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Nieuwe liedjes Gents belfort bekend

De komende twee jaar klinken er drie nieuwe deuntjes door de galmgaten van de

Gentse beiaard. 'In mijn stroatje' van Walter De Buck, 'We zullen doorgaan' van

Ramses Shaffy en 'Twee meisjes' van Raymond van het Groenewoud weerklinken

vanaf paaszondag over de binnenstad. Het vierde liedje is 'Klokke Roeland', dat

vast op de beiaard staat en op het uur gespeeld wordt.

De nieuwe beiaard-playlist
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In totaal werden 5.305 stemmen uitgebracht. Uit de lijst van tien liedjes behaalden 'In mijn

stroatje' van Walter De Buck (853 stemmen), 'We zullen doorgaan' van Ramses Shaffy (843) en

'Twee meisjes' van Raymond van het Groenewoud (786) de meeste stemmen.

Ik ben zeer tevreden dat de Gentenaars massaal gekozen hebben. Met 'In
mijn stroatje' van Walter De Buck komt er opnieuw een echte Gentse
klassieker uit de beiaard. Klokke Roeland is dan weer zo verbonden met het
belfort dat we vonden dat het een definitieve stek verdiende.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Het versteken van de beiaard, een minutieus werkje

De beiaard van het belfort speelt elke dag tussen 8 en 22 uur elk kwartier een liedje. Dat

gebeurt automatisch. De klokken worden aangedreven door een trommel, een soort draaiorgel

met 17.500 gaatjes. In ieder gaatje past een pinnetje en die pinnetjes geven het signaal aan de

hamers die tegen de klokken slaan. Om de twee jaar krijgt de trommel een onderhoudsbeurt.

Ook de liedjes worden dan vervangen. Het versteken of programmeren van de 360 jaar oude

speeltrommel is een minutieus werkje. Volgens Kenneth Theunissen, de beiaardier, kost het

versteken hem al gauw enkele dagen. Tegen Witte Donderdag moet de trommel speelklaar zijn

om met Pasen de nieuwe liedjes te kunnen spelen.

De volledige lijst met het aantal stemmen

Klokke Roeland, J.De Stoop - staat vast op de beiaard en wordt op het uur gespeeld

In mijn stroatje, Walter De Buck (853 stemmen)

Wij zullen doorgaan, Ramses Shaffy (843 stemmen)

Twee meisjes, Raymond van het Groenewoud (786 stemmen)

Ne me quitte pas, Jacques Brel ( 695 stemmen)

De klokken van Sint-Baafs, Lieven Tavernier (479 stemmen)

Make you feel my love, Adele (434 stemmen)

Menuet in G klein, JS Bach (357 stemmen)

No soy de aquí, ni soy de allá, Gabriel Rios (311 stemmen)

My heroics, part one, Absynthe Minded (305 stemmen)

Zieleken die op'tiater spronck, oud Vlaams liedje, uitvoerder onbekend (242 stemmen)
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