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Biografie P.H. Ritters roem duurde kort 
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E 
en lesje in nederigheid, zo zou de 
bespreking van De publieke man. 
Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuur
bemiddelaar in het interbellum 
kunnen openen. Niet omdat Rit
ter zelf zo nederig was, maar om

dat zijn decennialange nationale populariteit 
als recensent doofde zo gauw hij van het toneel 
verdwenen was. 

Dertig jaar lang verzorgde dr. P.H. Ritter Jr. 
(1882-1962) een boekenrubriek voor de Avro. 
Zijn populariteit was groot, zelfs premier Wil
lem Drees kwam op zijn afscheid. Toch is hij nu 
vergeten, zeker nadat tien jaar geleden Jan van 
Herpen is overleden, zijn plaatsvervanger op 
aarde. Van Herpen, bekend van de Avroquiz 
Hersengymnastiek, publiceerde het ene over
zicht na het andere over het werk van Ritter, 
correspondenties werden door hem geanno
teerd en zelfs schreef hij een korte biografie. 

Nu verschijnt van de neerlandicus Alex Rut
ten een boek over Ritter waarin hij met behulp 
van de Franse socioloog Pierre Bourdieu uitlegt 
dat hetgeen biografie is. Want dat zou de in
druk wekken dat 'het leven een "weg" zou zijn, 
een particuliere route van A (geboorte) naar Z 
(dood) met diverse obstakels die overwonnen 
moeten worden'. Zou er één biograaf zijn die in 
deze illusion biographique gelooft? 

Pleitbezorger van het boek 
De particuliere route van A naar Z, zo maakt 
Rutten gelukkig wel duidelijk, laat zien dat Rit
ter al lang voordat hij in 1928 met zijn radiowerk 
begon, zijn opvattingen over de literaire kritiek 
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uitdroeg. Hij begon zijn werkende leven als 
ambtenaar, ril.aar al gauw werd hij een pleit
bezorger van het boek, in dienst van de volks
verheffing. Van 1918 tot 1940 publiceerde Ritter 
848 recensies in het Utrechtsch Dagblad. Al 
even actief was hij als schrijver vah romans, ge
leerde beschouwingen en als briefschrijver. In 
zijn archiefbevinden zich naar verluidt 80.000 
brieven. Jammer dat Rutten daar zo weinig 
gebruik van heeft gemaakt. Naast zijn schrijfc 
werk reisde Ritter het hele land door om als do
cent letterkunde lezingen te geven aan de 
Volksuniversiteiten. 

Over Ritter werd graag het verhaal verteld dat 
uitgevers hem boeken stuurden waarin ze een 
briefje van 25 ·gulden stopten. Als dank begon 

Ritter dan zijn radiobespreking met de mede
deling: 'Reeds het openslaan van dit boek was · 
mij een wáár genoegen.' Het is een apocrief ver
baal, maar uit De publieke man wordt wel dui
delijk dat Ritter naar hedendaagse maatstaven 
niet voldoende afstand hield tot de schrijvers 
die hij besprak. Hij regelde als het zo uitkwam 
een lezing voor een auteur of ging met ze uit 
eten. Uitgever Geert van Oorschot vatte dat ge
drag samen in zijn verklaring: 'Hij was eigenlijk 
heel intelligent, maar corrupt tot in zijn nieren.' 

Redd~r van vuilspuiterij . 
Hoe wist Van Oorschot dat? In 1948 publice'erde 
Willem Frederik Hermans zijn roman De tranen 
'der acacia's. Het boek stuitte op veel weerstand. 

'Zod..:a een geschdft 1n\jn 
naana-da"aagt ( ...... ), zodra 

' 
het ''rittert'', is m\jn werk 
b\i voorbaat gevloekt' 

BOEKEN 41 

Zo stond in het tijdschrift van de Nederlandse 
Boekverkopersbond dat Hermans zich had 
overgegeven aan 'vuilsRuiterij'. Boekhandela
ren stuurden hun onver°koopbc1re exemplaren 
terug. Toen heeft uitgever Van Oorschot recen
sent Ritter zo ver gekregen De tra~en deraca
Cia's te bespreken en werd het alsnog een suc-
ces. · 

Ritter had invloed op het grote publiek, maar 
voelde ook wel dat kenners hem als essayist 
geen groot licht vonden. In brieven aan Van 
Oorscho t klaagde hij daarover: 'Zodra een ge
schrift mijn naam draagt, is het bij de kritiek 

·veroordeeld.[ .. . ] zodra het "rittert", is mijn werk 
bij voorbaat gevloekt!' 

Daar had hij wel gelijk in. Nog tijdens zijn le
ven begon het grote vergeten. Volgens hemzelf 
kwam dat omdat hij op zovele terreinen actief 
was. 'Inèlien ik niets anders deed, dan die vijf 
bladzijden per jaar schrijven, dan zouden ze mij 
professor hebben gemaakt.' 

De arme Ritter. Elke keer als weer een nieuwe 
literatuurgeschiedenis op de markt kwam, 
werd hij daarin niet eens genoemd, terwijl hij 
toch zijn leven aan de propaganda van het Ne
derlandse boek had gewijd. 

Misschien zat hier wel het probleem. Andere 
critici hadden elkaar 'geterbraakt', een werk
woord dat hij gemunt had om te beschrijven 
hoe literatoren zoals Menno Ter Braak in de ja
ren dertig steeds vaker kwaadaardige, vernieti
gende kritieken over elkaars boeken schreven, 
terwijl Ritter zich eerder positioneerde als de 
onkritische voorlichter. 

Alsnog Boekenweekgeschenk 
· Aan net einde van zijn loopbaan kwam er dan 
toch een beetje erkenning. Hij werd gevraagd 
het Boekenweekgeschenk van 1956 te schrij
vert. Ontmoetingen met schrijvers. Figuren der 
oude en midden:generatie heette het. Je zou het 
Ritters zelf gehouwen grafsteeµ kunnen noe
men. Reve, Hermans, Lucebert, Campert en 
Kouwenaar hadden de literaire wereld al wak-· 
ker geschud, maar Ritter schreef nog over een 
bedaagde omgeving van sigaren, 'een goed glas 
wijn' en de 'weelderig gedekte feestdis'. . 

De publieke man is een boeiend boek, al was 
het alleen maar omdat Rutten overtuigend illu
streert hoe vergankelijk roem is. Nog tijdens 
zijn leven probeerde Ritter zich met zijn nagels 
boven het ravijn van de vergetelheid vast te 
klemmen. Tevergeefs. De inspanningen van 
Jan van Herpen en Alex Rutten ten spijt. 
Hans Renders 


