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HAM op de Gentse Feesten  

HAM pakt weer uit op de Gentse 
Feesten en wel met een expo en 
andere niet te missen 
activiteiten in het oudste huis 
van Gent, Hof van Ryhove. 
Zo is er de try-out voor een 
nieuwe performance van 
Frederik Lucien De Laere , in 
een regie van Els Deceukelier. 
‘Straatloper ’ Hendrik Braet 
komt er zijn, in Gent geschoten, 
fotoboek signeren en Nicole 
Ledegen brengt een 
sprookjesachtige voorstell ing 
van haar nieuwste boek en komt 
een namiddag sprookjes 
vertellen voor kinderen. 
Daarbij is er de permanente 
tentoonstell ing met assemblage-
werk van Erik Matthys en 
fotowerk van Ron Chiers.  
Het volledige programma vind je 
achteraan deze nieuwsbrief. 

Zo dicht al bij de Gentse Feesten is zowel de nieuwsbrief als het 
feestprogramma nog net binnen de deadline klaar.  

Na vijf jaar voelt het Hof Van Ryhove en vooral zijn tuin als thuiskomen 
voor HAM. De groene oase in hartje Gent en de op de muren 
aangebrachte kunstwerken voelen veilig en vertrouwd. Wij hadden 
grote plannen met de tuin maar die zijn gesneuveld in de 
administratieve draaimolen van de stad.  

In de tentoonstellingsruimte van het Hof Van Ryhove bieden wij een 
mooi programma aan. Een boekvoorstelling, een boeksigneersessie, 
een performance try-out, een assemblagekunstenaar, een fotograaf en 
een vertelnamiddag, alles in de geest van HAM. De kunstenaars en 
kunsten laagdrempelig tot bij het publiek brengen. 

Verder in de nieuwsbrief een bedanking voor de jarenlange 
medewerking van MaRf. Wij vergeten Reinhilde Decleir niet en brengen 
een artikel over Els Deceukelier. 

De redactie

In memoriam Reinhilde Decleir (1948-2022) 

Begin april van dit jaar overleed Reinhilde Decleir, Vlaamse televisie- 
en theateractrice en regisseur. Na een lange strijd tegen kanker 
verkoos ze zelf haar heengaan te bepalen. 

Reinhilde was de jongere zus van een andere theater-, film- en 
televisiegrootheid, Jan Decleir. Ze groeiden volgens haar eigen zeggen 
op in armoede in het Antwerpse, maar hadden cultuurminnende 
ouders. Naar theatervoorstellingen gaan als kind zat er niet in, doch 
gelukkig was er de bibliotheek waarvan ze graag gebruik mochten 
maken. 

Midden jaren ’70 van de vorige eeuw mocht ik als tiener mee naar een 
onvergetelijke theatervoorstelling in de kleine zaal van de Brusselse 
Koninklijke Muntschouwburg, georganiseerd door de school. De 
Internationale Nieuwe Scène bracht daar de beste theaterproductie 
ooit: Mistero Buffo van Dario Fo, geregisseerd door Arturo Corso. De 
jonge Jan Decleir maakte deel uit van het koor. In een andere bezetting 
speelde later ook Reinhilde Decleir mee. 

Na haar medewerking aan de voorstellingen van de Internationale 
Nieuwe Scène, speelde ze bij verschillende andere gezelschappen: 
Arca (Gent), het Fakkeltheater (Antwerpen), de Blauwe Maandag 
Compagnie (Antwerpen/Gent), het Toneelhuis (Antwerpen), Theater 
Antigone (Kortrijk). 

Oef …
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Ze regisseerde stukken als Overleie, The 
Best of Shakespeare, Just of Faust, de 
Luizenopera. Als warmhartige docente 
aan Studio Herman Teirlinck inspireerde 
ze de jongere generatie acteurs. 

In 2007 richtte ze Tutti Fratelli op, een 
theatergezelschap voor ‘mensen die 
minder kansen krijgen in de 
maatschappij’. In 2019 zei ze daarover: 
“Theater helpt om een plek te vinden en 
te voelen in de maatschappij. Tutti 
Fratelli helpt de mensen niet uit de 
armoede – op een grote en gelukkige 
uitzondering na -, maar helpt mensen 
wel om zich gelukkiger te voelen. 
Mensen voelen zich gewaardeerd, in 
plaats van bekeken als luierik, dommerik, 
nietsnut, profiteurs. Daarom moet het 
artistieke niveau hoog zijn.” 

In 2009 veroverde ze de harten van de 
Vlaamse televisiekijkers met haar 
hoofdrol als Maria ‘moemoe’ 
Vangenechten in de televisiereeks Van 
vlees en bloed. Ze kreeg dan ook 
hiervoor bij de Vlaamse Televisie Sterren 
2010 erkenning als beste actrice in een 
tv-serie.  

Op 22 januari 2011 werd ze als artistieke leider van Tutti Fratelli 
laureate van de 37ste Louis Paul Boonprijs van het 
kunstenaarscollectief Honest Arts Movement onder het voorzitterschap 
van wijlen Freek Neirynck. De uitreiking in de Arca-theaterzaal werd 
opgeluisterd door Josse De Pauw, Pjeroo Roobjee, Tutti Fratelli en 
Herman Balthazar. In haar bedankingswoord getuigde Reinhilde 
Decleir hoe het werk van Boon “helden van gewone mensen maakte” 
en dat dit een van haar drijfveren werd om theater te maken. 

Daarna volgden nog meer erkenningen: in 2014 kreeg ze de 
Burgerschapsprijs Stichting P&V, in 2015 volgden het Ereteken van de 
Vlaamse Gemeenschap, de Prijs van de Gelijkheid, in 2016 de Arkprijs 
van het Vrije Woord voor haar inzet bij het sociaal-artistiek collectief 
Tutti Fratelli en in 2021 ontving ze het Nederlandse Groot Erekruis in 
de Kroonorde voor haar jarenlange verdienste in de artistieke sector. 

Haar laatste rol in een tv-serie was aan de zijde van Barbara Sarafian 
in het grappige Grond van Adil El Arbi en Bilall Fallah (twee andere 
gelauwerden van de Louis Paul Boonprijs!). De rol liet een ander 
aspect van haar veelzijdigheid zien als de opportunistische 
onderneemster gespecialiseerd in het repatriëren van Marokkaanse 
overledenen. 

In de Roma te Borgerhout werd haar afscheid publiek gevierd met 
muziek, tekst, beeld en Tutti Fratelli, vol emoties en humor, in een regie 
van Dimitri Duquenoy. Haar werk bij Tutti Fratelli wordt verder gezet 
door acteur Nico Sturm.  Postuum kreeg Reinhilde Decleir een Ultima 
voor haar carrière. 

Machteld Moijson 
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Met de voorstelling ‘Elle était est elle est, 
meme’ werd onlangs de veertigjarige 
samenwerking tussen Jan Fabre en Els 
Deceukelier gevierd. In deze monoloog 
wordt de vrouw opgevoerd als 
‘bruidsmachine’ die het eeuwig en 
onvervulbare verlangen genereert. Voor 
Jan Fabre is Els Deceukelier een 
medium, een ‘aanwezig model’ dat zijn 
denken over theater gestalte geeft. Zij 
werd in het verleden vaak de ‘muze’ of 
de ‘fetisj-actrice’ van Fabre genoemd, 
maar evengoed werd zij door hem 
geïnspireerd en was zij het creatieve 
brein en mede-auteur van heel wat 
scènes. 

Els Deceukelier startte met theater bij 
toneelgroep Reynaert in Brugge. Na een 
auditie bij Troubleyn in Antwerpen werd 
zij onmiddellijk aangenomen door Jan 
Fabre, die in haar een uitzonderlijk talent 
zag. Het was een begin van een unieke 
samenwerking die een transformatie van 
het theater in Vlaanderen teweegbracht, 
met de voorstellingen ‘Het theater zoals 
het te verwachten en te voorzien was’ en 
‘De macht der theaterlijke dwaasheden’ 
respectievelijk in 1982 en 1984. In deze 
voorstellingen wordt theater ‘de kunst 
van de leugen’ en zijn al enkele 
basiselementen van wat later het 
Fabriaans theater zal worden genoemd 
intrinsiek aanwezig: het extatische 
lichaam en lichamelijke purificatie, de 
fysieke afmatting waarbij de grenzen van 
het lichaam worden afgetast, de 

schemerzone tussen droom en werkelijkheid, de metamorfose, de 
dierlijke driften in de mens. Een belangrijke inspiratiebron hiervoor was 
‘het theater van de wreedheid’ van Antonin Artaud. In deze vorm van 
theater krijgt het publiek iets voorgeschoteld wat het nooit eerder heeft 
gezien, dat een gevoel van herkenning oproept, een spiegel voorhoudt. 
Die echtheid en rauwheid kan uiteraard soms hard en confronterend 
zijn, maar ook helend en zelfs levensreddend. 

Ik leerde Els Deceukelier zes jaar geleden kennen na Mount Olympus, 
de 24 uur durende, op de Griekse mythologie geïnspireerde voorstelling 
die als het magnum opus van het theaterwerk van Fabre kan worden 
beschouwd en op mij een verpletterende indruk maakte. Els speelde in 
deze voorstelling de rol van Medea en Phaedra en ook een hond/beest 
in een van de eerste scènes samen met acteur Marc Moon van 
Overmeir. Niet zo lang daarna zag ik de solo-voorstelling ‘Angel of 
death’, eveneens in Brugge met Ivana Jozic, andermaal voor mij als 
dichter/performer zeer inspirerend. Ik had op dat moment een 
dichtbundel afgewerkt, met gedichten over mensen in extreme situaties 
en was nog in het ongewisse over de manier waarop ik mijn bundel aan 
het publiek zou voorstellen. Via boekhandelaar Thomas Barbier en 
studente theaterwetenschappen Louise Raes kwam ik in contact met 
Els en we besloten samen een voorstelling te maken: dit werd de 
voorstelling ‘In uiterste staat’, vernoemd naar de gelijknamige bundel. 

Model, muze en medium: 

het visionaire theater en het 

grensverleggende acteren 

van Els Deceukelier 
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Sindsdien is een intense vriendschap 
ontstaan en werk ik met Els samen voor 
mijn poëzie- en theaterperformances. 
Deze performances zijn telkens het 
resultaat van een wonderlijke synergie 
van ideeën, ontstaan tijdens 
legendarische brainstormsessies van 
twee soulbrothers.   

In een interview uit De Standaard in 2011 
zegt ze over de eerste auditie bij Jan 
Fabre: ‘Dit is het. Het voelde alsof ik op 
de scène minder moest acteren dan in 
het echte leven. Ik zat vol remmingen, 
was heel verlegen. Theater maakt me 
gelukkig, omdat het me laat zien wie ik 
ben en wie ik wil zijn’.  
Els Deceukelier is een actrice pur sang 
die het theater ‘ademt’, een natuurtalent 
waarvan op de scène een mythisch aura 
uitgaat, alsof zij van een andere planeet 
komt (Fabre zei soms ‘vrouwtje van 
Mars’). 

Het doet me soms denken aan de uitstraling van bepaalde vrouwen in 
de schilderijen van Fernand Knopff.  
De actrice was ook te zien in verschillende Belgische en Franse films 
zoals Lola vers la mer, Filles de joie, Everything will be fine en Home. 
Voor deze laatste film werd zij in 2016 bekroond met een Ensor voor de 
beste vrouwelijke bijrol.  
Haar talent werd tevens opgemerkt door Freddy Mercury (ex-zanger 
van de Britse popgroep Queen) die ‘De macht der theaterlijke 
dwaasheden’ van Fabre zag in The Royal Albert Hall in Londen. In deze 
voorstelling werd Els telkens weer van het podium geduwd en moest zij 
er weer op klauteren. Dit wilde Freddy Mercury heel graag in zijn clip ‘I 
was born to love you’ uit de soloplaat Mr. Bad Guy uit 1985, en zo 
geschiedde. 

© Frederik Lucien De Laere 
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MaRf, beeldhouwer met 
geschiedenis in HAM en 
daarbuiten

Wij bezoeken MaRf, pseudoniem voor 
Freddy De Vos, in zijn atelier in de 
Aaigemstraat in Gent. Een rijhuis valt op 
in de lange rij smalle huisjes door een 
weelde van kleurige bloemen aan de 
gevel en lange druivenranken die zich 
uitstrekken tot onder de dakgoot van de 
buren en de buren van de buren. Dit is 
symbolisch voor de kunstenaar die hier 
werkt: schoonheid, natuur, functionaliteit 
en verbondenheid.  

HAM is een kunstenaarsvereniging die in 
de jaren tachtig en negentig bepalend 
was voor het kunstleven in de stad Gent. 
MaRf is in de beheerraad van HAM 
gekomen in 1994 en is gedurende bijna 
25 jaar een drijvende kracht geweest. 
Talrijke komische en anekdotische 
belevenissen werden verteld en opnieuw 
beleefd. Ik noteer er hier enkele. 

HAMnesty en het gedenkbeeld “Vermiste personen” 

Een in het geheugen van MaRf verankerde belevenis is de realisatie 
van het project HAMnesty. Het kwam tot stand in het kader van de 
jaarlijkse herdenking van ‘Verdwenen Personen’ door Amnesty 
International en werd gerealiseerd in samenwerking met de Gentse 
afdeling van Amnesty International. Het project uit 1996 wou 
vormgeven aan een blijvend monument ter nagedachtenis van de 
talrijke gemartelde en verdwenen journalisten.  Als gevolg van dit 
project werd de LP Boonprijs toegekend aan Nora Melara, de weduwe 
van de gemartelde en vermoorde José Eduardo Lopez, een Hondurese 
mensenrechtenactivist. Als plaats voor het gedenkbeeld werd gekozen 
voor een grasplein in de schaduw van het Gentse Gravensteen, de 
middeleeuwse burcht waar nog de getuigenissen van gevangenschap 
en marteling aanwezig zijn. Het levensgrote en stalen beeld op basis 
van het silhouet van Nora Melara, gevat in doorbroken tralies, maakt nu 
deel uit van het Gentse stadsbeeld.  

Poëzie 

Een belangrijke plaats in de werken van HAM en van MaRf is de 
verbondenheid met poëzie. De Poëzieroute die in het Keizer Kareljaar 
(1999 – 2000) de ganse stad inpalmde, werd mede door MaRf 
vormgegeven en is nog steeds een realisatie die vergroeid is met het 
straatbeeld tot een vaste waarde van de stad. 

HAM en de tuin van het Hof van Ryhove 

De tuin van het HOF VAN RYHOVE, een middeleeuwse plek en een 
oase van rust tijdens de Gentse Feesten, werd de plaats waar dichters 
en beeldende kunstenaars hun werk aan een groot publiek konden 
tonen. Van 2005 tot 2016 werd er jaarlijks een tentoonstelling 
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Vernieuwend werk van de laatste jaren zijn de olfactorische beelden. 
Naast het visuele en het tactiele wordt een derde zintuig aangesproken: 
de geurzin. Marcel Van Maele die in 1997 de LP Boonprijs kreeg, werd 
beroemd door zijn gebottelde gedichten, MaRf experimenteert nu met 
gebottelde beelden. 

Bij het verlaten van het atelier toont MaRf ons nog twee beelden. Ze 
staan in het kleine raam aan de voorgevel en kijken naar de 
voorbijgangers: een klassiek portret van Beethoven van wie de 
gezichtstrekken vervangen zijn door die van MaRf en daarnaast het 
omgekeerde, een zelfportret van MaRf met de trekken van Beethoven. 
Hoe een mens zijn verlangen naar meer muzikaal talent met zijn eigen 
beeldend talent gestalte geeft. 

Bedankt, MaRf, voor al die jaren inzet! 

Erik Matthys 

opgebouwd en MaRf was hiervan 
meestal ook de drijvende kracht. Een 
hoogtepunt in de reeks is 2012, het jaar 
waarin Boon 100 zou zijn geworden: er 
werd door 27 dichters een huldegedicht 
aan LP Boon geschreven, de teksten 
werden op panelen tentoongesteld en 
gecombineerd met een stijlvolle uitgave. 

Eigen werk 

Natuurlijk is er nog plaats om het te 
hebben over het eigen werk van MaRf. 
Een lange lijst van prijzen en 
onderscheidingen in binnen- en 
buitenland tonen de loopbaan van een 
geslaagde kunstenaar. Klei, met zijn 
plastische mogelijkheden en de kleurrijke 
glazuren, structureert hij in monumentale 
keramiek. De bronzen, wat strakker in 
lijn, maar toch met grote vormexpressie, 
zijn minder explosief van kleur dan de 
keramiek, maar ze hebben een 
indrukwekkende en krachtige uitstraling. 

Uit de thema’s van zijn werk blijkt een 
grote sociale verbondenheid, Boon zou 
zonder twijfel gezegd hebben: MaRf is 
“een mens die op een mens trekt”. 
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PrinsessenBoontje 

Ham aan zet 

de gedachten van toen verkochten goed met 
‘honger maakt bonen zoet’ 

van een vergeten straat in Portugal tot in Vlaanderen 
bracht kunst dichter bij de mens, 
gretig bijtend in een ham tegen het elitarisme 

maar de versie van nu is een huzarenstukje, 
de enkeling heeft afgedaan en de euro’s slinken 
door het geldmonster dat altijd schart 

adopteer een varken, genoeg vet in de pan 
om onze messenger te blijven bakken 

laat je raken door de kiemen van een boon, 
met onverdroten ijver, nu meer dan ooit 
wild en mild voor Morgen 

Nicole Ledegen

Word ‘Vriend van HAM’! 

Stort 15 euro op ons 
rekeningnummer 

BE 87 0015 0255 8894  
met vermelding  

‘vrienden van HAM’ en vergeet je 
naam en mailadres niet te 

vermelden. 

Volg ons op Facebook.

Redactie nieuwsbrief 
Erik Matthys 
Machteld Moijson  
Ron Chiers 
Frederik Lucien De Laere 

Fotocredits 
Hendrik Braet 
VRT - Nyk Dekeyser 
Sam De Mol 
Dina Floré 
Ron Chiers 
MaRf 

Vriendengeld 

HAM kan alleen maar blijven 
bestaan door het vrijwillige werk van 
de mensen in het Bestuur. HAM 
ontvangt geen subsidies. Nochtans 
kost koken altijd een beetje geld en 
daarom doen we jaarlijks aan een 
rondje vriendenwerving.  

Voor slechts 15 euro per jaar word 
of blijf je ‘vriend van HAM’ en krijg je 
van ons: een uitnodiging en gratis 
toegang tot onze uitzonderlijk 
manifestaties, speciale uitgaven 
aan vriendenprijs en ontvang je 
onze nieuwsbrief.  

Op die manier help je mee om deze 
historische artistieke vereniging, die 
onder andere als doel heeft de 
kunsten laagdrempelig tot bij de 
mensen te brengen, te laten verder 
bestaan.

http://www.honestartsmovement.be
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