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Groetjes uit Hansbeke: stadsdichter
zet dorp in de kijker met postkaart
en podcast
HANSBEKEDe

Deinse stadsdichter Steven Van de Putte stelt op
zaterdag 6 november zijn zesde STADSGE z/d ICHT voor in zaal
Arscene in Hansbeke. Samen met fotograaf Ive Steyaert zet hij het
verhaal van Mathilde Roets in de kijker en deze keer gaat de
poëtische postkaart vergezeld van een tweedelige podcast.
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Stadsdichter Steven Van de Putte schrijft een gedicht bij elk van de zes
dorpen van het vroegere Nevele en deze prijken samen met een foto van
Ive Steyaert op een postkaart. Deze keert trok het duo naar Hansbeke om
het verhaal over Mathilde Roets te vertellen.
“Mathilde Roets was een eenvoudige volksvrouw uit het dorp die ruim een
eeuw geleden haar leven probeerde op te bouwen in uiterst armoedige
omstandigheden”, zegt Steven Van de Putte. “Dat arme mensen vaak met
vooroordelen te kampen krijgen, is van alle tijden. Zo werden verpauperde
vrouwen tot een eeuw geleden vaak met hekserij geassocieerd; ook
Mathilde Roets. In mijn gedicht gebruik ik het verhaal van Mathilde om het
belang van historisch inzicht te onderstrepen.”
Naast de postkaart pakt de stadsdichter ook uit met een tweedelige podcast
over Hansbeke. “Net zoals in het STADSGE z/d ICHT staat het verhaal van
Mathilde Roets centraal”, zegt Steven. “De idee voor een podcast kreeg
vorm tijdens de opleiding ‘Radio maken’ van docent Brecht Vanmeirhaeghe
in KADE, de kunstacademie van Deinze. Leerlingen Eva De Geyter en Sien
Joos maakten een documentaire over het leven van Mathilde. Eerder
verschenen in het tijdschrift van de heemkundige kring Het Land van

Nevele al bijdragen over deze vrouw van Theo Penneman en Albert
Martens. KADE-leerkrachten Jolien Praet en Nele De Graeve ontleenden
hun stem aan deze literaire aflevering. Er is op de podcast ook muziek te
horen van de leerlingen compositie van KADE Podiumkunsten.”
ADVERTENTIE

Podcast en postkaart worden voorgesteld tijdens een muzikale
poëzievoorstelling op zaterdag 6 november in muziekcentrum Arscene in
Hansbeke. Stadsdichter Steven Van de Putte treedt er in dialoog met de
bekende bard en singer-songwriter Derek. Steven nodigde ook een aantal
andere dichters uit op het podium zoals Eddy Vaernewyck, Sven De Potter,
Maaike Carrette en Leonie Moreels. Tot slot wordt de podcast live
voorgesteld. De inkom is gratis, maar reserveren is verplicht via de
website www.arscene.be. Meer info via www.stevenvandeputte.be.
Elke week publiceren we meer dan 100 HLN+ artikels en video's. Open jouw
toegang tot onze beste journalistiek en archief.

