
Ergens in 2001 besprak ik Mantelwater van Marcel Maas- 

sen (1965), een luchtig geschreven roman overeen getap- 

te jongen met ‘verlatingsdrift’, die ook als er niemand 

meer naar hem luistert een jolige toon blijft aanslaan. 

Daardoor wordt het boek allengs wranger. Er loopt iets 

grondig mis in het leven van deze Freek van Diepen, maar 

hij kan er zelf niet bij. Zijn machteloosheid wordt die van 

de lezer, juist omdat Marcel Maassen zich hoedt voor het 

blootleggen van een ontroerend blanke pit achter de faga- 

Deze roman van Marcel Maassen verscheen bij Prometheus. Bij mijn weten is 

er geen publicitaire drukte rond gemaakt. Op bomen en in abri’s waren geen affi- 

ches gehangen waarop Maassens hoofd mij verwijtend aanstaarde (‘Gaat u mij 

nog bespreken, of hoe zit het?’), ik zag de auteur niet in talkshows opdraven, ja 

zelfs in kranten en weekbladen werd nauwelijks gewag gemaakt van het verschij- 

nen van zijn tweede boek. 

Ik las het dus volkomen onbevooroordeeld. Vond het goed. Schreef dat op in 

de Volkskrant. Noemde het nog een keer, toen ik in mei 2002 een rijtje schrijvers- 

namen opsomde dat door de jury van de Librisprijs was gepasseerd. 

Op de zomerborrel van de uitgeverijen Bert Bakker en Prometheus, eind au- 

gustus 2002, liep ik in de achtertuin van het pand aan de Herengracht met een 

boogje om de Connie Palmencercle heen. De dag ervoorwas haar roman Geheel de 

Uwe uitgebracht. Mij niet gezien. Toen kwam er een bedeesde dertiger op mij af 

Hij stelde zich voor. Marcel Maassen was de naam, en hij kwam mij ‘tegen alle 

codes in ’ bedanken voor mijn recensie. Daar werd ik weer verlegen van. Waarop hij 

verder ging: zijn boek was in een doodstille vijver geplonsd. Een doodenkele re- 

censie, een doodenkel exemplaar verkocht. ‘Ik heb erover gedacht met schrijven te 

stoppen. Dat doe ik niet. Dankzij jouw stuk. ’ 

Natuurlijk heb ik mijn recensie niet uit charitatieve overwegingen geschreven, 

zomin als het mijn oogmerk is de auteur van een misbaksel brodeloos te maken. 

Maar even schoot het door mij heen, met zo’n intensiteit dat het gekakel van Pal- 

men en de haren mijn oren voor even niet meer bereiken kon: criticus zijn is een 

machtig vak. 
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