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In een kleine kring van foto- en kunsthistorici geniet de Variétés- 
fotocollectie van Amsab-ISG al enkele jaren bijzondere belangstel-
ling. Er werden bruiklenen gevraagd door verschillende gerenom-
meerde, voornamelijk buitenlandse instellingen, zoals Jeu de Paume 
en Centre Pompidou in Parijs. Met een tentoonstelling vorige zomer 
op Les Rencontres de la photographie in Arles, die dit voorjaar herno-
men wordt in het Musée des Beaux-Arts van Le Locle (Zwitserland), 
en een schitterende begeleidende publicatie geniet de collectie ein-
delijk de aandacht die ze zonder enige twijfel verdient. De collectie 
is dan ook in meerdere opzichten bijzonder. Met Man Ray, André 
Kertész, Berenice Abbott, László en Lucia Moholy-Nagy, Eli Lotar, 
Germaine Krull en vele anderen bevat ze het kruim van de moderne 
fotografen uit de jaren 1920. De foto’s zijn bovendien stuk voor stuk 
vintage prints, bijeengebracht in de periode waarin ze werden ge-
maakt, bij het ontstaan van de moderne fotografie. Dat zoveel foto’s 
bewaard zijn gebleven, is een klein wonder, ondanks – of misschien 
juist dankzij – de toch wel ongewone geschiedenis van de collectie.
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Die Treppe, circa 1928. Foto: László Moholy-Nagy (Amsab-ISG, Gent)
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In de fotocollectie van Amsab-ISG is de  
Variétés-collectie een buitenbeentje. Terwijl 
het overgrote deel van de foto’s in onze ar-
chieven vooral een documentaire en histo-
rische waarde heeft, gaat het hier om een 
verzameling van uitzonderlijke artistieke en 
kunsthistorische waarde. Historicus Ronny 
Gobyn, die we hier graag bij naam vermelden, 
trof de originele foto’s in 1993 totaal onver-
wacht aan in het fotoarchief van de krant 
Vooruit. Ronny is al enkele jaren zaakvoerder 
van Tijdsbeeld & Pièce Montée, maar werkte 
toen voor de ASLK-bank (nu BNP Paribas For-
tis). Deze (toen nog) overheidsbank organi-
seerde in de jaren 1980 en 1990 enkele grote 
historische tentoonstellingen in Brussel. Bij 
de voorbereiding van een tentoonstelling 
over de jaren 1930 doorzocht Ronny Gobyn 
dagenlang het immense fotoarchief van Voor-
uit. Groot was zijn verbazing toen hij er op een 
dag foto’s vond van Man Ray, André Kertész, 
László Moholy-Nagy, Berenice Abbott, Aenne 
Biermann en andere grote namen uit de ge-
schiedenis van de fotografie. Verbazing en on-
geloof waren ook onze eerste reactie. Meteen 
rees de vraag hoe deze foto’s in vredesnaam 
in het archief van Vooruit waren terechtge-
komen. Na enig zoekwerk kwamen we uit bij 
Paul-Gustave Van Hecke (1887-1967), die van 
eind 1931 tot het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog redacteur was bij Vooruit.

Toen Van Hecke bij Vooruit kwam werken, 
had hij al een bewogen en gevarieerde car-
rière achter de rug, eerst in de literaire we-
reld, later in de beeldende kunsten.1 Hij gaf 
de literaire tijdschriften Nieuw Leven (1907-
1910) en Het Roode Zeil (1920) uit. Hij werkte 
ook mee aan De Boomgaard (1909-1911). De 
verdienste van Van Hecke lag echter niet zo-
zeer op literair vlak dan wel op het vlak van 
de beeldende kunsten, zij het niet als kunste-
naar maar als bezieler en promotor. Om het 

werk van zijn Latemse vrienden Frits Van den 
Berghe, Constant Permeke, Gustave en Leon 
De Smet te promoten, gaf hij in 1920 Sélection 
(1920-1928) uit, een tijdschrift dat volledig 
gewijd was aan de beeldende kunsten. Tege-
lijk opende hij in Brussel een galerij met de-
zelfde naam. De tentoonstellingen beperkten 
zich niet tot het werk van de Latemse school. 
Ook het beste van de Europese avant-garde 
was er te bewonderen. De bezoekers waren 
talrijk, maar niemand was blijkbaar bereid 
de werken te kopen. In 1922 moest Van Hec-
ke de galerij om financiële redenen sluiten. 
Hij was er echter de man niet naar om bij 
de pakken te blijven zitten. Reeds in 1927 
opende hij een nieuwe galerij, L’Epoque. In 
1928 organiseerde hij er samen met E.L.T. 

Mesens een fototentoonstelling met werk 
van onder anderen Eugène Atget, Man Ray, 
Berenice Abbott, László Moholy-Nagy, André 
Kertesz, Aenne Biermann, Germaine Krull, Eli 
Lotar en andere baanbrekende fotografen uit 
die periode. Een fototentoonstelling in een 
kunstgalerij, en niet in een salon of fotoclub, 
was in die tijd nog zeer ongewoon. Ze is des 
te opmerkelijker omdat ze plaatsvond nog 
vóór de tentoonstellingen Fotografie der Ge-
genwart in het Museum Folkwang in Essen 
en Film und Foto in Stuttgart. Die werden 
respectievelijk in januari en mei 1929 geor-
ganiseerd en worden algemeen beschouwd 
als het begin van de moderne fotografie.

In 1928 bracht Van Hecke het eerste num-
mer van Variétés uit, met als veelzeggende 
ondertitel Revue mensuelle illustrée de l’es-
prit contemporain. Variétés was een typisch 

geesteskind van intellectuele duizendpoot 
Van Hecke en een afspiegeling van een in 
vele opzichten bewogen periode. Een zeer 
‘gevarieerd’ gamma van onderwerpen kwam 
erin aan bod: zowel maatschappelijke thema’s 
als beeldende kunsten, fotografie, film, mu-
ziek, theater, architectuur, mode enzovoort. 
Het ‘moderne’, zeg maar het vernieuwende, 
vormde het bindmiddel. Het tijdschrift baar-
de meteen internationaal opzien. De schare 
medewerkers was alvast kwalitatief indruk-
wekkend. Er waren onder meer bijdragen van 
Paul Eluard, Louis Aragon, André Malraux, 
André Breton en Tristan Tzara. Voor de il-
lustraties kon Van Hecke rekenen op zijn vele 
vrienden onder de beeldende kunstenaars. 
We troffen in Variétés tekeningen aan van 
Frits Van den Berghe, Gustave De Smet, Marc 
Chagall, Constant Permeke, Floris Jespers, 

Cover van het eerste nummer van 
Variétés, 15 mei 1928. (Amsab-ISG, Gent)

Hoppla, wir Leben (silhouet Erwin Piscator), 1927. Foto: Sasha Stone (Amsab-ISG, Gent)
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Hans Arp, Frans Masereel, Jozef Cantré, Leon 
Spilliaert, Paul Klee en vele anderen.

Ook film en fotografie waren manifest aan-
wezig in Variétés. De aandacht ging vooral 
naar de auteursfilm – niet zo vanzelfspre-
kend in een tijd van vedettenacteurs – met 
films van Luis Buñuel, Charlie Chaplin, F.W. 
Murnau en de Russen Eisenstein, Pudov-
kin en Vertov in het themanummer over de 
USSR. Ook documentair werk als De brug 
van Joris Ivens, De toren van René Clair of 
La marche des machines van Eugène Deslaw 
kwam aan bod. De fotografie van deze films 
sloot overigens perfect aan bij veel van de in 
Variétés gepubliceerde foto’s. De artikels over 
film werden geïllustreerd met schitterende 
foto’s, al is ‘geïllustreerd’ in de context van 
Variétés niet echt de juiste woordkeuze. In 
tegenstelling tot andere tijdschriften waren 
de gepubliceerde foto’s zelden illustraties 
bij de teksten. Ze vormden afzonderlijke, 
evenwaardige bijdragen, die inhoudelijk 
waren aangepast waar het themanummers 
betrof. De foto’s werden in aparte katernen  
opgenomen. Verrassende combinaties wer-
den daarbij niet geschuwd. Een modefoto 
van een kanten avondjurk, een creatie van 
Van Heckes vrouw Norine, werd bijvoorbeeld 
naast een Antony-foto van armoedige kant-
werksters uit de streek van Ieper geplaatst. 
Foto’s werden ook gecombineerd met af-
beeldingen van schilderijen. Soms vormde 
het thema de band tussen de twee, soms het 
beeld zelf. Doordat reportage- en kunstfoto’s 
rond hetzelfde thema naast elkaar stonden, 
werden de begrippen ‘kunst’ en ‘reportage’ 
in vraag gesteld en werd de lezer/kijker als 
het ware gedwongen tot reflectie over het 
medium fotografie. Humor en provocatie 
waren daarbij nooit ver weg. Ook naar vorm 
en concept leunde Variétés zeer dicht aan bij 
het surrealisme.

Op het gebied van de fotografie koos Van 
Hecke resoluut voor de vernieuwers: Bereni-
ce Abbott, Aenne Biermann, T. Lux Feininger, 
Florence Henri, Ewald Hoinkis, Lotte Jacobi, 
André Kertesz, Germaine Krull, Eli Lotar, 
Lászó en Lucia Moholy-Nagy, Man Ray, Cami 
en Sasha Stone, Maurice Tabard enzovoort.

Het tijdschrift verscheen gedurende twee 
jaargangen, voldoende om ook nu nog het 
voorwerp van internationale belangstelling 
uit te maken. Financieel kon Van Hecke al die 
tijd het hoofd boven water houden dankzij 
de modezaak Norine, die hij samen met zijn 
vrouw Honorine Deschryver openhield op de 
Brusselse Louizalaan. Toen de zaak het begin 
jaren 1930 moeilijk kreeg ten gevolge van 
de economische recessie, keerde Van Hecke 
terug naar Gent en ging hij aan de slag als 
redacteur van Vooruit. In 1932 was hij wel nog 
betrokken bij de Internationale Tentoonstel-
ling der Fotografie in het Paleis voor Schone 
Kunsten in Brussel. Hij schreef een inleiding 
voor de catalogus2 en leende werken uit zijn 
persoonlijke collectie.

Het werd ons snel duidelijk dat de foto’s 
die werden teruggevonden in het archief 
van Vooruit naar Variétés verwezen: de op-
schriften op de achterkanten van de foto’s 
lieten hierover geen twijfel. We troffen in 
het archief evenwel lang niet alle foto’s aan 
die in Variétés waren verschenen: van de in 
totaal 1712 gepubliceerde foto’s vonden we 
er 175, ongeveer 10 procent dus. Omdat er 
geen formeel Variétés-fonds bestaat, is het 
moeilijk om de collectie precies af te bakenen, 
maar het zou haar oneer aandoen om haar tot 
die 175 foto’s te beperken. In het archief van 
Vooruit zitten immers ook heel wat foto’s van 

Andante maestoso, 1928. Foto: Aenne Biermann. 
(Amsab-ISG, Gent)
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dezelfde fotografen en andere grote namen 
die niét in Variétés werden gepubliceerd. Het 
zijn foto’s van vergelijkbare kwaliteit – soms 
maken ze duidelijk deel uit van een bepaalde 
reeks. Daarnaast zijn we, afgaand op de titels 
en het formaat, zo goed als zeker dat sommige 
foto’s in de Amsab-collectie getoond werden 
in de tentoonstelling in Van Heckes galerij 
L’Epoque in 1928 en/of in de Internationale 
Tentoonstelling der Fotografie in het Paleis 
voor Schone Kunsten in 1932. Als we alle 
beelden die werden opgenomen in Variétés 
optellen met deze van fotografen die aan een 
van de voornoemde tentoonstellingen heb-

ben deelgenomen, komen we aan ongeveer 
600 foto’s. Van Hecke verzamelde de foto’s 
voor Variétés en galerij L’Epoque en bracht 
ze vervolgens mee naar Vooruit om ze daar 
opnieuw te gebruiken, weliswaar in een min-
der baanbrekende context, maar wel voor een 
veel ruimer publiek.

Voor wie Van Hecke alleen kent als kunst-
promotor lijkt de overstap naar Vooruit ver-
rassend, ingegeven uit financiële noodzaak 
nadat hij zijn galerij L’Epoque omwille van 
de financiële crisis had moeten sluiten. Wie 
echter beter vertrouwd is met zijn levensloop, 
weet dat Van Hecke eigenlijk naar zijn roots 

terugkeerde. Geboren in een Gentse arbei-
derswijk groeide hij op in een socialistisch 
milieu, in een periode dat de socialistische 
beweging in volle opmars was. In zijn jeugd-
jaren was hij militant bij de Socialistische 
Jonge Wacht (SJW)3 en was hij de drijvende 
kracht achter de Socialistische Studiekring. 
Die kring was in 1903 opgericht en was een 
gezamenlijk initiatief van de SJW en het 
Middenkomiteit, het lokale bestuur van de 
Belgische Werkliedenpartij (BWP). Over de 
noodzaak aan vorming waren de leiding van 
de BWP en de leiding van de SJW het eens, 
maar over de inhoud van die vorming liepen 
de meningen soms erg uiteen. De oudere ge-
neratie pleitte voor een meer pragmatische 
vorming, met de klemtoon op de oprichting 
van kaders. De radicalere jongeren kwamen 
op voor een meer fundamentele scholing, een 
theoretische kadering van het socialisme. On-
miskenbaar was hier de invloed van Hendrik 
De Man, die in 1902 in Gent kwam studeren. 
De Man verweet de oude garde, en vooral de 
top van de coöperatie, dat zij zich te veel con-
centreerde op de materiële lotsverbetering 
van de arbeiders. De Man wilde een radicale 
omvorming van de maatschappij. Hij was 
ervan overtuigd dat een sociale, economische 
of politieke emancipatie niet voldoende was. 
De arbeiders moesten, volgens hem, ook intel-
lectueel en cultureel geëmancipeerd worden. 
Zo niet zou die radicale verandering van de 
samenleving er nooit komen.

Van Hecke behoorde duidelijk tot het kamp 
van De Man. In 1906 verwoordde de toen 
19-jarige Van Hecke in het socialistische blad 
De Waarheid op een treffende manier wat er 
op het spel stond: ‘Weinigen zijn het bewust 
dat onze strijd gaat om een verte, waarin vele 
idealen – idealen van welstand, van vrede, 
van hooge verlichting en kunst, van gelijk-
heid – glansen (sic), maar velen denken dat 
het gaat om een samenleving van ’n ander 

kapitalistisch regiem, waar wij allen ’t meer 
gemakkelijk zullen hebben.’4 Dat niet iedereen 
deze zienswijze deelde, bleek onder meer uit 
een artikel van iemand van de ‘oude garde’, 
die in Vooruit duidelijk maakte wat hij ver-
wachtte van de jeugd: ‘Niet enkel schrijvers 
en sprekers, droge en verwaande, dikwijls 
halve theoriekers, maar sociaaldemocraten, 
medewerkers aan al de besturen, mannen 
voor de wijkclubs, toekomstige huisbezoe-
kers, administrateurs, ’t is te zeggen com-
pleete, alzijdige partijgenooten.’5 In de zomer 
van 1906 hield ‘halve theorieker’ Van Hecke 
het voor bekeken en ging hij zich toeleggen 
op literatuur en theater. Zijn bruggen blies 
hij evenwel niet op.

Met zijn komst naar Vooruit knoopte Van 
Hecke opnieuw aan bij zijn vroegere ideeën. 
Het moment waarop hij voor Vooruit begon 
te werken was ook allesbehalve toevallig. 
In 1931 was Vooruit in volle transitie.6 Gust 
Balthazar, de nieuwe directeur, wilde Voor-
uit, dat tot dan op de eerste plaats dienst-
deed als communicatiekanaal voor de partij, 
omvormen tot een brede, populaire krant. 
Daarvoor moest onder meer de vormgeving 
verbeteren en moesten nieuwe medewer-
kers worden aangetrokken. Ook werd fors 
geïnvesteerd in een betere infrastructuur 
en technische uitrusting, met nieuwe rota-
tiepersen en een nieuwe fotogravure. Een 
voorlopig hoogtepunt van de vernieuwing 
vormde de ingebruikname van de nieuwe 
lokalen aan de Sint-Pietersnieuwstraat: een 
ontwerp van architect Fernand Brunfaut, 
met een prachtige modernistische voorge-
vel, grote glaspartijen en een lichttoren die  
’s avonds letterlijk en figuurlijk een baken 
van licht zou worden in de stad.

Van Hecke was een van de krachten die 
het peil van de redactie op een hoger ni-
veau moesten tillen. Hij deed dit eerst als 
filmrecensent en later als redacteur van de 

Gust Balthazar, Paul-Gustave Van Hecke en Fritz Francken (redactie Vooruit), 1932. Foto: Stone (Amsab-ISG, Gent)
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cultuurrubriek Het Geestesleven. Hij doopte 
de ‘kinemapagina’ om tot Het Filmleven en 
maakte komaf met de lauwe besprekingen 
van alles wat in de bioscopen werd gedraaid. 
De rubriek werd kritischer van toon en kreeg 
tegelijk een instructiever karakter. Van Hecke 
zag de film als een geschikt instrument in de 
culturele emancipatie van de arbeiders. Met 
Het Filmleven wilde hij dit nog versterken.

Bij de opstart van de cultuurrubriek Het 
Geestesleven in 1933 verwoordde hij de eman-
cipatorische doelstellingen nog explicieter. 
In een eerste bijdrage lichtte hij het ‘doel en 
programma’ toe van de nieuwe rubriek. Met 
directeur Balthazar stelde hij dat de socia-
listische pers wel wat meer wilde dan alleen 
maar socialistische kiezers winnen. De soci-
alistische pers moest opvoedend proberen te 
werken: niet alleen de socialistische beginse-
len verspreiden maar de lezers een algemene 
ontwikkeling bieden die hen tot volwaardige 
mensen zou vormen. ‘Met dit doel voor ogen’, 
aldus Van Hecke, ’vangen we hier onze taak 
aan: vóór een proletarische kultuur, tegen de 
verburgerlijking der kultuur.’7

Voor Het Geestesleven trok Van Hecke een 
uitgelezen schare medewerkers aan met on-
der anderen Emile Langui, Nico Rost, Achilles 
Mussche, Richard Minne en zijn goede vriend 
André De Ridder. Zij leverden bijdragen over 
verschillende kunstdisciplines, vaak in relatie 
met de sociale en politieke context. Van Hecke 
zelf schreef bijdragen over de relatie tussen 
kunst en socialisme, over geëngageerde kunst 
en over wat hijzelf zag als voorbeelden van 
proletarische kunst. Zijn uitgesproken voor-
keur ging naar kunstenaars die erin slaagden 
hun engagement uit te drukken via nieuwe 
kunstvormen. Hij wijdde onder meer een 
artikel aan Diego Rivera, ‘kunstenaar van 
de nieuwe tijd’8, en aan het surrealisme, dat 
hij ‘een revolutionaire kunstuiting’ noemde.9 
Naar aanleiding van de Internationale Ten-

toonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten 
schreef hij een artikel over de betekenis van 
de reportage- en persfoto, met als ondertitel 
De wereldellende in beeld, de foto als wapen.10 

In het bekampen van de ‘burgerlijke waarden’ 
vond hij parallellen tussen surrealisme en so-
cialisme, tussen moderne kunst en socialisme, 
en tussen zijn rol als kunstpromotor en die 
als cultureel redacteur van een linkse krant.

Van Hecke maakte dankbaar gebruik van 
de nieuwe technieken op het vlak van fo-
togravure om zijn artikelen te illustreren 
met prachtige foto’s. Verschillende foto’s die 
destijds in Variétés verschenen, doken nu op 
als illustratie in Vooruit. De namen van de 
fotografen werden meestal niet vermeld, 
maar we herkennen werk van onder anderen 
Germaine Krull, Eli Lotar en Cami Stone. On-
getwijfeld onderhield Van Hecke contact met 
sommige fotografen en selecteerde hij in zijn 
periode bij Vooruit ook nieuwe foto’s van hen. 
Anders valt moeilijk te verklaren waarom we 
van bijvoorbeeld Germaine Krull meer dan 
tweehonderd foto’s, verspreid over allerlei 
thema’s, aantroffen in het archief van Vooruit. 
Sasha en zijn vrouw Cami Stone werden in 
de jaren 1930 als het ware de huisfotografen 
van de BWP en portretteerden talrijke soci-
alistische prominenten. Zo maakten ze een 
ongewoon portret van Vooruit-directeur Gust 
Balthazar en een schitterende reeks over de 
Gentse socialistische leider Edward Ansee-
le, uitgegeven in een pochetje en getiteld 5 
minuten met Edward Anseele.

Minstens even belangrijk voor het herge-
bruik van de foto’s uit de Variétés-collectie 
was dat Vooruit een paar geïllustreerde tijd-
schriften lanceerde die, meer dan de krant, 
op visuele communicatie dreven. Begin 1932 
verscheen ABC en in mei 1934 het eerste 
nummer van Voor Allen. ABC was eerder een 
vrijetijdsmagazine, in kleur gedrukt en met 
prachtige covers waarop meestal een filmster 

prijkte. Voor Allen was soberder, in zwart-
wit en had een meer politieke inhoud. Beide 
bladen maakten echter gretig gebruik van 
foto’s en fotomontages.

Al in het allereerste nummer van Voor Allen 
vinden we een montage met onder meer een 
drietal foto’s van Germaine Krull.11 Een ervan 
was eerder in Variétés verschenen.12 Ook in 
ABC vinden we zeer snel sporen van Variétés. 
In het derde nummer werden drie pagina’s 
met foto’s gepubliceerd onder de titel Bijge-
loof in Vlaanderen.13 De meeste van die foto’s 
vinden we ook terug in het Variétés-nummer 
van 15 oktober 1929 onder de titel La super-
stition.14 Zowel foto’s als onderwerp werden 
dus ontleend aan Variétés. Een belangrijk ver-
schil met Variétés is echter dat de fotograaf, 
in dit geval Germaine Krull, niet is vermeld. 
Dit gebeurde overigens nergens in ABC en 
evenmin in Voor Allen. De foto’s waren louter 
een middel om een visueel sterke pagina of 
montage te maken. Het frappantste voorbeeld 
hiervan vinden we in het negentiende num-
mer van ABC.15 In een fotomontage over een 
moderne schoenfabriek vinden we twee van 
de befaamde slachthuisfoto’s van Eli Lotar, los 
van de oorspronkelijke context en bedoeling 
van de fotograaf.16 In tegenstelling tot enkele 
andere foto’s uit die beroemde reeks konden 
we deze prints niet terugvinden. Zeer waar-
schijnlijk werden de foto’s verknipt en na 
gebruik weggegooid. Passend bij de tijdgeest 
zag Van Hecke de foto’s in de eerste plaats 
als een middel om te communiceren en veel 
minder als kunstobject. Terwijl bij de foto’s 
in Variétés een zeker respect blijkt voor de 
fotograaf als auteur, al is het maar door de 
naamsvermelding, is dit veel minder het geval 
bij Vooruit, ABC en Voor Allen.

Dit respect blijkt dan weer wel in een reeks 
die Van Hecke van eind 1934 tot augustus 
1935 publiceerde in Het Geestesleven, onder 
de titel Elke week een mooie foto. De foto staat 

meestal onderaan de pagina, zonder dat er 
een illustratief verband is met de teksten. 
Omdat de naam van de fotograaf hier wel elke 
keer wordt vermeld, valt op dat Van Hecke de 
ene week een foto toonde van een bekende fo-
tograaf, de andere week een foto van iemand 
van de fotoclub Vooruit. De afwisseling is te 
systematisch om toeval te zijn. We hebben er 
het gissen naar wat Van Hecke hiermee op het 
oog had. Ons lijkt het een illustratie van de 
onbevangen manier waarop hij naar fotogra-
fie en naar kunst in het algemeen keek. Het 
was hem nooit te doen om grote namen , maar 
om de intrinsieke waarde van wat hij zag.

Uit de foto’s van de fotoclub blijkt duidelijk 
de invloed van de moderne fotografie. De 
leden van de fotoclub konden er in elk geval 
mee kennismaken. Een paar maanden na de 
tentoonstelling in het Paleis voor Schone 
Kunsten in 1932 bracht Van Hecke de ten-
toonstelling naar het Feestlokaal Vooruit in 
Gent. Uit de verslagen in het archief van de 
fotoclub blijkt dat de leden de tentoonstel-
ling gezamenlijk bezochten en onder de in-
druk waren.17 Wij citeren uit het verslag: ‘De 
exposant Stone trok op bijzondere wijze de 
aandacht en wekte algemene bewondering. 
Nochtans bezitten de meeste van zijn werken 
niet wat gewoonlijk als kunst beschouwd 
wordt. Door de bijzondere durf zowel wat 
betreft de manier van opname, techniek, 
bladvulling en afwerking van de foto’s zijn het 
echte “schlagers”.’ Doch de voorzitter besluit 
dat het ‘misschien ongewenst zou zijn, dat 
onze leden de manier van werken van Stone 
zouden overnemen.’ Uit de foto’s van sommige 
leden blijkt dat zij zich weinig gelegen lieten 
aan de woorden van de voorzitter.

Met zijn emancipatorische streven boekte 
Van Hecke op dit vlak alvast succes. Maar 
voor het overige vermoeden we toch dat er 
een grote kloof gaapte tussen de hoogdra-
vende principes en het intellectualistische 



Dubbele pagina uit het tijdschrift ABC, 5 juni 1932. 
Bovenaan links foto’s Van Eli Lotar uit de serie Aux 
Abattoirs de la Villette à Paris, 1929. (Amsab-ISG, Gent)

Inzet: dubbele pagina uit Variétés, 15 april 1930. 
Foto’s van Eli Lotar uit de serie Aux Abattoirs de la 
Villette à Paris, 1929. (Amsab-ISG, Gent)
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taalgebruik van de rubriek en de daadwerke-
lijke assimilatie ervan door het lezerspubliek.

Een volledig overzicht van het hergebruik 
van de foto’s uit de Variétés-collectie in Voor-
uit, ABC en Voor Allen werd nog niet gemaakt. 
Wel lijken de foto’s op het eerste gezicht voor-
al gebruikt te worden in de eerste jaren dat 
Van Hecke bij Vooruit werkte. In 1934 werd 
hij redactiesecretaris, en zijn eigen bijdragen 
voor de krant werden zeldzamer. Toch bleef 
hij kleine stukjes schrijven waarin hij erg 
scherp van leer trok tegen het opkomende 
nazisme en fascisme.

Bij het uitbreken van de oorlog verliet Van 
Hecke meteen de krant. Hij vluchtte naar 
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In de rubriek Het Geestesleven toont Van Hecke elke week een mooie foto. 
In Vooruit van 6 januari 1935 is dat de foto: Funkturm Berlin, 1928 van László Moholy-Nagy. (Amsab-ISG, Gent) 

Frankrijk en liet ‘zijn’ foto’s in Gent achter. Ze 
leidden een sluimerend bestaan in het fotoar-
chief van Vooruit, wat wellicht hun redding is 
geweest. In 1978 werden de foto’s samen met 
het volledige archief van Vooruit aan AMSAB 
overgedragen, om na meer dan een halve 
eeuw in 1993 opnieuw ontdekt te worden.

De Variétés-collectie – of misschien beter de 
‘collectie-Van Hecke’ – is per slot van rekening 
een prachtige verzameling foto’s, gemaakt 
door de allerbeste fotografen uit de jaren 
1920. De thema’s en onderwerpen, eigen aan 
het modernisme, getuigen van een bijzondere 
episode in de geschiedenis van de fotografie.

Een overzicht van de Variétés-collectie 
in de onlinecatalogus van Amsab-ISG.


