Voorwoord door Sami Souguir

Het Rabot is zo’n wijk waar
je niet over uitgeschreven
raakt. Toch hebben slechts
een handvol mensen zich er
ooit aan gewaagd de soms
rauwe, maar vaak ook geestige realiteit in deze complexe en fascinerende wijk te
boek te stellen.
Over het verleden zijn toch ook al
enkele mooie werken gemaakt.
Daarin lezen we o.a. hoe dit stukje Gent in een mum van tijd werd
volgebouwd of hoe na de afbraak
van de laatste stadsmuren en
stadspoorten in 1860 de meersen
en het vroegere kerkhof aan deze
kant van Gent in een oogwenk
ingepalmd werden door grote
fabrieken (Filature De Smet, La
Louisiane, de gasfabriek, Filature
du Rabot). En hoe tussen die fabrieken een toen moderne arbeiderswijk werd ingeplant door
industriëlen, met een kerk in het
midden en een sterk verzuild
sociaal leven, vier scholen en een
centrale handelskern.

Maar dat we daarmee nog niet uitverteld zijn over
de wijk blijkt ook vandaag, nu we aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk staan. Om verhalen en getuigenissen niet verloren te laten gaan,
stuurt het STAM Gent een ‘historian in residence’
naar deze ‘Vierkante Kilometer Gent’ om te achterhalen hoe de wijk in de na-oorlogse periode
evolueerde van een arbeiderswijk naar een superdiverse transitwijk. Een transitwijk waar mensen
uit alle uithoeken van het land en de wereld, samen een nieuw hoofdstuk van de wijk schrijven.
Welke impact had de bouw van de woontorens op
het samenleven in de wijk? Hoe kwam de Holy
Corner tot stand en hoe transformeerde de middenstand in de Wondelgemstraat?
Het zijn vragen waar niet alleen historici, sociologen en kunstenaars zich over buigen, maar ook
wijkbewoners zoals Marion Andrews, wier teksten een fascinerende ‘insiders view’ opleveren
van de recente ontwikkelingen in die fascinerende
Vierkante Kilometer die het Rabot is. Ik kan niet
genoeg benadrukken hoe waardevol dergelijke
documenten zijn, voor later én voor nu.
Ik wens u alvast bijzonder veel leesplezier,
Sami Souguir Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke
Plannining

Wat aan de blog voorafging
De blog Vrienden van Rabot en Blaisantvest werd
ruim tien jaar geleden opgericht door een Turkse
wijkbewoner, van wie ik de naam niet ken. Het
enige dat ik van hem weet is, is dat hij in de IJskelderstraat woonde, vlakbij Osman de groenteman.
De blog heette Vrienden van het Rabot. Op een
dag deed hij een oproep aan de wijkbewoners om
zijn blog over te nemen. Het werd teveel. Hij
werkte, studeerde en er was een tweede kindje
bij gekomen.
Het idee sprak een paar mensen aan. Er werd een
groepje gevormd waar onder andere pastoor
Koen Blieck deel van uitmaakte en er werd computer technische ondersteuning gezocht.
Aarzelend werden de eerste berichtjes geplaatst.
Aanvankelijk een per week, maar al snel werden
dat er meer. In mei 2013 vond het eerste evaluatie gesprek plaats in de blauwe container op De
Site. Er zijn geen richtlijnen omtrent lay-out,
lettertype- en kleurgebruik en de blog krijgt een
rommelig uiterlijk. Er worden hieromtrent wat afspraken gemaakt, maar het gevoel van 'we gaan
ervoor' ontbreekt.
Na een tijd verwaterde het enthousiasme en
wierp de een na de ander de handdoek in de ring.
Op 30 juli 2014 houd ik het zelf voor bekeken.
Wijkregiseur Stefaan Vervaet heeft de blog daarop
tijdelijk voortgezet en vervolgens overgedragen
aan Josefien Maes.

Wat aan de blog voorafging
Het specifieke karakter van de.blog, zoals soeppatrouille & blow up , verslagjes van het leven van
alledag, ging daarmee verloren.
Inmiddels had ik een avondcursus bloggen gevolgd. Op 16 oktober 2015 lanceer ik de blog
Vrienden van Rabot en Blaisantvest. De blog
vertoont na zes maanden kleine storingen. Langzaam maar zeker wordt hij steeds trager totdat hij
uiteindelijk niet meer functioneert. Ook linkjes in
e-mails werken niet langer.
Tijdens Gazomundo vertel ik mijn verhaal aan
Kathrin. Zij is als kunstenares zijdelings betrokken
bij het Tondelierproject. Kathrin weet me te overigen om de draad weer op te nemen. Vanaf 19
november 2018 is de domeinnaam 'Vrienden van
Rabot en Blaisantvest' opnieuw beschikbaar, en
registreer ik die voor de tweede keer.
Via Google archive vinden we een gedeelte van de
vorige blog terug. Aan de hand van foto's en agenda's vullen we de hiaten aan. De artikelen en foto's die overleefden zijn te vinden in dit boek.
De buurtreporter

Wat aan de blog voorafging
De blog bestaat uit zes categorieën: Algemeen,
Wijkbewoners, Lekker smullen, Komen & gaan,
Blow up en Knipseltjes.
Algemeen behoeft geen toelichting.
Wijkbewoners laat bewoners aan het woord die
íets' interessants te vertellen hebben.
Lekker smullen bespreekt producten uit de
wereldkeuken, die in de Wondelgemstraat te koop
zijn.
Blow up en Knipseltjes zijn toegevoegd voor
perioden waarin weinig actueels te melden valt.
Komen en gaan doet verslag van het verloop van
winkels, cafés, banken en overige bedrijven in de
wijk.

Leerpunt

1 Januari 2013

Vele jaren hebben Rabotiens en andere Gentenaars zich afgevraagd wat er zou gebeuren met de
oude spinnerij (filature à étages) van Jules de
Hemptinne. Dit schitterende gebouw aan de Kolveniersgang staat al tientallen jaren leeg. In 1996
werd het officieel als monument beschermd en in
2002 het casco gerenoveerd. Verschillende plannen voor herbestemming lagen op tafel, maar zijn
niet doorgegaan.
Sinds kort is het CBE (Centrum voor Basis Educatie) er gevestigd. Dit weekend namen zij hun intrek in Filature à étages, nu ingericht als nieuw
lesgebouw.
Het CBS biedt gratis basiseducatie aan. Het
programma is onderverdeeld in vier onderwerpen: Algemene Vorming | Rekenen | Taal en
Computer.
In Algemene Vorming komen zaken aan de orde
als Gezond leven | Verkeersregels opfrissen |
Kunst | Literatuur | Alfabetisering
In Taal: Nederlands voor anderstaligen en een opstapcursus engels
In Computer SMS-en | Facebook | Tablet | Internet Digitale administratie
Rekenen behoeft geen toelichting
CBS | Kolveniersgang 117

Oprichtingscomité

Persoonlijk vind ik het meest
gevaarlijke aan die sociale media dat je erdoor afstompt.
Freek de Jonge | Cabaretier
Zeno De Morgen

Er zijn drie belangrijke dingen in
het leven waarop ik me baseer:
vertrouwen, discipline en concentratie.
Freek de Jonge | Cabaretier
Zeno De Morgen

15 Januari 2013

Vrienden van het Rabot is opgericht door een
Turkse wijkbewoner. Zijn naam ken ik niet, maar
hij woont in de IJskelderstraat vlakbij Osman de
Turkse groentewinkel. Een blog bijhouden vergt
veel tijd. Hij werkte en studeerde en er was een
tweede kindje bijgekomen en zodoende werd de
blog hem teveel. Omdat hij de blog niet plotsklaps
wilde sluiten doet hij via wijkregisseur Stefaan
Vervaet een oproep aan mensen die de blog voort
willen zetten. Een groepje wijkbewoners is geïnteresseerd en er vindt een oriënterend gesprek
plaats. Vervolgens wordt er iemand gevonden die
ons wegwijs maakt met de eerste beginselen van
bloggen. Inmiddels is er ook subsidie aangevraagd
bij 'Wijk aan Zet' en op 15 januari wordt er in Toreke een 'oprichtingscomité' gevormd.
Oprichtingscomité | Toreke | Vlotstraat 22 | 19u30

