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HAM op de Gentse Feesten  

HAM had een stevige traditie om 
tijdens de Gentse Feesten 
activiteiten te organiseren in het 
Hof van Ryhove, zowel in de 
exporuimte als in de tuin. Na 2017 
had de stad andere plannen met 
die locatie.  

Dit jaar kunnen we echter 
meedelen dat HAM terug over die 
fantastische locatie in het centrum 
van Gent kan beschikken.  

HAM pakt dus weer uit met een 
project, vrij toegankelijk voor het 
publiek, tijdens de Gentse Feesten 
2022. 

Volg ons in de nieuwsbrief en op 
onze Facebook-pagina. 

HAM wordt 50 jaar 

Traditioneel maken we op 1 mei de 
laureaat bekend voor de volgende 
Louis Paul Boon-prijs.  

Dit jaar doen we dat echter niet. 
HAM wordt namelijk 50 jaar en dat 
vraagt een uitgebreide feestelijke 
editie.  

Noteer alvast december 2023 in 
jullie agenda en maak jullie op 
voor een hele week feest en een 
nieuwe laureaat van de Louis Paul 
Boon-prijs. 

Wij houden jullie op de hoogte. 

Corona-vertraging 

Met enkele weken corona-vertraging hierbij onze volgende nieuwsbrief. 
Leden van de redactie bleven niet gespaard van een besmetting en 
onze nieuwsbrief liep zeer ernstige vertraging op. 

Ook het oorlogsgebeuren in Oekraïne heeft diepe wonden geslagen in 
ons denkmodel. De “verlichting”, het model dat toch de gulden draad is 
in ons dagelijks leven, blijkt plots niet meer de enige waarheid te zijn. Er 
groeide een wereld onder de radar die op een cynische wijze onze 
dagelijkse zekerheden ver ondergraven heeft. 

Vele kunstenaars, waaronder velen van HAM, hebben “nooit meer 
oorlog” in hun werk en persoonlijk leven als existentieel doel gesteld.   

Door het oog van de naald, nog net voor de vijfde corona-golf hoogtij 
vierde en ondanks de verstrenging van de maatregelen kon de Louis 
Paul Boon-prijsuitreiking aan Carmen De Vos toch doorgaan. De 
verstrenging van de maatregelen liet kleine bijeenkomsten nog net toe 
en dat veroorzaakte een flitsende vreugde bij alle betrokkenen.  

De HAM-redactie.  

cheers!

http://www.honestartsmovement.be
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Nagenieten van de Louis Paul Boon-prijsuitreiking aan Carmen De Vos

Lara Taveirne over Carmen   
‘De ogen van de vos’            video

Coryfee			                              (voor Carmen) 

Tot	popster	gekroond	en	gehavend	
door	verslaving	betoont	hij	
zowel	medeleven	als	verachting	
voor	menig	medemens	voor	wie	hij	blijft	
een	vreemde,	een	in	diepe	gedachten	verzonkene.	

Hij	heeft	grens	na	grens	opgezocht,	verkende	
honderden	spelonken,	liep	de	kanten	af	
van	het	glanzende	bestaan	
met	glamour,	glitter,	schitterende	scènes,	
wilde	performances.	

Hij	is	voorbestemd	en	voelt	zich	verheven.	
Dat	het	leven	slechts	een	zucht	is	en	een	slachting	
deert	hem	niet,	hij	rookt	en	rockt	en	kickt	erop	los	
en	krijgt	de	aandacht	van	miljoenen	
waardoor	hij	naast	zijn	schoenen	loopt	
en	over	het	water	wandelt.	

©	Frederik	Lucien	De	Laere	

Peter Holvoet-Hanssen voor Carmen 
‘Ensors Harmonium’            video

http://www.honestartsmovement.be
https://youtu.be/EXTK-Zliv0w
https://youtu.be/o7n2hPCgAjg
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Het meisje op de hoge richel.

Een kind loopt op de boordsteen
naar school, naar huis
op de rand, op de boord,
op het muurtje van de voortuin
op de lijnen van de tegels.
een stap, een sprong, een stap, een sprong
wie valt is prooi, wie valt is weg.

Een meisje loopt te dromen
gehuld in een glasgordijn
de naaktheid omhuld
ze zoekt de levenslijnen
een stap een sprong, een stap een sprong
wie valt is prooi, wie valt is dood.

Een hoge richel voor mijn voet
hier wil ik wezen
mijn vaste stap is goed.

Erik Matthys, voor Carmen De Vos

http://www.honestartsmovement.be
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Carmen De Vos  

boegbeeld van licht en camera  

verborgen parel in eigen land, als prinses sta je op de drempel 

om op zoek te gaan in een donkere bioscoop of vossenhol  

om je erotische sluier op te lichten, onderhuids grenzen te verleggen 

uit het gewone en ongewone leven 

als tijgerin rek je je uit op de drempel. of daar over. of daarachter maar steeds 

om met glamour het lichaam vol lust en ondeugd schaamteloos te vieren! 

Nicole Ledegen

http://www.honestartsmovement.be
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Dankwoord van Carmen De Vos 

Lieve mensen! 
Vrienden! 

Ik ben dat niet gewend,  
zoveel complimenten in minder dan 75 minuten 
Al doet —- het mag gezegd zijn —— Alain het ook niet 
slecht 

De Louis Paul Boon-prijs te mogen ontvangen 
Dat is niet iets waar ik licht overga 
Louis was een held 
Geniaal, ondanks zijn te korte beentjes 
En ik was een fan  
En zie me hier nu staan 
2020 
2021 
Het heeft lang geduurd,  
maar daar zaag ik niet over,  
zeker NIET nu ik weet dat de HAM wel degelijk 
uit een recentelijk gekeeld varken gesneden is 
En niet al een jaar in Ron zijn schuif ligt te stinken 

Wat hebt ge dat allemaal schoon gezegd en gedaan 
Mensen van HAM 
Dat moet me een werk geweest zijn 
En een overleg 
Dat zijn vele avonden Netflix minder 
Merci 

Lieve Lara 
Jullie weten vast dat Lara net een nieuw boek uit 
heeft?  
Het heet 'Pluto, aan het einde van de weg rechtdoor' 
Ik heb het nog niet kunnen lezen, te druk, 
te bla bla blaaaa,  
maar het ligt bovenaan mijn stapel 
Ik heb haar auteursportret mogen maken 
en dat was goed voor een namiddag dikke fun 
Doe jullie zelf een plezier 
en koop het ook 
I’m so sure dat het weer een voltreffer is 

Ik houd eraan je te bedanken 
Lieve Lara Taveirne          
Om al je woorden van daarnet 
Geeneen kan ze zo meeslepend mooi  

in volgorde zetten als jij 
Dankjewel 

Merci aan alle schitterende poëten voor de bloemen 
Merci aan Erik Matthys en Ron Chiers voor de zoenen 
(Dat is dichterlijke vrijheid) 
Merci aan de geweldige Seraphine Stragier  
Even straf aan de Harp als op Cello 

——-Normaal ging onze dochter** hier zingen 
Maar ze zingt, nu ze kan en het mag,  
al in Duitsland de pannen van het dak 
En dat is beter zo 

Ik ben Knack, De Morgen, Humo, De Standaard en 
Wilfried dankbaar voor het platform dat ze me aanreiken  
en de vele prachtige mensen die ik zo mag ontmoeten. 

Ik houd er ook aan jullie te bedanken 
Lieve vrienden 
Om tot hier te komen en me te verwarmen met jullie 
aanwezigheid 
In je eentje met een hesp staan zwieren is toch net iets 
minder leuk 
Merci 

Ga straks ook eens kijken hiernaast 
Daar loopt ‘Breuklijnen’ 
De foto-expo van mijn goede vriend én companion de 
route Dirk Janssens en enkele van zijn fotomaten 

—————-> 

Ah ja 
Nog een klein haatbericht

Ik ben tenslotte een moderne Woker


YO, YO

MRC ZCKRBRG*

MET UWEN ONNOZELEN 

NPPLe* BAN POLICY

LOUIS PAUL BOON

IS UW VRIEND NIE


(Crowd goes mad)


——-Wie hier niet kon zijn

Wie we hebben moeten missen

Is Geert Stadeus

Loyale vriend

Hij had zich 

zoals steeds

als een van de eersten ingeschreven

om hier aanwezig te kunnen zijn

Maar we hebben hem maandag moeten begraven

Dat doet, ook vandaag, nog best veel pijn


Daarom, als we straks het glas gaan heffen

Hef er ook eentje op hem


Dankjewel


(*) in een poging de cnsr te omzeilen 
(**) Sofie De Schryver

http://www.honestartsmovement.be
https://www.facebook.com/erik.matthys1?__cft__%5B0%5D=AZXl1mtQ8-XTq5Lom2I9b5EajEMsvnDTbr4kNOomCYQ9ey0F7xfkvEJHu3uHVlVcu0EFkiW-uCTqWNrM-E8tDpWFcox4al1vl6EZLFKwzQvbAo-vK9YEWtFGMIMcR56Z-cM&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/seraphine.stragier?__cft__%5B0%5D=AZXl1mtQ8-XTq5Lom2I9b5EajEMsvnDTbr4kNOomCYQ9ey0F7xfkvEJHu3uHVlVcu0EFkiW-uCTqWNrM-E8tDpWFcox4al1vl6EZLFKwzQvbAo-vK9YEWtFGMIMcR56Z-cM&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/dirk.janssens.338?__cft__%5B0%5D=AZXl1mtQ8-XTq5Lom2I9b5EajEMsvnDTbr4kNOomCYQ9ey0F7xfkvEJHu3uHVlVcu0EFkiW-uCTqWNrM-E8tDpWFcox4al1vl6EZLFKwzQvbAo-vK9YEWtFGMIMcR56Z-cM&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/stadeus?__cft__%5B0%5D=AZXl1mtQ8-XTq5Lom2I9b5EajEMsvnDTbr4kNOomCYQ9ey0F7xfkvEJHu3uHVlVcu0EFkiW-uCTqWNrM-E8tDpWFcox4al1vl6EZLFKwzQvbAo-vK9YEWtFGMIMcR56Z-cM&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/alain.deschryver.1?__cft__%5B0%5D=AZXl1mtQ8-XTq5Lom2I9b5EajEMsvnDTbr4kNOomCYQ9ey0F7xfkvEJHu3uHVlVcu0EFkiW-uCTqWNrM-E8tDpWFcox4al1vl6EZLFKwzQvbAo-vK9YEWtFGMIMcR56Z-cM&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ron.chiers?__cft__%5B0%5D=AZXl1mtQ8-XTq5Lom2I9b5EajEMsvnDTbr4kNOomCYQ9ey0F7xfkvEJHu3uHVlVcu0EFkiW-uCTqWNrM-E8tDpWFcox4al1vl6EZLFKwzQvbAo-vK9YEWtFGMIMcR56Z-cM&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/lara.taveirne?__cft__%5B0%5D=AZXl1mtQ8-XTq5Lom2I9b5EajEMsvnDTbr4kNOomCYQ9ey0F7xfkvEJHu3uHVlVcu0EFkiW-uCTqWNrM-E8tDpWFcox4al1vl6EZLFKwzQvbAo-vK9YEWtFGMIMcR56Z-cM&__tn__=-%5DK-R
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De verkenning van de 
kwetsbaarheid en de 
maakbaarheid  - 
aantekeningen bij het 
werk van Sofie Muller 

Sofie Muller (°1974, Sint-Niklaas) brengt 
als geen andere kunstenares de 
condiIon humaine in beeld, zij 
portreJeert de mens in al zijn 
kwetsbaarheid en onderzoekt in haar 
werk de donkere regionen van de 
menselijke psyche. Als dochter van een 
anIquair werd zij in haar jeugd omringd 
door laatmiddeleeuwse 
beeldhouwkunst, waarin de themaIek 
van lijden en smart prominent aanwezig 
is. Vele beelden uit de 15de-16de eeuw 
bereiken een uitzonderlijk arIsIek 
niveau, maar zijn vaak beschadigd door 
de tand des Ijds. Muller vond hierin 
inspiraIe voor haar eigen werk, aldus 
sluit zij aan bij een lange tradiIe van 
kunst die de fragiliteit en de 
eenzaamheid van de mens uitbeeldt. De 
kunstenares brengt haar hedendaagse 
creaIes trouwens ook in relaIe met de 
beeldhouwwerken van de oude 
meesters uit die Ijd. 
 
Anno 2021 worden we als mensheid 
meer dan ooit geconfronteerd met de 
kwetsbaarheid van ons eigen lichaam en 
de omgeving waarin wij ons bevinden. 
Het werk van Sofie Muller houdt ons 
een spiegel voor, en noopt ons tot 
nederigheid en bescheidenheid. De 
figuren in haar werk geven blijk van 
introspecIe en reflecIe op de 
jeugdjaren waarin het levenspad 
grotendeels al uitgetekend is. De twijfels 
en onduidelijkheid in de overgang naar 
volwassenheid zijn belangrijke thema’s. 
De kunstenares onderzoekt de diepste 
psyche van de mens met medische 
instrumenten, eigen bloed, vuur, rook in 
een soort alchemisIsch proces. Als een 

soort van Dr. Frankenstein creëert zij een eigen wereld met bewerkte 
of verminkte figuren waarbij de fundamentele eenzaamheid en 
kwetsbaarheid van de mens centraal staan. Het werk Nucleus, 
behorend tot een serie werken met de Itel Psychonomics en 
tentoongesteld op KunstenfesIval Watou 2015, is hier een tekenend 
voorbeeld van. 
 
Rond het werk van Sofie Muller hangt een griezelige en mysterieuze 
sfeer, een soort onbevaJelijkheid en onbehagen. Het doet denken aan 
objecten die tentoongesteld werden in de rariteitenkabineJen, aan 
een anatomische collecIe uit de 19de eeuw, of aan bepaalde creaturen 
uit de films van David Lynch. 
 
Een vaak gebruikt materiaal is albast, een zacht gesteente waarvan de 
bovenste laag volgens Muller aan de menselijke (broze) huid doet 
denken en waarvan de roze en gevlamde Inten refereren naar 
kwetsuren. De bewuste beschadigingen van haar eigen beelden roepen 
herinneringen op aan de beeldenstorm, maar kunnen evengoed 
verwijzen naar hedendaagse vormen van iconoclasme. 
Voor de Provincie Oost-Vlaanderen maakte Sofie Muller het beeld Leap 
of faith. In dit kunstwerk, dat permanent in Laarne is tentoongesteld, 
zien we een rokje en twee benen van een meisje dat hinkelt op het 
grondplan van een kathedraal. Het werk verbeeldt de zoektocht naar 
de levensweg en de sprongen die wij als mens onvermijdelijk moeten 
maken.  

www.sofiemuller.be 

© Frederik Lucien De Laere 

http://www.sofiemuller.be
http://www.honestartsmovement.be
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PrinsessenBoontje 

Ga weg 

Ik had gedacht de honderd net te halen, 
rollatorloos en in gestrekte draf. 
Ik wou nog een miljoen gedichten af. 
Musea wachtten. En theaterzalen. 
 
Ik wilde nog oneindig vele malen 
verwijlen waar ik mij het liefst begaf. 
Ik fietste fluitend tussen wieg en graf, 
de voeten geen moment op de pedalen. 
 
Helaas. Daar is ineens de eindigheid 
die plotsklaps als een niets ontziende tanker 
de gevel sloopt, de kamer binnenrijdt. 
 
Het leven gaat genadeloos voor anker, 
gehoorzaam aan de grillen van de tijd. 
Ga weg, gezwinde grijsaard. Met je kanker. 

Stijn De Paepe (1979-2022)

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 
Hans De Greve 
Carmen De Vos 
Sofie Muller 
Ron Chiers 
Michiel Hendryckx

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 wordt 
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.

https://www.facebook.com/HonestArtsMovement
http://www.honestartsmovement.be
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