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HAM en de tuin van het    
Hof van Ryhove  

De plannen om de tuin van het Hof 
Van Ryhove weer in gebruik te 
nemen hangen af van de Gentse 
Feesten. De stad Gent laat ons weten 
dat ze, tegen ten laatste eind april, 
haar standpunt zal bekendmaken. Wij 
kijken ernaar uit.  

Een project in samenwerking met Lo-
art (Lochristi) staat in de steigers en 
kunnen wij op korte termijn 
ontplooien. 

Blijf ons volgen op 
www.HonestArtsMovement.be en op 
onze Facebookpagina.

Een BOON-prijs, een nieuwe literaire prijs voor 
Vlaanderen 
De organisatoren van de beroemde en beruchte Louis Paul Boon-
prijs, ook gekend onder de naam HAM-prijs, keken verrast op toen er 
aangekondigd werd dat er twee nieuwe literaire prijzen in de etalage 
van de Vlaamse Gemeenschap staan met de naam die naar dezelfde 
literaire figuur verwijst: (Louis Paul) BOON.  

De HAM-prijs wordt al bijna 50 jaar toegekend aan kunstenaars die in 
hun werk een sterke binding met de mens vertonen. Naast de 
onschatbare waarde van het prestige geven wij een ham (een echte 
boerenhesp) en een oorkonde. Een bijzonder grote verscheidenheid 
aan kunstenaars heeft de voorbije jaren op ons erepodium gestaan.  

De voorzitter en het bestuur van de Louis Paul Boon-prijs zijn 
bijzonder opgetogen met het initiatief en de bijzonder goed 
uitgewerkte bestuursstructuur van deze Boon-prijs. Wij van HAM 
hebben een boontje voor Boon en voor deze nieuwe prijs.  

De HAM-redactie.  

Noteer alvast zondag 12 december 2021, 15 uur: 
‘Uitreiking van de Louis Paul Boon-prijs aan Carmen De Vos’. 

Cultuurcentrum Zebra - New Zebra 
Gustaaf Callierlaan 231, 9000 Gent 

Wij houden jullie verder op de hoogte.

Corona, curves en Carmen 
Corona blijft ons leven op de meest waanzinnige manier beheersen.  
De meesterlijke wisselvalligheid van regels bij dalende en stijgende 
curves herschikken en herpakken ons dagelijks leven. Vaccins zijn 
de nieuwe en trage hoop op verandering. 

Planning heeft vastigheid nodig, iets wat deze tijden niet hebben.  
Het is dus een gok, met een hoopvolle (on)zekerheid dat de planning 
om in december de bekroning van Carmen De Vos te laten 
doorgaan, met geen virusvariant of een vaccinfalen wordt 
gedwarsboomd. 

Ons programma ligt klaar voor december. Het HAM-bestuur volgt met 
argeloze en arglistige ogen de gang van zaken. Wij staan klaar.

MENS!? (2016) HAM - Hof van Ryhove
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Marcel van Maele (1931-2009) werd in 1997 
gelauwerd met de Louis Paul Boon-prijs 
Marcel van Maele was een meer dan boeiende figuur in de kunst- en 
in de poëziewereld. Hij was een onrustige, avontuurlijke, rebelse 
zwerver, een zoekende gedreven reiziger, een mens op zoek naar 
zijn limieten. Hij schreef naast poëzie ook romans, toneelstukken en   
scenario’s.  

Ter gelegenheid van zijn bekroning publiceerde HAM een mooie 
brochure met een uitstekende inleiding door Roel Richelieu Van 
Londersele en een klein overzicht van zijn gedichten van 1957 tot 
1997. Hij kreeg de Louis Paul Boon-prijs 35 jaar na de Signaalprijs 
voor Poëzie, wat wijst op een heel lange aanwezigheid in de 
belangstelling van de kunstwereld.  

De beginjaren van zijn schrijverschap tonen ongebreidelde 
experimenten met taalinhoud en taalvorm. Hij wordt bekend en 
berucht door de deelname aan Poëzie in het Paleis en de Nacht van 
de Poëzie. In de woelige jaren zestig is hij op een hoogtepunt van 
zijn activiteit. Hij is en blijft een onrustige initiatiefnemer en snelle 
uitbreker uit de dwangbuis van groepen en stromingen, uit de 
maatschappelijke realiteit. ‘Ik Marcel in absolute vrijheid’ is zijn 
lijfspreuk.  

Hij kreeg in 1972 de Arkprijs van het 
Vrije Woord. In de jaren ‘70 begint 
hij meer plastisch (beeldend) werk 
te creëren en mengt hij taal en 
poëzie op vaak humoristische wijze 
(bvb. LEEGGOED, VOL BETER, bij 
een leeg recipiënt).   
Hij wordt internationaal beroemd in  
deze periode met zijn gebottelde 
gedichten. Het ontoegankelijk 
maken van teksten, door ze al dan 
niet volledig te overschilderen of ze 
te bewaren op sterk water (olie), of 
ook door ze te verpakken in een 
blok polyester, het zijn technieken 

die contradictorisch zijn. Iets maken en het dan op een geraffineerde 
wijze ontoegankelijk maken, eigenlijk kapot maken, stuit tegen de 
borst en roept ontegensprekelijk gemengde gevoelens en 
spanningen op.  

Door zijn overmatig drank-, medicijnen- en druggebruik heeft hij het 
regelmatig aan de stok met politie en gerecht. Ook zijn gezondheid 
lijdt erg onder zijn levenswandel. Door de aanslepende problemen 
met zijn ogen wordt hij in de laatste jaren van zijn leven uiteindelijk 
helemaal blind.  

Zo is Marcel van Maele in mijn geheugen blijven plakken tot ik bij 
toeval bij een neef van Marcel een werk zag waar ik nog niets over 
gehoord of gelezen had. Ik was er direct weg van. In de jaren 1985 

© Ron Chiers
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HAM heeft 3 belangrijke 
doelen: 

- Het creëren van kunst waarin de 
binding met de mens centraal 
staat. 

- Alle kunstenaars van diverse 
disciplines samenbrengen en laten 
samenwerken om die kunstenaars 
laagdrempelig tot bij het publiek te 
brengen. 

- Met de uitreiking van de Louis Paul 
Boon-prijs een kunstenaar, die in 
zijn/haar werk die binding met de 
mens vaak én op een bijzondere 
manier uitwerkt, te eren. 

realiseerde Marcel een reuzegroot, bijna kamervullend boek: DE 
VERMOEDELIJKE TAAL DER DINGEN. Het rust op een speciaal 
gemaakte voet. Het omdraaien van een pagina rond de grote ringen 
is al een avontuur op zich. Afwisselend is er een bladzijde met 
poëzie en een bladzijde met illustratie van de schilder Tone Pauwels. 
Het werk is uitermate boeiend en exuberant, maar het gaf mij ook 
een ambivalent gevoel, omdat deze schitterende realisatie door het 
reuzegroot formaat geraffineerd, ontoegankelijk werd gemaakt. Het 
is niet helemaal duidelijk of dit nog het enige exemplaar is, het opzet 
was in elk geval om de oplage te beperken tot enkele originele 
exemplaren en enkele kopieën.  

Het beeld van een getormenteerde kunstenaar die in zijn vlees en 
bloed, in zijn gedreven gedachten en meningen, de snijdende pijn 
van de absolute vrijheid tegenover de krachtige  limieten van de 
maatschappij blijft ervaren, treft mij blijvend diep.  
Marcel van Maele is een beetje onterecht uit de actuele kunst 
verdwenen, maar paste  buitengewoon goed binnen de 
doelstellingen van de HAM-groep die de Louis Paul Boon-prijs 
destijds aan Marcel van Maele toekende. 

In 2022/2023 hopen wij, ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan 
van HAM op een overzichtstentoonstelling van al onze bekroonden, 
Marcel daar een ruime plaats toe te kennen. 

www.marcelvanmaele.be 

Erik Matthys 

© Ron Chiers

De auteur(s) van de foto’s van Marcel van 
Maele en ‘LEEGGOED’ konden we niet 
terugvinden. Alle credits aan de fotograaf. 
Bron: www.marcelvanmaele.be 
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PrinsessenBoontje 

Alle gekheid op een stokje 

Soms zijn woorden schelpen 
op de oren of vingers 
op de wonden. En toch 

berooid loop ik met mijn woorden te koop 
of gooi ze te grabbel 
en scherp mijn pen. En toch 

iedere herfst vermoordt de zomerdromen 
en trekt een oude mantel aan 
der wraak bijvoorbeeld. En toch 

ik huiver van het woord 
dat valluikt, van de ster 
die dichtklapt. En toch 

keer op keer 
scherp ik mijn pen. 

Marcel van Maele                               (uit “winteralbum”, 1970)

Hoe kan je ons steunen? 

Word ‘Vriend van HAM’! 

Stort 10 euro op ons 
rekeningnummer 

BE 87 0015 0255 8894  
met vermelding van ‘vrienden van 

HAM’ en vergeet je naam en 
mailadres niet te vermelden. 

Volg ons op Facebook.

Redactie nieuwsbrief 
Erik Matthys 
Machteld Moijson  
Ron Chiers (vormgeving)

HAM heeft een hele reeks 
medewerkers (nodig) 

Voorzitter, Penningmeester, 
Secretaris, Boekhouder, Grafisch 
ontwerper, Presentator, Archivaris, 
Creatief medewerker, Fotograaf, 
Redactie, Feestcoördinator,             
E-communicatiespecialist en        
Feest-organisatie-ploeg. 

Wie zin heeft om onze groep te 
versterken is van harte welkom en 
kan daarvoor contact opnemen met 
de voorzitter of een van de 
bestuursleden. 

Met deze zeer actuele                
BOEM PAUKESLAG 
van Paul van Ostaijen 

willen wij iedereen die de 
intentie had om vriend te 

worden van HAM en op de 
hoogte wil blijven van de 

Louis Paul Boon-prijs 
zeggen dat hij/zij dat nog altijd 
kan doen. Zonder vrienden ligt 

bij HAM ook alles plat. 
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