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Literatuur als Document: 
de visuele cultuur van de jaren dertig
Virtuele rondleiding op Leuvense tentoonstelling 

Carmen Van den Bergh, Sarah Bonciarelli en Anne Reverseau

Bijzondere tentoonstelling in Leuven

Op 5 december jl. werd in de Centrale Universiteitsbibliotheek van Leuven een kleine maar 
bijzondere tentoonstelling geopend over de Westerse literatuur geproduceerd en uitgegeven 
rond het jaar 1930 (meer bepaald in de tijdspanne tussen 1925 en 1935). De opzet van de 
tentoonstelling bestond erin een onderzoek te voeren naar de verschillende relaties die een 
literaire productie kan onderhouden met het begrip 'document', een complex begrip dat op 
zich al meerdere betekenissen inhoudt. 

De naam van de tentoonstelling, Literature as document: Visual Culture of the 1930s, is ontleend  
aan de (bijna gelijknamige) conferentie Literature as document: Generic Boundaries in Western 
Literature of the 1930s (KU Leuven, 5 tot 7 december 2012). Oorspronkelijk was de tentoon-
stelling bedoeld als een illustratie van de lezingen die zouden worden gehouden tijdens de 
conferentie. De Centrale Bibliotheek bleek veel meer schatten te verbergen dan oorspronkelijk 
gedacht en het project bleef maar groeien tot het uiteindelijk een eigen leven is gaan leiden. 

Literature as document: Visual Culture of the 1930s groeide zo uit tot een volwaardige  
tentoonstelling met meer dan 100 originele werken uit die periode. Hierdoor is het precies 
of het tentoonstellingsparcours een reis in de tijd aanbiedt tussen de verschillende romans, 
kranten, tijdschriften, collages en objecten van toen. Tegelijkertijd is er getracht een tastbaar 
theoretisch kader te creëren rond vijf thematische clusters. Elk van die clusters vertegen- 
woordigt een verschillend verband tussen literatuur en document, met een bijzondere aandacht  
voor de vormgeving en het visuele. Dat gaat gepaard met een intense aandacht voor nieuwe 
communicatiemiddelen, de toenemende mobiliteit (met steeds meer nieuwe en performante 
transportmiddelen) en een steeds groter lezerspubliek, bereid om zich te informeren en zich 
te 'documenteren' over wat er in zijn wereld gebeurt.

Het documentaire

Gedurende het interbellum ontwikkelde zich in heel Europa een nieuwe tendens, een nieuwe 
esthetische categorie: die van het documentaire. Daarmee werd vooral gerefereerd aan een 
moderne manier van werkelijkheidsrepresentatie in de visuele kunsten zoals in de film en de 
fotografie. Tegen het einde van de jaren twintig, met de komst van de Nieuwe Zakelijkheid 
(New Objectivity) ging men in het domein van de visuele kunsten op zoek naar een nieuwe 
manier om die twee dimensies te combineren. Hetzelfde gebeurde in de literatuur. Het is  
inderdaad zo dat het verband tussen literatuur en document een van de meest cruciale kwesties  
is geworden in de literatuurstudie. Het fenomeen manifesteerde zich voornamelijk aan het 
einde van de negentiende eeuw en bereikte zijn hoogtepunt halfweg de twintigste eeuw.
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Men zou het document kunnen definiëren 
als een fragment ontnomen aan de werke-
lijke wereld (a real world fragment) zoals een 
afbeelding, een geluid of een geschreven 
tekst, dat op zichzelf niet noodzakelijk lite-
rair, is maar wel in een literaire tekst wordt 
geciteerd of eraan wordt toegevoegd. 
Die integratie en assimilatie van extraliteraire 
documenten heeft de aard van de tekst zelf 
aangetast en zo ook de grenzen tussen de 
verschillende genres versoepeld. Men denke 
hierbij aan belangrijke voorbeelden zoals Manhattan Transfer (1925) van John Dos Passos en aan 
Berlin Alexanderplatz (1929) van Alfred Döblin. De literatuur is op haar beurt een document 
geworden of een concrete getuigenis van een welbepaalde context en een extraliteraire 
historische werkelijkheid.

Vijf manieren waarop literatuur en document kunnen samenvallen

De tentoonstelling biedt een theoretische onderverdeling van bovenstaande definities en 
toepassingen. Hierbij worden voorbeelden uit de literaire canon alsook werken van minder 
bekende auteurs aangehaald. Er werden vijf verschillende categorieën gecreëerd, naargelang 
de verschillende manieren waarop literatuur en document kunnen samenhangen. De eerste 
categorie Hybrid texts, bevat werken waar tekst en afbeelding (prent, foto of film frame) zich 
op eenzelfde niveau bevinden. Het oog van de lezer ziet meteen zowel de geschreven als de 
visuele eenheden die formeel wel gescheiden blijven van elkaar. Een belangrijk voorbeeld 
hiervan is Nadja van André Breton (1928), een autobiografische maar soms ook surrealistische 
tekst met invoering van foto’s, tekeningen en waarheidsgetrouwe documenten.

In de tweede groepering Experiments: Real world insertions, worden allerlei documenten 
gezien als een inherent deel van de tekst zelf. Afbeeldingen worden beschreven, geluiden 
en nieuwsberichten worden tekstueel weergegeven, briefwisselingen en reclameslogans 
worden, vaak ook met behulp van een aparte typografische weergave, geïntegreerd in de 
tekst. Twee voorbeelden hiervan zijn twee minder bekende Italiaanse romans: Luce Fredda 
(1931) van Umberto Barbaro en Radiografia di una notte (1932) van Enrico Emanuelli. Een 
speciale onderverdeling dringt zich op in deze tweede categorie met een aantal voorbeelden 
van formele, inhoudelijke en economische samenwerking tussen literatuur en reclame. Zo zijn 
er vier teksten die de auto op een literaire manier promoten: Massimo Bontempelli schrijft 
in 1932 een verhaal over de nieuwe Fiat 522 (522. Racconto di una giornata), terwijl Pierre 
Mac Orlan in Frankrijk, in 1934, op een artistieke manier de Peugeot beschrijft in het kortverhaal 
Usines et paysages. Voor Nederland hebben we twee tekenende voorbeelden; M. Revis1, 
auteur van de roman Gelakte Hersens (1934), die het leven van Henry Ford en zijn auto’s 
behandelt, alsook de korte roman Knorrende Beesten (1933) van F. Bordewijk waar de 
auto’s zelf de hoofdrolspelers worden. De knorrende machines zijn niet echt gezegend met 
een groot vernuft en maken de parkeerterreinen in de stad onveilig. Ze worden beschreven 
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1 Pseudoniem van Willem Visser, prozaschrijver die bij de auteurs van de Nieuwe Zakelijkheid wordt gerekend.
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als beesten die tot leven komen. Die laatste twee romans doen denken aan de roman 
    2 van Ilja Ehrenburg; niet zozeer door de aan-

gehaalde thema’s, maar voornamelijk voor de stijl waarin ze geschreven zijn. 

Met de derde categorie Text as Document komen we zo tot het ‘literaire hart’ van de tentoon-
stelling, waarbij de tekst als waarachtig document van de extraliteraire wereld wordt gesteld. 
De literatuur schept zo een beeld van reële problemen en echte gebeurtenissen die zich 
hebben voorgedaan in een maatschappij op een welbepaald moment van haar geschiedenis, 
en verwerft aldus de waarde van voorbeeld en tijdsdocument. We denken onder meer aan 
de reis- en dagboekliteratuur en aan de journalistieke oorlogsverslaggeving waar de grenzen 
van het literaire genre worden verlegd en waardoor die literatuur in het vaarwater komt van 
de non-fiction. Tentoongestelde voorbeelden hiervan zijn Marcia su Roma van Emilio Lussu 
(1931), een literair werk gebaseerd op historische documenten, niettemin rijk aan impressies 
en nuttig voor een beter begrip van de politieke situatie in Italië. En vervolgens Der rasende 
Reporter (1924) van Egon Erwin Kisch, vertegenwoordiger van de Neue Sachlichkeit, die met 
behulp van de documentaire verteltrant sociale thema’s behandelt. Les Conquérants van 
A. Malraux (1928) is een verhaal over een samenzwering van Chinese rebellen tegen het Britse 
imperialisme en is zo een metafoor voor de strijd tegen eender welke vorm van dictatuur.

De vierde cluster illustreert onder welke vormen en op welke manieren de literatuur van 
de jaren dertig werd verspreid, hoe zij werd voorgesteld en hoe er in Europa werd over 
gecommuniceerd. Talrijke tijdschriften en anthologieën, almanakken en woordenboeken 
hadden de bedoeling een nieuwe ontmoetingsruimte te creëren voor artiesten en intellectuelen. 
In Italiaanse kringen had men het tijdschrift Grandi Firme (1924-1939) dat zich onderscheidde 
door een geraffineerde literaire inhoud en door de publicatie van bijdragen van belangrijke 
auteurs. Toch was het tijdschrift bedoeld voor een breder publiek. Ook 900 (1926-1929) 
en Solaria (1926-1936), die zich richtten tot de meer gevormde lezer, wilden zich profileren 
als een spreekbuis van de verscheidene literaire tendensen van dat ogenblik en een publiek 
platform bieden voor schrijvers, critici en uitgevers.

Bij de laatste theoretische categorie stelt men zich de vraag hoe het document genoemd 
en omschreven moet worden. Het concept 'document' krijgt derhalve een metalinguïstische 
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Sarah Bonciarelli (Postdoc MDRN) doet onderzoek naar Italiaanse populaire literatuur, 
semiotiek en geschiedenis van het boek. Anne Reverseau (Postdoc FWO/MDRN) werkt 
rond de esthetiek van het document/ de documentaire in de Franse modernistische en 
avant-gardistische poëzie) en Carmen Van den Bergh (Predoc MDRN) interesseert zich 
voor concepten als ‘realisme’ en ‘document’ in de Italiaanse roman van het interbellum. 
Alle drie maken ze deel uit van de onderzoeksgroep MDRN (Goa / KU Leuven). Samen 
organiseerden ze de Internationale conferentie en de daaraan gerelateerde tentoon-
stelling Literature as Document.

10 л.с. Хроника нашего времени (1929) 

2 De roman van Ehrenburg verscheen een jaar later, in 1930, onder de Duitse titel Das Leben der Autos (vertaald door 
Hans Ruoff, Berlijn, Malik, 1930) en in de Nederlandse versie als 10 P.K.: Het leven der auto’s (vertaald door Manja 
Zwalf, Amsterdam, Blitz, z.d.).
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functie en wordt zo een expliciet label dat gebruikt wordt om 
een literair object te definiëren. Zo vinden we nu romans met 
het woord 'document' als ondertitel en worden reeksen of 
series gepubliceerd onder het label 'documenten'. Opmerkelijk 
zijn de ingewikkelde en vaak onduidelijke verhoudingen tussen 
de verschillende Europese tendensen van dat moment. In 
Frankrijk werd de term Document of Documentaire voorname-
lijk gebruikt om culturele rubrieken, interviews of essays aan 
te duiden (vooral teksten die men als non-fictie zou kunnen 
catalogeren en die vaak van een mindere literaire kwaliteit 
zijn). In Italië echter werd dergelijk etiket zelden gebruikt voor 
werken van literaire aard, maar wel voor films met realistische 

en informatieve inhoud. Toch bevat de tentoonstelling ook een Italiaanse boekenreeks met de 
titel Documenti, verwezenlijkt door Armando Ghelardini en geïllustreerd door Vinicio Paladini. 
De serie bevat werken van uiteenlopende aard (kortverhalen, essays, reisverslagen, …) en 
werd uitgegeven tussen 1932 en 1934 bij de uitgeverij Le Edizioni d’Italia.

Helemaal achteraan bevindt zich een open ruimte, gescheiden van de voorgaande thematische 
secties en waarin alledaagse objecten worden tentoongesteld: voorwerpen, kranten, reclame-
affiches, aankondigingen van films en foto’s van het dagelijkse leven, of met andere woorden 
de 'volkscultuur' waarvoor uiteraard een grote belangstelling bestaat vanwege een breed 
publiek. Gebruikmakend van drie actiewerkwoorden: exploring the world (de grote reizen, 
kolonies en transportmiddelen), capturing the world (met het opmerkelijke succes van de 
foto- en filmcamera) en skimming the world (geïllustreerde tijdschriften en kranten voor het 
grote publiek), worden al die objecten gepind op de relatie tussen document en literatuur.

Tenslotte is het belangrijk te benadrukken hoe de tentoonstelling een reeks verschillende 
uitgangspunten biedt voor de studie van de − vooral Italiaanse en Franse − documenten uit de 
jaren dertig. De tentoonstelling is eerst en vooral een vergelijkende studie, gezien de tentoon-
gestelde documenten, boeken, series, enz. niet op zichzelf worden beschouwd, noch enkel 
in hun eigen nationale context worden geplaatst. Het materiaal wordt uitgespeeld tegenover 
de Europese productie van dat ogenblik, wat ons in staat stelt die op een bijzondere manier 
te bekijken. Men gaat verder dan de gebruikelijke situering in de historische context (men 
denke bijvoorbeeld aan het fascisme in Italië) en zonder die context te verwaarlozen, treedt 
men binnen in een bredere culturele dimensie van het West-Europese denken. De Europese 
literaire productie van de jaren dertig onderscheidt zich door haar hang naar realisme en 
naar het documentaire, gekoppeld aan een grote behoefte om verantwoording af te leggen 
van wat er in de omringende wereld gebeurt. Daardoor gaan ook de grenzen tussen de 
verschillende genres vervagen en worden de regels soepeler. Zo ontstaan er hybride 
vormen die een plaats innemen tussen literatuur en essayistiek, maar tevens ontstaan er 
ook mengvormen van literatuur en journalistiek. De tentoonstelling brengt die wederzijdse 
‘besmetting’ goed in beeld en brengt de bezoeker een beter begrip bij van de evolutie van 
het eigenste idee van ‘literaire tekst’, dankzij de ontmoeting met ‘het document’.

De tentoonstelling was te bezoeken tot eind januari 2013 en staat vanaf eind februari (gedeelte-
lijk) online op de volgende webpagina: www.litteraturesmodesdemploi.org
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