
maar aan de toon waarop hij het zei was te horen dat hij 
het allemaal niet geloofde. Ook had hij meteen, opeens, 
nieuwe plannen. Doordat het hem niet gelukt was de 
schuld aan te tonen, waardoor hij langs ambtelijke weg 
verder niets kon bereiken, kon hij alleen nog maar smeken 
en de ambtenaren persoonlijk aanpakken. Er waren er ze-
ker ook met een goed en medelijdend hart, waar ze welis-
waar niet aan toe mochten geven tijdens hun werk, maar 
wel buiten kantoortijd, wanneer je ze op het juiste mo-
ment verraste.’ 
 Hier onderbrak K., die tot nu heel geconcentreerd naar 
Olga had zitten luisteren, het verhaal met de vraag: ‘En 
dat is volgens jou niet goed?’ De rest van het verhaal 
moest daar weliswaar het antwoord op zijn, maar hij wil-
de het meteen weten.  
 ‘Nee,’ zei Olga, ‘van medelijden of iets dergelijks kan 
echt geen sprake zijn. Hoe jong en onvervaren we ook wa-
ren, dat wisten we en vader wist het natuurlijk ook, maar 
hij was het vergeten, net als de meeste dingen. Hij was 
van plan in de buurt van het slot op de weg te gaan staan 
waar de rijtuigen van de ambtenaren passeerden, en als 
het enigszins kon om vergeving te smeken. Eerlijk gezegd 
een idioot plan, zelfs als het onmogelijke gebeurd was en 
het verzoek werkelijk het oor van een ambtenaar bereikt 
had. Kon een individuele ambtenaar dan vergeven? Dat 
zou toch op zijn minst een zaak voor de hele ambtenarij 
moeten zijn, maar zelfs die kon waarschijnlijk niet verge-
ven en alleen oordelen. Maar kon een ambtenaar, zelfs als 
hij uit wou stappen om zich met de zaak bezig te houden, 
zich een beeld van de zaak vormen aan de hand van wat 
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vader, die arme, vermoeide en oudgeworden man, tegen 
hem mummelde? Ambtenaren zijn hoogopgeleid, maar 
wel eenzijdig, in zijn vak doorziet een ambtenaar na één 
woord meteen hele gedachtegangen, maar nadat je hem 
urenlang dingen uit een andere afdeling hebt uitgelegd, 
knikt hij misschien uit beleefdheid, maar snapt er geen 
woord van. Dat spreekt immers allemaal vanzelf, ze zoe-
ken toch zelf de ambtelijke zaakjes die henzelf betreffen, 
het kleine werk, dat een ambtenaar met zijn vingers in zijn 
neus afhandelt, ze proberen alleen dat tot in de finesses te 
begrijpen en daar zullen ze hun hele leven nog niet ge-
noeg aan hebben. Maar als vader bij een verantwoordelij-
ke ambtenaar was terechtgekomen, kon die zonder de no-
dige documenten niets regelen en zeker niet op de weg, hij 
kon nou eenmaal niet vergeven, maar alleen ambtelijk re-
gelen en daarvoor weer alleen verwijzen naar de officiële 
weg, maar vaders pogingen om langs die weg iets te berei-
ken waren al volkomen mislukt. Hoe moest vader er al 
aan toe zijn, dat hij met dat nieuwe plan op de een of an-
dere manier door wilde dringen? Als er ook maar iets mo-
gelijk was, zou het daar op de weg wemelen van de sme-
kelingen, maar omdat het daar gaat om een onmogelijk-
heid, die iemand met maar een beetje ontwikkeling duide-
lijk ziet, staat daar geen sterveling. Misschien sterkte dat 
vader ook in zijn hoop, hij zocht overal bevestiging. Dat 
was daar ook hard nodig, een gezond verstand hoefde er 
niet eens over na te denken, dat zag al meteen dat het 
geen zin had. Wanneer de ambtenaren naar het dorp rij-
den of terug naar het slot, dan zijn dat immers geen ple-
zierritjes, in het dorp en het slot ligt werk op ze te wach-
ten, daarom rijden ze in een stevig tempo. Ze komen ook 
niet op het idee om uit het raam van het rijtuig te kijken of 
er buiten misschien smekelingen staan, maar de rijtuigen 
zijn volgestouwd met stukken waar de ambtenaren op zit-
ten te studeren.’  
 ‘Maar ik heb, zei K., ‘binnen in een ambtenarenslee ge-
keken waar geen stukken lagen.’ In Olga’s verhaal ging 
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zo’n grote, bijna ongeloofwaardige wereld voor hem open, 
dat hij het niet kon laten om zijn kleine belevenis erbij te 
halen en zichzelf op die manier duidelijker te overtuigen 
van zowel het bestaan van die wereld als van zijn eigen 
belevenis.  
 ‘Dat is best mogelijk,’ zei Olga, ‘maar dan is het nog er-
ger, dan heeft de ambtenaar zulke belangrijke dingen te 
doen dat de stukken te kostbaar of te omvangrijk zijn om 
mee te nemen, en zulke ambtenaren laten dan in galop rij-
den. In elk geval kan niemand voor vader tijd vrijmaken. 
En bovendien: er gaan meer wegen naar het slot. Soms is 
de ene in de mode en dan weer de andere, die neemt ie-
dereen dan. Volgens welke regels die wisseling plaats-
vindt, daar zijn we nog niet achter. Soms nemen ze om 
acht uur ’s morgens allemaal dezelfde weg, een halfuur la-
ter weer allemaal een andere, tien minuten later weer een 
derde, een halfuur later misschien weer de eerste en daar-
bij blijft het dan de hele dag, maar elk moment kan het 
veranderen. Alle toegangswegen komen in de buurt van 
het dorp wel bij elkaar, maar daar rijden alle wagens al 
hard, terwijl het tempo in de buurt van het slot nog een 
beetje matiger is. Maar net zo onregelmatig en ondoor-
zichtig als het rijschema voor de wegen is het aantal rijtui-
gen. Er zijn vaak dagen dat er geen rijtuig te zien is en dan 
rijden er opeens weer een heleboel. En stel je nou daarte-
genover onze vader voor. In zijn beste pak, het is al gauw 
zijn enige, gaat hij elke morgen voorzien van onze beste 
wensen van huis. Een klein insigne van de brandweer, dat 
hij eigenlijk niet had mogen houden, neemt hij mee om 
buiten het dorp op te spelden; in het dorp zelf durft hij het 
niet te laten zien, al is het zo klein dat je het op een afstand 
van twee passen nauwelijks ziet, maar volgens vader is 
het zelfs geschikt om de aandacht van de voorbijrijdende 
ambtenaren te trekken. Niet ver van de toegang naar het 
slot is een tuinderij, die is eigendom van een zekere Ber-
tuch, die levert groente aan het slot, en daar op de smalle 
fundering van het tuinhek zocht vader een plaatsje. Ber-
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tuch vond het goed, omdat hij vroeger met vader bevriend 
was geweest en ook tot zijn trouwste klanten had be-
hoord; hij heeft namelijk een ongelukkige voet en dacht 
dat alleen vader in staat was een passende laars voor hem 
te maken. Daar zat vader nu dag in, dag uit, het was een 
sombere, regenachtige herfst, maar het weer kon hem he-
lemaal niks schelen, ’s morgens op een bepaalde tijd pakte 
hij de deurkruk en zwaaide ons gedag; ’s avonds kwam 
hij, en hij leek wel elke dag krommer te worden, doornat 
terug en liet zich in een hoek vallen. Eerst vertelde hij over 
zijn kleine belevenissen, bijvoorbeeld dat Bertuch hem uit 
medelijden en oude vriendschap over het hek een deken 
had toegegooid of dat hij in een passerend rijtuig deze of 
gene ambtenaar had menen te herkennen of dat nu en dan 
een koetsier hem al herkende en voor de grap zachtjes 
aantikte met zijn zweep. Later vertelde hij zulke dingen 
niet meer, blijkbaar dacht hij er helemaal niks meer mee te 
bereiken, hij beschouwde het als zijn plicht, zijn saaie be-
roep, om daarnaartoe te gaan en er de dag door te bren-
gen. In die tijd begonnen zijn reumatische pijnen, de win-
ter naderde, het sneeuwde al, bij ons valt de winter heel 
vroeg in, en zo zat hij daar nu eens op de druipnatte ste-
nen en dan weer in de sneeuw. ’s Nachts lag hij te zuchten 
van de pijn, ’s morgens wist hij soms niet zeker of hij wel 
zou gaan, overwon zichzelf dan toch en ging. Moeder 
ging aan hem hangen en wou hem niet laten gaan; hij was 
waarschijnlijk angstig geworden door zijn ledematen, die 
niet meer deden wat hij wilde, vond het goed dat ze mee-
ging en zo kreeg moeder ook pijn. We waren er vaak, 
brachten eten of kwamen alleen maar op bezoek of wilden 
ze overhalen om terug naar huis te gaan; hoe vaak vonden 
we ze niet in elkaar gezakt en tegen elkaar aan geleund op 
hun smalle zitplaats, gehurkt in een dunne en te krappe 
deken, met om hen heen niets dan de grijze sneeuw en ne-
vel en in de wijde omtrek en dagenlang geen mens of rij-
tuig te zien; niet om aan te zien, K., niet om aan te zien! 
Tot vader op een ochtend zijn stijve benen niet meer uit 
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bed kreeg; hij was ontroostbaar, in een lichte koortsfanta-
sie dacht hij te zien hoe er nu boven bij Bertuch een rijtuig 
stopte, er een ambtenaar uitstapte, bij het hek naar vader 
zocht en hoofdschuddend en geërgerd weer in het rijtuig 
stapte. Vader stootte daarbij zulke kreten uit, dat het was 
of hij van hieruit de aandacht van de ambtenaar wou trek-
ken om uit te leggen dat zijn afwezigheid niet zijn schuld 
was. En het werd een lange afwezigheid, hij ging niet 
meer terug en wekenlang moest hij in bed blijven. Amalia 
nam de bediening, de verzorging en de behandeling over, 
alles, en doet dat met onderbrekingen eigenlijk nog steeds. 
Ze kent geneeskrachtige kruiden, die de pijn verminderen, 
ze heeft bijna geen slaap nodig, ze schrikt nooit, is nergens 
bang voor, is nooit ongeduldig, ze doet al het werk voor 
onze ouders, en terwijl wij zonder te kunnen helpen on-
rustig rondfladderden, bleef zij overal koel en stil bij. 
Maar toen het ergste voorbij was en vader voorzichtig, 
links en rechts ondersteund, weer uit bed kon komen, trok 
Amalia zich meteen terug en liet hem aan ons over.’  
 
 
  



 229 

20 
Olga’s plannen 

 
‘Nu ging het erom weer de een of andere bezigheid voor 
vader te vinden, iets wat hij nog aankon en wat hem ten-
minste in de waan liet dat het diende om de familie schul-
denvrij te maken. Zoiets was niet moeilijk te vinden, zo 
nuttig als het zitten voor Bertuchs tuin was eigenlijk alles, 
maar ik vond iets wat zelfs mij een beetje hoop gaf. Tel-
kens wanneer bij kantoren of klerken of elders onze 
schuld ter sprake was gekomen, was altijd alleen de bele-
diging van Sortini’s bode genoemd en verder durfde nie-
mand te gaan. Nou, zei ik tegen mezelf, als de publieke 
opinie, al was het maar in schijn, alleen op de hoogte was 
van de belediging van de bode, dan kon alles, ook weer in 
schijn, worden goedgemaakt door een verzoening met de 
bode. Ze zeggen immers dat er geen aangifte is gedaan, de 
zaak is dus nog niet ergens in behandeling en dus staat 
het de bode vrij, voor hem persoonlijk, en om meer gaat 
het niet, te vergeven. Dat was allemaal niet doorslagge-
vend, het was maar schijn en leidde verder nergens toe, 
maar vader zou er wel blij van worden en al die informan-
ten die hem zo gekweld hadden, konden we zo tot zijn ge-
noegdoening een beetje in het nauw drijven. Eerst moes-
ten we natuurlijk de bode zien te vinden. Toen ik vader 
mijn plan vertelde, was hij eerst heel geërgerd, hij was na-
melijk verschrikkelijk eigenwijs geworden; voor een deel 
dacht hij, tijdens de ziekte was dat gegroeid, dat wij hem 
altijd van zijn laatste succes hadden afgehouden, eerst 
door de financiële ondersteuning stop te zetten en nu door 
hem in bed te houden, en voor een deel was hij niet meer 
in staat om ideeën van anderen helemaal in zich op te ne-
men. Ik was nog niet klaar met mijn verhaal of mijn plan 
was al verworpen, volgens hem moest hij bij Bertuchs tuin 
blijven wachten en, omdat hij echt niet meer in staat zou 
zijn er elke dag heen te lopen, moesten wij hem met de 
handkar brengen. Maar ik gaf het niet op en langzamer-
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hand verzoende hij zich met de gedachte; storend was al-
leen dat hij hierbij helemaal van mij afhankelijk was, want 
alleen ik had de bode toen gezien, terwijl hij hem niet ken-
de. Natuurlijk, bedienden lijken allemaal op elkaar en ik 
wist niet helemaal zeker of ik die ene zou herkennen. We 
begonnen toen met naar de Herrenhof te gaan om onder de 
aanwezige bedienden te zoeken. Het was wel een be-
diende van Sortini geweest en Sortini kwam niet meer in 
het dorp, maar heren veranderen vaak van bediende, je 
zou hem best in de groep van een andere heer kunnen 
vinden en als hijzelf niet te vinden was, konden we van 
andere bedienden misschien wel iets over hem te weten 
komen. Daarvoor moesten we dan wel elke avond in de 
Herrenhof zijn en ze zagen ons nergens graag komen, zeker 
niet in zo’n gelegenheid en als betalende gasten konden 
we immers ook niet komen. Maar ze bleken ons toch te 
kunnen gebruiken; je weet wel wat voor een kwelling het 
bedienen voor Frieda was; het zijn eigenlijk meestal rus-
tige mensen, verwend door makkelijk werk en traag ge-
worden, “Dat je mag leven als een bediende” luidt een ze-
genspreuk van de ambtenaren en wat het goede leven be-
treft, de bedienden zijn inderdaad de eigenlijke heren in 
het slot; ze weten dat ook te waarderen en zijn in het slot, 
als ze zich daar aan de wetten houden, stil en waardig, dat 
is me vaak verzekerd en je vindt er hier bij de bedienden 
nog resten van, maar alleen resten, verder lijken ze veran-
derd, doordat de wetten van het slot voor hen in het dorp 
niet meer volledig gelden; een wild, ongehoorzaam volkje, 
dat niet meer door de wetten wordt beheerst, maar door 
zijn onverzadigbare driften. Hun schaamteloosheid kent 
geen grenzen, een geluk voor het dorp dat ze de Herrenhof 
alleen op commando mogen verlaten, maar in de Herren-
hof zelf moet je met ze overweg kunnen; Frieda vond dat 
heel moeilijk en daarom was het heel welkom dat ze mij 
kon gebruiken om de bedienden rustig te krijgen; al meer 
dan twee jaar breng ik minstens twee nachten per week 
met de bedienden door in de stal. Vroeger, toen vader nog 
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meekon naar de Herrenhof, sliep hij ergens in de gelagka-
mer en wachtte zo op de nieuwtjes die ik ’s morgens vroeg 
zou brengen. Het was weinig. De gezochte bode hebben 
we tot de dag van vandaag nog niet gevonden, hij schijnt 
nog steeds in dienst te zijn van Sortini, die hem bijzonder 
waardeert en hij schijnt hem gevolgd te zijn, toen Sortini 
zich terugtrok in verderweggelegen kantoren. Meestal 
hebben de bedienden hem net zo lang niet meer gezien als 
wij en als iemand hem intussen toch gezien zegt te heb-
ben, is dat waarschijnlijk een vergissing. Zo zou mijn plan 
eigenlijk mislukt zijn en dat is toch niet helemaal het ge-
val, de bode hebben we weliswaar niet gevonden en vader 
hebben de tochten naar de Herrenhof en de overnachtingen 
daar en misschien zelfs het medelijden met mij, voor zover 
hij daar nog toe in staat is, jammer genoeg de genadeslag 
gegeven en hij verkeert al bijna twee jaar in de toestand 
waarin je hem gezien hebt, en daarbij gaat het met hem 
misschien nog beter dan met moeder, van wie we denken 
dat het elke dag afgelopen kan zijn, wat alleen nog uitge-
steld wordt dankzij de bovenmenselijke inspanning van 
Amalia. Maar wat ik in de Herrenhof wel heb bereikt, is 
een zeker contact met het slot; je moet me niet minachten 
als ik zeg dat ik geen spijt heb van wat ik gedaan heb. Wat 
is dat dan wel voor belangrijk contact met het slot? denk je 
misschien. En gelijk heb je, een belangrijk contact is het 
niet. Ik ken nu wel veel bedienden, de bedienden van bij-
na alle heren die de afgelopen jaren in het dorp geweest 
zijn en daardoor ben ik er geen vreemde. Natuurlijk, het 
zijn maar bedienden in het dorp, in het slot zijn ze heel an-
ders en herkennen daar waarschijnlijk niemand meer, ze-
ker niet iemand met wie ze in het dorp zijn omgegaan en 
ze kunnen je in de stal wel honderd keer bezworen heb-
ben dat ze zich zo verheugen op een weerzien in het slot. 
Ik heb trouwens ook al gemerkt hoe weinig al die beloften 
waard zijn. Maar dat is immers niet het belangrijkste. Niet 
alleen door de bedienden zelf heb ik contact met het slot, 
maar misschien en hopelijk ook nog zo, dat iemand die 
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van bovenaf kijkt naar mij en mijn doen en laten – en het 
beheer van het grote bediendenkorps is natuurlijk een ui-
terst belangrijk en zorgwekkend deel van het bestuurlijke 
werk – dat degene die me zo bekijkt, dan misschien tot 
een milder oordeel komt dan anderen, dat hij misschien 
ziet dat ik op mijn armzalige manier toch ook voor onze 
familie vecht en de inspanningen van mijn vader voortzet. 
Als ze het zo zien, vergeven ze me misschien ook dat ik 
van de bedienden geld aanneem en dat voor onze familie 
gebruik. En ik heb nog iets anders bereikt, waardoor ook 
jij aan me verplicht bent. Ik heb van de knechts vaak ge-
hoord hoe je langs omwegen, zonder het moeilijke en ja-
ren durende sollicitatieprocedure bij het slot in dienst 
kunt komen; je bent dan weliswaar geen officiële mede-
werker, maar alleen clandestien en half toegelaten, je hebt 
geen rechten en geen plichten en dat je geen plichten hebt, 
is het ergste, maar één ding heb je, omdat je immers bij al-
les in de buurt bent, je kunt gunstige gelegenheden zien 
en gebruiken, je bent geen werknemer, maar toevallig kan 
er werk zijn, een medewerker is net niet bij de hand, ze 
hoeven maar te roepen en je komt, en wat je een moment 
eerder nog niet was, ben je nu geworden, je bent mede-
werker. Maar wanneer krijg je zo’n kans? Soms meteen, 
nauwelijks ben je er, nauwelijks heb je rondgekeken of de 
kans is er al, lang niet iedereen heeft de tegenwoordigheid 
van geest om als nieuweling meteen zo van de kans te 
grijpen, maar een andere keer duurt het weer jaren langer 
dan de officiële sollicitatieprocedure, en regelrecht offici-
eel opgenomen wordt zo’n halflegale niet meer. Er zijn 
dus bedenkingen genoeg; ze vertellen je niet dat er bij de 
officiële aanneming een heel pijnlijke selectie plaatsvindt 
en dat een lid van een op een of andere manier verdachte 
familie bij voorbaat afgewezen wordt; zo iemand onder-
werpt zich bijvoorbeeld aan die procedure, zit jarenlang in 
angst om de uitslag, van alle kanten vragen ze vanaf de 
eerste dag verbaasd hoe hij zoiets uitzichtsloos heeft aan-
gedurfd, hij houdt toch hoop, hoe zou hij anders kunnen 
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leven, maar na vele jaren, misschien als grijsaard, krijgt hij 
de afwijzing, hoort dat alles verloren is en dat zijn leven 
vergeefs is geweest. Ook daar zijn natuurlijk uitzonderin-
gen en daarom is het ook zo aanlokkelijk. Het komt voor 
dat er uiteindelijk juist verdachte mensen worden aange-
nomen, er zijn ambtenaren die ongewild juist van de geur 
van zulk wild houden, bij de sollicitatieprocedure snuiven 
ze de lucht op, vertrekken hun mond en rollen met hun 
ogen; zo’n man schijnt voor hen in zekere zin enorm appe-
tijtelijk te zijn en ze moeten zich heel strikt aan de wetboe-
ken houden om dat te kunnen weerstaan. Soms helpt dat 
de man trouwens niet aan een baan, maar alleen aan het 
eindeloze rekken van de sollicitatieprocedure, die dan niet 
eens afgesloten, maar na de dood van de man alleen maar 
afgebroken wordt. Zo zit dus zowel de wettige aanstelling 
als de andere vol openlijke en verborgen moeilijkheden en 
voor je aan zoiets begint, is het heel raadzaam om alles 
nauwkeurig te overwegen. Nou, dat hebben we ook wel 
gedaan, Barnabas en ik. Telkens wanneer ik uit de Herren-
hof kwam, gingen we bij elkaar zitten, ik vertelde het 
nieuwste wat ik had gehoord, dagenlang bespraken we 
het en Barnabas’ werk bleef vaak langer liggen dan goed 
was. En daarin heb ik volgens jou misschien schuld. Ik 
wist wel dat de verhalen van de knechts niet erg betrouw-
baar waren. Ik wist dat ze nooit graag over het slot vertel-
den, altijd over iets anders begonnen en dat ik er elk 
woord uit moest trekken, maar als ze eenmaal op hun 
praatstoel zaten flink tekeergingen, onzin kletsten, op-
schepten, elkaar met overdrijvingen en verzinsels probeer-
den te overtreffen, zodat er in het eindeloze geschreeuw, 
waarin ze elkaar aflosten daar in de donkere stal, in het 
gunstigste geval een paar magere toespelingen op de 
waarheid konden zitten. Maar ik vertelde alles aan Barna-
bas door zoals ik het gehoord had en doordat hij nog niet 
in staat was onderscheid te maken tussen waarheid en 
verzinsels en door de toestand van onze familie naar die 
dingen snakte, nam hij alles gretig op en verlangde vurig 
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naar meer. En inderdaad hing mijn nieuwe plan van Bar-
nabas af. Bij de knechts was niks meer te bereiken. Sorti-
ni’s bode was niet te vinden en zou nooit te vinden zijn, 
Sortini en dus ook de bode leek zich steeds verder terug te 
trekken, vaak raakten hun naam en uiterlijk vergeten en ik 
moest ze vaak lang beschrijven met als enige resultaat dat 
ze zich die mensen met moeite herinnerden, maar er niks 
over konden zeggen. En wat mijn leven met de knechts 
betrof: ik had natuurlijk geen invloed op de beoordeling, 
kon alleen maar hopen dat het zo opgenomen werd als het 
gedaan was en dat de schuld van de familie daardoor iets 
verminderd werd, maar er was niets wat daarop wees. 
Toch bleef ik erbij, omdat ik voor mezelf geen andere mo-
gelijkheid zag om in het slot iets voor ons te bereiken. 
Maar voor Barnabas zag ik zo’n mogelijkheid wel. Uit de 
verhalen van de knechts kon ik opmaken, als ik zin had, 
en die zin had ik volop, dat iemand die in dienst van het 
slot trad, heel veel voor zijn familie kon bereiken. Maar ja, 
wat moest je geloven van die verhalen? Dat was onmoge-
lijk na te gaan, alleen was het duidelijk heel weinig. Want 
als een knecht die ik nooit meer zou zien of nauwelijks 
zou herkennen als ik hem zag, me plechtig verzekerde dat 
hij mijn broer kon helpen aan een baan in het slot of Bar-
nabas zou ondersteunen, als hij op een andere manier in 
het slot kwam, dus hem bijvoorbeeld zou bijbrengen, 
want volgens de verhalen van de knechts gebeurde het 
dat sollicitanten tijdens het ellenlange wachten flauwvie-
len of in de ward raakten en dan verloren waren, als er 
geen vrienden voor hen zorgden – als zulke en veel ande-
re dingen me verteld werden, waren dat waarschijnlijk te-
rechte waarschuwingen, maar de bijbehorende beloften 
stelden niks voor. Voor Barnabas niet, ik zei wel dat hij ze 
niet moest geloven, maar dat ik het vertelde was al genoeg 
om hem voor mijn plannen in te nemen. Wat ikzelf aan-
voerde, had weinig effect en wat bij hem effect had, waren 
vooral de verhalen van de knechts. En daardoor was ik ei-
genlijk helemaal aangewezen op mezelf, met mijn ouders 
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kon eigenlijk niemand anders praten dan Amalia; hoe 
meer ik op mijn manier de oude plannen van vader volg-
de, hoe meer Amalia zich voor me afsloot, als jij of ande-
ren erbij zijn, praat ze met me, maar nooit als ik alleen 
ben; voor de knechts in de Herrenhof was ik een stuk speel-
goed dat ze woedend kapot probeerden te maken, die 
twee jaar heb ik met een van hen niet één vertrouwelijk 
woord gewisseld, alleen maar achterbakse, leugenachtige 
of idiote dingen, dus Barnabas bleef als enige over en Bar-
nabas was nog heel jong. Wanneer ik bij mijn verhalen zijn 
ogen zag schitteren, wat sindsdien zo gebleven is, schrok 
ik, maar hield toch niet op, want er leek me teveel op het 
spel te staan. De grote, maar lege plannen van vader had 
ik natuurlijk niet, ik had niet die vastberadenheid van 
mannen, ik wou alleen de belediging van de bode goed-
maken en ook nog dat me die bescheidenheid werd aan-
gerekend als verdienste. Maar wat mij alleen mislukt was, 
wou ik nu via Barnabas anders en veilig bereiken. We 
hadden een bode beledigd en uit de voorste kantoren ver-
jaagd en wat lag er meer voor de hand dan in de persoon 
van Barnabas een nieuwe bode aanbieden, Barnabas het 
werk van de beledigde bode laten doen en de beledigde 
dus de kans te geven rustig op afstand te blijven, zolang 
hij wilde, zolang als hij nodig had om de belediging te 
vergeten. Ik voelde best dat er in dat plan naast alle be-
scheidenheid ook arrogantie zat, dat het de indruk kon 
wekken dat wij de autoriteiten wilden voorschrijven hoe 
ze personeelskwesties moesten regelen of dat wij eraan 
twijfelden dat de autoriteiten uit zichzelf de beste oplos-
sing bedachten en zelfs allang bedacht hadden, voor wij 
op het idee kwamen dat hier iets kon gebeuren. Toch 
dacht ik dan weer dat de autoriteiten me onmogelijk zo 
verkeerd konden begrijpen of dat ze, als dat gebeurde, het 
met opzet zouden doen, dat wil zeggen dat dan bij voor-
baat, zonder nader onderzoek, alles wat ik deed werd af-
gewezen. Daarom hield ik voet bij stuk en Barnabas’ eer-
zucht deed de rest. In die tijd van voorbereidingen werd 
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Barnabas zo hoogmoedig, dat hij het schoenmakerswerk 
voor zichzelf als toekomstige kantoorbeambte te smerig 
vond en dat hij Amalia, als die eens een enkele keer iets te-
gen hem zei, tegen durfde te spreken, en wel principieel. 
Ik gunde hem dat pleziertje graag, want de eerste dag dat 
hij naar het slot ging was het meteen afgelopen met de 
vreugde en hoogmoed, zoals makkelijk te voorzien was 
geweest. Nu begon die schijndienst, waarover ik al verteld 
heb. Het was verbazend hoe Barnabas zonder problemen 
voor het eerst het slot binnenging, of liever het kantoor 
dat om zo te zeggen zijn werkruimte geworden was. Dat 
succes maakte me toen bijna gek, toen Barnabas het me ’s 
avonds bij zijn thuiskomst toefluisterde, rende ik naar 
Amalia, pakte haar beet, drukte haar in een hoek en kuste 
haar met lippen en tanden zo dat ze moest huilen van pijn 
en schrik. Van opwinding kon ik niks zeggen, ook hadden 
we al zo lang niet tegen elkaar gepraat en ik stelde het uit 
tot de dagen daarop. Maar de dagen daarop was er na-
tuurlijk niks meer te vertellen. Bij dat snelle resultaat bleef 
het ook. Twee jaar lang leidde Barnabas dat eentonige, be-
klemmende leven. De knechts lieten het helemaal afweten, 
ik gaf Barnabas een briefje mee om hem aan te bevelen bij 
de knechts, die ik tegelijkertijd herinnerde aan hun belof-
ten en zodra Barnabas een knecht zag, haalde hij de brief 
tevoorschijn en liet hem zien en al trof hij soms knechts 
die mij niet kenden en al had hij de irritante gewoonte om 
de brief zwijgend te laten zien, omdat hij boven niks durf-
de te zeggen, het was toch een schande dat niemand hem 
hielp en het was een verlossing waar we zelf natuurlijk al-
lang voor hadden kunnen zorgen, toen een knecht, die de 
brief misschien al een paar keer onder zijn neus had ge-
kregen, hem verfrommelde en in een prullenbak gooide. 
Bijna had hij daarbij kunnen zeggen, dacht ik: “Dat doen 
jullie ook met brieven.” Hoewel die hele tijd niks oplever-
de, had hij op Barnabas toch het gunstige effect, als je het 
gunstig wilt noemen, dat hij vroegtijdig ouder werd, 
vroegtijdig een man werd en in veel opzichten serieuzer 
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en verstandiger dan een gewone man. Ik word vaak heel 
treurig als ik naar hem kijk en hem vergelijk met de jon-
gen die hij twee jaar geleden nog was. En daarbij heb ik 
niet eens de troost en steun die hij me als man misschien 
zou kunnen geven. Zonder mij was hij waarschijnlijk niet 
in het slot gekomen, maar sinds hij er is, is hij onafhanke-
lijk van mij. Ik ben zijn enige vertrouweling, maar hij ver-
telt me vast maar een klein deel van wat hij op zijn hart 
heeft. Hij vertelt veel over het slot, maar uit zijn verhalen 
en uit de feitjes die hij meedeelt, begrijp je in de verste ver-
te niet hoe hij daardoor zo veranderd kan zijn. Je begrijpt 
al helemaal niet waardoor hij de moed die hij als jongen 
tot onze wanhoop van ons allemaal had, nu als man daar 
boven helemaal kwijt is. Natuurlijk, dat nutteloze staan 
wachten dag in, dag uit en dat telkens weer opnieuw en 
zonder uitzicht op verandering, dat maakt je murw en 
brengt je aan het twijfelen, tot je uiteindelijk niets anders 
meer kunt dan wanhopig staan wachten. Maar waarom 
heeft hij zich ook niet eerder verzet? Vooral toen hij al 
gauw inzag dat ik gelijk had gehad en dat daar voor de 
eerzucht niks te halen was, alleen misschien wel voor de 
verbetering van de toestand van onze familie. Want be-
halve de grillen van de bedienden gaat het er daar heel be-
scheiden aan toe, eerzucht zoekt daar bevrediging in het 
werk en doordat de zaak zelf daar het meeste gewicht 
krijgt, verdwijnt die eerzucht helemaal en voor kinderlijke 
wensen is daar geen plaats. Maar zoals hij me vertelde, 
dacht Barnabas wel duidelijk te zien hoe groot de macht 
en de kennis was van zelfs die toch heel twijfelachtige 
ambtenaren bij wie hij in de kamer mocht zijn. Zoals die 
dicteerden, snel, met halfgesloten ogen en korte handge-
baren, zoals ze zonder een woord en alleen met hun wijs-
vinger afrekenden met de mopperende bedienden die op 
zulke momenten moeilijk ademden en gelukkig glimlach-
ten, of hoe ze een belangrijke passage in hun boeken von-
den, er met hun vlakke hand op sloegen en hoe voor zover 
het in de beperkte ruimte mogelijk was, de anderen aan 
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kwamen lopen en hun nek uitrekten om te kijken. Door 
dat soort dingen had Barnabas hoge verwachtingen van 
die mannen en hij dacht dat hij, als het zover kwam dat hij 
door ze opgemerkt werd en een paar woorden met ze 
mocht wisselen, niet als vreemdeling, maar als collega van 
kantoor, al had hij dan de laagste rang, dat er dan onaf-
zienbaar veel voor onze familie bereikt konden worden. 
Maar zover is het nou eenmaal nog niet en iets om in de 
buurt te komen durft Barnabas niet te doen, al weet hij 
best dat hij ondanks zijn jonge jaren binnen onze familie is 
opgerukt tot de verantwoordelijke positie van gezins-
hoofd. En nu, om het laatste nog te bekennen: een week 
geleden kwam jij. Ik hoorde het van iemand in de Herren-
hof, maar het kon me niet schelen; er was een landmeter 
gekomen, ik wist niet eens wat het was. Maar de volgende 
avond komt Barnabas – ik ging hem anders op een bepaal-
de tijd altijd een eind tegemoet – eerder dan anders thuis, 
ziet Amalia in de kamer, trekt me daarom de straat op, 
drukt daar zijn gezicht op mijn schouder en huilt minu-
tenlang. Hij is weer het jongetje van vroeger. Er is iets ge-
beurd wat hij niet aankan. Het is of er plotseling een heel 
nieuwe wereld voor hem open is gegaan en of het geluk 
en de zorgen van al dat nieuwe te veel voor hem is. En 
daarbij is er niks anders gebeurd dat dat hij een brief heeft 
gekregen die hij bij jou moet bezorgen. Maar het is wel de 
eerste brief, het eerste werk dat hij ooit gekregen heeft.’  
 Olga brak haar verhaal af. Het was stil en alleen de 
zware en soms rochelende ademhaling van haar ouders 
was te horen. K. zei alleen losjes, als om Olga’s verhaal af 
te maken: ‘Tegen mij deden jullie anders. Barnabas bracht 
de brief als een oude, drukbezette bode en jij en Amalia, 
die het deze keer dus met jullie eens was, deden alsof de 
bodedienst en de brieven maar bijzaak waren.’ ‘Je moet 
onderscheid maken tussen ons,’ zei Olga, ‘Barnabas is 
door de twee brieven weer een gelukkig kind geworden, 
ondanks al zijn twijfel aan zijn bezigheden. Die twijfel 
heeft hij alleen tegenover zichzelf en mij, maar tegenover 
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jou probeert hij de eer hoog te houden en als een echte bo-
de op te treden, zoals naar zijn idee echte bodes optreden. 
Zo moest ik bijvoorbeeld, al neemt zijn hoop op ambtskle-
ding nu toch toe, binnen twee uur zijn broek zo verande-
ren dat die tenminste op de nauwsluitende broek van de 
ambtskleding leek en dat hij daarin geloofwaardig was 
voor jou, want jij kunt wat dat betreft nog makkelijk voor 
de gek gehouden worden. Zo is Barnabas. Maar Amalia 
heeft echt minachting voor de bodedienst en nu hij een 
beetje succes lijkt te hebben, zoals ze makkelijk kan zien 
aan Barnabas en mij en aan ons bij elkaar zitten en fluiste-
ren, nu heeft ze er nog meer minachting voor dan eerst. Zij 
spreekt dus de waarheid, laat je nooit misleiden door 
daaraan te twijfelen. Maar, K., als ik de bodedienst wel 
eens gekleineerd heb, was dat niet om jou te misleiden, 
maar uit angst. Die twee brieven die tot nu toe door Bar-
nabas’ handen zijn gegaan, zijn sinds drie jaar het eerste 
teken van genade dat onze familie heeft gekregen en dat is 
nog twijfelachtig genoeg. Die ommekeer, als het al een 
ommekeer is en geen bedrog – bedrog komt vaker voor 
dan ommekeer – hangt samen met jouw komst hier; ons 
lot is in zekere mate afhankelijk van jou geworden, mis-
schien zijn die twee brieven maar een begin en wordt Bar-
nabas’ activiteit uitgebreid tot meer dan de bodedienst 
aan jou – hoop doet leven – maar voorlopig is alles alleen 
op jou gericht. Daar boven moeten we tevreden zijn met 
wat we krijgen, maar hier beneden kunnen we misschien 
toch ook zelf iets doen en dat is: ons verzekeren van jouw 
gunst of op zijn minst voorkomen dat je een hekel aan ons 
krijgt of, wat het belangrijkste is, je met onze krachten en 
ervaringen zo beschermen dat voor jou het contact met het 
slot – waar we misschien van zouden kunnen leven – niet 
verloren gaat. Hoe kunnen we daar nu het beste een begin 
mee maken? Dat je geen verdenking tegen ons opvat, als 
wij je benaderen, want je bent hier vreemd en daarom 
naar alle kanten vast en zeker vol verdenking, vol terechte 
verdenking. Bovendien worden wij immers geminacht en 
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jij wordt beïnvloed door de publieke opinie, vooral door je 
verloofde; hoe moeten we jou benaderen zonder bijvoor-
beeld, al is dat helemaal geen opzet, stelling te nemen te-
gen jouw verloofde en je daardoor te krenken? En de 
boodschappen die ik goed gelezen heb, voor jij ze kreeg – 
Barnabas heeft ze niet gelezen, als bode vond hij dat hij 
dat niet mocht doen – leken op het eerste gezicht nogal 
onbelangrijk en verouderd en ze maakten zichzelf minder 
belangrijk door jou naar de burgemeester te verwijzen. 
Hoe zouden we ons in dat opzicht tegenover jou moeten 
gedragen? Als we hun belang benadrukten, maakten we 
ons verdacht door zulke onbelangrijke dingen blijkbaar te 
overschatten, onszelf aan te prijzen als overbrenger van 
die berichten, ons doel niet bij het jouwe aan te laten slui-
ten, en we konden de berichten zelf in jouw ogen als min-
derwaardig voorstellen en je zo tegen onze wil misleiden. 
Maar als we de brieven niet belangrijk vonden, maakten 
we ons ook verdacht, want waarom hielden we ons dan 
bezig met het bezorgen van die onbelangrijke brieven, 
waarom deden we iets anders dan we zeiden, waarom 
misleidden we zo niet alleen jou, de ontvanger, maar ook 
onze opdrachtgever, die ons de brieven vast niet had ge-
geven om de ontvanger te vertellen dat ze onbelangrijk 
waren. En de juiste middenweg volgen, dus de brieven 
juist beoordelen, is immers onmogelijk, ze veranderen 
voortdurend van waarde, de overwegingen waartoe ze 
aanleiding geven zijn eindeloos en waar je dan stopt, 
wordt bepaald door het toeval, dus dat is ook maar een 
toevallige mening. En als nou ook nog de angst om jou er-
tussen komt, wordt alles verward, je mag mijn woorden 
niet te streng beoordelen. Als Barnabas bijvoorbeeld komt 
met het bericht, wat al een keer gebeurd is, dat jij ontevre-
den bent over zijn dienst als bode en hij in de eerste schrik 
en jammer genoeg ook niet zonder gevoeligheid als bode 
aangeboden heeft om ontslag te nemen uit die dienst, dan 
ben ik om de fout goed te maken echt wel in staat om te 
misleiden, te liegen, te bedriegen en alles te doen wat 
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slecht is, als het maar helpt. Maar, tenminste volgens mij, 
doe ik dat dan net zo goed voor jou als voor ons.’  
 Er werd geklopt. Olga liep naar de deur en deed open. 
In het donker viel er een streep licht uit een dievenlan-
taarn. De late bezoeker stelde fluisterende vragen en kreeg 
een gefluisterd antwoord, maar nam daar geen genoegen 
mee en wilde de kamer binnendringen. Olga kon hem 
waarschijnlijk niet meer tegenhouden en riep daarom 
Amalia, van wie ze blijkbaar hoopte dat die om hun ou-
ders niet in hun slaap te storen alles zou doen om de be-
zoeker te verwijderen. Inderdaad kwam ze ook al aanren-
nen, duwde Olga opzij, stapte de straat op en deed de 
deur achter zich dicht. Het duurde maar een ogenblik, 
meteen kwam ze weer terug, zo snel had ze bereikt wat 
Olga niet voor elkaar had gekregen.  
 K. hoorde daarna van Olga dat het bezoek voor hem 
was geweest, het was een van de assistenten, die hem 
zocht in opdracht van Frieda. Olga had K. tegen de assis-
tent willen beschermen; als K. zijn bezoek hier later aan 
Frieda wilde bekennen, kon hij dat doen, maar het moest 
niet door de assistent ontdekt worden; K. was het daar-
mee eens. Maar voor Olga’s aanbod om hier de nacht door 
te brengen en op Barnabas te wachten, bedankte hij; op 
zichzelf had hij het misschien aangenomen, want het was 
al diep in de nacht en hij had het idee dat hij nu, of hij wil-
de of niet, zo met deze familie verbonden was, dat een 
nacht hier, die om andere reden misschien pijnlijk was, ge-
zien die verbondenheid voor hem toch het meest vanzelf-
sprekende in het hele dorp was, toch bedankte hij, van het 
bezoek van de assistent was hij geschrokken, hij begreep 
niet dat Frieda, die toch wist wat hij wilde, en de assisten-
ten, die hem de schrik op het lijf hadden gejaagd, weer zo 
bij elkaar gekomen waren dat Frieda er niet voor terug-
schrok een assistent op hem af te sturen, één overigens 
maar, terwijl de ander waarschijnlijk bij haar was geble-
ven. Hij vroeg Olga of ze een zweep had; die had ze niet, 
maar een goede wilgenteen had ze wel en die pakte hij; 
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daarna vroeg hij of er nog een andere uitgang uit het huis 
was; die was er via de binnenplaats, alleen moest hij dan 
nog over de schutting van de buren klimmen en door hun 
tuin lopen voor hij op de weg kwam. Dat wilde K. doen. 
Terwijl Olga hem via de binnenplaats naar de schutting 
bracht, probeerde K. haar gerust te stellen, omdat ze zich 
zorgen maakte; hij zei dat hij helemaal niet boos was om 
de kleine kunstgrepen in haar verhaal, maar haar heel 
goed begreep, hij bedankte haar voor het vertrouwen dat 
ze in hem stelde en door haar verhaal bewezen had en 
vroeg haar om Barnabas meteen na zijn terugkomst naar 
de school te sturen, desnoods vannacht nog. Barnabas’ be-
richten waren wel niet zijn enige hoop, anders was het 
slecht met hem gesteld, maar hij wilde ze beslist niet mis-
sen, hij wilde zich ernaar richten en Olga daarbij niet ver-
geten, want bijna nog belangrijker dan de boodschappen 
vond hij Olga zelf, haar dapperheid, haar omzichtigheid, 
haar verstandigheid en haar offerbereidheid voor de fami-
lie. Als hij moest kiezen tussen Olga en Amalia, zou hem 
dat niet veel moeite kosten. En hij drukte haar nog harte-
lijk de hand, terwijl hij al op de schutting van de buren 
sprong.  
 Toen hij daarna op straat stond, zag hij, voor zover de 
duistere nacht het toestond, de assistent verder naar bo-
ven voor het huis van Barnabas nog steeds heen en weer 
lopen; soms bleef hij staan en probeerde door het geblin-
deerde raam in de kamer te schijnen. K. riep hem; zonder 
zichtbaar te schrikken hield hij op met het bespioneren 
van het huis en kwam naar K. toe. ‘Wie zoek je?’ vroeg K. 
en hij testte op zijn dijbeen de buigzaamheid van de wil-
genteen. ‘U,’ zei de assistent, terwijl hij dichterbij kwam. 
‘Wie ben je dan?’ vroeg K. plotseling, want het leek wel of 
het de assistent niet was. Hij leek ouder, vermoeider, rim-
peliger, maar voller in zijn gezicht en ook zijn manier van 
lopen was heel anders dan de stevige, in de gewrichten 
bijna geëlektriseerde manier van lopen van de assistenten, 
hij was langzaam, een beetje mank en deftig ziekelijk. 
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‘Herkent u me niet?’ vroeg de man, ‘Jeremias, uw oude as-
sistent.’ ‘O ja?’ zei K. en hij haalde de wilgenteen, die hij al 
achter zijn rug verstopt had, weer een beetje naar voren. 
‘Maar je ziet er heel anders uit.’ ‘Dat komt doordat ik al-
leen ben,’ zei Jeremias. ‘Ben ik alleen, dan is ook de vrolij-
ke jeugdigheid weg.’ ‘Waar is Artur dan?’ vroeg K.. ‘Ar-
tur?’ vroeg Jeremias, ‘de kleine lieveling? Die is uit dienst. 
U was ook wel erg streng tegen ons. Die gevoelige jongen 
kon er niet tegen. Hij is teruggegaan naar het slot en dient 
een klacht tegen u in.’ ‘En jij?’ vroeg K.. ‘Ik kon blijven,’ 
zei Jeremias, ‘Artur dient de klacht ook in namens mij.’ 
‘Waarover klagen jullie dan?’ vroeg K.. ‘Over het feit dat u 
niet tegen een grapje kunt. Wat hebben we nou gedaan? 
Een paar keer gekheid gemaakt, een beetje gelachen en uw 
verloofde een beetje geplaagd. Alles trouwens volgens de 
opdracht. Toen Galater ons naar u toe stuurde –‘ ‘Galater?’ 
vroeg K.. ‘Ja, Galater,’ zei Jeremias, ‘die verving toen 
Klamm. Toen hij ons naar u stuurde, zei hij – ik heb goed 
geluisterd, want daar beroepen we ons immers op – “Jul-
lie worden de assistenten van de landmeter.” Wij zeiden: 
“Maar we kennen dat werk helemaal niet.” Hij weer: 
“Daar gaat het niet om; als het nodig is, leert hij het jullie 
wel. Maar het gaat erom dat jullie hem een beetje opvrolij-
ken. Ik heb gehoord dat hij alles heel zwaar opneemt. Hij 
is nu in het dorp gekomen en dat is voor hem meteen een 
grote gebeurtenis, terwijl het in werkelijkheid toch niks is. 
Dat moeten jullie hem aan zijn verstand brengen.” ‘En,’ 
zei K., ‘had Galater gelijk en hebben jullie de opdracht uit-
gevoerd?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei Jeremias. ‘In die korte tijd 
kon het waarschijnlijk ook niet. Ik weet alleen dat u heel 
grof deed en daarover klagen we. Ik begrijp niet hoe u, 
terwijl u toch ook maar een beambte bent en niet eens een 
slotbeambte, niet inziet dat zo’n dienst hard werk is en dat 
het heel onrechtvaardig is om het werk voor de arbeiders 
expres en bijna kinderlijk zo moeilijk te maken als u deed. 
De meedogenloosheid waarmee u ons bij het hek in de 
kou liet staan of hoe u Artur, een man die dagenlang last 
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heeft van een kwaad woord, met uw vuist op het matras 
bijna neersloeg of hoe u mij ’s middags kriskras door de 
sneeuw joeg, zodat ik een uur bij moest komen van dat 
jachten. Ik ben toch niet zo jong meer?’ ‘Beste Jeremias,’ 
zei K., ‘daar heb je allemaal gelijk in, alleen moet je dan bij 
Galater zijn. Die heeft jullie uit eigen vrije wil gestuurd, ik 
heb niet om jullie gevraagd. En omdat ik niet om jullie ge-
vraagd heb, kon ik jullie ook weer terugsturen en dat had 
ik liever vreedzaam gedaan dan met geweld, maar jullie 
wilden blijkbaar niet anders. Waarom was je, toen je bij 
me kwam, trouwens niet meteen zo openhartig als nu?’ 
‘Omdat ik in dienst was,’ zei Jeremias, ‘dat spreekt toch 
vanzelf?’ ‘En nu ben je niet meer in dienst?’ vroeg K.. ‘Nu 
niet meer,’ zei Jeremias, ‘Artur heeft in het slot de dienst 
opgezegd of de procedure is op zijn minst in gang gezet, 
waardoor we er definitief van bevrijd worden.’ ‘Maar je 
zoekt me toch nog alsof je in dienst bent,’ zei K.. ‘Nee,’ zei 
Jeremias, ‘ik zoek u alleen om Frieda gerust te stellen. 
Toen u haar namelijk in de steek liet voor dat meisje van 
Barnabas, was ze heel ongelukkig, niet zozeer om het ver-
lies als om uw verraad; ze had het trouwens allang aan 
zien komen en er al veel verdriet van gehad. Ik kwam net 
weer een keer naar het raam van de school om te kijken of 
u misschien toch al verstandiger was geworden. Maar u 
was er niet, alleen Frieda en die zat in een schoolbank te 
huilen. Toen ging ik naar haar toe en we werden het eens. 
Alles is ook al geregeldd. Ik ben kelner en bedien op de 
kamers in de Herrenhof, tenminste zolang mijn zaak in het 
slot niet geregeld is en Frieda is weer in de gelagkamer. 
Het is voor Frieda beter. Het was voor haar niet verstan-
dig om uw vrouw te worden. Ook wist u het offer dat ze 
voor u wou brengen niet te waarderen. Maar nu vraagt 
die goede Frieda zich soms nog steeds af of u geen onrecht 
is aangedaan, of u misschien toch niet bij dat meisje van 
Barnabas bent geweest. Ook al kon er natuurlijk geen twij-
fel aan zijn waar u was, ik ben toch nog gegaan om dat 
voor eens en altijd vast te stellen, want na alle opwinding 
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verdient Frieda het om eindelijk eens rustig te slapen en ik 
trouwens ook. Daarom ben ik gegaan en heb niet alleen u 
gevonden, maar daarnaast ook nog kunnen zien dat de 
meisjes u trouw volgen. Vooral die zwarte, een echte wil-
de kat, heeft zich voor u ingespannen. Nou ja, ieder zijn 
smaak. In elk geval was het niet nodig dat u de omweg via 
de tuin van de buren maakte, want ik ken de weg.’  
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Nu was dus toch gebeurd wat hij had zien aankomen, 
maar niet had kunnen verhinderen. Frieda had hem verla-
ten. Het hoefde niets definitiefs te zijn, zo erg was het niet, 
Frieda kon heroverd worden, ze liet zich makkelijk door 
anderen beïnvloeden, zelfs door die assistenten, die dach-
ten dat Frieda’s situatie net zo was als die van hen en die 
nu ze ontslagen waren, Frieda ertoe gebracht hadden om 
ook weg te gaan, maar K. hoefde maar naar haar toe te 
gaan, haar aan alles te herinneren wat voor hem pleitte en 
ze was weer vol berouw de zijne, zeker als hij bijvoorbeeld 
het bezoek aan de meisjes kon rechtvaardigen met een 
succes dat hij aan hen te danken had. Maar ondanks die 
overwegingen waarmee hij zichzelf wat Frieda betreft ge-
rust probeerde te stellen was hij niet gerustgesteld. Nog 
maar kortgeleden had hij tegenover Olga hoog opgegeven 
over Frieda en haar zijn enige houvast genoemd, en dat 
houvast was niet bepaald stevig, er was niet eens een in-
greep van een machtig man nodig om Frieda van K. af te 
nemen, genoeg was al die weinig appetijtelijke assistent, 
dat vlees dat soms de indruk maakte dat het niet echt leef-
de.  
 Jeremias was al op weg, maar K. riep hem terug. ‘Jere-
mias,’ zei hij, ‘ik wil open kaart spelen, maar geef dan ook 
eerlijk antwoord op mijn vraag. We zijn geen meester en 
bediende meer voor elkaar, waar jij niet alleen blij om 
bent, maar ik ook en we hebben dus geen reden om elkaar 
te bedriegen. Hier voor je ogen breek ik de wilgenteen die 
voor jou bestemd was, want ik heb de weg door de tuin 
niet uit angst voor jou genomen, maar om je te verrassen 
en je er met de wilgenteen een paar keer van langs te ge-
ven. Nou, dat moet je me niet meer kwalijk nemen, dat is 
allemaal voorbij; als je geen bediende was die het bestuur 
me opgedrongen had, maar gewoon een kennis, dan had-
den we elkaar prima kunnen verdragen, al vind ik je uiter-
lijk soms een beetje storend. En wat we in dat opzicht ver-
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zuimd hebben, kunnen we nu ook inhalen. ‘Denkt u?’ zei 
de assistent, terwijl hij gapend in zijn vermoeide ogen 
wreef, ‘ik zou de zaak uitvoeriger kunnen uitleggen, maar 
ik heb geen tijd, ik moet naar Frieda, het kind zit op me te 
wachten, ze is nog niet met haar werk begonnen, de 
waard heeft haar op mijn aandringen – ze wou zich, waar-
schijnlijk om te vergeten, meteen in het werk storten – nog 
even vrijaf gegeven, en die tijd willen we tenminste bij el-
kaar zijn. Wat uw voorstel betreft, ik heb geen enkele re-
den om tegen u te liegen, maar net zo min om u iets toe te 
vertrouwen. Bij mij ligt het namelijk anders dan bij u. Zo-
lang ik bij u in dienst was, was u natuurlijk heel belangrijk 
voor me, niet vanwege uw eigenschappen, maar vanwege 
de baan en ik zou alles hebben gedaan wat u wou, maar 
nu kunt u me niet schelen. Ook het breken van de wilgen-
teen doet me niks, het herinnert me er alleen aan wat voor 
een ruwe baas ik had; dat is niet de manier om me voor u 
in te nemen.’ ‘Je doet net,’ zei K., ‘of het absoluut zeker is 
dat je nooit meer bang voor me hoeft te zijn. Maar zo ligt 
het eigenlijk niet. Je bent waarschijnlijk nog niet van me af, 
zo snel worden de dingen hier niet geregeld –‘ ‘Soms nog 
sneller,’ wierp Jeremias tegen. ‘Soms,’ zei K., ‘maar niks 
wijst erop dat het deze keer gebeurd is, jij hebt tenminste 
net zo min als ik een schriftelijk bewijs in handen. De pro-
cedure is dus net begonnen en ik heb door mijn contacten 
nog helemaal niet ingegrepen, maar ga dat wel doen. Als 
het ongunstig voor je uitvalt, dan heb je niet veel gedaan 
om je baas gunstig te stemmen en het was misschien zelfs 
overbodig om de wilgenteen te breken. En Frieda heb je 
wel weggehaald, waar je een hoge borst over opzet, maar 
met al het respect dat ik heb voor je persoon, al heb je dat 
niet meer voor mij, een paar woorden van mij aan Frieda 
zijn genoeg, weet ik, om de leugens waarmee je haar ge-
vangen hebt aan het licht te brengen. En alleen met leu-
gens kun je Frieda van me afpakken.’ ‘Van die dreigemen-
ten word ik niet bang,’ zei Jeremias, ‘u wilt me toch niet 
als assistent, u bent toch bang van mij als assistent, u bent 
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bang van alle assistenten en alleen uit angst hebt u die 
goede Artur geslagen.’ ‘Misschien,’ zei K., ‘deed het daar-
door minder pijn? Misschien kan ik op die manier nog va-
ker laten zien dat ik bang van je ben. Als ik zie dat het as-
sistentschap je weinig plezier doet, dan vind ik het juist 
erg leuk om mijn angst opzij te zetten en je te dwingen. En 
deze keer wil ik je graag alleen, zonder Artur hebben om 
je meer aandacht te kunnen geven.’ ‘Denkt u,’ zei Jeremi-
as, ‘dat ik daar ook maar één moment bang voor ben?’ 
‘Dat denk ik wel,’ zei K., ‘een beetje bang ben je zeker en 
als je verstandig bent, erg bang. Waarom was je anders 
dan al niet naar Frieda gegaan? Vertel eens, ben je soms 
verliefd op haar?’ ‘Verliefd?’ zei Jeremias, ‘ze is een goed 
en verstandig meisje, een vroegere minnares van Klamm, 
dus in elk geval respectabel. En als ze me de hele tijd 
vraagt om haar van u te bevrijden, waarom zou ik haar 
dat plezier dan niet doen, zeker als ik u er ook geen ver-
driet mee doe, omdat u troost hebt gezocht bij dat ver-
vloekte meisje van Barnabas.’ ‘Nou zie ik je angst,’ zei K., 
‘je doet het in je broek, je probeert me met leugens te van-
gen. Frieda heeft maar één ding gevraagd: haar van de 
wildgeworden, honds wellustige assistenten te bevrijden, 
maar jammer genoeg had ik geen tijd om helemaal aan 
haar verzoek te voldoen en nu zie ik de gevolgen daar-
van.’  
 ‘Meneer de landmeter! Meneer de landmeter!’ riep ie-
mand door de straat. Het was Barnabas. Buiten adem 
kwam hij aan, maar vergat niet voor K. te buigen. ‘Het is 
me gelukt!’ zei hij. ‘Wat is er gelukt?’ vroeg K.. ‘Heb je 
mijn verzoek doorgegeven aan Klamm?’ ‘Dat ging niet,’ 
zei Barnabas, ‘ik heb erg mijn best gedaan, maar het was 
onmogelijk, ik heb me op de voorgrond gedrongen en 
zonder uitgenodigd te zijn stond ik de hele dag zo dicht 
bij de lessenaar, dat een klerk me zelfs wegduwde, toen ik 
in zijn licht stond; als Klamm keek, stak ik mijn hand op 
om te laten zien dat ik er was, wat verboden is, ik bleef het 
langste op kantoor, was al alleen met de bedienden, had 
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nog één keer het genoegen om Klamm terug te zien ko-
men, maar dat was niet voor mij, hij wou alleen nog even 
iets nakijken in een boek en ging meteen weer weg, en 
toen ik nog steeds niet in beweging kwam, werd ik door 
een bediende ten slotte bijna met de bezem de deur uit ge-
veegd. Dat vertel ik allemaal, dat u niet weer ontevreden 
bent over mijn prestaties.’ ‘Wat heb ik aan al die ijver van 
je, Barnabas,’ zei K., ‘als het helemaal geen succes heeft?’ 
‘Maar ik had succes,’ zei Barnabas. ‘Toen ik mijn kantoor 
uitging – ik noem het mijn kantoor – zag ik uit de lange 
gangen langzaam een heer naderbij komen, verder was al-
les al leeg, het was ook al heel laat; ik besloot op hem te 
wachten, het was een goede gelegenheid om daar nog te 
blijven, liefst was ik helemaal gebleven om u het slechte 
nieuws niet te hoeven vertellen. Maar verder was het ook 
de moeite om op die heer te wachten: het was Erlanger. U 
kent hem niet? Hij is een van Klamms eerste secretarissen. 
Een kleine, tengere man, hij loopt een beetje mank. Hij 
herkende me meteen, hij is beroemd om zijn geheugen en 
zijn mensenkennis, hij hoeft zijn wenkbrauwen maar te 
fronsen en hij herkent iedereen, vaak ook mensen die hij 
nog nooit gezien heeft, waar hij alleen van gehoord of 
over gelezen heeft; mij bijvoorbeeld kan hij nauwelijks ge-
zien hebben. Maar al herkent hij iedereen meteen, hij 
vraagt het eerst, alsof hij onzeker is. ‘Ben jij niet Barna-
bas?’ zei hij tegen mij. En daarna vroeg hij: ‘Jij kent de 
landmeter toch?’ En daarna zei hij: ‘Dat komt goed uit. Ik 
ga nu naar de Herrenhof. De landmeter moet me daar op-
zoeken. Ik logeer in kamer 15. Hij moet wel meteen ko-
men. Ik heb maar een paar besprekingen daar en ga van-
morgen om vijf uur weer terug. Zeg maar dat ik het heel 
belangrijk vind om met hem te praten.’  
 Plotseling begon Jeremias te rennen. Barnabas, die hem 
in zijn opwinding tot nu toe nauwelijks aangekeken had, 
vroeg: ‘Wat wil Jeremias nou?’ ‘Eerder bij Erlanger zijn 
dan ik,’ zei K.; hij rende al achter Jeremias aan, greep hem, 
pakte zijn arm en zei: ‘Heeft het verlangen naar Frieda je 
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plotseling te pakken? Dat heb ik ook en laten we dus maar 
gelijk op lopen.’  
 Voor de donkere Herrenhof stond een groepje mannen; 
twee of drie hadden lantaarns bij zich, waardoor veel ge-
zichten herkenbaar waren. K. trof maar één bekende: 
Gerstäcker, de voerman. Gerstäcker begroette hem met de 
vraag: ‘U bent nog steeds in het dorp?’ ‘Ja,’ zei K., ‘ik ben 
van plan om te blijven.’ ‘Het kan mij niet schelen, hoor,’ 
zei Gerstäcker, hij hoestte hard en keerde zich naar ande-
ren.  
 Ze bleken allemaal op Erlanger te wachten. Erlanger 
was er al, maar zat nog met Momus te onderhandelen, 
voor hij de cliënten ontving. Het algemene gesprek draai-
de erom dat ze niet binnen mochten wachten, maar hier 
buiten in de sneeuw moesten staan. Het was wel niet zo 
koud, maar toch was het meedogenloos om de cliënten ’s 
nachts misschien uren buiten te laten staan. Dat was na-
tuurlijk niet de schuld van Erlanger, die eerder heel tege-
moetkomend was, daar nauwelijks weet van had en zich 
vast en zeker behoorlijk geërgerd had, als het hem verteld 
was. Het was de schuld van de waardin van de Herrenhof, 
die het in haar ziekelijke streven naar voornaamheid niet 
uit kon staan als er veel cliënten tegelijk in de Herrenhof 
kwamen. ‘Als het niet anders kan en als ze moeten ko-
men,’ zei ze altijd, ‘dan in ’s hemelsnaam maar één voor 
één.’ En ze had doorgedreven dat de cliënten, die eerst ge-
woon in een gang, later op de trap en daarna in de hal en 
op het laatst in de gelagkamer gewacht hadden, uiteinde-
lijk op straat gezet waren. En zelfs dat was voor haar nog 
niet genoeg. Ze vond het onverdraaglijk om in eigen huis 
voortdurend “belegerd te worden”, zoals zij het noemde. 
Ze begreep niet waarom er eigenlijk cliënten rondliepen. 
‘Om de buitentrap vuil te maken,’ had een ambtenaar ge-
zegd, waarschijnlijk uit ergernis, maar voor haar was dat 
heel duidelijk geweest en zij citeerde die uitspraak altijd 
graag. Ze streefde ernaar, en dat kwam nu al overeen met 
de wensen van de cliënten, dat er tegenover de Herrenhof 
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een gebouw werd neergezet waar de cliënten konden 
wachten. Ze had het liefste gehad dat ook de besprekin-
gen met en verhoren van de cliënten buiten de Herrenhof 
plaatsvonden, maar daar verzetten de ambtenaren zich te-
gen en als de ambtenaren zich serieus verzetten, drong de 
waardin natuurlijk niet aan, al was ze in ondergeschikte 
kwesties door haar onvermoeibare en daarbij vrouwelijk 
zachte ijver een soort kleine tiran. Maar de waardin zou 
moeten dulden dat de besprekingen en verhoren in de 
Herrenhof bleven, want de heren uit het slot weigerden in 
het dorp in ambtelijke aangelegenheden de Herrenhof te 
verlaten. Ze hadden altijd haast, kwamen alleen zeer tegen 
hun zin in het dorp en hadden niet de minste zin om hier 
langer te blijven dan strikt noodzakelijk en er kon dus niet 
van hen verlangd worden dat ze alleen omwille van de 
huisvrede in de Herrenhof tijdelijk met al hun stukken over 
straat naar een ander gebouw gingen en zo tijd verloren. 
Het liefste regelden de ambtenaren hun officiële aangele-
genheden in de gelagkamer of in hun kamer, zo mogelijk 
tijdens het eten of vanuit hun bed voor het slapengaan of 
’s morgens, wanneer ze te moe waren om op te staan en 
nog even in bed wilden blijven liggen. Toch leek een op-
lossing van de wachtkamerkwestie dichterbij te komen; 
het was natuurlijk een gevoelige straf voor de waardin – 
er werd een beetje om gelachen – dat er juist over de 
wachtkamerkwestie veel vergaderd moest worden en dat 
de gangen van het gebouw nauwelijks leeg raakten.  
 Over al die dingen stonden de wachtenden halfluid met 
elkaar te praten. K. vond het opvallend dat er wel genoeg 
ontevredenheid was, maar dat niemand er bezwaar tegen 
maakte dat Erlanger de cliënten midden in de nacht op-
riep. Hij vroeg ernaar en kreeg als antwoord dat ze Erlan-
ger daar juist heel dankbaar voor moesten zijn. Het was 
immers alleen zijn goede wil en zijn hoge opvatting van 
het ambt die hem ertoe bewogen naar het dorp te komen; 
als hij wilde – en dat kwam misschien zelfs beter overeen 
met de voorschriften – kon hij immers de een of andere 
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ondergeschiktte secretaris sturen en die de protocollen la-
ten opmaken. Maar dat weigerde hij meestal, hij wilde zelf 
alles zien en horen, maar moest daarvoor zijn nachten op-
offeren, want in zijn agenda was geen plaats voor reisjes 
naar het dorp. K. wierp tegen dat Klamm toch ook over-
dag naar het dorp kwam en hier zelfs dagen bleef; kon Er-
langer, die toch maar secretaris was, boven dan moeilijker 
gemist worden? Sommigen lachten goedmoedig en ande-
ren zwegen bedremmeld; die laatsten kregen de overhand 
en K. kreeg nauwelijks antwoord. Maar één zei aarzelend 
dat Klamm natuurlijk onmisbaar was, zowel in het slot als 
in het dorp.  
 Daarop ging de deur van het gebouw open en Momus 
verscheen tussen twee bedienden met lantaarns. ‘De eer-
sten die bij secretaris Erlanger mogen komen,’ zei hij, ‘zijn 
Gerstäcker en K.. Zijn die twee er?’ Ze meldden zich, maar 
nog vóór hen glipte Jeremias met een ‘Ik ben hier kamer-
kelner’ het gebouw in en hij werd door Momus glimla-
chend begroet met een klap op zijn schouder. Ik zal meer 
op Jeremias moeten letten, zei K. tegen zichzelf, waarbij 
hij besefte dat Jeremias waarschijnlijk veel minder gevaar-
lijk voor hem was dan Artur, die hem in het slot tegen-
werkte. Misschien was het zelfs verstandiger om zich door 
hen als assistenten te laten kwellen dan ze zo ongecontro-
leerd rond te laten lopen en ze ongestoord te laten intrige-
ren, waarvoor ze bijzonder talent leken te hebben.  
 Toen K. langs Momus kwam, deed die alsof hij hem nu 
pas als landmeter herkende. ‘Ah, meneer de landmeter,’ 
zei hij, ‘de man die zo’n hekel heeft aan verhoren, komt 
voor een verhoor. Bij mij was het toen simpeler geweest. 
Maar het is natuurlijk moeilijk om de juiste verhoren uit te 
kiezen.’ Toen K. hierop wilde blijven staan, zei Momus: 
‘Doorlopen, doorlopen! Toen had ik uw antwoorden no-
dig, nu niet.’ Toch zei K., geërgerd door Momus’ gedrag: 
‘Jullie denken alleen maar aan jezelf. Alleen om het ambt 
geef ik geen antwoord, toen niet en nu niet.’ Momus zei: 
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‘Aan wie moeten we dan denken? Wie is hier verder nog? 
Doorlopen!’  
 In de hal werden ze ontvangen door een bediende die 
hen voorging op de voor K. al bekende weg over de bin-
nenplaats, daarna door de poort en in de lage, iets aflo-
pende gang. Op de bovenste verdiepingen verbleven blijk-
baar alleen de hogere ambtenaren, de secretarissen daar-
entegen verbleven aan deze gang, ook Erlanger, al was hij 
een van hun hoogste. De bediende doofde zijn lantaarn, 
want hier was helder elektrisch licht. Alles was hier klein, 
maar sierlijk gebouwd. De ruimte was zoveel mogelijk be-
nut. De gang was net hoog genoeg om er rechtop te lopen. 
Aan de zijkanten grensden de deuren bijna aan elkaar. De 
zijwanden reikten niet tot het plafond; dat was waar-
schijnlijk met het oog op de ventilatie, want de kamertjes 
hadden hier in de diepe, kelderachtige gang vermoedelijk 
geen ramen. Het nadeel van die niet helemaal aansluiten-
de wanden was de onrust in de gang en onvermijdelijk 
ook in de kamers. Veel kamers leken bezet, in de meeste 
waren de bewoners nog wakker, je hoorde stemmen, ha-
merslagen en klinkende glazen. Toch kreeg je niet de in-
druk van bijzondere vrolijkheid. De stemmen waren ge-
dempt, je ving hier en daar een woord op en het leken ook 
geen gesprekken, waarschijnlijk dicteerde iemand alleen 
iets of las iets voor; juist uit de kamers waaruit het geluid 
van glazen en borden kwam, hoorde je geen woord en de 
hamerslagen herinnerden K. aan wat hem ergens verteld 
was, dat veel ambtenaren zich na de voortdurende geeste-
lijke inspanning ontspanden door zich een tijdje bezig te 
houden met meubelmaken, instrumentmaken en derge-
lijke. De gang zelf was leeg, maar voor één deur zat een 
grote, bleke, magere heer in een pelsjas, waar zijn nacht-
goed onderuit kwam; waarschijnlijk was het hem in de ka-
mer te bedompt geworden, daarom was hij erbuiten gaan 
zitten en las daar een krant, maar niet geconcentreerd, ga-
pend hield hij soms op met lezen en boog voorover om de 
gang door te kijken, misschien verwachtte hij een cliënt 
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die hij uitgenodigd had en die niet op kwam dagen. Toen 
ze hem gepasseerd waren, zei de bediende met betrekking 
tot de heer tegen Gerstäcker: ‘Pinzgauer!’ Gerstäcker knik-
te; ‘die is al lang niet beneden geweest,’ zei hij. ‘Al heel 
lang niet,’ bevestigde de bediende.  
 Ten slotte kwamen ze bij een deur die niet anders dan 
de andere was en waarachter toch, zoals de bediende mee-
deelde, Erlanger verbleef. De bediende liet zich door K. op 
de schouders nemen om boven door de spleet de kamer in 
te kijken. ‘Hij ligt op bed,’ zei de bediende, terwijl hij naar 
beneden stapte, ‘wel in zijn kleren, maar ik geloof toch dat 
hij ligt te dommelen. Soms overvalt de vermoeidheid hem 
hier in het dorp door de andere manier van leven. We zul-
len moeten wachten. Als hij wakker wordt, belt hij. Het is 
trouwens wel gebeurd dat hij zijn hele verblijf in het dorp 
versliep en na het wakker worden meteen weer terug 
moest naar het slot. Het is immers vrijwillig werk wat hij 
hier doet.’ ‘Hij zou nu beter door kunnen slapen,’ zei 
Gerstäcker, ‘want als hij na het wakker worden nog een 
beetje tijd heeft om te werken, is hij erg uit zijn humeur 
dat hij geslapen heeft, dan probeert hij alles inderhaast te 
regelen en je krijgt nauwelijks tijd om je verhaal te vertel-
len.’ ‘U komt voor de toewijzing van de transporten voor 
de bouw?’ vroeg de bediende. Gerstäcker knikte, trok de 
bediende opzij en sprak zacht tegen hem, maar de bedien-
de luisterde nauwelijks, keek over Gerstäcker heen, die 
meer dan een kop kleiner was dan hij en streek ernstig en 
langzaam over zijn haar.  
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Toen hij zomaar een beetje om zich heen stond te kijken, 
zag K. in de verte in een bocht van de gang Frieda; ze 
deed of ze hem niet herkende, keek hem maar strak aan 
en in haar hand had ze een dienblad met lege borden. Hij 
zei tegen de bediende, hoewel die helemaal niet op hem 
lette – hoe meer je tegen de bediende zei, hoe afweziger hij 
leek te worden – dat hij zo terugkwam, en rende naar Frie-
da. Daar aangekomen pakte hij haar bij haar schouders, 
alsof hij weer bezit van haar nam, stelde een paar onbe-
langrijke vragen en keek haar daarbij onderzoekend aan. 
Maar haar starre houding werd nauwelijks ontspannener, 
verstrooid probeerde ze wat borden op haar dienblad te 
verschuiven en zei: ‘Wat wil je eigenlijk van me? Ga toch 
naar – nou, je weet wel hoe ze heten, je komt er net van-
daan, ik zie het aan je.’ K. leidde snel haar aandacht af; het 
gesprek moest niet zo abrupt beginnen en niet beginnen 
met het lelijkste en voor hem het slechtste. ‘Ik dacht dat je 
in de gelagkamer was,’ zei hij. Frieda keek hem verbaasd 
aan en streek daarna zacht met haar vrije hand over zijn 
voorhoofd en wang. Het leek wel of ze vergeten was hoe 
hij eruitzag en het zo weer terug wilde roepen in haar be-
wustzijn en ook haar ogen hadden de versluierde uitdruk-
king van het zich moeizaam herinneren. ‘Ik ben weer aan-
genomen voor de gelagkamer,’ zei ze daarna langzaam, 
alsof het onbelangrijk was wat ze zei, maar achter de 
woorden voerde ze nog een gesprek met K. en dat was be-
langrijker, ‘dat werk is niks voor mij, dat kan iedereen; ie-
dereen die een bed kan opmaken en een vriendelijk ge-
zicht kan trekken en niet bang is om lastiggevallen te wor-
den door de gasten, maar dat zelfs nog uitlokt, kan kamer-
meisje zijn. Maar in de gelagkamer ligt het anders. Ik ben 
ook meteen weer aangenomen voor de gelagkamer, al ben 
ik toen niet zo eervol vertrokken, en natuurlijk had ik nu 
protectie. Maar de waard was blij dat ik protectie had en 
dat het voor hem daardoor makkelijk was om me weer 
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aan te nemen. Het was zelfs zo dat ze moesten aandringen 
om de baan aan te nemen; als je bedenkt waar de gelagka-
mer me aan herinnert, zul je dat begrijpen. Uiteindelijk 
heb ik de baan genomen. Hier ben ik maar een hulpje. Pe-
pi smeekte me om haar niet de schande aan te doen om 
meteen de gelagkamer uit te moeten en daarom hebben 
we haar, omdat ze toch ijverig geweest is en alles naar ver-
mogen gedaan heeft, vierentwintig uur de tijd gegeven.’ 
‘Dat is allemaal heel goed geregeld,’ zei K., ‘alleen ben je 
ooit om mij weggegaan uit de gelagkamer en nu we kort 
voor de bruiloft staan ga je weer terug.’ ‘Er komt geen 
bruiloft,’ zei Frieda. ‘Omdat ik ontrouw ben geweest?’ 
vroeg K.. Frieda knikte. ‘Luister eens, Frieda,’ zei K., ‘over 
die zogenaamde ontrouw hebben we het al vaker gehad 
en telkens zag je uiteindelijk wel in dat de verdenking niet 
terecht was. Maar sindsdien is er bij mij niks veranderd, 
alles is nog net zo onschuldig als het was en zoals het zal 
blijven. Dus moet er bij jou iets veranderd zijn, door in-
fluisteringen van anderen of wat dan ook. Je doet me in 
elk geval onrecht, want hoe staat het met die twee meis-
jes? De ene, de donkere – ik schaam me bijna om me zo 
gedetailleerd te moeten verdedigen, maar je vraagt erom – 
de donkere is voor mij waarschijnlijk niet minder pijnlijk 
dan voor jou; als ik haar maar even uit de weg kan gaan, 
doe ik dat en ze maakt het me ook makkelijk; terughou-
dender dan zij kan iemand niet zijn.’ ‘Ja!’ riep Frieda en de 
woorden leken er tegen haar wil uit te komen; K. was blij 
te zien dat ze zo afgeleid was; ze was anders dan ze wilde 
zijn, ‘die vind jij terughoudend, de meest schaamteloze 
van allemaal noem je terughoudend en dat meen je, hoe 
ongeloofwaardig het ook is, je doet niet alsof, dat weet ik. 
De waardin van de Brückenhof zegt over jou: “Ik kan hem 
niet uitstaan, maar ik kan hem ook niet alleen laten, je 
kunt je bij het zien van een klein kind dat nog niet goed 
kan lopen en zich te ver waagt, onmogelijk beheersen, je 
moet ingrijpen.” ‘Neem die les van haar deze keer maar 
ter harte,’ zei K. glimlachend, ‘maar over dat meisje, of ze 
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nou terughoudend is of schaamteloos, hoeven we het niet 
te hebben, ik wil niks van haar weten.’ ‘Maar waarom 
noem je haar terughoudend?’ hield Frieda vol, en K. zag 
die interesse als een voor hem gunstig teken, ‘heb je dat 
onderzocht of wil je anderen zo kleineren?’ ‘Geen van bei-
de,’ zei K., ‘ik noem haar zo uit dankbaarheid, omdat ze 
het me gemakkelijk maakt haar over het hoofd te zien en 
omdat ik, zelfs als ze me vaker aan zou spreken, het niet 
zou kunnen opbrengen om er weer naartoe te gaan, wat 
toch een groot verlies voor mij zou zijn, want ik moet er-
naartoe vanwege onze gemeenschappelijke toekomst, zo-
als je weet. En daarom moet ik ook praten met het andere 
meisje, dat ik wel waardeer om haar flinkheid, omzichtig-
heid en onzelfzuchtigheid, maar waarvan toch niemand 
kan beweren dat ze verleidelijk is.’ ‘De knechts denken 
daar anders over,’ zei Frieda. ‘Daarover en waarschijnlijk 
over veel andere dingen,’ zei K.. ‘Uit de lusten van de 
knechts concludeer je dat ik ontrouw ben geweest?’ Frieda 
zweeg en duldde dat K. het dienblad uit haar hand nam 
en op de grond zette, zijn arm door de hare stak en in de 
kleine ruimte langzaam met haar heen en weer begon te 
lopen. ‘Jij weet niet wat trouw is,’ zei ze, terwijl ze zich 
een beetje verzette tegen zijn nabijheid, ‘hoe je je tegen-
over dat meisje gedraagt, is niet het belangrijkste; dat je 
überhaupt naar die familie gaat en terugkomt met de geur 
van hun huis in je kleren is voor mij al een onverdraaglijke 
schande. En je loopt de school uit zonder iets te zeggen. 
En je blijft zelfs de halve nacht bij ze. En als ze naar je vra-
gen, laat je die meisjes zeggen dat je er niet bent, glashard 
zeggen dat je er niet bent, vooral die bijzonder terughou-
dende. Je sluipt langs een geheime weg het huis uit, mis-
schien zelfs om de reputatie van die meisjes te ontzien, de 
reputatie van die meisjes! Nee, laten we het daar maar niet 
meer over hebben!’ ‘Daarover niet,’ zei K., ‘maar over iets 
anders, Frieda. Er is ook niks over te zeggen. Waarom ik 
erheen moet, weet je. Je moet het me niet moeilijker dan 
nodig maken. Vandaag wou ik alleen maar even gaan vra-
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gen of Barnabas, die allang een belangrijke boodschap had 
moeten brengen, eindelijk gekomen was. Hij was niet ge-
komen, maar hij zou heel gauw komen, zeiden ze en dat 
was ook geloofwaardig. Ik wou hem niet in de school bij 
me laten komen, om jou niet lastig te vallen met zijn aan-
wezigheid. De uren verstreken en hij kwam jammer ge-
noeg niet. Maar er kwam wel een ander, die ik haat. Ik 
had geen zin om me door hem te laten bespioneren en liep 
dus door de tuin van de buren, maar ik wou me ook niet 
voor hem verstoppen, en ging daarna op straat recht op 
hem af, met een heel buigzame wilgenteen, dat geef ik toe. 
Dat is alles, meer is daar dus niet over te zeggen, maar wel 
over iets anders. Hoe staat het met de assistenten, waar ik 
met bijna net zoveel tegenzin over begin als jij over die fa-
milie? Vergelijk jou verhouding tot de assistenten maar 
met mijn verhouding tot die familie. Ik begrijp je weerzin 
tegen de familie en kan die delen. Maar omwille van de 
zaak ga ik naar ze toe, en ik heb soms het idee dat ik ze 
onrecht doe en misbruik van ze maak. En dan jij met de 
assistenten. Je onkende niet eens dat ze je achtervolgen en 
je gaf toe dat je ze aantrekkelijk vindt. Ik was niet boos, ik 
zag in dat hier krachten in het spel waren waar je niet te-
gen opgewassen bent en was al blij dat je je tenminste ver-
dedigde, ik hielp om je te verdedigen en alleen doordat ik 
dat een paar uur naliet en doordat Jeremias, goedbe-
schouwd een niet zo gezonde oude vent, de brutaliteit had 
om naar het raam te gaan, alleen daardoor moet ik jou, 
Frieda, verliezen en krijg ik als begroeting te horen: “Er 
komt geen bruiloft.” Zou ik eigenlijk niet degene moeten 
zijn die verwijten maakt? Maar dat doe ik niet, dat doe ik 
nog steeds niet.’ En weer leek het K. goed om Frieda een 
beetje af te leiden en hij vroeg of ze hem iets te eten wilde 
brengen, omdat hij sinds vanmiddag al niets meer gegeten 
had. Frieda, die door het verzoek blijkbaar ook opgelucht 
was, knikte en ging iets halen, niet verderop in de gang, 
waar K. dacht dat de keuken was, maar opzij, een paar 
treden naar beneden. Ze kwam al gauw met een bord met 
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beleg en een fles wijn, maar dat waren waarschijnlijk al-
leen maar resten van een maaltijd, de losse stukjes waren 
gauw anders neergelegd om ze onherkenbaar te maken, 
zelfs de velletjes van de worst waren blijven liggen en de 
fles was voor driekwart leeg. Toch zei K. er niets van en 
begon met smaak te eten. ‘Ben je in de keuken geweest?’ 
vroeg hij. ‘Nee, in mijn kamer,’ zei ze, ‘ik heb hier beneden 
een kamer.’ ‘Had me dan meegenomen,’ zei K., ‘ik ga wel 
naar beneden om daar even te zitten bij het eten.’ ‘Ik haal 
een stoel voor je,’ zei Frieda en ze was al op weg. ‘Nee, 
dank je,’ zei K. en hield haar tegen, ‘ik ga niet naar bene-
den en heb ook geen stoel meer nodig.’ Frieda verdroeg 
koppig dat hij haar vasthield, had haar hoofd diep gebo-
gen en beet op haar lippen. ‘Nou ja, hij is beneden,’ zei ze, 
‘had je anders verwacht? Hij ligt in mijn bed, hij heeft bui-
ten kougevat, hij ligt te rillen en hij heeft nauwelijks gege-
ten. Eigenlijk is het allemaal jouw schuld, als jij de assis-
tenten niet weggejaagd had en die mensen niet achterna-
gelopen was, konden we nu in pais en vree in de school 
zitten. Maar jij hebt ons geluk verpest. Denk je dat Jeremi-
as, zolang hij in dienst was, me had durven ontvoeren? 
Dan begrijp je helemaal niet hoe het hier toegaat. Hij wou 
naar mij, hij sloofde zich uit, hij loerde op me, maar dat 
was maar spel, zoals een hongerige hond speelt en toch 
niet op tafel durft te springen. En ik net zo. Ik voelde me 
tot hem aangetrokken, hij was mijn speelkameraad uit 
mijn kindertijd – we speelden met elkaar op de helling 
van de slotberg, mooie tijden, je hebt me nooit naar vroe-
ger gevraagd – maar dat was allemaal niet doorslagge-
vend, zolang Jeremias door de dienst gebonden was, want 
ik kende mijn plicht als jouw toekomstige vrouw. Maar 
toen joeg je de assistenten weg en was nog trots ook, alsof 
je iets voor mij gedaan had, en in zekere zin was dat ook 
zo. Bij Artur kreeg je dat gedaan, hoewel maar voorlopig, 
hij is zachtmoedig, hij heeft niet de passie van Jeremias, 
die nergens bang voor is, ook heb je hem door die vuist-
slag ’s nachts – die slag was ook tegen ons geluk gericht – 
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bijna kapotgemaakt, hij vluchtte naar het slot om te klagen 
en al zal hij gauw terugkomen, hij is nou tenminste weg. 
Maar Jeremias bleef. In dienst is hij al bang wanneer zijn 
baas met zijn ogen knippert, maar buiten de dienst is hij 
nergens bang voor. Hij kwam me veroveren; verlaten door 
jou en overmand door hem, die oude vriend, kon ik geen 
weerstand bieden. Ik deed de schoolpoort niet op slot, hij 
sloeg het raam in en trok me naar buiten. We vluchtten 
hiernaartoe, de waard heeft respect voor hem, en de gas-
ten hebben ook niets liever dan zo’n kamerkelner en daar-
om werden we aangenomen, hij woont niet bij me, maar 
we hebben een gemeenschappelijke kamer.’ ‘Ondanks al-
les,’ zei K., ‘heb ik geen spijt dat ik de assistenten uit 
dienst verjaagd heb. Als de verhoudingen zo waren als jij 
beschrijft, als jouw trouw dus alleen bepaald werd door 
de gebondenheid aan de dienst van de assistenten, dan is 
het goed dat alles afgelopen is. Het geluk van een huwe-
lijk temidden van de twee roofdieren die alleen buigen on-
der de knoet, was niet zo groot geweest. Dan ben ik ook 
die familie dankbaar, die zonder opzet het hare heeft ge-
daan om ons te scheiden.’ Ze zwegen en liepen weer naast 
elkaar heen en weer, zonder dat duidelijk was wie daar nu 
mee begonnen was. Frieda, die vlak naast K. liep, leek ge-
ergerd dat hij haar geen arm meer gaf. ‘En zo zou alles in 
orde zijn,’ vervolgde K., ‘en we zouden afscheid kunnen 
nemen, jij kon naar je Jeremias, die het waarschijnlijk nog 
koud heeft van de schooltuin en die je dus al veel te lang 
alleen gelaten hebt, en ik in mijn eentje naar de school of, 
omdat ik daar zonder jou niks te doen heb, ergens anders 
heen, waar ik binnen mag komen. Als ik nu toch aarzel, is 
dat omdat ik om goede redenen nog steeds een beetje twij-
fel aan wat je vertelde. Ik heb van Jeremias een heel ande-
re indruk. Zolang hij in dienst was, zat hij achter je aan en 
ik denk niet dat de dienst hem op den duur tegengehou-
den had om je een keer serieus te overmeesteren. Maar nu 
de dienst volgens hem afgelopen is, ligt het anders. Neem 
me niet kwalijk dat ik het zo uitleg: sinds jij niet meer de 
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verloofde van zijn baas bent, ben je voor hem niet meer zo 
aanlokkelijk als vroeger. Je mag dan zijn vriendin uit zijn 
kindertijd zijn, maar hij vindt – ik ken hem eigenlijk alleen 
van een kort gesprek vannacht – zulke gevoelsdingen vol-
gens mij niet zo belangrijk. Ik weet niet waarom jij in hem 
een hartstochtelijk karakter ziet. Zijn manier van denken 
lijkt me juist bijzonder koel. Hij heeft wat mij betreft de 
een of andere voor mij niet zo gunstige opdracht gekregen 
van Galater, hij doet zijn best om die uit te voeren, een 
beetje dienstklopper is hij wel, moet ik toegeven – dat 
komt hier wel meer voor – en daar hoort bij dat hij onze 
relatie kapotmaakt; hij heeft het misschien op verschillen-
de manieren geprobeerd, een van die manieren was jou 
met zijn wellustige gesmacht verleiden en een andere, 
waarbij de waardin hem steunde, verhalen verzinnen over 
mijn ontrouw; zijn aanslag is gelukt, de een of andere her-
innering aan Klamm die hem omgeeft kan meegeholpen 
hebben, zijn baan is hij kwijt, maar misschien net op het 
moment dat hij die niet meer nodig had, nu oogst hij de 
vruchten van zijn werk en trekt jou door het raam van de 
school, daarmee is hij klaar met zijn werk, hij is geen 
dienstklopper meer, hij wordt moe en zou liever ruilen 
met Artur, die helemaal niet klaagt, maar lof en nieuwe 
opdrachten binnenhaalt, maar er moet wel iemand achter-
blijven om de verdere ontwikkeling van de dingen te vol-
gen. Een beetje vervelende plicht is dat hij jou moet ver-
zorgen. Van liefde voor jou geen spoor, dat gaf hij tegen 
mij openlijk toe, als minnares van Klamm ben jij voor hem 
natuurlijk respectabel en zich in jouw kamer nestelen en 
zich ooit een kleine Klamm voelen, vindt hij vast heel fijn, 
maar dat is alles, jijzelf betekent nu niks voor hem, het is 
alleen een vervolg op zijn hoofdopdracht dat hij je hier 
heeft ondergebracht; om je niet ongerust te maken, is hij 
zelf ook gebleven, maar alleen voorlopig, zolang hij geen 
nieuwe berichten van het slot krijgt en zijn verkoeling van 
jou niet genezen is.’ ‘Maar dat is laster!’ zei Frieda, terwijl 
ze haar vuistjes tegen elkaar sloeg. ‘Laster?’ zei K., ‘nee, 
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dat is geen laster. Maar ik doe hem misschien wel onrecht 
aan, dat is best mogelijk. Heel duidelijk aan de oppervlak-
te ligt het niet, wat ik over hem zei, dat kun je ook anders 
uitleggen. Maar laster? Het doel van laster zou toch alleen 
kunnen zijn tegen jouw liefde voor hem in te gaan? Als 
het nodig was en als laster een geschikt middel was, zou 
ik niet aarzelen om hem te belasteren. Niemand zou me 
daarom kunnen veroordelen, hij is door zijn opdrachtge-
ver zo in het voordeel tegenover mij, dat ik, die helemaal 
op mezelf aangewezen ben, best een beetje zou mogen las-
teren. Dat zou een vrij onschuldig en uiteindelijk ook 
machteloos verdedigingsmiddel zijn. Laat je vuisten dus 
maar zakken.’ En K. nam Frieda’s hand in de zijne; Frieda 
wilde haar hand terugtrekken, maar glimlachend en niet 
met veel krachtsinspanning. ‘Maar ik hoef niet te lasteren,’ 
zei K., ‘want je houdt niet van hem, je denkt het maar en je 
zult me dankbaar zijn, als ik je uit de droom help. Kijk, als 
iemand je bij me weg wil halen, zonder geweld, maar met 
zo zorgvuldig mogelijke berekening, dan moet hij het 
door de twee assistenten doen. Schijnbaar goede, kinder-
lijke, vrolijke jongens zonder verantwoordelijkheidsge-
voel, van boven, door het slot hierheen geblazen, met ook 
een beetje jeugdherinneringen, dat is allemaal heel sympa-
thiek, vooral als ik zo ongeveer het tegendeel van alles 
ben, maar de hele tijd achter dingen aan zit die voor jou 
niet helemaal begrijpelijk zijn en ergerlijk, die me bij men-
sen brengen die jij verfoeilijk vindt en die iets daarvan ook 
op mij overbrengen, al ben ik volkomen onschuldig. Het is 
alles bij elkaar alleen maar een boosaardig, maar wel heel 
slim misbruik van de gebreken van onze relatie. Elke rela-
tie heeft zijn gebreken, zeker die van ons; we komen im-
mers uit heel verschillende werelden en sinds we elkaar 
kennen heeft het leven van ieder van ons een heel nieuwe 
richting gekregen en we voelen ons nog onzeker, want het 
is wel erg nieuw. Ik heb het niet over mezelf, dat is niet zo 
belangrijk, ik ben eigenlijk steeds de ontvangende partij, 
sinds je me de eerste keer aankeek en wennen aan ontvan-
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gen is niet zo moeilijk. Maar jij bent, afgezien van al het 
andere, losgerukt van Klamm, ik kan niet nagaan wat dat 
betekent, maar ik heb langzamerhand al wel een idee, je 
wankelt, je kun je weg niet vinden en al stond ik altijd 
voor je klaar, ik was er niet altijd, en als ik er was, werd je 
tegengehouden door je dromerijen of iets nog levenders, 
zoals bijvoorbeeld de waardin – kortom: er waren tijden 
dat je van me wegkeek, dat je verlangde naar een vage 
verte, arm kind, en er hoefden op zulke momenten maar 
de juiste mensen voor je neergezet te worden of je was aan 
ze overgeleverd, je werd het slachtoffer van het waanidee 
dat wat maar momenten waren, spoken, herinneringen 
aan vroeger, in feite voorbij en steeds verder voorbij leven, 
dat dat nog je echte leven van nu was. Een vergissing, 
Frieda, niets anders dan het laatste, goedbeschouwd ver-
achtelijke obstakel bij onze uiteindelijke vereniging. Je 
moet tot jezelf komen; al dacht je dat de assistenten door 
Klamm gestuurd waren – dat is helemaal niet waar, ze ko-
men van Galater – en al konden ze je met behulp van die 
misleiding zo betoveren dat je zelfs in hun smerigheid en 
hun ontucht sporen van Klamm dacht te zien, zoals ie-
mand op een mesthoop een ooit verloren edelsteen denkt 
te zien, terwijl hij hem daar in werkelijkheid helemaal niet 
kon vinden, zelfs al hij er echt was – zo zijn het toch alleen 
maar jongens als de knechts in de stal, alleen hebben ze 
niet die gezondheid, van een beetje frisse lucht worden ze 
ziek en moeten ze naar bed, een bed dat ze overigens wel 
met de slimheid van een knecht weten uit te zoeken.’ Frie-
da had haar hoofd op K.’s schouder gelegd en met hun ar-
men om elkaar geslagen liepen ze zwijgend op en neer. 
‘Waren we maar,’ zei Frieda langzaam, rustig en bijna be-
haaglijk, alsof ze wist dat haar op K.’s schouder maar heel 
even rust gegund was, al wilde ze die tot het laatst genie-
ten, ‘waren we maar meteen, diezelfde nacht nog, wegge-
trokken, we hadden ergens in veiligheid kunnen zijn, al-
tijd bij elkaar met jouw hand altijd voor het grijpen; ik heb 
je zo nodig, sinds ik je ken, ben ik eenzaam zonder jou, 
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jouw nabijheid is de enige droom die ik heb en verder 
niets.’  
 Er werd geroepen in de zijgang; het was Jeremias, hij 
stond daar op de onderste tree, hij was alleen in zijn 
hemd, maar had een omslagdoek van Frieda omgeslagen. 
Zoals hij daar stond, met zijn haar in de war, zijn dunne 
baard quasi-verregend, zijn ogen moeizaam, smekend en 
verwijtend opengesperd, zijn donkere wangen blozend, 
maar als van al te los vlees, zijn blote benen bevend van 
de kou, zodat de lange franje van de doek meebeefde, leek 
hij wel een uit het ziekenhuis gevluchte patiënt, tegenover 
wie je maar één ding mocht denken: hem terug naar bed 
brengen. Zo vatte Frieda het ook op, ze maakte zich los 
van K. en was meteen beneden bij Jeremias. Haar nabij-
heid, de zorgzame manier waarop ze de doek steviger om 
hem heen sloeg, de haast waarmee ze hem meteen terug 
naar de kamer wilde duwen, leek hem al wat sterker te 
maken en het was of hij K. nu pas herkende, ‘Ah, meneer 
de landmeter,’ zei hij, terwijl hij Frieda, die geen gesprek 
meer wilde, sussend over haar wang streek, ‘neem me niet 
kwalijk dat ik stoor. Maar ik voel me helemaal niet lekker, 
dat is toch een excuus. Ik geloof dat ik koorts heb, ik moet 
thee hebben en zweten. Dat verdomde hek in de school-
tuin, daar zal ik nog aan moeten denken en nou ik het zo 
koud had, heb ik ’s nachts nog rondgelopen. Zonder dat je 
het meteen in de gaten hebt, offer je je gezondheid op aan 
dingen die het echt niet waard zijn. Maar laat u door mij 
niet storen, meneer de landmeter, kom bij ons in de kamer 
op ziekenbezoek en vertel Frieda wat er nog te vertellen is. 
Als twee mensen die aan elkaar gewend zijn uit elkaar 
gaan, hebben ze elkaar de laatste momenten zoveel te ver-
tellen dat een derde, zeker als hij in bed op de beloofde 
thee ligt te wachten, het onmogelijk begrijpen kan. Maar 
komt u binnen, ik zal heel stil zijn.’ ‘Genoeg, genoeg,’ zei 
Frieda, terwijl ze aan zijn arm trok, ‘hij heeft koorts en hij 
weet niet wat hij zegt. Maar K., ga alsjeblieft niet mee. Het 
is mijn kamer en die van Jeremias, liever gezegd alleen 
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mijn kamer en ik verbied je mee te gaan. Je achtervolgt 
me, ach K., waarom achtervolg je me? Nooit, nooit ga ik 
naar je terug, ik huiver als ik aan die mogelijkheid denk. 
Ga toch naar je meisjes; met alleen een hemd aan zitten ze 
naast je op de kachelbank, is me verteld, en als iemand je 
komt halen, snauwen ze hem af. Daar hoor je thuis, als het 
je zo trekt. Ik heb je daar altijd weggehouden, met weinig 
succes, maar wel weggehouden; dat is voorbij en je bent 
vrij. Er staat je een mooi leven te wachten, om de een zul je 
met de knechts misschien even moeten vechten, maar wat 
de ander betreft: er is niemand in de hemel en op aarde 
die haar je misgunt. De verbintenis is bij voorbaat geze-
gend. Zeg maar niks, je kunt vast alles weerleggen, maar 
uiteindelijk is er helemaal niks weerlegd. Stel je voor, Jere-
mias, hij heeft alles weerlegd!’ Ze wisselden een hoofd-
knik en een glimlach van verstandhouding. ‘Maar,’ ver-
volgde Frieda, ‘aangenomen dat hij alles heeft weerlegd, 
wat heeft hij dan bereikt en wat kan mij dat schelen? Hoe 
het bij die anderen toegaat is helemaal hun en zijn zaak en 
niet die van mij. Het is mijn zaak om jou te verzorgen tot 
je weer gezond bent, net als vroeger, voor K. je kwelde om 
mij.’ ‘U komt dus echt niet, meneer de landmeter?’ vroeg 
Jeremias, maar hij werd nu definitief weggetrokken door 
Frieda, die zich niet eens meer naar K. omdraaide. Bene-
den was een deurtje te zien, nog lager dan de deuren hier 
in de gang en niet alleen Jeremias, maar ook Frieda moest 
bij het naar binnen gaan bukken; binnen leek het licht en 
warm, er klonk nog wat gefluister, waarschijnlijk liefde-
volle overreding om Jeremias in bed te krijgen en daarna 
ging de deur dicht.  
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Nu merkte K. pas hoe stil het op de gang geworden was, 
niet alleen hier in dit deel van de gang waar hij met Frieda 
geweest was en dat bij de bedrijfsruimten leek te horen, 
maar ook in de lange gang met de eerst zo levendige ka-
mers. De heren waren dus toch eindelijk in slaap gevallen. 
Ook K. was heel moe, misschien had hij zich uit vermoeid-
heid niet zo tegen Jeremias verzet als hij had moeten doen. 
Het was misschien verstandiger geweest om zich aan te 
passen aan Jeremias, die zijn verkoudheid zichtbaar over-
dreef – zijn armzaligheid kwam niet door de verkoudheid, 
maar was aangeboren en niet weg te krijgen met gezond-
heidsthee – zich helemaal aan Jeremias aan te passen, de 
echt grote vermoeidheid net zo demonstratief te tonen, 
hier in de gang te gaan liggen, wat op zichzelf al heel wel-
dadig zou zijn, een beetje te dommelen en dan misschien 
ook een beetje verzorgd te worden. Alleen was het dan 
niet zo goed afgelopen als met Jeremias, die deze wedloop 
om medelijden vast en zeker terecht gewonnen had en 
duidelijk ook elke andere wedstrijd. K. was zo moe, dat hij 
erover dacht of hij niet kon proberen een van die kamers 
in te gaan, waarvan er vast veel leeg waren en dan in een 
lekker bed uit te slapen. Dat had volgens hem veel goed 
kunnen maken. Ook een slaapmutsje had hij klaarstaan. 
Op het dienblad dat Frieda op de grond had laten liggen, 
stond een karafje rum. K. zag niet tegen de inspanning 
van de terugweg op en dronk het flesje leeg.  
 Nu voelde hij zich tenminste sterk genoeg om naar Er-
langer te gaan. Hij zocht de deur van Erlangers kamer, 
maar doordat de bediende en Gerstäcker niet meer te zien 
waren en alle deuren er hetzelfde uitzagen, kon hij die niet 
vinden. Toch meende hij zich te herinneren waar in de 
gang de deur ongeveer was en besloot een deur te openen 
die volgens hem waarschijnlijk de gezochte was. Die po-
ging kon niet al te gevaarlijk zijn; was het de kamer van 
Erlanger, dan zou die hem wel ontvangen en was het de 
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kamer van een ander, dan was het toch mogelijk om zich 
te verontschuldigen en weer weg te gaan, en sliep de gast, 
wat het meest waarschijnlijk was, dan werd K.’s bezoek 
niet eens opgemerkt; het kon alleen vervelend worden, als 
de kamer leeg was, want dan zou K. de verleiding niet 
kunnen weerstaan om in bed te gaan liggen en uit te sla-
pen. Hij keek nog eens links en rechts de gang in of er toch 
niet iemand kwam die hem inlichtingen kon geven om het 
waagstuk overbodig te maken, maar de lange gang was 
stil en leeg. Daarop luisterde K. aan de deur, maar ook 
hier was geen geluid. Hij klopte zo zacht dat een slaper er 
niet wakker van kon worden en toen er nog steeds niets 
gebeurde, deed hij uiterst voorzichtig de deur open. Maar 
nu werd hij ontvangen door een lichte kreet. Het was een 
kleine kamer, door een breed bed voor meer dan de helft 
gevuld; op het nachtkastje brandde de elektrische lamp en 
daarnaast stond een reishandtas. In bed, maar helemaal 
verborgen onder de deken, bewoog iemand onrustig en 
fluisterde door een spleet tussen deken en laken: ‘Wie is 
daar?’ Nu kon K. niet meer zomaar weg; ontevreden keek 
hij naar het weelderige, maar helaas niet meer lege bed, 
herinnerde zich daarna de vraag en noemde zijn naam. 
Dat leek een gunstig effect te hebben: de man in bed trok 
de deken een stukje weg van zijn gezicht, maar angstig, 
klaar om zichzelf meteen weer helemaal toe te dekken, als 
er buiten onraad was. Maar daarna sloeg hij de deken zon-
der bedenkingen terug en ging rechtop zitten. Erlanger 
was het beslist niet. Het was een kleine, goeduitziende 
heer, wiens gezicht een zekere tegenstrijdigheid vertoonde 
doordat de wangen kinderlijk bol en de ogen kinderlijk 
vrolijk waren, terwijl het hoge voorhoofd, de spitse neus 
en de smalle mond, waarvan de lippen niet goed sloten, 
en de bijna vervluchtigende kin helemaal niet kinderlijk 
waren, maar een superieur denken verraadden. Het was 
waarschijnlijk de ingenomenheid daarmee, de zelfingeno-
menheid, waardoor hij een flinke rest gezonde kinderlijk-
heid behouden had. ‘Kent u Friedrich?’ vroeg hij. K. zei 
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van niet. ‘Maar hij kent u,’ zei de heer glimlachend. K. 
knikte, aan mensen die hem kenden was geen gebrek, dat 
was zelfs een van de grootste obstakels op zijn weg. ‘Ik 
ben zijn secretaris,’ zei de heer, ‘en mijn naam is Bürgel.’ 
‘Neemt u me niet kwalijk,’ zei K., terwijl hij de deurkruk 
pakte, ‘ik ben jammer genoeg in de war met de deur van 
een ander. Ik moet namelijk bij secretaris Erlanger zijn.’ 
‘Wat jammer!’ zei Bürgel. ‘Niet dat u ergens anders moet 
zijn, maar dat u zich vergist hebt in de deur. Als ik een-
maal wakker gemaakt ben, kom ik namelijk nooit meer in 
slaap. Nou, daar hoeft u zich niets van aan te trekken, dat 
is pech voor mij. Waarom kunnen de deuren hier ook niet 
op slot, nietwaar? Dat heeft natuurlijk een reden. Omdat 
volgens een oud gezegde de deuren van de secretarissen 
altijd open moeten staan. Maar zo letterlijk zouden we dat 
niet moeten nemen.’ Bürgel keek K. vragend en vrolijk 
aan; in tegenstelling tot zijn klacht leek hij heel uitgerust 
en zo moe als K. nu was Bürgel waarschijnlijk nog nooit 
geweest. ‘Waar wilt u nu dan naar toe?’ vroeg Bürgel. ‘Het 
is vier uur. Iedereen naar wie u toe wilt, zou u wakker 
moeten maken, niet iedereen is zo aan storingen gewend 
als ik en niet iedereen zal zo geduldig reageren: secretaris-
sen zijn een nerveus slag mensen. Blijft u dus maar even. 
Tegen vijven beginnen ze hier op te staan, dan kunt u het 
beste gevolg geven aan uw dagvaarding. Laat alstublieft 
eindelijk de deurkruk los en ga ergens zitten, er is weinig 
plaats en het beste kunt u hier op de rand van het bed 
gaan zitten. U kijkt ervan op dat ik hier geen tafel en stoel 
heb? Nou, ik had de keus: ik kon een volledige inrichting 
krijgen met een smal hotelbed, of dit grote bed en verder 
alleen een wastafel. Ik koos het grote bed, want in een 
slaapkamer is het bed toch de hoofdzaak. Ach, kon je 
maar gaan liggen en in slaap vallen; voor een goede slaper 
moet dit bed echt heerlijk zijn. Maar ook ik vind het fijn, 
terwijl ik toch altijd moe ben zonder te kunnen slapen, ik 
breng er een groot deel van de dag in door, doe de hele 
correspondentie in bed en de verhoren van cliënten. Dat 
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gaat heel goed. De cliënten hebben geen plaats om te zit-
ten, maar daar komen ze wel overheen; het is voor hen 
toch ook prettiger als ze staan en als de secretaris zich 
prettig voelt dan als ze makkelijk zitten en daarbij afge-
snauwd worden. Dan heb ik alleen nog deze plek op de 
rand van het bed te vergeven, maar dat is geen officiële 
plaats en alleen bestemd voor nachtelijke gesprekken. 
Maar wat bent u stil, meneer de landmeter.’ ‘Ik ben erg 
moe,’ zei K., die na de uitnodiging meteen plompverloren, 
zonder respect, op bed was gaan zitten en tegen de bed-
stijl leunde. ‘Natuurlijk,’ zei Bürgel lachend, ‘hier is ieder-
een moe. Het is bijvoorbeeld niet gering, wat ik gisteren 
en ook vandaag al gedaan heb. Het is echt uitgesloten dat 
ik nu in slaap val, maar mocht het alleronwaarschijnlijkste 
toch gebeuren, dat ik in slaap val terwijl u er nog bent, 
houdt u zich dan stil en doe de deur niet open. Maar wees 
niet bang, ik val echt niet in slaap en in het gunstigste ge-
val maar een paar minuten. Het zit namelijk zo: waar-
schijnlijk omdat ik zo gewend ben aan de omgang met cli-
enten val ik altijd nog het makkelijkste in slaap, als ik ge-
zelschap heb.’ ‘Gaat u maar rustig slapen, meneer de se-
cretaris,’ zei K., blij met de aankondiging, ‘dan ga ik ook 
even slapen, als u het goedvindt.’ ‘Nee, nee,’ lachte Bürgel 
weer, ‘op commando val ik jammer genoeg niet in slaap, 
alleen in de loop van het gesprek doet de gelegenheid zich 
soms voor; meestal val ik in slaap door een gesprek. Ja, de 
zenuwen hebben het zwaar te verduren in ons vak. Ik ben 
bijvoorbeeld verbindingssecretaris. U weet niet wat dat is? 
Nou, ik ben de sterkste verbinding –‘ hierbij wreef hij 
haastig en onwillekeurig vrolijk in zijn handen – ‘tussen 
Friedrich en het dorp, ik ben de verbinding tussen zijn 
slot- en dorpssecretarissen, ik ben meestal in het dorp, 
maar niet de hele tijd, elk ogenblik moet ik erop voorbe-
reid zijn dat ik boven naar het slot moet, u ziet de reistas, 
een onrustig leven, dat ligt niet iedereen. Aan de andere 
kant is het waar dat ik dit soort werk niet meer kan mis-
sen, alle andere soorten werk lijken me saai. Hoe zit het 
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met de landmeterij?’ ‘Ik doe dat werk niet, ik krijg geen 
werk als landmeter,’ zei K.; hij was met zijn gedachten niet 
zo bij de zaak, eigenlijk snakte hij ernaar dat Bürgel in 
slaap viel, maar ook dat deed hij alleen uit een zeker 
plichtsbesef tegenover zichzelf; diep van binnen dacht hij 
te weten dat het moment dat Bürgel in slaap zou vallen 
nog onafzienbaar ver weg was. ‘Dat verbaast me,’ zei Bür-
gel met een levendige hoofdknik en hij haalde een notitie-
blok onder de dekens vandaan om iets op te schrijven, ‘u 
bent landmeter en u hebt geen werk als landmeter.’ K. 
knikte werktuiglijk, hij had zijn linkerarm uitgestrekt op 
de bovenste bedstijl en zijn hoofd op zijn arm gelegd; hij 
had al op verschillende manier geprobeerd het zich ge-
makkelijk te maken, maar deze houding was de makke-
lijkste van allemaal en hij kon nu ook iets beter letten op 
wat Bürgel zei. ‘Ik ben bereid die zaak verder te volgen. 
Hier bij ons ligt het beslist niet zo dat we een vakman zon-
der werk laten zitten. En ook voor u moet het toch kren-
kend zijn, lijdt u er dan niet onder?’ ‘Ik lijd eronder,’ zei K. 
langzaam en hij glimlachte bij zichzelf, want hij leed er nu 
juist helemaal niet onder. Ook maakte Bürgels aanbod 
weinig indruk op hem. Het was immers heel erg amateu-
ristisch. Zonder iets te weten van de omstandigheden 
waaronder K.’s benoeming tot stand gekomen was, van de 
moeilijkheden waarmee die in de gemeente en het slot ge-
confronteerd werd, van de verwikkelingen die er tijdens 
K.’s verblijf hier al geweest waren of aangekondigd waren 
– zonder van dat alles iets te weten en zelfs zonder te laten 
zien dat hij er op zijn minst een notie van had, wat je van 
een secretaris toch zonder meer mocht verwachten, bood 
hij uit de losse pols en met behulp van zijn notitieblokje 
aan de zaak in orde te brengen. ‘U schijnt al een paar te-
leurstellingen gehad te hebben,’ zei Bürgel echter en gaf 
zo toch weer blijk van enige mensenkennis, net zoals K. 
zichzelf, sinds hij de kamer binnengegaan was, van tijd tot 
tijd waarschuwde om Bürgel niet te onderschatten, alleen 
was het in zijn toestand moeilijk om iets anders dan zijn 
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eigen vermoeidheid goed te beoordelen. ‘Nee,’ zei Bürgel, 
alsof hij reageerde op een gedachte van K. en hem vol be-
grip de moeite van het uitspreken wilde besparen, ‘u moet 
zich door teleurstellingen niet laten afschrikken. Veel lijkt 
hier bestemd om mensen af te schrikken, en als je hier 
voor het eerst komt, lijken de hindernissen volkomen on-
neembaar. Ik wil niet onderzoeken hoe het daar eigenlijk 
mee staat, misschien komt de schijn inderdaad overeen 
met de werkelijkheid, in mijn positie sta ik er niet ver ge-
noeg vanaf om dat vast te stellen, maar let op: er zijn dan 
soms toch gelegenheden, die je gezien de situatie haast 
niet zou verwachten, gelegenheden waarbij je met een 
woord, met een blik of met een teken van vertrouwen 
meer bereikt dan met levenslange, uitputtende inspannin-
gen. Zo is het echt. Die gelegenheden passen dan in zover-
re weer in de algehele situatie, dat ze nooit gebruikt wor-
den. Maar waarom worden ze dan niet gebruikt? vraag ik 
telkens weer.’ K. wist het niet; hij merkte wel dat hetgeen 
waarover Bürgel sprak, waarschijnlijk veel met hem te 
maken had, maar hij had nu een grote hekel aan alle din-
gen die met hem te maken hadden; hij hield zijn hoofd een 
beetje opzij, alsof hij zo de weg vrijmaakte voor Bürgels 
vragen en er niet meer door geraakt kon worden. ‘Het is,’ 
vervolgde Bürgel, terwijl hij zijn armen uitrekte en gaapte, 
wat een verwarrende tegenstelling vormde met de ernst 
van zijn woorden, ‘het is een voortdurende klacht van de 
secretarissen dat ze gedwongen worden om de meeste 
dorpsverhoren ’s nachts af te nemen. Maar waarom kla-
gen ze daarover? Omdat het te inspannend is? Omdat ze 
de nacht liever gebruiken om te slapen? Nee, daarover 
klagen ze beslist niet. Er zijn natuurlijk ijverige en minder 
ijverige secretarissen, zoals overal, maar over te grote in-
spanning klaagt niemand, tenminste niet openlijk. Dat is 
gewoon niet onze manier van doen. Wij kennen in dat op-
zicht geen verschil tussen werktijd en gewone tijd. Zulke 
verschillen zijn ons vreemd. Wat hebben de secretarissen 
dan tegen nachtelijke verhoren? Is het soms consideratie 
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met de cliënten? Nee, nee, dat is het ook niet. Tegenover 
de cliënten zijn de secretarissen meedogenloos, overigens 
geen greintje meedogenlozer dan tegenover zichzelf, maar 
precies even meedogenloos. Eigenlijk is die meedogen-
loosheid, namelijk een ijzeren discipline in de dienst, de 
grootste consideratie die de cliënten zich maar kunnen 
wensen. Dat wordt in feite – een oppervlakkige toeschou-
wer merkt dat natuurlijk niet – volledig erkend, het zijn in 
dit geval juist de nachtelijke verhoren die de cliënten gele-
gen komen en er zijn geen principiële klachten tegen de 
nachtelijke verhoren. Waarom dan toch die afkeer bij de 
secretarissen?’ Ook dat wist K. niet, hij wist zo weinig, hij 
wist niet eens of Bürgel serieus of maar voor de schijn een 
antwoord verwachtte; als ik in jouw bed mag liggen, 
dacht bij, zal ik morgenmiddag of nog liever morgen-
avond alle vragen beantwoorden. Maar Bürgel leek niet 
op hem te letten, zozeer was hij bezig met de vraag die hij 
zichzelf gesteld had: ‘Voor zover ik het zie en voor zover 
ik het zelf heb ervaren, hebben de secretarissen tegen de 
nachtelijke verhoren de volgende bezwaren. De nacht is 
minder geschikt voor onderhandelingen met de cliënten, 
omdat het ’s nachts moeilijk of zelfs onmogelijk is om het 
ambtelijke karakter van de onderhandelingen volledig te 
garanderen. Dat ligt niet aan uiterlijkheden; de vormen 
kunnen ’s nachts natuurlijk net zo streng in acht genomen 
worden als overdag. Dat is het dus niet, maar het pro-
bleem is de ambtelijke beoordeling ’s nachts. Je bent on-
willekeurig geneigd de dingen ’s nachts meer vanuit een 
persoonlijk standpunt te beoordelen, de uitingen van de 
cliënten krijgen meer gewicht dan ze verdienen, bij de be-
oordeling gaan dingen meespelen die met de verdere situ-
atie van de cliënten niets te maken hebben, hun leed en 
hun zorgen, de noodzakelijke afstand tussen cliënten en 
ambtenaren, die op het oog nog helemaal lijkt te bestaan, 
wordt minder en waar anders, zoals het hoort, alleen vra-
gen en antwoorden heen en weer gaan, lijkt soms een 
vreemde, allerminst passende uitwisseling tussen perso-
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nen te ontstaan. Dat zeggen de secretarissen tenminste, 
dus mensen die beroepshalve beschikken over een heel 
bijzondere fijngevoeligheid voor zulke dingen. Maar zelfs 
zij – dat is in onze kringen al vaak besproken – merken tij-
dens de nachtelijke verhoren weinig van die ongunstige 
effecten, integendeel: ze doen bij voorbaat hun best om die 
tegen te werken en ze denken uiteindelijk heel bijzonder 
goede prestaties geleverd te hebben. Maar lees je later de 
protocollen na, dan ben je vaak verbaasd over hun duide-
lijk zwakke punten. En dat zijn fouten, en wel telkens 
weer niet echt verdiende winsten van de cliënten, die ten-
minste volgens onze voorschriften langs de gewone korte 
weg niet meer goedgemaakt kunnen worden. Ze zullen 
vast en zeker nog eens door een controledienst gecorri-
geerd worden, maar dat zal alleen het recht ten goede ko-
men en die cliënt niet meer kunnen schaden. Zijn de 
klachten van de secretarissen onder zulke omstandighe-
den niet heel terecht?’ K. was al heel even een beetje in 
slaap gesukkeld, maar schrok nu weer op. Waar is dat al-
lemaal goed voor? Waar is dat allemaal goed voor? vroeg 
hij zich af, terwijl hij Bürgel onder zijn laaghangende oog-
leden niet bekeek als een ambtenaar die moeilijke kwesties 
met hem besprak, maar alleen maar als iets wat verhinder-
de dat hij in slaap viel en waarvan hij de zin niet inzag. 
Maar Bürgel, die helemaal opging in zijn gedachtegang, 
glimlachte, alsof het hem toch maar gelukt was K. een 
beetje op een dwaalspoor te brengen. Hij was wel bereid 
hem meteen weer op de goede weg te helpen. ‘Nou,’ zei 
hij, ‘zonder meer gerechtvaardigd kun je die klachten ook 
weer niet noemen. De nachtelijke verhoren zijn dan wel 
nergens voorgeschreven, en je bent dus niet in overtre-
ding, als je ze probeert te vermijden, maar de omstandig-
heden, de enorme hoeveelheid werk, de manier van wer-
ken van de ambtenaren in het slot, hun beperkte beschik-
baarheid, het voorschrift dat een verhoor van een cliënt 
pas plaats hoort te vinden na afsluiting van het verdere 
onderzoek, maar dan wel meteen, door dat alles en nog 
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meer zijn de nachtelijke verhoren toch absoluut noodzake-
lijk geworden. Maar nu ze een noodzaak zijn geworden – 
zeg ik – is dat toch ook, tenminste indirect, het resultaat 
van de voorschriften en gekanker op het wezen van de 
nachtelijke verhoren zou dan bijna betekenen – ik over-
drijf natuurlijk een beetje en daarom mag ik het gechar-
geerd zeggen – zou dan bijna betekenen: zelfs gekanker 
op de voorschriften. De secretarissen moeten wel het recht 
hebben om zich binnen de voorschriften te beschermen te-
gen de nachtelijke verhoren en de misschien maar schijn-
bare nadelen daarvan. Dat doen ze ook en wel op grote 
schaal, ze onderhandelen alleen over dingen waarvan ze 
wat dat betreft zo weinig mogelijk te vrezen hebben, ze 
controleren zichzelf voor de onderhandelingen nauwkeu-
rig en als het resultaat van de controle dat noodzakelijk 
maakt, zeggen ze ook op het laatste moment nog verhoren 
af, versterken zich door een cliënt vaak tien keer op te roe-
pen voor hem echt te helpen, laten zich graag vervangen 
door collega’s die niet mogen oordelen over het betreffen-
de geval en het daardoor makkelijker kunnen behandelen, 
ze beginnen de onderhandelingen op zijn minst aan het 
begin of het einde van de nacht en vermijden de middelste 
uren – zulke maatregelen zijn er nog veel meer; ze laten 
zich niet makkelijk benaderen, de secretarissen, ze zijn bij-
na even taai als kwetsbaar.’ K. sliep; het was wel geen ech-
te slaap en hij hoorde Bürgels woorden misschien nog be-
ter dan toen hij eerst nog doodmoe wakker was; woord 
voor woord trof zijn oor, maar het ongemakkelijke be-
wustzijn was weg, hij voelde zich vrij, Bürgel hield hem 
niet meer tegen, alleen hij tastte soms nog naar Bürgel, hij 
was nog niet diep in slaap, maar erin ondergedompeld, en 
niemand nam hem dat meer af. En het was of hij daarmee 
een grote overwinning had behaald en er was ook al een 
gezelschap om het te vieren en hij of iemand anders hief 
het glas champagne ter ere van de overwinning. En opdat 
iedereen zou weten waarom het ging, werd de strijd en de 
overwinning nog een keer herhaald of misschien niet eens 
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herhaald, maar vond nu pas plaats en was al eerder ge-
vierd en bleef maar steeds gevierd, omdat de afloop ge-
lukkig vaststond. Een secretaris, naakt, sterk lijkend op 
het standbeeld van een Griekse god, werd door K. strij-
dend in het nauw gedreven. Het was heel grappig en K. 
moest er in zijn slaap een beetje om glimlachen, hoe de se-
cretaris door K.’s aanvallen telkens opgeschrikt werd uit 
zijn trotse houding en bijvoorbeeld snel zijn hoog uitge-
stoken arm en zijn gebalde vuist moest gebruiken om zijn 
zwakke plekken te verdedigen en toch steeds te laat was. 
Het gevecht duurde niet lang, stap voor stap rukte K. op 
en wel met reuzenstappen. Was het wel een gevecht? Er 
was geen serieuze hindernis, alleen af en toe een kik van 
de secretaris. Die Griekse god giechelde als een meisje dat 
gekieteld werd. En ten slotte was hij weg; K. was alleen in 
een grote ruimte, klaar om te vechten bereid draaide hij 
rond en zocht zijn tegenstander, maar er was niemand 
meer, ook het gezelschap had zich verspreid, alleen het 
champagneglas lag gebroken op de grond en K. trapte het 
helemaal stuk. Maar de scherven waren scherp, ineen-
krimpend werd hij toch weer wakker, hij was misselijk als 
een klein kind dat wakker wordt gemaakt; toch kwam bij 
het zien van Bürgels ontblote borst uit de droom de ge-
dachte bij hem op: daar heb je je Griekse god! Trek hem 
toch zijn bed uit! ‘Maar er is,’ zei Bürgel, terwijl hij pein-
zend naar het plafond keek, alsof hij in zijn herinnering 
naar voorbeelden zocht, maar er geen kon vinden, ‘maar 
er is ondanks alle voorzorgsmaatregelen voor cliënten een 
mogelijkheid om voor zichzelf gebruik te maken van die 
nachtelijke zwakheid, als het tenminste een zwakheid is. 
Wel een heel zeldzame, liever gezegd een bijna nooit voor-
komende mogelijkheid. Die houdt in dat de cliënt midden 
in de nacht onaangekondigd komt. U bent misschien ver-
baasd dat dat zo zelden gebeurt, al lijkt het zo voor de 
hand te liggen. Nou ja, u bent ook niet vertrouwd met 
onze omstandigheden. Maar ook u zal de geslotenheid 
van de ambtelijke organisatie toch al opgevallen zijn. Een 
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gevolg van die geslotenheid is dat iedereen die een of an-
der verzoek heeft of om andere redenen over iets ver-
hoord moet worden, meteen, zonder aarzelen, meestal 
zelfs nog voor hij erover nagedacht heeft, ja nog voor hij 
er weet van heeft, al een dagvaarding krijgt. Hij wordt de-
ze keer nog niet verhoord, zo rijp is de zaak gewoonlijk 
nog niet, maar de dagvaarding heeft hij, onaangekondigd, 
dat wil zeggen: een verrassingsbezoek kan het niet meer 
worden, hij kan hoogstens ongelegen komen, nou, dan 
wijzen we hem op de datum en het uur van de dagvaar-
ding en komt hij dan op het juiste tijdstip terug, dan 
wordt hij in de regel weggestuurd, dat is geen probleem 
meer, de dagvaarding in de hand van de cliënt en de aan-
tekening in het dossier, dat zijn voor de secretarissen wel-
iswaar niet altijd toereikende, maar toch sterke verdedi-
gingswapens. Dat heeft overigens alleen betrekking op de 
secretaris die met de zaak belast is; het staat iedereen toch 
nog vrij om de anderen ’s nachts onverwachts te benade-
ren. Toch zal bijna niemand dat doen, het is bijna zinloos. 
Allereerst zou je daardoor de betreffende secretaris erg 
kwaad maken; wij secretarissen zijn wat het werk betreft 
beslist niet jaloers op elkaar, iedereen heeft immers last 
van een lang niet kinderachtige werkdruk, maar tegen-
over de cliënten mogen we storingen in de bevoegdheid in 
geen geval tolereren. Velen hebben al een cliënt verloren 
door te proberen, als ze op bevoegd terrein niet vooruit-
kwamen, ergens onbevoegd doorheen te sluipen. Zulke 
pogingen moeten trouwens ook mislukken doordat een 
onbevoegde secretaris, zelfs als hij ’s nacht overrompeld 
wordt en graag wil helpen, juist door zijn onbevoegdheid 
nauwelijks meer kan ingrijpen dan een willekeurige advo-
caat of in feite nog veel minder, want hij zelfs als hij ver-
der iets zou kunnen doen, omdat hij de geheime wegen 
van het recht toch beter kent dan alle heren advocaten – 
heeft hij gewoon geen tijd voor dingen waarvoor hij niet 
bevoegd is, daar heeft hij geen moment de tijd voor. Wie 
zou er bij zulke vooruitzichten zijn nachten gebruiken om 
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onbevoegde secretarissen langs te gaan; cliënten hebben er 
immers ook een volledige baan aan om naast hun gewone 
beroep te reageren op de dagvaardingen en aanwijzingen 
van de bevoegde instanties, dan wel een “volledige baan” 
voor cliënten, wat natuurlijk nog lang niet hetzelfde is als 
een “volledige baan” voor secretarissen.’ K. knikte glimla-
chend, hij dacht alles nu precies te begrijpen, niet omdat 
het hem aanging, maar omdat hij er nu van overtuigd was 
dat hij het volgende moment als een blok in slaap zou val-
len, deze keer droomloos en ongestoord; tussen aan de 
ene kant de bevoegde en aan de andere kant de onbevoeg-
de secretarissen en tegenover de massa cliënten met een 
volledige baan zou hij als een blok in slaap vallen en op 
die manier iedereen ontkomen. Aan de zachte, zelfingeno-
men, aan zijn eigen inslapen blijkbaar vergeefs werkende 
stem van Bürgel was hij nu zo gewend, dat die zijn slaap 
eerder zou bevorderen dan storen. Ratel maar door, dacht 
hij, je ratelt alleen voor mij. ‘Waar is nu,’ zei Bürgel, met 
twee vingers met zijn onderlip spelend, met opengesperde 
ogen en een uitgestrekte hals, ongeveer alsof hij na een 
moeizame wandeling een punt met schitterend uitzicht 
naderde, ‘waar is nu dan die genoemde, zeldzame en bij-
na nooit voorkomende mogelijkheid? Het geheim zit hem 
in de voorschriften over de verantwoordelijkheid. Het is 
namelijk niet zo en kan bij een grote, levende organisatie 
niet zo zijn dat er voor elke zaak maar één secretaris ver-
antwoordelijk is. Het is alleen zo dat er één de hoofdver-
antwoordelijkheid heeft, terwijl veel anderen ook voor be-
paalde onderdelen verantwoordelijk zijn, zij het in minde-
re mate. Wie zou in zijn eentje, zelfs al is hij de hardste 
werker, alle betrekkingen van zelfs maar het kleinste voor-
val op zijn bureau bij elkaar kunnen houden? Zelfs wat ik 
over hoofdverantwoordelijkheid gezegd heb, is te veel ge-
zegd. Ligt in de kleinste verantwoordelijkheid al niet de 
hele verantwoordelijkheid? Is hier niet doorslaggevend de 
passie waarmee de zaak wordt aangepakt? En is die niet 
altijd hetzelfde en altijd honderd procent? In alles kunnen 
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secretarissen verschillen en er zijn ontelbaar veel van die 
verschillen, maar niet in passie, niemand van hen zal zich 
in kunnen houden, wanneer hij uitgenodigd wordt om 
zich bezig te houden met een zaak waarvoor hij niet de 
minste verantwoordelijkheid draagt. Voor de buitenwe-
reld moet er wel een reële mogelijkheid tot onderhandelen 
gecreëerd worden en daarom treedt voor iedere cliënt één 
bepaalde secretaris op de voorgrond, tot wie ze zich amb-
telijk moeten wenden. Maar dat hoeft niet eens degene te 
zijn die de meeste verantwoordelijkheid voor de zaak 
draagt; daarover beslist de organisatie en haar behoeften 
van het moment. Zo is de situatie. En meneer de landme-
ter, stelt u zich nu eens voor dat een cliënt door bepaalde 
omstandigheden, ondanks de voor u al beschreven hin-
dernissen, die meestal afdoende zijn, toch midden in de 
nacht een secretaris verrast die voor de betreffende zaak 
in zekere mate verantwoordelijk is. Aan zo’n mogelijkheid 
had u misschien nog niet gedacht? Dat geloof ik graag. 
Het is ook niet nodig om daaraan te denken, want het ge-
beurt bijna nooit. Wat een vreemd en bijzonder gevormd, 
klein en handig korreltje zou zo’n cliënt moeten zijn om 
door de onovertroffen zeef te glijden. U denkt dat dat echt 
niet kan? U hebt gelijk: dat kan echt niet. Maar op een 
nacht – wie zal het zeggen? – gebeurt het toch. Ik heb trou-
wens geen enkele kennis die dat al eens meegemaakt 
heeft; nou zegt dat heel weinig, want mijn kennissenkring 
is vergeleken met de getallen waar het hier om gaat be-
perkt en bovendien is het ook helemaal niet zeker dat een 
secretaris die zoiets heeft meegemaakt dat ook toegeeft, 
het is altijd nog een heel persoonlijke aangelegenheid die 
ook de beroepsmatige schaamte betreft. Toch bewijst mijn 
ervaring misschien dat het gaat om een zaak die eigenlijk 
alleen bij geruchte bestaat en door niets anders bevestigd 
wordt en dat het dus heel overdreven is om er bang voor 
te zijn. Zelfs wanneer het echt zou gebeuren, kun je het – 
zou je denken – onschadelijk maken door, wat heel mak-
kelijk is, te bewijzen dat er op deze wereld geen plaats 
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voor is. In elk geval is het ziekelijk om uit angst ervoor on-
der de dekens weg te kruipen en niet naar buiten te dur-
ven kijken. En zelfs al zou dat volkomen onwaarschijnlijke 
plotseling gestalte krijgen, is alles dan al verloren? Inte-
gendeel. Dat alles verloren is, is hoogst onwaarschijnlijk. 
Natuurlijk, het is al heel erg als de cliënt in de kamer is. Je 
krijgt het er benauwd van. Hoelang kun je weerstand bie-
den? vraag je je af. Maar er is helemaal geen weerstand, 
dat weet je. Je moet je de situatie alleen goed voorstellen. 
Daar zit de nooitgeziene, altijd verwachte, hartstochtelijk 
verwachte en redelijkerwijs altijd als onbereikbaar be-
schouwde cliënt. Al door zijn zwijgende aanwezigheid no-
digt hij je uit om in zijn arme leven door te dringen, er 
rond te kijken als in je eigen domein en mee te lijden on-
der zijn vergeefse eisen. Die uitnodiging in de stille nacht 
is betoverend. Je geeft er gehoor aan en bent nu eigenlijk 
geen ambtenaar meer. Het is een situatie waarin het al 
gauw niet meer mogelijk is om een verzoek af te slaan. 
Strikt genomen ben je wanhopig, nog strikter genomen 
ben je heel gelukkig. Wanhopig, want de weerloosheid 
waarmee je hier op het verzoek van de cliënt zit te wach-
ten, terwijl je weet dat je eraan moet voldoen, als het een-
maal gedaan is, al heeft het, tenminste voor zover je het 
zelf kunt overzien, een vernietigend effect op de ambtelij-
ke organisatie – dat is wel het ergste wat je in de praktijk 
kan overkomen. Vooral – afgezien van al het andere – om-
dat het ook een verhoging in rang is die alle begrip te bo-
ven gaat die je hier eventjes met geweld opeist. In onze 
positie zijn we niet eens bevoegd om aan dat soort verzoe-
ken te voldoen, maar door de nabijheid van die nachtelijke 
cliënt nemen in zekere zin ook onze ambtelijke vermo-
gens toe, we verplichten ons tot dingen die buiten ons be-
reik liggen, en we voeren die ook uit, de cliënt dwingt ons 
als een struikrover tot offers waartoe we anders nooit in 
staat zouden zijn – goed, zo is het nu, zolang de cliënt er 
nog is, ons sterkt en dwingt en aanspoort en alles nog half 
onbeheerst aan de gang is, maar hoe is het straks, als het 
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voorbij is, als de cliënt verzadigd en onbekommerd weg-
gaat en wij alleen overblijven, weerloos tegenover ons 
ambtsmisbruik – dat kun je je niet eens voorstellen. En 
toch zijn we gelukkig. Wat een zelfmoordenaar kan geluk 
zijn. We zouden ons best kunnen doen om de ware toe-
stand voor de cliënt geheim te houden. Hijzelf merkt er 
nauwelijks iets van. Hij is volgens hemzelf waarschijnlijk 
om de een of andere toevallige reden, oververmoeid, te-
leurgesteld, lomp en onverschillig uit oververmoeidheid 
en teleurstelling een andere kamer binnengedrongen dan 
hij wou, hij weet van niks en denkt alleen maar, als hij al 
denkt, aan zijn vergissing of zijn vermoeidheid. Zouden 
we het daar niet bij kunnen laten? Dat kunnen we niet. 
Met de praatzucht van de gelukkige moeten we alles uit-
leggen. Zonder ons ook maar een beetje te ontzien, moeten 
we uitvoerig laten zien wat er gebeurd is en waarom het 
gebeurd is, hoe buitengewoon zeldzaam en hoe uniek de 
gelegenheid is, we moeten laten zien hoe de cliënt in deze 
gelegenheid verzeild is geraakt, in de hulpeloosheid waar-
toe van alle wezens alleen een cliënt in staat is, maar hoe 
hij nu, als hij wil, meneer de landmeter, alles kan beheer-
sen en daarvoor niks anders hoeft te doen dan op de een 
of andere manier zijn verzoek indienen, waarvan de inwil-
liging al klaar en zelfs al voor het grijpen ligt – dat moeten 
we allemaal laten zien, dat is voor de ambtenaar het moei-
lijke moment. Maar als we ook dat gedaan hebben, me-
neer de landmeter, dan is het noodzakelijkste gebeurd, 
dan moeten we rustig wachten.’  
 Meer hoorde K. niet; hij sliep, afgesloten van alles wat 
er gebeurde. Zijn hoofd, dat eerst op zijn linkerarm boven 
op de bedstijl had gelegen, was in zijn slaap weggegleden, 
hing nu vrij en zakte langzaam, de steun van de arm bo-
ven was niet meer genoeg en onwillekeurig zorgde K. 
voor een nieuwe steun door zijn rechterhand tegen de 
bedstijl te zetten, waarbij hij toevallig net de onder de de-
ken uit komende voet van Bürgel pakte. Bürgel keek toe 
en liet de voet aan hem over, hoe lastig dat ook was.  
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 Toen werd er een paar keer hard op de zijmuur ge-
klopt; K. schrok op en keek naar de muur. ‘Is de landme-
ter daar soms?’ werd er gevraagd. ‘Ja,’ zei Bürgel, terwijl 
hij zijn voet losmaakte en zich plotseling wild en baldadig 
als een kleine jongen uitrekte. ‘Laat hij dan eindelijk ko-
men,’ werd er weer gezegd; met Bürgel of met de vraag of 
die K. nog nodig had, werd geen rekening gehouden. ‘Dat 
is Erlanger,’ zei Bürgel fluisterend; dat Erlanger in de ka-
mer ernaast was, leek voor hem geen verrassing, ‘gaat u 
maar meteen naar hem toe, hij is al geïrriteerd, probeer 
hem te sussen. Hij slaapt altijd vast, maar we hebben toch 
te hard zitten praten, je kunt jezelf en je stem niet inhou-
den, als je het over bepaalde dingen hebt. Nou, gaat u 
maar, u schijnt niet goed wakker te kunnen worden. Gaat 
u maar, wat wilt u hier nog? Nee, u hoeft zich niet te ver-
ontschuldigen voor uw slaperigheid, hoezo? Je lichaams-
kracht heeft bepaalde grenzen en niemand kan er iets aan 
doen dat die grenzen verder ook belangrijk zijn. Nee, daar 
kan niemand iets aan doen. Zo corrigeert de wereld zijn 
eigen loop en blijft in evenwicht. Dat is een voortreffelijke, 
altijd weer onvoorstelbaar voortreffelijke instelling, hoe-
wel in een ander opzicht ook troosteloos. Gaat u nou 
maar, ik weet niet waarom u me zo aankijkt. Als u nog 
lang aarzelt, krijg ik herrie met Erlanger en dat wil ik heel 
graag vermijden. Ga nou, wie weet wat u daar te wachten 
staat, hier is alles immers vol kansen. Alleen zijn er na-
tuurlijk kansen die in zekere zin te groot zijn om gegrepen 
te worden; er zijn dingen die door niets anders dan zich-
zelf mislukken. Ja, dat is verbazingwekkend. Overigens 
hoop ik nu toch nog even te kunnen slapen. Maar het is al 
vijf uur en straks begint het lawaai. Ga nou toch, alstu-
blieft!’  
 Verdoofd doordat hij plotseling gewekt was uit een die-
pe slaap, nog grenzeloos slaperig en met overal in zijn li-
chaam pijn van de ongemakkelijke houding kwam K. er 
maar niet toe om op te staan, hij hield zijn hand tegen zijn 
voorhoofd en keek omlaag naar zijn schoot. Zelfs Bürgels 
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voortdurende afscheidnemen had hem er niet toe kunnen 
bewegen om weg te gaan, alleen het gevoel van de volko-
men nutteloosheid van een verder verblijf in deze kamer 
bracht hem langzaam zover. Onbeschrijfelijk leeg leek de-
ze kamer. Of die zo geworden was of altijd zo geweest 
was, wist hij niet. Het zou hem niet eens lukken om hier 
opnieuw in slaap te vallen. Die overtuiging was zelfs 
doorslaggevend; terwijl hij er een beetje om moest glimla-
chen stond hij op, steunde waar hij maar steun vond, te-
gen het bed, tegen de muur, tegen de deur en ging, alsof 
hij allang afscheid van Bürgel had genomen, zonder groe-
ten de kamer uit.  
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24 
 
Waarschijnlijk was hij even onverschillig Erlangers kamer 
voorbijgelopen, als Erlanger niet in de deuropening ge-
staan had en hem gewenkt had. Eén korte wenk met zijn 
wijsvinger. Erlanger stond al helemaal klaar om weg te 
gaan, hij droeg een zwarte pelsjas met een smalle, dichtge-
knoopte kraag. Een bediende gaf hem juist zijn hand-
schoenen aan en had nog een pelsmuts in zijn handen. ‘U 
had allang moeten komen,’ zei Erlanger. K. wilde zich ver-
ontschuldigen, maar Erlanger liet door vermoeid zijn ogen 
te sluiten zien dat K. dat wel kon laten. ‘Het gaat om het 
volgende,’ zei hij, ‘in de gelagkamer werkte vroeger een 
zekere Frieda; ik ken alleen haar naam, haarzelf ken ik 
niet en ze kan me verder niet schelen. Die Frieda serveer-
de Klamm soms bier. Nu schijnt daar een ander meisje te 
zijn. Nou is die verandering natuurlijk niet van belang, 
waarschijnlijk voor niemand en voor Klamm al helemaal 
niet. Maar hoe belangrijker bepaald werk is, en Klamms 
werk is natuurlijk het belangrijkste, hoe minder kracht er 
overblijft om je tegen de buitenwereld te verdedigen; 
daardoor kan elke onbelangrijke verandering van de on-
belangrijkste dingen ernstig storen. De kleinste verande-
ring op het bureau, de verwijdering van en vlek die er al-
tijd gezeten heeft, dat kan allemaal storen, net als een 
nieuw dienstertje. Zelfs als het voor ieder ander en bij elk 
ander werk storend zou zijn, is het voor Klamm allemaal 
niet storend, geen sprake van. Toch zijn we verplicht om 
zo over Klamms welbehagen te waken, dat we zelfs sto-
ringen die voor hem geen storingen zijn – en waarschijn-
lijk bestaan ze voor hem helemaal niet – uit de weg rui-
men, als ze ons opvallen als mogelijke storingen. Niet 
voor hem en niet voor zijn werk ruimen we die storingen 
uit de weg, maar voor onszelf, voor ons geweten en voor 
onze gemoedsrust. Daarom moet die Frieda direct weer 
terug naar de gelagkamer; misschien stoort ze juist door-
dat ze terugkomt, en dan sturen we haar weer weg, maar 
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voorlopig moet ze terug. U leeft met haar samen, zeiden 
ze, dus zorgt u maar dat ze direct weer teruggaat. Met 
persoonlijke gevoelens kan daarbij geen rekening gehou-
den worden, dat spreekt vanzelf, daarom bemoei ik me 
verder ook helemaal niet met de zaak. Ik doe al veel meer 
dan nodig, als ik zeg dat het, als u zich bij deze kleinig-
heid verdienstelijk maakt, voor uw verdere carrière soms 
nuttig kan zijn. Dat is alles wat ik u te zeggen heb.’ Hij 
knikte K. bij wijze van afscheid toe, zette de door de be-
diende aangereikte pelsmuts op en liep gevolgd door de 
bediende snel, maar een beetje hinkend de gang uit.  
 Soms werden hier bevelen gegeven die heel makkelijk 
uitvoerbaar waren, maar met het gemak hiervan was K. 
niet blij. Niet alleen omdat het bevel Frieda betrof en wel 
als bevel bedoeld was, maar voor K. als een bespotting 
klonk, en vooral omdat K. erdoor inzag dat al zijn pogin-
gen nutteloos zouden zijn. De bevelen gingen langs hem 
heen, de gunstige zowel als de ongunstige, en ook de gun-
stige hadden vermoedelijk nog een ongunstige kern, maar 
in elk geval gingen ze allemaal langs hem heen en hij was 
veel te onbelangrijk om in te grijpen of ze tot zwijgen te 
brengen en zijn stem te laten horen. Als Erlanger een af-
wijzend gebaar maakt, wat doe je dan, en als hij geen af-
wijzend gebaar zou maken, wat zou je dan tegen hem 
kunnen zeggen? K. was zich ervan bewust dat zijn ver-
moeidheid hem vandaag meer had geschaad dan alle on-
gunstige omstandigheden, maar waarom kon hij, terwijl 
hij op zijn lichaam dacht te kunnen vertrouwen en zonder 
dat vertrouwen niet eens op weg gegaan zou zijn, waarom 
kon hij een paar slechte nachten en een slapeloze nacht 
niet verdragen, waarom werd hij juist hier zo oncontro-
leerbaar moe, waar niemand moe was of liever waar ie-
dereen altijd moe was, zonder dat het schadelijk was voor 
het werk, dat er juist beter door leek te gaan. De conclusie 
was dat het een heel ander soort vermoeidheid was dan 
die van K.. Hier was het waarschijnlijk vermoeidheid door 
prettig werk, iets wat er van buiten als vermoeidheid uit-
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zag en eigenlijk onverstoorbare rust en onverstoorbare 
vrede was. Als je ’s middags een beetje moe bent, hoort 
dat tot het normale, prettige verloop van de dag. Voor de 
heren hier is het altijd middag, zei K. tegen zichzelf.  
 En dan klopte ook helemaal met het feit dat het nu om 
vijf uur aan beide kanten van de gang al overal levendig 
werd. Dat geroezemoes van stemmen in de kamers had 
iets uiterst vrolijks. De ene keer klonk het als gejuich van 
kinderen die zich gereedmaken voor een uitstapje en de 
andere keer als het wakker worden van een kippenhok, 
als de blijdschap van in volledige overeenstemming met 
de ontwakende dag en ergens deed een heer zelfs het 
kraaien van een haan na. De gang zelf was weliswaar nog 
leeg, maar de deuren waren al in beweging; telkens werd 
er weer een een beetje geopend en snel weer gesloten en 
het gonsde in de gang van zulke deuropeners en -sluiters; 
hier en daar zag K. ook boven in de spleet van de niet tot 
het plafond reikende muren slaapdronken hoofden ver-
schijnen en meteen weer verdwijnen. Uit de verte kwam 
langzaam een door een bediende geduwd karretje, waar 
documenten op lagen. Ernaast liep een tweede bediende, 
die een lijst in zijn hand had en blijkbaar de nummers op 
de deuren vergeleek met die van de stukken. Voor de 
meeste deuren bleef het karretje staan, gewoonlijk ging 
dan de deur open de betreffende stukken, soms ook maar 
één papiertje – in zulke gevallen ontspon zich een klein 
gesprek tussen de kamer en de gang en waarschijnlijk kre-
gen de bedienden verwijten te horen – werd in de kamer 
aangereikt. Bleef de deur dicht, dan werden de stukken 
zorgvuldig op een stapel voor de drempel gelegd. In zulke 
gevallen had K. het idee of de beweging van de deuren in 
de omgeving niet minder werd, al waren de documenten 
daar ook al uitgedeeld, maar eerder sterker. Misschien 
loerden de anderen begerig naar de stukken die voor de 
deur lagen en onbegrijpelijk genoeg maar niet opgeraapt 
werden; ze begrepen niet dat iemand maar de deur hoefde 
open te doen om in het bezit van zijn stukken te komen en 
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dat toch niet deed; misschien was het zelfs mogelijk dat 
definitief niet opgeraapte stukken later verdeeld werden 
onder de andere heren, die zich er nu al door vaak te kij-
ken van wilden overtuigen dat de stukken nog steeds voor 
de deur lagen, waardoor er voor hen dus nog steeds hoop 
was. Overigens waren de stukken die bleven liggen 
meestal dikke stapels en K. nam aan dat ze uit een zekere 
praalzucht of kwaadheid of misschien uit gerechtvaar-
digde trots, die collega’s aanmoedigde, voorlopig waren 
blijven liggen. In die overtuiging werd hij gesterkt door-
dat het pak soms, nadat het lang genoeg demonstratief 
was blijven liggen, telkens wanneer hij niet keek plotse-
ling haastig de kamer ingetrokken werd, waarna de deur 
even onbeweeglijk bleef als eerst; ook de deuren in de om-
geving werden dan rustig, teleurgesteld of tevreden dat 
dat voorwerp van voortdurende prikkeling eindelijk was 
weggeruimd, maar dan kwamen ze langzamerhand weer 
in beweging.  
 K. bekeek het allemaal niet alleen met nieuwsgierig-
heid, maar ook met belangstelling. Hij voelde zich haast 
prettig in de bedrijvigheid, keek hierheen en daarheen en 
volgde – hoewel op gepaste afstand – de bedienden, die 
zich al vaak met strenge blik, gebogen hoofd en pruilende 
lippen naar hem hadden omgekeerd, en keek naar het uit-
delen. Hoe meer ze vorderden, hoe minder makkelijk het 
ging; de lijst klopte niet helemaal of de bedienden konden 
de stukken niet altijd goed uit elkaar houden of de heren 
kwamen om andere redenen met bezwaren; in elk geval 
kwam het voor dat veel verdelingen ongedaan gemaakt 
moesten worden; dan reed het karretje terug en er werd 
door de kier van de deur onderhandeld over teruggave 
van stukken. Die onderhandelingen zorgden op zichzelf al 
voor grote problemen, maar het kwam vaak genoeg voor 
dat juist deuren die eerst in levendige beweging waren ge-
weest, nu onverbiddelijk gesloten bleven, alsof ze hele-
maal niets meer van de zaak wilden weten. Daarna begon-
nen de problemen pas echt. Degene die aanspraak op de 
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stukken dacht te kunnen maken, was uiterst ongeduldig, 
maakte in zijn kamer groot kabaal, klapte in zijn handen, 
stampvoette en riep door de kier van de deur telkens weer 
een bepaald dossiernummer de gang in. Dan was er vaak 
helemaal geen toezicht op het karretje. De ene bediende 
was bezig de ongeduldige te kalmeren en de andere vocht 
voor de gesloten deur om teruggave. Beiden hadden het 
moeilijk. De ongeduldige werd door de kalmeringspogin-
gen vaak nog ongeduldiger, hij kon de nietszeggende 
woorden van de bediende niet meer horen, hij wilde geen 
troost, hij wilde stukken, en een van die heren goot boven 
door de spleet een keer een hele waskom over de bedien-
de uit. Maar de andere bediende, die blijkbaar hoger in 
rang was, had het nog veel moeilijker. Als de betreffende 
heer al inging op onderhandelingen, dan waren er zakelij-
ke besprekingen waarbij de bediende zich beriep op zijn 
lijst en de heer op zijn voorlopige aantekeningen en juist 
op de stukken die hij terug moest geven, maar die hij 
voorlopig stevig in handen had, zodat er voor de begerige 
ogen van de bediende nauwelijks een hoekje zichtbaar 
was. Ook moest de bediende dan voor nieuwe bewijzen 
teruglopen naar het karretje, dat in de licht dalende gang 
telkens vanzelf een stuk verder gereden was, of hij moest 
naar de heer die aanspraak maakte op de stukken om daar 
de bezwaren van de huidige eigenaar te ruilen tegen nieu-
we, tegenstrijdige bezwaren. Zulke onderhandelingen 
duurden heel lang; soms werden ze het eens, de heer gaf 
bijvoorbeeld een deel van de stukken weg of kreeg als 
schadevergoeding een ander document, omdat er alleen 
maar een vergissing was gemaakt, maar het kwam ook 
voor dat iemand zonder meer moest afzien van alle ge-
vraagde stukken, doordat hij door de bewijzen van de be-
diende in het nauw gedreven was of omdat hij het voort-
durende onderhandelen moe was, alleen gaf hij de stuk-
ken dan niet aan de bediende, maar gooide ze in een op-
welling ver de gang in, zodat de touwtjes losschoten en de 
bladen in het rond vlogen en de bedienden alles met veel 
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moeite weer in orde moesten zien te krijgen. Maar alles 
was naar verhouding nog eenvoudiger dan wanneer de 
bediende op zijn verzoek om teruggave helemaal geen 
antwoord kreeg; dan stond hij voor de gesloten deur, 
smeekte, bezwoer, citeerde zijn lijst, beriep zich op voor-
schriften, alles tevergeefs: uit de kamer kwam geen geluid 
en de bediende had blijkbaar niet het recht om zonder toe-
stemming naar binnen te gaan. Dan verloor ook die voor-
treffelijke bediende soms zijn zelfbeheersing, liep naar zijn 
karretje, ging op de stukken zitten, veegde het zweet van 
zijn voorhoofd en deed even helemaal niets anders dan 
zijn voeten laten bungelen. De belangstelling voor de zaak 
was rondom heel groot, overal werd gefluisterd, er was 
nauwelijks een rustige deur en boven achter de balustrade 
werden alle gebeurtenissen gevolgd door vreemd genoeg 
met doeken bijna helemaal vermomde gezichten, die bo-
vendien geen moment rustig op hun plaats bleven. Temid-
den van dat rumoer viel K. op dat Bürgels deur de hele 
tijd gesloten bleef en dat de bedienden dat deel van de 
gang al gepasseerd waren, maar dat Bürgel geen stukken 
toebedeeld had gekregen. Misschien sliep hij nog, wat bij 
dit rumoer overigens op een gezonde slaap zou wijzen, 
maar waarom had hij geen stukken gekregen? Heel wei-
nig kamers en bovendien waarschijnlijk onbewoonde ka-
mers waren op die manier gepasseerd. Daarentegen was 
er in de kamer van Erlanger al een nieuwe en bijzonder 
onrustige gast, Erlanger moest ’s nachts regelrecht door 
hem verjaagd zijn; dat paste niet erg bij Erlangers koele, 
wereldwijze karakter, maar dat hij K. in de deuropening 
had moeten opwachten, wees daar toch op.  
 Na alle aparte observaties keerde K. telkens weer gauw 
terug naar de bediende; voor deze bediende gold zeker 
niet wat K. verder over bedienden in het algemeen verteld 
was, over hun passiviteit, hun makkelijke leventje en hun 
verwaandheid; er waren waarschijnlijk ook uitzonderin-
gen of waarschijnlijker: verschillende groepen, want K. 
zag hier veel afgrenzingen waar tot nu toe nauwelijks iets 
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op gewezen had. Vooral het onverbiddelijke van deze be-
diende beviel hem erg. In de strijd met die kleine, hard-
nekkige kamers – het leek K. vaak een strijd tegen de ka-
mers, doordat hij de bewoners nauwelijks te zien kreeg – 
verslapte de bediende niet. Hij werd wel moe – wie zou er 
niet moe geworden zijn? – maar al gauw was hij weer her-
steld, liet zich van het karretje glijden en liep rechtop met 
zijn tanden op elkaar weer op de deur af die veroverd 
moest worden. En het gebeurde dat hij twee of drie keer 
teruggeslagen werd, heel eenvoudig overigens, alleen 
door dat vervloekte zwijgen, en toch allerminst verslagen 
was. Toen hij zag dat hij met een openlijke aanval niets 
kon bereiken, probeerde hij het op een andere manier, bij-
voorbeeld, voor zover K. het goed begreep, met een list. 
Hij deed dan of hij wegging bij die deur, liet die in zekere 
zin moe worden van het zwijgen, ging naar andere deu-
ren, maar kwam na een tijdje weer terug, riep de andere 
bediende, telkens luid en opvallend, en begon voor de 
dichte deur stukken op te stapelen, alsof hij van mening 
veranderd was en de heer rechtmatig niets afgenomen, 
maar juist gegeven werd. Daarna liep hij door, maar hield 
de deur voortdurend in het oog en als de heer, zoals ge-
woonlijk gebeurde, dan voorzichtig de deur opendeed om 
de stukken binnen te halen, was de bediende met een paar 
sprongen ter plekke, stak zijn voet tussen de deur en 
dwong de heer zo om tenminste van aangezicht tot aange-
zicht met hem te onderhandelen, wat gewoonlijk toch tot 
een enigszins bevredigend resultaat leidde. En lukte het 
zo niet of leek dit hem bij een deur niet de juiste methode, 
dan probeerde hij het anders. Hij richtte zijn aandacht dan 
bijvoorbeeld op de heer die aanspraak maakte op de stuk-
ken. Dan duwde hij de andere, altijd puur routineus wer-
kende bediende, een heel waardeloze hulp, opzij en begon 
zelf op de heer in te praten, fluisterend, stiekem, met zijn 
hoofd ver de kamer in; waarschijnlijk deed hij beloften en 
verzekerde hem ook dat hij de andere heer bij de volgende 
verdeling een passende straf zou geven, hij wees tenmin-
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ste vaak naar de deur van de tegenstander en lachte, voor 
zover zijn vermoeidheid dat toestond. Maar daarna waren 
er gevallen, een of twee, dat hij alle pogingen opgaf, alleen 
dacht K. ook hier dat het maar een schijnbaar opgeven of 
op zijn minst een opgeven om gegronde redenen was, 
want hij liep rustig door, onderging zonder om te kijken 
het kabaal van de benadeelde heer, en alleen een even iets 
langer sluiten van zijn ogen liet zien dat hij last had van 
het lawaai. Maar daarna kalmeerde de heer langzamer-
hand ook; zoals ononderbroken kindergehuil langzamer-
hand overgaat in snikken met steeds grotere tussenpozen, 
zo ging het ook met zijn geschreeuw, maar ook nadat hij 
al helemaal stil geworden was, klonk er soms toch nog één 
enkele schreeuw of een vluchtig openen en dichtslaan van 
die deur. In elk geval bleek dat de bediende ook hier 
waarschijnlijk volkomen juist gehandeld had. Er bleef uit-
eindelijk maar één heer over die niet wilde kalmeren, hij 
zweeg lang, maar alleen om bij te komen, en ging daarna 
weer tekeer, niet minder dan eerst. Het was niet helemaal 
duidelijk waarom hij schreeuwde en klaagde, misschien 
was het niet eens om de verdeling van de stukken. Intus-
sen was de bediende klaar met zijn werk; één enkel docu-
ment, eigenlijk alleen een papiertje, een vel van een noti-
tieblok, was door nalatigheid van de hulp in het karretje 
achtergebleven en nu wisten ze niet wie ze dat moesten 
geven. Dat zou best eens mijn document kunnen zijn, ging 
het door K.’s hoofd. De burgemeester had het immers al-
tijd over dat allerkleinste geval gehad. En K. probeerde, 
hoe willekeurig en belachelijk hij zijn veronderstelling ei-
genlijk ook vond, de bediende die het vel peinzend bekeek 
te benaderen; dat was niet zo makkelijk, want de bediende 
wilde niets van K. weten; ook tijdens het hardste werk had 
hij nog steeds tijd gevonden om boos of ongeduldig met 
nerveuze hoofdbewegingen naar K. te kijken. Pas nu hij 
klaar was met verdelen leek hij K. een beetje vergeten te 
zijn, zoals hij verder ook onverschilliger geworden was, 
door zijn grote uitputting begrijpelijk, ook voor het vel 
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deed hij niet veel moeite, hij las het misschien niet eens 
door, hij deed maar alsof, en al had hij hier op de gang 
waarschijnlijk iedere heer een plezier gedaan met het 
overhandigen van het vel, hij besliste anders, hij had al ge-
noeg van het verdelen; met zijn wijsvinger tegen zijn lip-
pen gaf hij zijn begeleider een teken om te zwijgen, 
scheurde – K. was nog lang niet bij hem – het vel in stukjes 
en stak die in zijn zak. Het was waarschijnlijk de eerste 
onregelmatigheid die K. hier in de administratie had ge-
zien; het kon trouwens zijn dat hij ook dat verkeerd be-
greep. En zelfs als het een onregelmatigheid was, was het 
vergeeflijk, onder de omstandigheden die hier heersten 
kon de bediende geen foutloos werk leveren, ooit moest 
de opgekropte ergernis, de opgekropte onrust een uitweg 
vinden en als die zich alleen maar uitte in het verscheuren 
van een velletje, was het nog onschuldig genoeg. Nog 
steeds krijste de stem van de heer die maar niet wilde kal-
meren door de gang en de collega’s, die in ander opzicht 
niet erg vriendschappelijk met elkaar omgingen, leken het 
over het lawaai volkomen eens; het was langzamerhand 
alsof de heer de taak op zich genomen had lawaai te ma-
ken voor iedereen die hem door kreten en hoofdknikken 
aanmoedigde om bij het onderwerp te blijven. Maar nu 
kon dat de bediende echt niet meer schelen, hij was klaar 
met zijn werk, wees naar het handvat van het karretje, dat 
de andere bediende dat moest pakken en zo gingen ze 
weg zoals ze gekomen waren, alleen tevredener en zo snel 
dat het karretje voor hen uit hobbelde. Maar één keer 
krompen ze nog ineen en keken om, toen de voortdurend 
schreeuwende heer, voor wiens deur K. nu rondliep, om-
dat hij graag had willen weten wat de heer eigenlijk wilde, 
aan schreeuwen blijkbaar niet genoeg meer had, waar-
schijnlijk de knop van een elektrische bel ontdekt had en 
dolblij dat hij ontlast was, in plaats van te schreeuwen nu 
aan één stuk door begon te rinkelen. Daarop begon er een 
groot geroezemoes in de andere kamers, het leek op in-
stemming te wijzen, want de heer leek iets te doen wat de 
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anderen graag allang hadden willen doen en alleen om 
onbekende redenen hadden moeten laten. Was het mis-
schien het bedienend personeel, misschien Frieda, die de 
heer met de bel wilde roepen? Dan kon hij lang bellen. 
Frieda was immers bezig Jeremias in natte omslagen te 
wikkelen en zelfs als hij gezond was, had ze geen tijd, 
want dan lag ze in zijn armen. Maar het bellen leidde wel 
meteen ergens toe. In de verte kwam de waard van de 
Herrenhof er zelf aan, correct in het zwart, zoals altijd, 
maar het was of hij zijn waardigheid vergeten was, zo ren-
de hij; zijn armen had hij half uitgespreid, alsof hij voor 
een groot ongeluk geroepen was en het kwam pakken om 
het meteen aan zijn borst te smoren; en bij elke onregelma-
tigheid in het bellen leek hij een sprongetje te maken en 
nog meer haast te maken. Een heel eind achter hem ver-
scheen nu ook nog zijn vrouw, ook die liep met haar ar-
men wijd, maar haar passen waren kort en aanstellerig en 
K. dacht dat ze te laat zou komen en dat de waard intus-
sen al het nodige al gedaan had. En om de rennende 
waard door te laten ging K. met zijn rug tegen de muur 
staan. Maar de waard bleef precies bij K. staan, alsof hij bij 
hem moest zijn, en meteen was ook de waardin er en bei-
den overlaadden hem met verwijten, die hij in de haast en 
ontsteltenis niet verstond, vooral doordat ook de bel van 
de heer er weer tussen kwam en zelfs andere bellen be-
gonnen te rinkelen, nu niet meer uit nood, maar voor de 
grap en tot groot vermaak. Omdat K. het heel belangrijk 
vond om zijn schuld precies te begrijpen, was hij het er he-
lemaal mee eens dat de waard hem bij zijn arm nam en 
hem weghaalde uit dat lawaai, dat nog steeds toenam, 
want achter hen – K. draaide zich helemaal niet om, want 
de waard en aan de andere kant nog meer de waardin 
praatten op hem in – gingen de deuren nu helemaal open, 
de gang kwam tot leven, er leek verkeer te ontstaan als in 
een druk steegje, de deuren voor hen wachttten blijkbaar 
ongeduldig tot K. eindelijk voorbijkwam, dat ze de heren 
konden laten gaan en door dat alles heen rinkelden tel-
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kens weer de elektrische bellen als om een overwinning te 
vieren. Eindelijk – ze waren al weer op de stille, witte bin-
nenplaats, waar een paar sleeën stonden te wachten – 
hoorde K. langzamerhand waarom het ging. Noch de 
waard, noch de waardin begreep hoe K. zoiets had durven 
doen. Maar wat had hij dan gedaan? K. vroeg het telkens 
weer, maar hij kon het niet lang vragen, omdat de twee 
volkomen overtuigd waren van zijn schuld en het dus niet 
in hen opkwam dat hij te goeder trouw was. Heel geleide-
lijk begon K. alles te begrijpen. Hij had niet in de gang mo-
gen zijn, hij mocht in het algemeen hoogstens en alleen 
met speciale toestemming en tot wederopzegging in de 
gelagkamer komen. Was hij door een heer gedagvaard, 
dan moest hij natuurlijk op de plaats van de dagvaarding 
verschijnen, maar altijd beseffen – een beetje gezond ver-
stand had hij toch wel? – dat hij ergens was waar hij ei-
genlijk niet hoorde, waar hij opgeroepen was door een 
heer, met veel tegenzin, alleen omdat het om een officiële 
aangelegenheid ging. Hij moest dan ook snel verschijnen, 
zich aan het verhoor onderwerpen en dan zo mogelijk nog 
sneller verdwijnen. Had hij daar op de gang dan niet het 
gevoel gehad dat hij iets heel onbehoorlijks deed? Maar 
had hij dat gehad, hoe had hij daar dan rond kunnen lo-
pen als een dier in de wei? Was hij niet gedagvaard voor 
een nachtelijk verhoor en wist hij niet waarom de nachte-
lijke verhoren ingevoerd waren? De nachtelijke verhoren – 
en hier kreeg K. een nieuwe uitleg over de zin ervan – 
hadden toch alleen tot doel om cliënten van wie de aan-
blik voor de heren overdag onverdraaglijk was, te verho-
ren, snel, ’s nachts, bij kunstlicht en met de mogelijkheid 
om na het verhoor alle lelijkheid in de slaap te vergeten. 
Maar K.’s gedrag had gespot met alle voorzorgsmaatrege-
len. Zelfs spoken verdwijnen tegen de ochtend, maar K. 
was daar gebleven, met zijn handen in zijn zakken, alsof 
hij verwachtte dat de hele gang met alle kamers en heren 
zou verdwijnen, nu hij niet verdween. En als het maar 
enigszins mogelijk was geweest, was dat vast en zeker ook 
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gebeurd – daar kon hij zeker van zijn – want de fijngevoe-
ligheid van de heren kende geen grenzen. Niemand zou 
K. wegjagen of zelfs maar zeggen wat vanzelf sprak: dat 
hij eindelijk weg moest gaan, niemand zou dat doen, al 
beefden ze waarschijnlijk van opwinding om K.’s aanwe-
zigheid en al werd de ochtend, hun favoriete tijd, erdoor 
vergald. In plaats van tegen K. op te treden, leden ze lie-
ver, waarbij overigens waarschijnlijk de hoop meespeelde 
dat K. eindelijk zou gaan zien wat zo in het oog sprong en 
er even ondraaglijk onder zou lijden als de heren: het zo 
verschrikkelijk ongepaste en voor iedereen zichtbare op 
de gang staan ’s morgens. Vergeefse hoop. Ze weten niet 
of willen in hun vriendelijkheid en minzaamheid niet we-
ten dat er ook ongevoelige, harde harten zijn, die door eer-
bied niet verzacht worden. Zoekt zelfs niet de nachtmot, 
dat arme dier, als het dag wordt geen stil hoekje op? Hij 
maakt zich plat, zou liefst verdwijnen en is ongelukkig dat 
hij het niet kan. Maar K. gaat staan waar hij het beste te 
zien is en als hij zo zou kunnen verhinderen dat het dag 
wordt, zou hij dat doen. Hij kan het niet verhinderen, 
maar vertragen en bemoeilijken jammer genoeg wel. Heeft 
hij niet meegekeken naar de verdeling van de stukken? 
Iets waarbij niemand mee mag kijken, behalve de direct 
betrokkenen. Iets wat noch de waard, noch de waardin in 
hun eigen gebouw hebben mogen zien. Wat ze alleen we-
ten van horen zeggen, zoals vandaag bijvoorbeeld van de 
bediende. Merkte hij dan niet met welke moeilijkheden de 
verdeling van de stukken gepaard ging, iets op zichzelf 
onbegrijpelijks, omdat ieder van de heren alleen de zaak 
dient, nooit aan zijn eigenbelang denkt en er dus met al 
zijn kracht naar zou moeten streven dat de verdeling van 
de stukken, dat belangrijke, fundamentele werk, snel en 
vlot en foutloos verloopt? En kwam K. echt ook niet op 
het idee dat het grootste probleem is dat de verdeling met 
bijna gesloten deuren moet gebeuren, zonder de mogelijk-
heid van direct contact tussen de heren, die het natuurlijk 
in een mum van tijd eens zouden kunnen worden, terwijl 
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de bemiddeling door de bedienden bijna uren moet duren, 
nooit zonder problemen kan verlopen, een voortdurende 
ergernis voor heren en bedienden is en bij het latere werk 
waarschijnlijk nog schadelijke gevolgen heeft. En waarom 
konden de heren het niet met elkaar vinden? Ja, begrijpt 
K. het dan nog steeds niet? Zoiets heeft de waardin – en 
de waard valt haar bij – nog nooit meegemaakt, terwijl ze 
toch al met heel wat weerspannige mensen te maken heb-
ben gehad. Dingen die je anders niet durft uit te spreken, 
moet je hem openlijk zeggen, anders begrijpt hij het aller-
noodzakelijkste niet. Nou dan, omdat het gezegd moet 
worden: om hem, enkel en alleen om hem konden de he-
ren hun kamer niet uit, omdat ze ’s morgens kort na het 
slapen te beschaamd en te kwetsbaar zijn om zich aan 
vreemde blikken bloot te stellen; al zijn ze helemaal aan-
gekleed, ze voelen zich letterlijk te bloot om zich te laten 
zien. Het is moeilijk te zeggen waarom ze zich schamen, 
misschien schamen ze zich, die eeuwige werkers, alleen 
omdat ze geslapen hebben. Maar misschien nog meer dan 
voor het tevoorschijn komen schamen ze zich om vreemde 
mensen te zien; door wat ze dankzij de nachtelijke verho-
ren overwonnen hebben, de aanblik van de zo moeilijk te 
verdragen cliënten, willen ze nu ’s morgens, plotseling, di-
rect, in zijn naakte waarheid niet overvallen worden. Dat 
kunnen ze gewoon niet aan. Wat voor iemand is het die 
dat niet respecteert? Nou, dat moet iemand zijn als K.. Ie-
mand die zich met die botte onverschilligheid en slaperig-
heid nergens iets van aantrekt, of het nou de wet is of de 
allergewoonste omgang met andere mensen, wie het niks 
kan schelen dat hij de verdeling van de stukken bijna on-
mogelijk maakt en de goede naam van de zaak schaadt en 
iets doet wat nog nooit vertoond is, zodat de wanhopig 
geworden heren zich beginnen te verdedigen, na een voor 
gewone mensen onvoorstelbare zelfoverwinning naar de 
bel grijpen en hulp inroepen, omdat K. op een andere ma-
nier niet weg te krijgen is. De heren roepen om hulp! Wa-
ren de waard en de waardin en al hun personeel niet al-
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lang aan komen lopen, als ze ’s morgens maar ongevraagd 
voor de heren hadden durven verschijnen, al was het 
maar om hulp te bieden en dan meteen te verdwijnen. Be-
vend van verontwaardiging over K., ontroostbaar door 
hun onmacht hadden ze hier aan het begin van de gang 
staan wachten en het eigenlijk onverwachte bellen was 
voor hen een verlossing geweest. Nou, het ergste was 
voorbij! Konden ze maar een blik werpen in het vrolijke 
doen en laten van de eindelijk van K. bevrijde heren! Voor 
K. is het natuurlijk niet voorbij, die zal zich zeker moeten 
verantwoorden voor wat hij hier heeft aangericht.  
 Ze waren intussen in de gelagkamer gekomen; waarom 
de waard ondanks zijn woede K. toch nog hierheen had 
gebracht, was niet helemaal duidelijk; misschien had hij 
toch gemerkt dat K. zo moe was dat hij het gebouw voor-
lopig niet kon verlaten. Zonder een uitnodiging om te 
gaan zitten af te wachten zakte K. meteen op een van de 
vaten helemaal in elkaar. Daar in het donker voelde hij 
zich prettig. In de grote ruimte brandde nu alleen een 
zwakke elektrische lamp boven de bierkranen. Ook buiten 
heerste nog diepe duisternis en er leek een sneeuwjacht 
aan de gang. Zat je hier in de warmte, dan moest je dank-
baar zijn en zorgen dat je niet werd weggejaagd. De 
waard en de waardin stonden nog steeds voor hem, alsof 
hij nog altijd een zeker gevaar betekende, alsof het gezien 
zijn volledige onbetrouwbaarheid helemaal niet uitgeslo-
ten was dat hij aanstalten zou maken om weer de gang in 
te gaan. Ook waren ze zelf moe van de nachtelijke schrik 
en het te vroege opstaan, vooral de waardin, die een zijde-
achtig ritselende, breedvallende, bruine en wat rommelig 
geknoopte en gestrikte jurk aanhad – waar had ze die zo 
gauw vandaan gehaald? – haar hoofd als het ware geknikt 
op de schouder van haar man gelegd had, met een fijn 
doekje haar ogen bette en tussendoor kinderlijk boze blik-
ken op K. richtte. Om het echtpaar gerust te stellen zei K. 
dat alles wat ze hem nu verteld hadden volkomen nieuw 
voor hem was, maar dat hij ondanks zijn onwetendheid 
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toch niet zo lang in de gang gebleven zou zijn, waar hij 
echt niets te doen had en beslist niemand lastig had willen 
vallen, maar dat alles alleen maar uit enorme vermoeid-
heid was gebeurd. Hij bedankte hen dat ze aan de pijnlijke 
scène een eind hadden gemaakt. Als hij ter verantwoor-
ding werd geroepen, zou dat heel welkom zijn, want al-
leen zo kon hij een algemeen misverstand over zijn gedrag 
uit de weg ruimen. Het lag alleen aan vermoeidheid en 
nergens anders aan. Die vermoeidheid kwam, doordat hij 
nog niet gewend was aan de inspanning van de verhoren. 
Hij was hier immers nog niet lang. Als hij daar enige erva-
ring in kreeg, zou iets dergelijks niet meer voor kunnen 
komen. Misschien nam hij de verhoren te serieus, maar 
dat was op zichzelf toch geen nadeel. Hij had twee verho-
ren kort na elkaar gehad, een bij Bürgel en het tweede bij 
Erlanger; vooral het eerste was heel vermoeiend geweest; 
het tweede had trouwens niet lang geduurd, Erlanger had 
hem alleen een gunst gevraagd, maar beide verhoren wa-
ren meer dan hij in één keer aankon en misschien was zo-
iets ook voor een ander, bijvoorbeeld voor de waard, te 
veel. Uit het tweede verhoor was hij eigenlijk al naar bui-
ten komen wankelen. Het was bijna een soort dronken-
schap geweest – hij had de twee heren immers voor het 
eerst gezien en gehoord en toch ook antwoord moeten ge-
ven. Alles was voor zover hij wist goed afgelopen, maar 
toen was dat ongeluk gebeurd, waarvan ze hem na het 
voorafgegane toch nauwelijks de schuld konden geven. 
Jammer genoeg wisten alleen Erlanger en Bürgel hoe hij 
eraan toe was en ze hadden zich over hem ontfermd en de 
rest voorkomen, maar Erlanger moest na het verhoor met-
een weg, blijkbaar naar het slot en Bürgel was, waarschijn-
lijk uit vermoeidheid door dat verhoor – hoe had K. het 
dan onverzwakt kunnen doorstaan? – in slaap gevallen en 
had zelfs de hele verdeling van de stukken verslapen. Had 
K. zo’n kans gekregen, dan had hij die met plezier gegre-
pen en graag afgezien van alle verboden blikken, des te 
makkelijker omdat hij in werkelijkheid immers niets had 
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kunnen zien, zodat ook de gevoeligste heren zich zonder 
schaamte aan hem hadden kunnen vertonen.  
 Het noemen van de twee verhoren, zeker dat door Er-
langer, en het respect waarmee K. over de heren sprak, 
maakten een goede indruk op de waard. Hij leek te willen 
ingaan op K.’s verzoek een plank op de vaten te mogen 
leggen om daar tenminste tot de ochtendschemering te 
mogen slapen, maar de waardin was duidelijk tegen; ter-
wijl ze hier en daar nutteloos aan haar jurk stond te trek-
ken, waarvan ze nu pas zag hoe rommelig die was, schud-
de ze telkens weer haar hoofd en een blijkbaar oude one-
nigheid met betrekking tot de reinheid van het gebouw 
dreigde weer los te barsten. Voor K. in zijn vermoeidheid 
kreeg het gesprek van het echtpaar een enorme betekenis. 
Hier weggejaagd worden leek hem erger dan alles wat 
hem tot nu toe overkomen was. Dat mocht niet gebeuren, 
zelfs als de waard en de waardin één front tegen hem zou-
den vormen. Ineengedoken op het vat zat hij naar de twee 
te loeren. Tot de waardin in haar ongewone gevoeligheid, 
die K. allang was opgevallen, plotseling opzijstapte en – 
waarschijnlijk had ze het met de waard al over andere 
dingen gehad – uitriep: ‘Wat zit hij me aan te kijken! Stuur 
hem toch eindelijk weg!’ Maar K., die de kans greep en er 
nu volkomen, bijna onverschillig, van overtuigd was dat 
hij zou blijven, zei: ‘Ik kijk niet naar u, maar naar uw jurk.’ 
‘Waarom naar mijn jurk?’ vroeg de waardin opgewonden. 
K. haalde zijn schouders op. ‘Kom,’ zei de waardin tegen 
de waard, ‘hij is dronken, de lummel. Laat hem hier zijn 
roes maar uitslapen,’ en ze gaf Pepi, die op haar roep uit 
het donker opdook, verward en moe en met een bezem 
nonchanalant in haar hand, bevel om K. een kussen toe te 
gooien.  
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Toen K. wakker werd, dacht hij eerst dat hij nauwelijks 
geslapen had; de kamer was onveranderd, leeg en warm, 
alle muren donker, de ene gloeilamp boven de bierkranen 
en ook achter de ramen nacht. Maar toen hij zich uitrekte, 
het kussen op de grond viel en de plank en de vaten 
kraakten, kwam Pepi meteen en nu hoorde hij dat het al 
avond was en dat hij meer dan twaalf uur had geslapen. 
De waardin had in de loop van de dag een paar keer naar 
hem gevraagd, ook Gerstäcker, die ’s morgens, toen K. 
met de waardin gesproken had, hier in het donker bij het 
bier gewacht had, maar K. toen niet meer durfde te storen, 
was hier intussen een keer geweest om naar K. te kijken, 
en ten slotte was ook Frieda gekomen en die had een 
ogenblik bij K. gestaan, maar ze was eigenlijk niet voor K. 
gekomen, alleen omdat ze hier allerlei dingen moest voor-
bereiden, want ’s avonds zou ze weer aan haar oude 
dienst beginnen. ‘Ze mag je zeker niet meer?’ vroeg Pepi, 
terwijl ze koffie met koek bracht. Alleen vroeg ze het niet 
meer kwaadaardig, op haar oude manier, maar treurig, 
alsof ze intussen kennisgemaakt had met de slechtheid 
van de wereld, waartegen elke eigen slechtheid het aflegt 
en zinloos wordt; als tegen een lotgenoot sprak ze tegen K. 
en toen hij van de koffie nipte en ze dacht te zien dat hij 
die niet zoet genoeg vond, kwam ze gauw met de volle 
suikerpot. Maar haar treurigheid was geen beletsel ge-
weest om zich vandaag misschien nog meer op te doffen 
dan de laatste keer; strikjes en lintjes, die door haar haar 
gevlochten waren, had ze genoeg, over haar voorhoofd en 
aan haar slapen waren de haren zorgvuldig in de krul ge-
zet en om haar hals had ze een kettinkje dat in het diepe 
decolleté van haar blouse hing. Toen K. met het tevreden 
gevoel dat hij eindelijk een keer uitgeslapen had en goede 
koffie mocht drinken, stiekem naar een strikje greep en 
dat probeerde los te maken, zei Pepi vermoeid: ‘Laat me 
toch’ en ging naast hem op een vat zitten. En K. hoefde 
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niet eens naar haar narigheid te vragen, want ze begon 
zelf te vertellen met haar blik strak op K.’s koffiepot ge-
richt, alsof ze afleiding nodig had, zelfs terwijl ze vertelde, 
alsof ze zich er niet helemaal aan kon overgeven, zelfs als 
ze met haar narigheid bezig was, want dat ging haar 
krachten te boven. Eerst hoorde K. dat hij eigenlijk schul-
dig was aan Pepi’s ongeluk, maar dat ze niet boos op hem 
bleef. En ze knikte ijverig tijdens het vertellen, om K. niet 
de kans te geven er iets tegen in te brengen. Eerst had hij 
Frieda uit de gelagkamer gehaald en daardoor Pepi’s be-
vordering mogelijk gemaakt. Er was verder niets te beden-
ken wat Frieda had kunnen bewegen om haar baan op te 
geven, ze zat daar in de gelagkamer als een spin in een 
web en had overal draden die zij alleen kende; haar tegen 
haar wil weghalen was volkomen onmogelijk geweest, al-
leen liefde voor een minderwaardig iemand, dus iets wat 
niet bij haar positie paste, kon haar wegkrijgen. En Pepi? 
Had zij er dan ooit aan gedacht om die baan te veroveren? 
Zij was kamermeisje, had een onbelangrijk baantje met 
weinig vooruitzichten, dromen over een grote toekomst 
had ze, net als ieder meisje, dromen kun je niet voorko-
men, en ze had zich verzoend met wat ze had bereikt. En 
nu verdween Frieda plotseling uit de gelagkamer, het was 
zo plotseling gegaan dat de waard niet meteen een pas-
sende vervanging had, hij zocht en zijn oog viel op Pepi, 
die natuurlijk meteen naar voren was gestapt. In die tijd 
was ze zo verliefd op K. als ze nog nooit verliefd op ie-
mand was geweest, ze had maandenlang in haar piep-
kleine, donkere kamertje gezeten en hield er rekening mee 
dat ze daar jaren en in het slechtste geval haar hele leven 
ongezien moest doorbrengen en nu was K. opeens ver-
schenen, een held, een meisjesbevrijder, die voor haar de 
weg naar boven vrijmaakte. Hij wist overigens niks van 
haar en deed het niet om haar, maar dat deed niets af aan 
haar dankbaarheid, in de nacht voor haar benoeming – de 
benoeming was nog niet zeker, maar al heel waarschijnlijk 
– was ze uren met hem aan het praten en haar dank in zijn 
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oor te fluisteren. En zijn daad werd in haar ogen nog 
mooier doordat het juist Frieda was van wie hij de last op 
zich genomen had; het had iets onbegrijpelijk onzelfzuch-
tigs dat hij om Pepi naar voren te halen Frieda als minna-
res koos, Frieda, een onknap, ouwelijk, mager meisje met 
kort, warrig haar en bovendien een achterbaks meisje, dat 
altijd bepaalde geheimen heeft, wat waarschijnlijk ver-
band houdt met haar uiterlijk; als de ellende in haar ge-
zicht en lichaam zo duidelijk is, moet ze op zijn minst toch 
andere geheimen hebben, die niemand na kan gaan, bij-
voorbeeld haar zogenaamde verhouding met Klamm. En 
Pepi was toen zelfs gaan denken: is het mogelijk dat K. 
echt verliefd is op Frieda, houdt hij zichzelf niet voor de 
gek of houdt hij misschien alleen Frieda voor de gek en is 
het enige resultaat van alles toch alleen Pepi’s opkomst en 
zal K. dan de vergissing inzien of die niet meer willen ver-
bergen en niet meer Frieda, maar alleen nog Pepi zien, wat 
echt geen dwaze inbeelding van Pepi hoefde te zijn, want 
tegen Frieda kon ze het als meisje heel goed opnemen, wat 
niemand zal ontkennen, en het was toch vooral Frieda’s 
baan en de glans die Frieda daaraan had weten te geven, 
waardoor K. momenteel verblind was. En toen droomde 
Pepi dat K., als zij die baan had, haar zou komen smeken 
en dat ze nu de keus had tussen K. het jawoord geven en 
haar baan kwijtraken of hem afwijzen en verder promotie 
maken. En ze was van plan om van alles af te zien en hem 
de ware liefde te leren, die hij bij Frieda nooit kon leren 
kennen en die onafhankelijk is van alle eervolle banen in 
de wereld. Maar toen liep het anders. En waar lag dat 
aan? Vooral aan K. en daarna natuurlijk aan Frieda’s door-
traptheid. Vooral aan K., want wat wil hij, wat is hij voor 
een vreemde man? Wat wil hij bereiken, wat zijn het voor 
belangrijke dingen die hem bezighouden en die maken 
dat hij het meest nabije, het allerbeste en het allermooiste 
vergeet? Pepi is het slachtoffer en alles is dom en alles is 
verloren en wie de kracht had om de hele Herrenhof in 
brand te steken, maar dan ook totaal, dat er geen spoor 
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overbleef, te laten verbranden als een papier in de kachel, 
die zou nu Pepi’s uitverkorene zijn. Ja, Pepi kwam dus in 
de gelagkamer, vier dagen geleden, kort voor het middag-
eten. Het is geen makkelijk werk hier, je gaat er bijna on-
derdoor, maar wat je kunt bereiken is ook niet weinig. Pe-
pi had ook vroeger niet van de ene dag in de andere ge-
leefd en al had ze zelfs in haar stoutste dromen geen aan-
spraak op deze baan gemaakt, ze had haar ogen wel de 
kost gegeven, wist wat er bij deze baan kwam kijken en 
onvoorbereid had ze de baan niet overgenomen. Onvoor-
bereid kun je die niet eens overnemen, want dan raak je 
hem al na een paar uur kwijt. Zeker als je je hier als ka-
mermeisje wou gedragen. Als kamermeisje heb je op den 
duur het idee dat je verloren en vergeten bent, het is werk 
als in een mijn, tenminste in de gang van de secretarissen; 
dagenlang zie je daar behalve de weinige cliënten overdag 
die naar binnen en naar buiten glippen en niet op durven 
kijken, geen mens behalve de twee of drie andere kamer-
meisjes en die zijn net zo verbitterd. ’s Morgens mag je je 
kamer niet eens uit, dan willen de secretarissen onder el-
kaar zijn, het eten wordt gebracht door de knechts uit de 
keuken, daar hebben de kamermeisjes gewoonlijk niks 
mee te maken, en ook tijdens etenstijd mag je niet in de 
gang komen. Alleen terwijl de heren werken mogen de ka-
mermeisjes opruimen, natuurlijk niet in de bewoonde, 
maar alleen in de kamers die net leeg zijn en dat werk 
moet heel zachtjes gebeuren om het werk van de heren 
niet te storen. Maar hoe kun je zachtjes opruimen, als de 
heren dagen achtereen in hun kamer wonen en bovendien 
de knechts, die smerige bende, er ronddarren en de ka-
mer, als de kamermeisjes er eindelijk in kunnen, in zo’n 
toestand is dat een zondvloed hem nog niets eens schoon 
kan spoelen? Echt, het zijn hoge heren, maar je moet veel 
walging overwinnen om achter hun kont op te kunnen 
ruimen. De kamermeisjes hebben niet overdreven veel 
werk, maar het is wel pittig. En nooit een goed woordje, 
altijd alleen maar verwijten, vooral dat ergste en meestge-
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hoorde: dat er bij het opruimen stukken zoek zijn geraakt. 
In werkelijkheid raakt er niks zoek, elk papiertje lever je af 
bij de waard, maar er raken natuurlijk wel stukken zoek, 
alleen niet door de meisjes. En dan komen er commissies 
en de meisjes moeten hun kamer uit en de commissie 
doorwoelt de bedden; de meisjes hebben immers geen ei-
gendom, hun paar spullen zitten in een mandje, maar de 
commissie zoekt toch urenlang. Natuurlijk vinden ze niks, 
hoe zouden de stukken daar moeten komen? Wat interes-
seren de meisjes de stukken? Maar het resultaat is toch 
weer alleen, via de waard, scheldwoorden en dreigemen-
ten van de kant van de teleurgestelde commissie. En nooit 
rust – overdag niet en ’s nachts niet. Lawaai de halve 
nacht en lawaai vanaf de vroege morgen. Hoefde je daar 
maar niet te wonen, maar dat moet je, want tussendoor op 
bestelling dingetjes uit de keuken brengen is toch het 
werk van de kamermeisjes, vooral ’s nachts. Altijd plotse-
ling die vuistslag op de deur van de kamermeisjes, bestel-
ling aannemen, naar beneden lopen naar de keuken, de 
keukenjongens wakker schudden, blad met de bestelde 
dingen neerzetten voor de deur van de kamermeisjes, 
waar de knechts het ophalen – wat is het treurig allemaal. 
Maar dat is niet het ergste. Het ergste is juist als er geen 
bestelling komt, als er namelijk midden in de nacht, als ie-
dereen al zou moeten slapen en de meesten eindelijk echt 
slapen, soms het sluipen voor de deur van de kamermeis-
jes begint. Dan stappen de kamermeisjes uit bed – het zijn 
stapelbedden, er is daar overal heel weinig ruimte en de 
hele kamer van de meisjes is eigenlijk niks anders dan een 
flinke kast met drie planken – ze luisteren aan de deur, 
knielen en slaan hun armen om elkaar heen van angst. En 
voortdurend hoor je de sluiper voor de deur. Ze waren al-
lemaal al blij als hij eindelijk binnenkwam, maar er ge-
beurt niks, er komt niemand binnen. En daarbij moet je te-
gen jezelf zeggen dat hier niet per se een gevaar dreigt, 
misschien is het maar iemand die voor de deur op en neer 
loopt, zich afvraagt of hij een bestelling zal doen en daar 
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dan toch niet toe kan komen. Misschien is het dat maar, 
misschien was het ook iets heel anders. Eigenlijk ken je de 
heren niet eens, je hebt ze nauwelijks gezien. In elk geval 
zitten de meisjes hem binnen te knijpen en als het buiten 
eindelijk stil is, leunen ze tegen de muur en hebben de 
kracht niet om weer in bed te stappen. Dat leven staat 
Pepi weer te wachten, vanavond moet ze weer terug naar 
haar plaats in de meisjeskamer. En waarom? Om K. en 
Frieda. Weer terug naar dat leven, waar ze nauwelijks aan 
ontsnapt is, wat ze wel met K.’s hulp, maar toch ook met 
veel eigen inspanning ontvlucht is. Want in die dienst 
daar verwaarlozen de meisjes zichzelf, ook degenen die 
verder zorgzaam zijn. Voor wie moeten ze zich mooi ma-
ken? Niemand ziet ze, hooguit het personeel in de keuken; 
een meisje dat daar genoeg aan heeft, mag zich mooi ma-
ken. Maar verder de hele tijd in haar kamertje of in de ka-
mers van de heren, waar het lichtzinnig en verspillend is 
om zelfs maar in schone kleren naar binnen te gaan. En al-
tijd in kunstlicht en in bedompte lucht – er wordt altijd ge-
stookt – en eigenlijk altijd moe. Die ene vrije middag in de 
week kun je maar het beste gebruiken om in een of ander 
afgeschoten hoekje in de keuken rustig en zonder angst te 
slapen. Waarom zou je je dus mooi maken? Je kleedt je 
nauwelijks aan. En nu werd Pepi plotseling overgeplaatst 
naar de gelagkamer waar, als je je tenminste wilt handha-
ven, juist het tegendeel nodig is, waar je altijd gezien 
wordt door de mensen, waaronder heel verwende en op-
lettende heren en waar je er dus altijd zo mooi en prettig 
mogelijk uit moet zien. Nou, dat was een hele verande-
ring. En Pepi mag van zichzelf zeggen dat ze niks heeft 
nagelaten. Dat ze de capaciteiten had die nodig waren 
voor deze baan, dat wist ze, daar was ze heel zeker van, 
daar is ze nog steeds van overtuigd en niemand kan haar 
daarvan afbrengen, ook nu op de dag van haar nederlaag 
niet. Het was alleen moeilijk om zich de allereerste tijd te 
bewijzen, omdat ze toch een arm kamermeisje was zonder 
kleren en sieraden en omdat de heren geen geduld hebben 
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om te wachten hoe je je ontwikkelt, maar meteen een 
meisje voor de gelagkamer willen hebben, zoals het hoort, 
anders keren ze zich van je af. Je zou denken dat hun eisen 
helemaal niet zo hoog waren, omdat Frieda er immers aan 
kon voldoen. Maar dat klopt niet. Pepi heeft er vaak over 
nagedacht, ze is ook vaak bij Frieda geweest en heeft een 
tijdlang zelfs bij haar geslapen. Je krijgt Frieda niet zo 
makkelijk door en wie niet erg oplet – en welke heren let-
ten er erg op? – wordt door haar meteen misleid. Nie-
mand weet beter dan Frieda zelf hoe zielig ze eruitziet; als 
je bijvoorbeeld voor het eerst ziet hoe ze haar haar los-
maakt, dan krimpt je hart ineen van medelijden, zo’n 
meisje mag, als het goed is, niet eens kamermeisje zijn; dat 
weet ze ook en ze heeft daar nachten om liggen huilen, ze 
ging tegen Pepi aan liggen en legde Pepi’s haar om haar 
eigen hoofd. Maar als ze dienst heeft, is alle twijfel ver-
dwenen, dan vindt ze zichzelf de allermooiste en iedereen 
weet ze precies die indruk te geven. Ze kent de mensen en 
dat is eigenlijk wat ze kan. En ze liegt gauw en bedriegt, 
zodat de mensen geen tijd hebben om haar beter te bekij-
ken. Natuurlijk is dat op den duur niet genoeg, de mensen 
hebben toch ogen in hun hoofd en die krijgen uiteindelijk 
gelijk. Maar op het moment dat ze zo’n gevaar aan ziet ko-
men, heeft ze al een ander middel klaar, de afgelopen tijd 
bijvoorbeeld haar verhouding met Klamm. Haar verhou-
ding met Klamm! Geloof je het niet, ga het dan maar na, 
ga maar naar Klamm om het te vragen. O, wat slim. En als 
je met zo’n vraag niet naar Klamm durft en misschien met 
oneindig belangrijkere vragen niet toegelaten wordt en 
Klamm zelfs volkomen onbereikbaar is – alleen voor jou 
en jouw soort mensen, want Frieda huppelt bijvoorbeeld 
bij hem naar binnen wanneer ze wil – als dat zo is, dan 
kun je de zaak toch nog controleren, je hoeft alleen maar te 
wachten. Klamm zal zo’n vals gerucht niet lang kunnen 
dulden, hij wil toch erg graag weten wat ze in de gelagka-
mer en de gastenkamers over hem vertellen, dat is voor 
hem allemaal heel belangrijk en is het verkeerd, dan zal hij 
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het meteen corrigeren. Maar hij corrigeert het niet, nou, 
dan is er niks te corrigeren en is het de zuivere waarheid. 
Wat je ziet is alleen dat Frieda het bier naar Klamms ka-
mer brengt en er met de betaling weer uit komt, maar wat 
je niet ziet, vertelt Frieda en dat moet je maar geloven. En 
ze vertelt het niet eens, ze gaat zulke geheimen toch niet 
rondvertellen, nee, om haar heen worden de geheimen 
vanzelf rondverteld en nou ze eenmaal rondverteld zijn, is 
ze ook niet bang meer om er zelf over te beginnen, maar 
bescheiden, zonder iets te beweren, en ze beroept zich al-
leen maar op wat toch al bekend is. Niet op alles, bijvoor-
beeld dat Klamm sinds zij in de gelagkamer is minder bier 
drinkt dan vroeger, niet veel minder, maar toch duidelijk 
minder, daar heeft ze het niet over, dat kan ook verschil-
lende redenen hebben, er is nou eenmaal een tijd gekomen 
dat het bier Klamm minder smaakt of door Frieda vergeet 
hij bier te drinken. In elk geval: hoe verbazingwekkend 
het ook is, Frieda is Klamms minnares. Maar waarom zou-
den de anderen niet bewonderen wat voor Klamm goed 
genoeg is en zo is Frieda, voor je het in de gaten hebt, een 
grote schoonheid, een meisje dat geknipt is voor de gelag-
kamer, zelfs bijna te mooi, te machtig en bijna te goed 
voor de gelagkamer. En de mensen vinden het inderdaad 
vreemd dat ze nog steeds in de gelagkamer is; dienster 
zijn is niet niks; vandaaruit lijkt de verhouding met 
Klamm heel geloofwaardig, maar als de dienster eenmaal 
Klamms minnares is, waarom laat hij haar dan in de ge-
lagkamer en zo lang? Waarom bezorgt hij haar niet iets 
hogers? Je kunt de mensen duizend keer zeggen dat het 
niet tegenstrijdig is, dat Klamm bepaalde redenen heeft 
om dat te doen, of dat Frieda ooit, misschien al heel bin-
nenkort, opeens bevorderd zal worden, dat haalt allemaal 
weinig uit, de mensen hebben bepaalde ideeën en laten 
zich daar op den duur met geen mogelijkheid van afbren-
gen. Niemand betwijfelde immers meer dat Frieda 
Klamms minnares was, zelfs degenen die het blijkbaar be-
ter wisten waren al te moe om te twijfelen, wees in ’s he-
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melsnaam maar Klamms minnares, dachten ze, maar als je 
het al bent, dan willen we het ook zien aan je promotie. 
Maar ze zagen niks en Frieda bleef maar in de gelagkamer 
en was stiekem nog heel blij dat het zo bleef. Maar bij de 
mensen verloor ze aanzien, dat kon voor haar natuurlijk 
niet verborgen blijven, want ze heeft de dingen meestal 
heel gauw door. Een meisje dat echt mooi en aardig is, 
hoeft als ze in de gelagkamer eenmaal ingewerkt is, niks 
bijzonders te doen; zolang ze mooi is, zal ze, als ze niet bij-
zonder veel pech heeft, in de gelagkamer blijven werken. 
Maar een meisje als Frieda moet voortdurend vrezen voor 
haar baan; natuurlijk is ze verstandig genoeg om dat niet 
te laten merken, ze klaagt eerder en doet of ze de pest 
heeft aan haar baan. Maar stiekem is ze voortdurend bezig 
de stemming te peilen. En zo zag ze hoe de mensen onver-
schillig werden, van Frieda’s optreden keek niemand 
meer op, ze interesseerde de knechts niet eens meer, die 
hielden het verstandig genoeg bij Olga en dat soort meis-
jes, ook aan het gedrag van de waard merkte ze dat ze 
steeds minder onmisbaar was, telkens nieuwe verhalen 
over Klamm konden de mensen ook niet bedenken, alles 
heeft zijn grenzen – en daarom besloot die goede Frieda 
aan iets nieuws te beginnen. Wie had dat meteen door-
zien? Pepi voelde het, maar doorzag het jammer genoeg 
niet. Frieda besloot een schandaal te ontketenen; zij, de 
minnares van Klamm, besloot door de knieën te gaan voor 
een willekeurige man, liefst voor iemand zonder enig aan-
zien. Dat zou voor sensatie zorgen, daar zouden de men-
sen nog lang over praten en eindelijk, eindelijk zouden ze 
beseffen wat het betekende om Klamms minnares te zijn 
en wat het betekende om die eer in de roes van een nieu-
we liefde te grabbel te gooien. Het was alleen moeilijk om 
de man te vinden waarmee ze dat spelletje kon spelen. 
Een kennis van Frieda kon het niet zijn, niet eens een van 
de knechts, die had haar waarschijnlijk met grote ogen 
aangekeken en was doorgelopen, die was waarschijnlijk 
niet serieus genoeg gebleven en had geen woorden gehad 
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om te vertellen dat Frieda door hem overvallen was, zich 
niet had kunnen verweren en op een onbewaakt ogenblik 
voor hem gevallen was. En al moest het ook een onbedui-
dend persoontje zijn, het moest wel iemand zijn van wie 
de mensen konden geloven dat hij ondanks zijn botte ma-
nier van doen naar niemand anders dan Frieda verlangde 
en niets liever wilde dan – goeie hemel! – met Frieda trou-
wen. Maar al moest het een ordinaire man zijn, liefst nog 
minder dan een knecht, veel minder dan een knecht, het 
moest wel iemand zijn om wie niet ieder meisje uitgela-
chen werd, aan wie misschien ook een ander verstandig 
meisje iets aantrekkelijks zou kunnen ontdekken. Maar 
waar vind je zo’n man? Een ander meisje had hem waar-
schijnlijk haar hele leven tevergeefs gezocht, maar Frieda’s 
geluk brengt de landmeter in de gelagkamer, misschien 
net op de avond dat het plan voor het eerst bij haar op-
komt. De landmeter! Ja, waar denkt K. dan aan? Wat voor 
bijzondere dingen heeft hij in zijn hoofd? Wil hij iets bij-
zonders bereiken? Een goede baan, een onderscheiding? 
Wil hij zoiets? Nou, dan had hij het van het begin af aan 
anders moeten aanpakken. Het is echt niks, zijn toestand 
is te treurig voor woorden. Hij is landmeter, dat is mis-
schien wel wat, hij heeft dus iets geleerd, maar als je daar 
niks mee weet te beginnen, is het ook weer niks. En daar-
bij stelt hij eisen; zonder de minste steun stelt hij eisen, 
niet direct, maar je merkt dat hij bepaalde eisen stelt en 
dat is toch provocerend. Of hij wel weet dat zelfs een ka-
mermeisje zich verlaagt door langer met hem te praten. En 
met al die bijzondere eisen trapt hij al meteen de eerste 
avond in de grootste val. Schaamt hij zich dan niet? Wat 
vindt hij zo leuk aan Frieda? Nu zou hij dat toch kunnen 
bekennen. Vond hij haar echt leuk, dat magere, gelige 
ding? Welnee, hij heeft haar niet eens bekeken, ze zei al-
leen maar dat ze Klamms minnares was, voor hem was 
dat nog groot nieuws en toen was hij verloren. Maar zij 
moest nu weg, voor haar was er nu natuurlijk geen plaats 
meer bij de Herrenhof. Pepi zag haar nog op de ochtend 
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voor ze wegging, het personeel was aan komen lopen en 
iedereen was nieuwsgierig. En zo groot was haar macht 
nog dat iedereen medelijden had, iedereen, ook haar vij-
anden, zo goed had ze dat aan het begin al getaxeerd; zich 
vergooien aan zo’n man vond iedereen onbegrijpelijk en 
een ramp en de kleine keukenmeisjes, die natuurlijk iede-
re dienster in de gelagkamer bewonderen, waren on-
troostbaar. Zelfs Pepi was geraakt, zelfs zij kon er niet he-
lemaal tegen, al richtte ze haar aandacht eigenlijk op iets 
anders. Het viel haar op dat Frieda nauwelijks treurig 
was. Het was toch eigenlijk een vreselijk ongeluk dat haar 
getroffen had, ze deed ook of ze heel ongelukkig was, 
maar niet genoeg en Pepi trapte er niet in. Hoe bleef ze 
dan overeind? Door het geluk van de nieuwe liefde? Nou, 
dat was het niet. Maar wat dan? Wat gaf haar de kracht 
om zelfs tegen Pepi, die toen al gezien werd als haar op-
volgster, net zo koel en vriendelijk te zijn als anders? Pepi 
had toen niet genoeg tijd om daarover na te denken, ze 
had het te druk met voorbereidingen voor de nieuwe 
baan. Ze moest waarschijnlijk over een paar uur beginnen 
en had nog geen mooi kapsel, geen elegante jurk, geen 
mooi ondergoed en geen bruikbare schoenen. Dat moest 
allemaal in een paar uur geregeld worden, en kon dat niet, 
dan was het beter om helemaal niet aan de baan te begin-
nen, want dan was je hem het eerste halfuur beslist al 
kwijt. Nou, dat lukte gedeeltelijk. Voor kapwerk had ze 
veel aanleg; de waardin had haar zelfs een keer laten ko-
men om haar haar te doen; ze heeft een vlotte hand van 
knippen en haar volle haar valt natuurlijk ook altijd goed. 
Er was ook hulp voor de jurk. Haar twee collega’s bleven 
haar trouw, het was ook voor hen een zekere eer, als juist 
uit hun groep een meisje naar de gelagkamer ging en dan 
hadden ze van Pepi later, als die aan de macht gekomen 
was, veel voordeel kunnen hebben. Een van de meisjes 
had al lang dure stof liggen, dat was haar schat; vaak had 
ze die door de anderen laten bewonderen, ze droomde er 
waarschijnlijk van daar een keer geweldig gebruik van te 
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maken en – dat was heel aardig van haar – nu Pepi de stof 
nodig had, offerde ze die op. En allebei hielpen ze met 
naaien; als ze voor zichzelf hadden genaaid, hadden ze 
niet ijveriger kunnen zijn. Het was zelfs heel vrolijk en ge-
lukkigmakend werk. Ze zaten ieder op hun bed, boven el-
kaar, te naaien en te zingen en gaven elkaar naar boven en 
beneden de kant-en-klare delen en benodigdheden aan. 
Als Pepi daaraan denkt, is ze des te bedroefder dat alles 
voor niks is geweest en dat ze met lege handen weer bij 
haar vriendinnen komt. Wat een ongeluk en wat lichtzin-
nig veroorzaakt, vooral door K.. Wat was iedereen toen 
blij met de jurk! Die leek de garantie voor succes en toen 
er naderhand nog plaats was voor een lint, verdween de 
laatste twijfel. En is de jurk niet echt mooi? Hij is nu al ge-
kreukt en een beetje vlekkerig, Pepi had nou eenmaal geen 
andere jurk, ze moest deze dag en nacht dragen, maar je 
ziet nog steeds hoe mooi hij is, zelfs dat vervloekte meisje 
van Barnabas had het niet beter gekund. En dat je hem bo-
ven en onder strakker en losser kunt maken, dat het dus 
wel een jurk is, maar zo veranderlijk, dat is een bijzonder 
voordeel en dat was eigenlijk haar idee. Het is natuurlijk 
ook niet moeilijk om voor haar te naaien, daar schept Pepi 
niet over op, jonge, gezonde meisjes past immers alles. 
Veel moeilijker was het om aan ondergoed en laarsjes te 
komen en daar begint eigenlijk de mislukking. Ook daar 
hielpen de vriendinnen zo goed ze konden, maar veel 
konden ze niet. Het was toch alleen maar grof ondergoed 
dat ze bij elkaar kreeg en samenflanste en in plaats van 
laarsjes met hakken moest het bij huisschoenen blijven, die 
je liever verstopt dan dat je ze laat zien. Ze troostten Pepi: 
Frieda was toch ook niet erg mooi gekleed en soms liep ze 
zo slordig rond, dat de gasten liever door de kelderjon-
gens bediend werden dan door haar. Dat was ook zo, 
maar Frieda kon dat doen, ze stond in de gunst; als een 
dame zich een keer besmeurd en slordig aangekleed ver-
toont, is dat des te verleidelijker, maar bij een nieuweling 
als Pepi? En bovendien wist Frieda zich echt niet goed te 
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kleden, ze had totaal geen smaak; als iemand een gelige 
huid heeft, komt ze daar natuurlijk niet vanaf, maar dan 
moet ze niet zoals Frieda ook nog eens een crèmekleurige 
blouse met diep decolleté aantrekken, zodat je tranen in je 
ogen krijgt van al dat geel. En zelfs als dat niet zo geweest 
was, was ze te gierig om zich goed te kleden, alles wat ze 
verdiende potte ze op en niemand wist waarvoor. Ze had 
in de dienst geen geld nodig, ze kon volstaan met listen en 
leugens; dat voorbeeld wou Pepi niet volgen en daarom 
was het terecht dat ze zich zo mooi maakte, om zichzelf 
goed te presenteren, zeker in het begin. Had ze dat met 
meer middelen kunnen doen, dan had ze ondanks alle 
slimheid van Frieda en ondanks alle dwaasheid van K. de 
strijd gewonnen. Het begon ook heel goed. De paar 
kneepjes en weetjes die nodig waren had ze van te voren 
al door. Nauwelijks was ze in de gelagkamer of ze was er 
al gewend. Niemand miste Frieda bij het werk. Pas de 
tweede dag informeerden veel gasten waar Frieda eigen-
lijk was. Er werd geen fout gemaakt, de waard was tevre-
den, de eerste dag bleef hij uit angst de hele tijd in de ge-
lagkamer, later kwam hij nog maar af en toe en ten slotte 
liet hij, omdat de kassa klopte – de inkomsten waren ge-
middeld zelfs iets hoger dan in Frieda’s tijd – alles aan 
Pepi over. Ze voerde vernieuwingen in. Frieda had, niet 
uit ijver, maar uit gierigheid, uit heerszucht, uit angst om 
iemand iets van zijn rechten af te nemen, ook toezicht ge-
houden op de knechts, voor een deel tenminste, vooral 
wanneer er iemand keek, maar Pepi liet dat werk hele-
maal over aan de kelderjongens, die dat ook veel beter 
konden. Daardoor had ze meer tijd voor de herenkamers, 
de gasten werden vlot bediend en toch kon ze met ieder-
een nog een paar woorden wisselen, niet zoals Frieda, die 
helemaal op Klamm gericht was en elk woord en elke toe-
nadering van een ander als kwetsend voor Klamm be-
schouwde. Dat was natuurlijk ook slim, want als ze een 
keer toenadering toestond, was dat een ongehoorde gunst. 
Maar Pepi haat zulke fratsen, en bovendien heb je daar in 
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het begin niks aan. Pepi was tegen iedereen vriendelijk en 
iedereen was vriendelijk terug. Iedereen was zichtbaar blij 
met de verandering; als de heren, doodmoe van het werk, 
eindelijk even kunnen gaan zitten om een biertje te drin-
ken, kun je met een woord, met een blik, met een schou-
derophalen een ander mens van ze maken. Zo ijverig gin-
gen alle handen door Pepi’s haar, dat ze haar kapsel wel 
tien keer per dag in orde moest brengen, niemand kan de 
verleiding van die lokjes en strikjes weerstaan, zelfs niet 
de anders zo verstrooide K.. Zo vervlogen opwindende en 
drukke maar succesvolle dagen. Waren ze maar niet zo 
snel vervlogen, waren het er maar wat meer geweest! Vier 
dagen zijn te weinig, als je je ook tot het uiterste inspant, 
misschien was een vijfde dag al genoeg geweest, maar vier 
dagen was te weinig. Pepi had in vier dagen al weldoe-
ners en vrienden gekregen, en als ze af had mogen gaan 
op alle blikken, dan zwom ze, wanneer ze aan kwam lo-
pen met de kruiken bier, in een zee van vriendschap; een 
klerk die Bratmeier heette is stapelverliefd op haar, heeft 
haar dit kettinkje met hangertje gegeven met in het han-
gertje zijn foto, wat trouwens nogal vrijpostig was – dat 
was er gebeurd en nog wel meer, maar het waren toch 
maar vier dagen; als Pepi daar haar best voor doet, kan 
Frieda in vier dagen vergeten zijn, en ze was immers ver-
geten, misschien nog eerder, als ze met haar grote schan-
daal niet had gezorgd dat de mensen over haar bleven 
praten, daardoor was ze voor de mensen nieuw geworden 
en alleen uit nieuwsgierigheid hadden ze haar graag te-
ruggezien; wat slaapverwekkend voor ze geworden was, 
werd dankzij de anders volkomen onverschillige K. weer 
interessant, Pepi hadden ze natuurlijk niet willen ruilen, 
zolang ze er stond en duidelijk aanwezig was, maar het 
zijn meestal oudere heren met vastgeroeste gewoonten en 
voor ze gewend zijn aan een nieuwe dienster duurt het 
een tijd, wel een paar dagen, al is het nog zo’n goede ruil, 
tegen de wil van de heren duurt het een paar dagen, mis-
schien maar vijf dagen, maar vier is niet genoeg, Pepi za-



 313 

gen ze ondanks alles toch maar als voorlopig. En toen het 
misschien wel grootste ongeluk: die vier dagen kwam 
Klamm niet beneden in de gastenkamer, al was hij de eer-
ste twee dagen in het dorp. Was hij gekomen, dan was dat 
Pepi’s beslissende test geweest, een test overigens waar ze 
helemaal niet bang voor was en waar ze zich eerder op 
verheugde. Zij zou – over zulke dingen praat je natuurlijk 
liever niet – Klamms minnares niet geworden zijn en zou 
ook niet gelogen hebben om hogerop te komen, maar ze 
had minstens zo aardig als Frieda het glas bier op tafel 
weten te zetten, gegroet zonder Frieda’s opdringerigheid 
en op een prettige manier haar diensten aangeboden en 
als Klamm in de ogen van een meisje al iets zoekt, was hij 
door Pepi’s ogen volkomen bevredigd. Maar waarom 
kwam hij niet? Door toeval? Dat dacht Pepi toen ook. Die 
twee dagen verwachtte ze hem elk ogenblik en ze wachtte 
ook ’s nachts. Nu komt Klamm, dacht ze de hele tijd en 
liep op en neer, alleen door de rusteloze verwachting en 
het verlangen om hem bij zijn binnenkomst meteen als 
eerste te zien. Die voortdurende teleurstelling was heel 
vermoeiend en misschien presteerde ze daardoor niet zo-
veel als ze gekund had. Als ze even tijd had, sloop ze naar 
boven, naar de gang die voor het personeel streng verbo-
den terrein is en daar dook ze in een nis om te wachten. 
Kwam Klamm nu maar, dacht ze, kon ik de man maar uit 
zijn kamer halen en in mijn armen naar de gastenkamer 
dragen. Onder die last zou ik niet bezwijken, al was hij 
nog zo zwaar. Maar hij kwam niet. In die gangen boven is 
het zo stil, dat kun je je niet voorstellen, als je er niet ge-
weest bent. Het is zo stil, dat je het daar niet lang uit-
houdt, de stilte jaagt je weg. Maar telkens weer, tien keer 
weggejaagd en tien keer opnieuw ging Pepi naar boven. 
Maar het was zinloos. Als Klamm wou komen, zou hij ko-
men, maar als hij niet wou komen, zou Pepi hem niet lok-
ken, al stikte ze in de nis zowat van de hartkloppingen. 
Het was zinloos, maar als hij niet kwam, was bijna alles 
zinloos. En hij kwam niet. Nu weet Pepi waarom Klamm 
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niet kwam. Frieda zou veel plezier hebben gehad, als ze 
boven in de gang Pepi in de nis met beide handen op haar 
hart had kunnen zien. Klamm kwam niet naar beneden, 
omdat Frieda dat niet toestond. Niet met smeekbeden 
kreeg ze dat voor elkaar, want haar smeekbeden dringen 
niet tot Klamm door. Maar ze heeft, die spin, contacten 
waar niemand wat van weet. Als Pepi een gast iets zegt, 
doet ze dat openlijk en ook de tafel ernaast kan het horen; 
Frieda heeft niks te zeggen, die zet het bier op tafel en gaat 
weer weg; alleen haar zijden onderjurk, het enige waar ze 
geld aan uitgeeft, ruist. Maar als ze een keer iets zegt, dan 
niet openlijk, dan fluistert ze het tegen de gast en bukt, dat 
ze aan het tafeltje ernaast hun oren spitsen. Wat ze zegt, 
heeft waarschijnlijk niks om het lijf, maar toch niet altijd, 
contacten heeft ze, ondersteunt het ene met het andere en 
al mislukken de meeste – wie zou zich continu voor Frieda 
interesseren? – hier en daar blijft er toch een in stand. Die 
contacten begon ze nu te gebruiken, K. gaf haar de kans, 
in plaats van bij haar te zitten en op haar te passen, is hij 
nauwelijks thuis, zwerft rond, heeft hier en daar bespre-
kingen, voor alles heeft hij aandacht, behalve voor Frieda 
en om haar ten slotte nog meer vrijheid te geven verhuist 
hij van de Brückenhof naar de lege school. Dat is allemaal 
een mooi begin van de wittebroodsweken. Nou, Pepi is 
beslist de laatste die K. zal verwijten dat hij het niet bij 
Frieda uithield; het is bij haar niet uit te houden. Maar 
waarom heeft hij haar dan niet helemaal laten zitten, 
waarom kwam hij telkens weer bij haar terug, waarom gaf 
hij met zijn zwerftochten de indruk dat hij voor haar 
vocht? Het zag eruit alsof hij er pas door het contact met 
Frieda achter kwam hoe weinig hij betekende, hij wou 
Frieda waardig zijn, op de een of andere manier hogerop 
komen, en daarom zag hij voorlopig af van het samenzijn 
om na de ontberingen alles later ongestoord in te mogen 
halen. Intussen verliest Frieda geen tijd, ze zit in de school 
waar ze K. waarschijnlijk heen heeft geloodst en houdt én 
de Herrenhof én K. in de gaten. Ze heeft uitstekende bodes 
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bij de hand, K.’s assistenten, die hij – je snapt het niet, zelfs 
als je K. kent, snap je het niet – helemaal aan haar overlaat. 
Ze stuurt die naar haar oude vrienden, laat merken dat ze 
er nog is, klaagt dat ze door een man als K. gevangen 
wordt gehouden, zet mensen op tegen Pepi, kondigt aan 
dat ze binnenkort zal komen, smeekt om hulp, bezweert 
haar Klamm niks te verraden, doet alsof Klamm ontzien 
moet worden en dus in geen geval naar beneden naar de 
gelagkamer mag. Terwijl ze tegenover de een doet of ze 
Klamm ontziet, gebruikt ze dat tegenover de waard als 
haar succes en wijst erop dat Klamm niet meer komt; hoe 
zou hij kunnen komen, als er beneden een dienster als Pe-
pi is? De waard heeft weliswaar geen schuld, die Pepi was 
altijd nog de beste vervanging die er te vinden was, alleen 
is die niet goed genoeg, zelfs niet voor een paar dagen. 
Van die hele activiteit van Frieda weet K. niks; als hij niet 
rondzwerft, ligt hij argeloos aan haar voeten, terwijl zij de 
uren telt die haar nog van de gelagkamer scheiden. Maar 
de assistenten spelen niet alleen voor bode, ze dienen ook 
om K. jaloers te maken en hem te vriend te houden. Sinds 
haar jeugd kent Frieda de assistenten, geheimen hebben ze 
vast niet meer voor elkaar, maar ter ere van K. beginnen 
ze naar elkaar te verlangen en voor K. ontstaat het gevaar 
dat het een grote liefde wordt. En K. doet alles voor Frie-
da, ook het meest tegenstrijdige; hij laat zich door de assis-
tenten jaloers maken, maar duldt wel dat ze alle drie bij el-
kaar blijven, terwijl hij alleen op zwerftocht gaat. Het is 
bijna of hij Frieda’s derde assistent is. Dan besluit Frieda 
op grond van haar observaties eindelijk haar slag te slaan, 
ze besluit terug te keren. En het is echt de hoogste tijd, het 
is bewonderenswaardig hoe Frieda, de slimmerd, dat ziet 
en er gebruik van maakt, in observeren en besluiten is 
Frieda onnavolgbaar; als Pepi zo was, wat was haar leven 
dan anders verlopen! Was Frieda nog een of twee dagen 
in de school gebleven, dan is Pepi niet meer weg te krij-
gen, ze is definitief dienster in de gelagkamer, door ieder-
een geliefd en gesteund, ze heeft genoeg geld verdiend om 
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haar armzalige kleding schitterend te completeren, nog 
een of twee dagen en Klamm is door geen slinkse streken 
meer uit de gastenkamer weg te houden, hij komt, drinkt, 
voelt zich behaaglijk en is, als hij al merkt dat Frieda afwe-
zig is, met de verandering heel tevreden, nog een of twee 
dagen en Frieda met haar schandaal, met haar contacten, 
met de assistenten, met alles, is volkomen vergeten, nooit 
vertoont ze zich meer. Dan kon ze zich misschien des te 
sterker aan K. vasthouden en hem, vooropgesteld dat ze 
dat kan, werkelijk leren liefhebben? Nee, ook dat niet. 
Want meer dan een dag heeft ook K. niet nodig om een 
hekel aan haar te krijgen, om te zien hoe schandelijk ze 
hem voor de gek houdt, met alles, met haar zogenaamde 
schoonheid, haar zogenaamde trouw en vooral met de zo-
genaamde liefde van Klamm, één dag nog, meer niet, 
heeft hij nodig om haar met heel die smerige assistenten-
bende het huis uit te jagen, je zou denken dat K. niet eens 
meer nodig heeft. En tussen die twee gevaren, waar het 
graf zich boven haar al letterlijk begint te sluiten, K. houdt 
in zijn onnozelheid nog een laatste, smalle weg voor haar 
vrij, gaat ze ervandoor. Plotseling – dat verwachtte bijna 
niemand meer, het gaat tegen de natuur in – plotseling is 
zij het die K., die nog steeds van haar houdt, haar steeds 
achtervolgt, opjaagt en onder de extra druk van de vrien-
den en de assistenten door de waard als redster wordt ge-
zien, door haar schandaal veel aantrekkelijker dan vroe-
ger, zoals gebleken is begeerd door laag tot hoog, heel 
even maar een prooi voor de laagste, die ze al gauw weg-
duwt zoals het hoort en voor hem en iedereen weer even 
onbereikbaar als vroeger, alleen twijfelden de mensen 
vroeger al terecht aan dat alles, maar zijn nu weer over-
tuigd. Zo komt ze terug, de waard aarzelt, met een blik 
opzij naar Pepi – moet hij haar opofferen, terwijl ze het zo 
goed gedaan heeft? – maar al gauw is hij om, er pleit te 
veel voor Frieda en die zal vooral Klamm weer in de gas-
tenkamer krijgen. We stoppen voor het avondeten. Pepi 
wacht niet tot Frieda komt en van het overnemen van de 
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baan een triomf maakt. De kas heeft ze al aan de waardin 
gegeven, ze kan gaan. Het onderste bed in de meisjeska-
mer staat voor haar klaar, ze komt, begroet door haar hui-
lende vriendinnen, ze zal de jurk van haar lijf en de linten 
uit haar haar trekken en alles in een hoek stoppen waar 
het goed verborgen is en niet nodeloos herinnert aan tij-
den die vergeten moeten blijven. Dan zal ze de grote em-
mer en de bezem pakken, op haar tanden bijten en aan het 
werk gaan. Maar ze moest nog even alles vertellen aan K., 
dat hij een keer duidelijk ziet wat ook zonder hulp nog 
niet gebeurd zou zijn, hoe lelijk hij Pepi behandeld heeft 
en hoe ongelukkig hij haar gemaakt heeft. Natuurlijk is er 
van hem ook alleen maar misbruik gemaakt.  
 Pepi was klaar. Ze herademde, veegde een paar tranen 
uit haar ogen en van haar wangen en keek K. daarna met 
een knik aan, alsof ze wilde zeggen dat het eigenlijk niet 
om haar ongeluk ging, zij zou het dragen en had geen 
hulp of troost van anderen nodig en al helemaal niet van 
K.. Ondanks haar jonge leeftijd kende ze het leven en haar 
ongeluk was daar alleen maar een bevestiging van, maar 
het ging om K., ze had hem een beeld willen voorhouden 
en zelfs na het vervliegen van al haar hoop vond ze dat 
nog nodig.  
 ‘Wat heb je een bizarre fantasie, Pepi,’ zei K.. ‘Het is he-
lemaal niet waar dat je al die dingen nu pas ontdekt hebt, 
het zijn alleen maar dromen uit jullie krappe, donkere 
meisjeskamertje beneden, die daar thuishoren, maar hier 
in de vrije gelagkamer een vreemde indruk maken. Met 
zulke gedachten heb je je hier niet kunnen handhaven, dat 
spreekt vanzelf. Je jurk en je kapsel, waar je zo’n ophef 
over maakt, zijn maar uitwassen van die duisternis en die 
bedden in jullie kamer; daar zijn ze vast heel mooi, maar 
hier lacht iedereen er stiekem of openlijk om. En wat ver-
tel je verder? Ik ben dus misbruikt en bedrogen? Nee, bes-
te Pepi, ik ben net zo min misbruikt en bedrogen als jij. 
Het klopt: Frieda heeft me nu verlaten of ze is, zoals jij het 
noemt, ervandoor gegaan met een assistent; een glimp van 
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de waarheid zie je en het is ook echt heel onwaarschijnlijk 
dat ze mijn vrouw nog zal worden, maar het is absoluut 
niet waar dat ik een hekel aan haar gekregen heb of haar 
de volgende dag al verjaagd heb of dat zij mij bedrogen 
heeft, zoals een vrouw een man anders misschien be-
driegt. Jullie kamermeisjes zijn gewend om door het sleu-
telgat te spioneren en daaraan hebben jullie een manier 
van denken overgehouden om uit een kleinigheid die jul-
lie echt zien totaal verkeerde conclusies te trekken over 
het geheel. Het gevolg is bijvoorbeeld dat ik in dit geval 
veel minder weet dan jij. Ik kan in de verste verte niet zo 
precies als jij uitleggen waarom Frieda bij me weggegaan 
is. De meest waarschijnlijke uitleg is de door jou aange-
stipte, maar niet uitgewerkte dat ik haar verwaarloosd 
heb. Dat is jammer genoeg waar, ik heb haar verwaar-
loosd, maar dat had speciale redenen, die ik nu niet hoef 
te vertellen; ik zou gelukkig zijn, als ze terugkwam, maar 
haar meteen weer gaan verwaarlozen. Zo is het. Toen ze 
bij me was, maakte ik telkens de zwerftochten die jij zo be-
lachelijk vindt en nu ze weg is, heb ik bijna niks te doen, ik 
ben moe en verlang ernaar om steeds minder te doen. Heb 
je geen goede raad voor me, Pepi?’ ‘Jawel,’ zei Pepi, die 
opeens levendig werd en K. bij zijn schouders pakte, ‘we 
zijn allebei bedrogen, laten we bij elkaar blijven, kom mee 
naar de meisjes beneden.’ ‘Zolang je klaagt over bedrogen 
worden,’ zei K., ‘kan ik het niet met je eens worden. Jij 
wilt de hele tijd bedrogen worden, omdat je dat vleiend 
vindt en omdat het je ontroert. Maar de waarheid is dat je 
niet geschikt bent voor die baan. Wat moet die ongeschikt-
heid duidelijk zijn, als ik het zelfs zie, terwijl ik volgens 
jou geen flauw benul heb. Je bent een beste meid, Pepi, 
maar dat is niet zo makkelijk te zien; ik vond je bijvoor-
beeld eerst wreed en hoogmoedig, maar dat ben je niet, 
het is alleen die baan waardoor je in de war raakt, doordat 
je er niet geschikt voor bent. Ik wil niet zeggen dat de 
baan voor jou te hoog gegrepen is, zo bijzonder is hij im-
mers niet, misschien is hij, als je goed kijkt, iets eervoller 
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dan je oude baan, maar over het geheel is het verschil niet 
groot, ze komen bijna op hetzelfde neer en je zou zelfs 
kunnen zeggen dat iemand beter kamermeisje kan zijn 
dan in de gelagkamer werken, want daar ben je altijd on-
der secretarissen, terwijl je hier, als je ook in de gastenka-
mer de meerderen van de secretarissen bedienen mag, ook 
met doodgewone mensen om moet gaan, bijvoorbeeld met 
mij; ik mag wettelijk gezien nergens anders komen dan 
hier in de gelagkamer en zou de mogelijkheid om met mij 
om te gaan dan zo buitengewoon eervol zijn? Nou, jij 
denkt van wel en misschien heb je daar ook redenen voor. 
Maar juist daarom ben je ongeschikt. Het is een doodge-
wone baan, maar voor jou is het de zevende hemel en 
daardoor pak je alles aan met overdreven ijver, je doft je 
op zoals volgens jou de engelen opgedoft zijn – maar in 
werkelijkheid zijn ze anders – je zit in angst voor de baan, 
je voelt je de hele tijd vervolgd, je probeert alle mensen 
waarvan je denkt dat ze je zouden kunnen steunen met 
overdreven vriendelijkheid voor je te winnen, maar daar-
door stoor je ze en stoot ze af, want ze willen rust in de 
herberg en bij hun zorgen niet ook nog eens de zorgen van 
de diensters. Het kan zijn dat na Frieda’s vertrek niemand 
van de hoge gasten er iets van heeft gemerkt, maar nu we-
ten ze het en verlangen echt naar Frieda, want Frieda pak-
te alles toch heel anders aan. Hoe ze verder ook mag zijn 
en hoe ze haar baan ook wist te waarderen, in haar werk 
was ze heel ervaren, koel en beheerst, dat zeg je zelf, maar 
zonder dat je van die les profiteert. Heb je wel eens op 
haar blik gelet? Dat was allang niet meer de blik van een 
dienster, dat was al bijna de blik van een waardin. Alles 
zag ze en daarbij ook iedereen afzonderlijk en de blik die 
ze voor ieder afzonderlijk overhad, was nog sterk genoeg 
om hem te onderwerpen. Wat maakte het uit dat ze mis-
schien een beetje mager en een beetje ouwelijk was, dat je 
je voller haar kon voorstellen, dat zijn kleinigheden verge-
leken met wat ze werkelijk had en degene die de tekortko-
mingen storend zou vinden, liet alleen maar blijken dat hij 
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geen gevoel voor grotere dingen had. Klamm kun je dat 
beslist niet verwijten en het is alleen het verkeerde ge-
zichtspunt van een jong en onervaren meisje dat zorgt dat 
jij niet aan Klamms liefde voor Frieda gelooft. Klamm lijkt 
voor jou – en terecht – onbereikbaar en daarom denk je 
dat ook Frieda Klamm niet had kunnen bereiken. Je ver-
gist je. Ik zou alleen afgaan op wat Frieda zei, zelfs zonder 
sluitende bewijzen. Hoe ongelooflijk je het ook vindt en 
hoe weinig het ook past bij je ideeën over de wereld, de 
ambtenarij, voornaamheid en het effect van vrouwelijke 
schoonheid, het is toch waar; net zoals wij hier naast el-
kaar zitten en ik jouw hand tussen de mijne neem, zo za-
ten ook Klamm en Frieda naast elkaar, alsof het de meest 
vanzelfsprekende zaak ter wereld was, en hij kwam vrij-
willig naar beneden, hij had zelfs haast, niemand loerde 
op hem in de gang en verwaarloosde zijn verdere werk, 
Klamm moest zelf moeite doen om naar beneden te ko-
men en de fouten in Frieda’s kleding, die jij zo erg vond, 
stoorden hem helemaal niet. Je gelooft haar niet! En je 
weet niet hoe je je daarmee blameert, hoe je juist daardoor 
laat zien hoe onervaren je bent. Zelfs iemand die niets wist 
van haar verhouding met Klamm, zou aan haar verschij-
ning moeten merken dat die gevormd is door iemand die 
meer was dan jij en ik en alle mensen in het dorp en dat 
haar gesprekken uitstijgen boven de gebruikelijke grap-
pen tussen gasten en diensters, die het doel van jouw le-
ven lijken te zijn. Maar ik doe je onrecht. Je ziet zelf heel 
goed Frieda’s sterke kanten, je ziet haar opmerkingsgave, 
haar besluitvaardigheid en haar invloed op de mensen, al-
leen leg je alles verkeerd uit, je denkt dat ze alles in haar 
eigen voordeel en ten kwade gebruikt of zelfs als wapen 
tegen jou. Nee, Pepi, zelfs als ze zulke pijlen had, zou ze 
die op zo’n kleine afstand niet af kunnen schieten. En ego-
istisch? Je kunt eerder zeggen dat ze opofferde wat ze had 
en wat ze kon verwachten en ons allebei de kans gaf ons 
te bewijzen in een hogere positie, maar dat wij haar teleur-
gesteld hebben en haar regelrecht dwingen om hier terug 
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te komen. Ik weet niet of het zo is, ook is mijn schuld me 
helemaal niet duidelijk, alleen als ik mezelf met jou verge-
lijk, komt er zoiets bij me op, alsof wij allebei te veel, te la-
waaiig, te kinderlijk en te onervaren geprobeerd hebben 
iets wat bijvoorbeeld met Frieda’s rust en met Frieda’s za-
kelijkheid makkelijk en ongemerkt te bereiken is, te krij-
gen met huilen, met krabben en met trekken, zoals een 
kind aan het tafelkleed trekt en niks krijgt, maar alleen al 
het moois op de grond gooit en het voor altijd onbereik-
baar maakt – ik weet niet of het zo is, maar dat het eerder 
zo is dan zoals jij vertelt, dat weet ik zeker.’ ‘Nou ja,’ zei 
Pepi, ‘jij bent verliefd op Frieda, omdat ze bij je weggelo-
pen is, het is niet moeilijk om verliefd op haar te zijn wan-
neer ze weg is. Maar al is het misschien zoals jij wilt en al 
heb je misschien in alles gelijk, ook als je mij belachelijk 
maakt – wat wil je nu? Frieda heeft je in de steek gelaten, 
noch na mijn verklaring, noch na die van jou heb je hoop 
dat ze terugkomt en zelfs als ze zou komen, moet je in de 
tussentijd ergens heen, het is koud en je hebt geen werk en 
geen bed; kom bij ons, je zult mijn vriendinnen leuk vin-
den, we zullen het behaaglijk voor je maken, je zult ons 
helpen bij ons werk, dat voor meisjes alleen echt te zwaar 
is, wij meisjes zullen niet op onszelf aangewezen zijn en ’s 
nachts niet bang meer zijn. Kom bij ons! Ook mijn vrien-
dinnen kennen Frieda, we zullen je verhalen over haar 
vertellen tot je er genoeg van hebt. Kom toch! Ook foto’s 
van Frieda hebben we en die zullen we laten zien. Toen 
was Frieda nog bescheidener dan nu, je zult haar nauwe-
lijks herkennen, hoogstens aan haar ogen, die toen al loer-
den. Nou, kom je?’ ‘Mag dat dan? Gisteren was er nog een 
groot schandaal, omdat ik op jullie gang betrapt werd.’ 
‘Omdat je betrapt werd, maar als je bij ons bent, word je 
niet betrapt. Niemand zal iets van je weten behalve wij 
drieën. Ah, het wordt een vrolijke boel. Het leven lijkt me 
al veel beter uit te houden dan daarnet. Misschien verlies 
ik niet eens zoveel, als ik hier weg moet. Wij verveelden 
ons ook met ons drieën niet, je moet het bittere leven ver-
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zoeten, het wordt al in onze jeugd bitter gemaakt om te 
zorgen dat onze tong niet verwend raakt, alleen wij drieën 
blijven elkaar trouw, wij leven zo leuk als daar maar mo-
gelijk is, vooral Henriette zul je leuk vinden, maar ook 
Emilie, ik heb ze al over je verteld, ze luisteren daar onge-
lovig naar zulke verhalen, alsof er buiten de kamer eigen-
lijk niks kan gebeuren, warm en knus is het daar en wij 
blijven nog dicht bij elkaar, nee, al zijn we op elkaar aan-
gewezen, we hebben geen hekel aan elkaar gekregen, inte-
gendeel: als ik aan mijn vriendinnen denk, is het bijna 
goed dat ik weer terugkom; waarom zou ik het verder 
schoppen dan zij; wat ons bij elkaar hield, was juist dat we 
alledrie even weinig van de toekomst te verwachten had-
den en nu ben ik toch doorgebroken en was van hen ge-
scheiden; natuurlijk, ik ben ze niet vergeten en mijn groot-
ste zorg was hoe ik iets voor ze kon doen; mijn eigen baan 
was nog onzeker – hoe onzeker, wist ik nog niet eens – en 
ik had het met de waard al over Henriette en Emilie. Wat 
Henriette betreft was de waard niet helemaal ontoegeef-
lijk, maar wat betreft Emilie, die veel ouder is dan wij, on-
geveer van Frieda’s leeftijd, gaf hij me geen hoop. Maar je 
moet bedenken: ze willen helemaal niet weg, ze weten dat 
het een rotleven is dat ze daar hebben, maar ze hebben 
zich er al in geschikt, de goeierds, en ik denk dat hun tra-
nen bij het afscheid vooral te maken hadden met het ver-
driet dat ik de gezamenlijke kamer uit moest en de kou in 
– voor ons is alles buiten de kamer koud – en me in de 
grote, vreemde kamers met grote, vreemde mensen moest 
zien te redden, alleen om het leven te rekken dat ik in het 
gemeenschappelijke huishouden tot dan toe had kunnen 
leiden. Ze zijn waarschijnlijk niet eens verbaasd, als ik nu 
terugkom en alleen om toe te geven zullen ze een beetje 
huilen en me beklagen om mijn lot. Maar dan zien ze jou 
en begrijpen dat het toch goed was dat ik weg was. Dat 
we nu een man als helper en beschermer hebben, zal ze 
gelukkig maken en ze zullen gewoon verrukt zijn dat alles 
geheim moet blijven en dat we door dat geheim nog hech-
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ter verbonden zullen zijn dan tot nu toe. Kom alsjeblieft, 
kom bij ons! Het verplicht je tot niets, je zult niet voor al-
tijd aan onze kamer gebonden zijn, zoals wij. Als het dan 
lente wordt en je vindt ergens anders een onderkomen en 
het bevalt je niet meer bij ons, dan kun je gaan, alleen 
moet je ook dan het geheim bewaren en ons niet verraden, 
want dat zou dan ons laatste uur zijn in de Herrenhof; en 
als je bij ons bent, moet je natuurlijk ook voorzichtig zijn, 
je nergens vertonen waar het volgens ons niet ongevaarlijk 
is en onze aanwijzingen volgen; dat is het enige waaraan 
je gebonden bent en dat moet je net zo belangrijk vinden 
als wij, maar verder ben je helemaal vrij, het werk dat wij 
je laten doen zal niet zo zwaar zijn, wees maar niet bang. 
Kom je dan?’ ‘Hoe lang hebben we nog tot de lente?’ 
vroeg K.. ‘Tot de lente?’ herhaalde Pepi, ‘de winter is bij 
ons lang, een heel lange en eentonige winter. Daarover 
klagen we beneden niet, de winter komen we wel door. 
Nou, ooit komt ook de lente en de zomer en die duren ook 
een tijd, maar in mijn herinnering lijken de lente en de zo-
mer zo kort of het nauwelijks meer dan twee dagen waren 
en zelfs die dagen, ook de allermooiste, valt er dan soms 
nog sneeuw.’  
 Toen ging de deur open; Pepi kromp ineen, ze was in 
gedachten al te ver uit de gelagkamer, alleen was het Frie-
da niet, maar de waardin. Die deed verbaasd dat ze K. 
hier nog aantrof, K. verontschuldigde zich door te zeggen 
dat hij op de waardin gewacht had, en tegelijkertijd be-
dankte hij voor de toestemming om hier te overnachten. 
De waardin begreep niet waarom K. op haar had zitten 
wachten. K. zei dat hij de indruk had dat de waardin hem 
nog wilde spreken; hij vroeg excuus als dat een vergissing 
was geweest, overigens moest hij nu gaan, want hij had de 
school waar hij conciërge was al te lang aan zichzelf over-
gelaten, dat kwam allemaal door de dagvaarding van gis-
teren, hij had nog te weinig ervaring met die dingen en 
het zou beslist niet meer gebeuren dat hij de waardin zo-
veel last bezorgde als gisteren. En hij maakte een buiging 
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om afscheid te nemen. De waardin keek hem aan alsof ze 
droomde. Door die blik werd K. ook langer vastgehouden 
dan hij wilde. Nu glimlachte ze ook nog even en pas door 
K.’s verbaasde gezicht werd ze een beetje wakker; het was 
alsof ze antwoord op haar glimlach had verwacht en pas 
wakker werd nu dat uitbleef. ‘U was gisteren geloof ik zo 
brutaal om iets over mijn jurk te zeggen.’ K. wist het niet 
meer. ‘Weet u dat niet meer? Bij brutaliteit hoort dan na-
derhand ook lafheid.’ K. verontschuldigde zich door te 
zeggen dat hij gisteren moe was, het kon best zijn dat hij 
gisteren iets onzinnigs had gezegd en in elk geval kon hij 
het zich niet meer herinneren. Wat had hij over de kleren 
van mevrouw de waardin ook kunnen zeggen? Dat hij 
nog nooit zulke mooie gezien had. Hij had tenminste nog 
nooit een waardin in zulke kleren aan het werk gezien. 
‘Houd die opmerkingen voor u,’ zei de waardin snel, ‘ik 
wil van u geen woord meer over de kleren horen. U hebt 
zich niet met mijn kleren te bemoeien. Dat verbied ik u 
voor eens en voor altijd.’ K. maakte nog een buiging en 
ging naar de deur. ‘Wat heeft dat dan te betekenen,’ riep 
de waardin hem na, ‘dat u nog nooit een waardin in zulke 
kleren aan het werk hebt gezien? Wat zijn dat voor zinloze 
opmerkingen? Dat is toch volkomen zinloos? Wat wilt u 
daarmee zeggen?’ K. draaide zich om en vroeg de waar-
din zich niet op te winden. Natuurlijk was de opmerking 
zinloos. Hij had toch ook helemaal geen verstand van kle-
ren? In zijn situatie leek elke schone en niet-verstelde jurk 
al kostbaar. Hij was alleen verbaasd geweest dat de waar-
din daar in de gang, ’s nachts, tussen al die nauwelijks 
aangeklede mannen in zo’n mooie avondjurk verschenen 
was, meer niet. ‘Nou dan,’ zei de waardin, ‘u weet dus 
toch nog wat u gisteren gezegd hebt. En u voegt er nog 
meer onzin aan toe. Dat u geen verstand van kleren hebt, 
dat klopt. Maar ik verzoek u dringend om er dan ook niet 
over te oordelen wat kostbare kleren zijn of ongepaste 
avondjurken en dergelijke. U hebt –‘ en daarbij leek ze 
koude rillingen te krijgen – ‘met mijn kleren helemaal niks 
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te maken, hoort u dat?’ En toen K. zich weer zwijgend wil-
de omdraaien, vroeg ze: ‘Waar hebt u uw kennis van kle-
ren dan vandaan?’ K. haalde zijn schouders op, hij had die 
kennis niet. ‘Die hebt u niet,’ zei de waardin, ‘maar u moet 
ook niet doen alsof u die wel hebt. Kom even mee naar het 
kantoortje, dan zal ik u iets laten zien, waardoor u uw 
brutaliteiten hopelijk altijd voor u zult houden.’ Ze ging 
alvast door de deur; Pepi sprong op K. af; met de smoes 
dat K. nog moest betalen, maakten ze snel een afspraak; 
dat was heel makkelijk, doordat K. de binnenplaats kende, 
waarvan de poort naar de zijstraat leidde; naast de poort 
was een klein poortje en daarachter zou Pepi over onge-
veer een uur staan en na drie keer kloppen opendoen.  
 Het privékantoor lag tegenover de gelagkamer, alleen 
de hal moest hij door; de waardin stond al in het verlichte 
kantoor en keek ongeduldig waar K. bleef. Maar er was 
nog een storing. Gerstäcker had in de hal staan wachten 
en wilde K. spreken. Hij was niet makkelijk af te schud-
den; ook de waardin hielp mee en gaf Gerstäcker een 
standje om zijn opdringerigheid. ‘Waarheen dan? Waar-
heen dan?’ hoorden ze Gerstäcker nog roepen, toen de 
deur al dicht was, en de woorden vermengden zich lelijk 
met gezucht en gehoest.  
 Het was een kleine, erg warme kamer. Tegen de korte 
wanden stonden een lessenaar en een ijzeren kassa en te-
gen de lange wanden een kast en een sofa. De meeste 
plaats werd ingenomen door de kast, die vulde niet alleen 
de hele lange wand, maar maakte de kamer door zijn 
diepte erg klein en er waren drie schuifdeuren nodig om 
hem helemaal te openen. De waardin wees naar de sofa, 
dat K. kon gaan zitten en zijzelf ging op de draaistoel zit-
ten bij de lessenaar. ‘Hebt u nooit leren naaien?’ vroeg de 
waardin. ‘Nee, nooit,’ zei K.. ‘Wat bent u dan eigenlijk?’ 
‘Landmeter.’ ‘Wat is dat?’ K. legde het uit en van de uitleg 
moest ze gapen. ‘U zegt de waarheid niet. Waarom zegt u 
de waarheid niet?’ ‘Dat doet u ook niet.’ ‘Ik? Toch weer 
brutaal worden. En als ik niet de waarheid zeg – moet ik 



 326 

me dan voor u verantwoorden? En wat is er dan niet 
waar?’ ‘U bent niet alleen maar waardin, zoals u zegt.’ 
‘Kijk eens aan, u doet allerlei ontdekkingen. Wat ben ik 
dan nog meer? Het loopt nou wel de spuigaten uit met uw 
brutaliteiten.’ ‘Ik weet niet wat u verder nog bent. Ik zie 
alleen dat u waardin bent en bovendien kleren draagt die 
niet bij een waardin passen en die verder voor zover ik 
weet niemand hier in het dorp draagt.’ ‘Nou zijn we waar 
we wezen willen, u kunt het niet verzwijgen, misschien 
bent u helemaal niet brutaal, u bent alleen net een kind 
dat weet heeft van de een of andere stommiteit en er zijn 
mond niet over kan houden. Zeg het dus maar. Wat is er 
zo bijzonder aan deze kleren?’ ‘Als ik het zeg, wordt u 
boos.’ ‘Nee, ik zal erom lachen, want het is vast kinderlijk 
gezwets. Wat zijn het dan voor kleren?’ ‘U wilt het weten. 
Ze zijn wel van goed materiaal, heel kostbaar, maar ze zijn 
ouderwets, overladen, vaak vermaakt, versleten en ze pas-
sen niet bij uw leeftijd, uw figuur en uw baan. Ze vielen 
me meteen op toen ik u voor het eerst zag, ongeveer een 
week geleden, hier in de hal.’ ‘Dat is het dus. Ze zijn ou-
derwets, overladen en weet ik wat. En hoe weet u dat alle-
maal?’ ‘Dat zie ik. Daar heb je geen lesje voor nodig.’ ‘Dat 
ziet u zomaar. U hoeft het nergens te vragen en u weet 
meteen wat mode is. Dan wordt u voor mij onmisbaar, 
want ik heb een zwak voor mooie kleren. En wat zegt u 
ervan dat deze kast vol kleren hangt?’ Ze duwde de 
schuifdeuren opzij; je zag de ene jurk na de andere, over 
de hele breedte en diepte van de kast, het waren meestal 
donkere, grijze, bruine en zwarte jurken, allemaal zorg-
vuldig opgehangen en neergelegd. ‘Dat zijn mijn kleren, 
allemaal ouderwets en overladen volgens u. Maar dit zijn 
alleen de kleren waar ik boven in mijn kamer geen plaats 
voor heb, daar heb ik nog twee kasten vol, twee kasten, al-
lebei bijna zo groot als deze. Kijkt u daarvan op?’ ‘Nee, zo-
iets verwachtte ik wel, ik zei toch dat u niet alleen waar-
din bent, u bent op iets anders uit.’ ‘Ik ben er alleen maar 
op uit om me mooi te kleden en u bent gek of een klein 
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kind of een kwaadaardige, gevaarlijke man. Maak dat u 
wegkomt!’ K. was al op de gang en Gerstäcker greep hem 
weer bij zijn mouw, toen de waardin hem nariep: ‘Ik krijg 
morgen een nieuwe jurk, misschien laat ik u halen!’  
 Gerstäcker, die geërgerd met zijn hand zwaaide, alsof 
hij de storende waardin van een afstand tot zwijgen wilde 
brengen, vroeg K. om met hem mee te gaan. Hij wilde 
eerst niet zeggen waarom. Naar K.’s tegenwerping dat hij 
nu naar de school moest, luisterde hij nauwelijks. Pas toen 
K. niet meegetrokken wilde worden, zei Gerstäcker dat hij 
niet bezorgd hoefde te zijn, bij hem zou hij alles krijgen 
wat hij nodig had, het conciërgebaantje kon hij opgeven, 
maar nu moest hij eindelijk komen, hij stond al de hele 
dag op hem te wachten en zijn moeder wist niet eens waar 
hij was. K. gaf langzaam toe en vroeg waarvoor hij hem 
dan kost en inwoning wilde geven. Gerstäcker antwoord-
de maar vluchtig, hij had K. nodig als hulp bij de paarden; 
hijzelf had nu andere dingen te doen, maar nu moest K. 
zich niet zo verzetten en niet onnodig moeilijk doen. Als 
hij betaald wilde worden, dan kreeg hij ook betaald. Maar 
nu bleef K. ondanks al het getrek staan. Hij had immers 
helemaal geen verstand van paarden? Dat was toch ook 
helemaal niet nodig? zei Gerstäcker ongeduldig en vouw-
de van ergernis zijn handen om K. zover te krijgen dat hij 
meeging. ‘Ik weet waarom je me mee wilt hebben,’ zei K. 
nu eindelijk. Het kon Gerstäcker niet schelen wat K. wist. 
‘Omdat jij denkt dat ik bij Erlanger iets voor je kan berei-
ken.’ ‘Jazeker,’ zei Gerstäcker, ‘waarom anders?’ K. moest 
lachen, gaf Gerstäcker een arm en liet zich door hem door 
de duisternis leiden.  
 De kamer in Gerstäckers hut werd alleen door het 
haardvuur zwak verlicht en door een kaarsstomp, bij het 
licht waarvan iemand in een nis gebogen onder de schui-
ne dakbalk een boek zat te lezen. Het was Gerstäckers 
moeder. Ze gaf K. een beverige hand en liet hem naast 
haar zitten; ze sprak moeilijk en ze was moeilijk te ver-
staan, maar wat ze zei  


