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Het Belfort

Wat is een Belfort?
Belforten zijn een typisch Vlaams verschijnsel. Ze 
getuigen van de opkomende stedelijke macht in de 
late middeleeuwen. De steeds rijker en dus machtiger 
wordende nederzettingen maken zich in juridische 
zin los van het platteland en verkrijgen stadsrechten. 
Om uitdrukking te geven aan hun vrijheid en welvaart 
bouwen ze monumentale torens in het centrum van 
hun steden. Een belfort is het symbool bij uitstek van 
de onafhankelijkheid van een stad. Het deed dienst als 
wachttoren en als bergplaats van de stedelijke voorrechten 
en wapens. De klokken boven in de toren kondigden 
publieke bekendmakingen aan, waarschuwden bij gevaar, 
storm, brand en werden geluid bij feestelijkheden.

Het Gentse Belfort
Ook het Belfort van Gent is een rechtstreeks gevolg 
van de groeiende macht van Gent. Tussen de elfde en 
de late dertiende eeuw groeit Gent uit tot één van de 
grootste steden van Noordwest-Europa. Aanvankelijk 
is de macht in handen van het stadspatriciaat, een elite 
van rijke families die de handel in laken (wollen stoffen) 
controleren. De Sint-Niklaaskerk dient als wacht- en 
klokkentoren. In het begin van de 14e eeuw komt daar 
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verandering in. De ambachtslieden – waarvan de wevers 
en volders het grootst in aantal waren – eisen hun deel van 
de macht op en krijgen inspraak in het stadsbestuur. Als 
symbool van hun verworven macht bouwen ze een Belfort. 
Een dergelijke democratisering van het stadsbestuur was 
uniek waardoor Gent als voorbeeld diende voor andere 
steden. Tot op de dag van vandaag is het Gentse Belfort 
een belangrijk symbool van de strijd voor democratie en 
sociale rechtvaardigheid. 

UNESCO-werelderfgoedlijst
Als teken van welvaart en succes hebben de belforten een 
universele dimensie. Het belfortmodel werd gekopieerd 
tot in het huidige Wallonië, Zeeland, Frans-Vlaanderen, 
Picardië, Duitsland en zelfs tot in Canada. Een groep van 
56 belforten in België en Frankrijk is opgenomen in de 
UNESCO Werelderfgoedlijst, waaronder vanzelfsprekend 
ook het Gentse Belfort. Het betekent een erkenning van de 
uitzonderlijke waarde en het belang om ze te beschermen.

Lakenhalle
Laken beheerste de buitenlandse handel in de 
middeleeuwen. Het was praktisch het enige product 
dat op grote schaal werd uitgevoerd. De economische 
en politieke macht van veel Vlaamse steden was dan 
ook gebaseerd op de lakennijverheid. We mogen hierbij 
niet aan lakens denken zoals we die vandaag gebruiken, 
maar aan geweven stoffen gemaakt uit wol. Het Gents 
kwaliteitslaken had een reputatie tot aan het Middellandse 
Zeegebied. Door een verdergaande specialisering werd 
Gent in het midden van de 14e eeuw sterk afhankelijk van 
de aanvoer van de Engelse wol van topkwaliteit. In 1425 
startte men met de bouw van een Lakenhalle tegen het 
Gentse Belfort. Al het laken dat binnen en rondom de 
stad werd vervaardigd moest naar de Lakenhalle worden 
gebracht om er gekeurd en verkocht te worden. Het 
hoogtepunt van de lakennijverheid was op dat ogenblik 
echter al voorbij waardoor ze niet voltooid raakte. Slechts 
7 van de 11 geplande gevelvlakken werden gerealiseerd. De 
uiteindelijke afwerking van het gebouw volgde pas in de 
late 19e – vroeg 20e eeuw.  

Wist je dat...
het Belfort van Gent 95 
meter hoog is? Maar liefst 
254 treden scheiden ons 
van zijn uniek uitzicht 
over de stad en zijn wijde 
omgeving.
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Het secreet

De geheime kamer
Het verkrijgen van charters waarin privileges werden 
toegekend was een belangrijk streefdoel van de Vlaamse 
steden in de middeleeuwen. In ruil voor gunsten verleend 
aan de vorst dwongen stedelijke elites voorrechten af. Om 
hun belangen te onderstrepen werden ze neergeschreven 
in prestigieuze charters, vaak met mooi versierde initialen 
en indrukwekkende zegels eraan bevestigd. Het document 
kon veel verschillende zaken behandelen: de bestuurlijke 
en rechterlijke organisatie van de stad, de machtiging 
om eigen wetten uit te vaardigen, het recht te stad de 
omwallen, een (jaar)markt te houden…
In het sterk beveiligde secreet werden vanaf 1402 de 
privileges bewaard die de rechten van de stad Gent 
beschreven. De documenten lagen opgeborgen 
in een grote muurkoffer met 18 laden. De koffer 
kon slechts geopend worden met drie sleutels, die 
afzonderlijk bewaard werden door de drie belangrijkste 
afgevaardigden. De dubbele toegangsdeur van de zaal 
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was vergrendeld met zes sloten. Wanneer ambtenaren 
de oorkonden inkeken werden ze nauwlettend in het oog 
gehouden van op een speciaal daartoe gebouwde houten 
galerij. Na de weigering van de Gentenaars om een extra 
belasting te betalen, worden alle privileges in 1540 door 
keizer Karel in beslag genomen en overgebracht naar de 
rekenkamer van Rijsel. De belangrijke rol van Gent als 
middeleeuwse grootstad is vanaf dat moment uitgespeeld. 

De stenen torenwachters
De stenen torenwachters waken al sinds de 14e eeuw 
in de nissen op de hoeken van de toren en horen bij de 
krachtigste symbolen van de stad. Hun collega’s in vlees 
en bloed hielden de stad in het oog en sloegen bij gevaar 
alarm op de banklok Roeland. Eén van de stenen wachters 
in het secreet is origineel, beter bekend als de Stenen Man 
van Gent (1337). De andere drie beelden zijn kopieën van 
de stenen wachters die vandaag op de toren staan. 
De zaal wordt overspannen door een gotisch 
kruisribgewelf met centraal een ronde opening. Daarlangs 
konden de klokken naar boven gehesen worden. 
Tijdens WO II verloor het secreet haar oorspronkelijke 
proporties toen de Duitse bezetter een betonnen 
tussenvloer aanbracht. Het onderste niveau deed dienst als 
commandopost en schuilkelder. De stalen gasdichte deur 
geeft toegang tot de ondergrondse gangen die werden 
uitgegraven om de schuilkelder te bereiken.

Wist je dat...
het sluitstuk van het gotische ribgewelf 
in het secreet een klokkengat is van 2,20 
meter doorsnede? Daarlangs werden de 
klokken naar boven gehesen.
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Eerste zaal van de 
torenwachters 

De torenspits 
De bouw van het Belfort 
startte vermoedelijk in 1313. Als 
bouwmateriaal diende grijze 
kalksteen, aangevoerd per boot vanuit 
Doornik. Aanvankelijk vorderden 
de werkzaamheden goed, maar 
oorlogsomstandigheden vertraagden 
de verdere bouwactiviteiten. Van de 
realisatie van een stenen bekroning 
zoals voorzien op de originele 
ontwerptekening werd afgezien. In 
1380 werd de Belforttoren voorzien 
van een voorlopige houten spits 
en bekroond met een markante 
windwijzer: een draak. 
Eeuwenlang sierden houten spitsen 
van uiteenlopend design de toren. 
Pas in het midden van de 19e 
eeuw werd de houten bekroning 
vervangen door een gietijzeren spits. 
Aanvankelijk werd het onthaald 
als een revolutionaire vernieuwing, 
maar al na een halve eeuw begon 
de spits te roesten en vielen er 
brokstukken naar beneden. De 
Gentenaars noemden het smalend 
de ‘gietijzeren zotskappe’. Toen 
het echt levensgevaarlijk werd om 
langs de wachttoren te lopen bood 
de wereldtentoonstelling van 1913 
redding. Gent moest zich van zijn 

beste kant laten zien en het Belfort kon daarbij niet 
achterop blijven. Bouwmeester Valentin Vaerwijck 
inspireerde zich op het oorspronkelijk ontwerp en bouwde 
de huidige stenen spits.
 

0 3
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De draak
Volgens een hardnekkige legende werd de draak tijdens 
de kruistochten meegebracht vanuit Constantinopel 
toen de Vlaamse graaf Boudewijn IX de stad veroverde. 
Via de stadsrekeningen weten we echter dat de draak in 
Gent zelf werd vervaardigd. Het fabeldier staat symbool 

als beschermer van de stad en 
bewaakt de stedelijke privileges 
in het secreet. 
De oudste draak waakte bijna 
500 jaar op de toren. In de 16e 
eeuw was het gebruikelijk de 
draak vuur te laten spuwen 
bij publieke feestelijkheden. 
Rond de windwijzer hing men 
dan brandende pektonnen 
die voor een indrukwekkend 
spektakel zorgden. Bij een 
grondige restauratie in 1853 
kwam er een nieuwe draak op 
de spits. Ook hij kreeg het zwaar 
te verduren. Getuige daarvan 

zijn de kogelgaten uit WO II toen het Belfort diende als 
uitkijkpost voor de Duitse bezetter. 
De huidige draak werd bij de laatste herstelling in 1980 
met een helikopter ter plaatse gebracht. Hij is vervaardigd 
uit roestvrij staal, is 3,55 m lang en weegt ongeveer 400 kg. 

Op donderdag 27 januari 2011 
stond het Belfort in brand. Voor 
het lichtfestival installeerde de 
architect en lichtkunstenaar 
Michael Langeder ‘The big fire 
that never happened’. Grote 
hoeveelheden rook en rode 
gloed kwamen vrij door licht en 
projectoren zodat de illusie van 
brand werd gewekt. Hiermee zette 
de kunstenaar de kwetsbaarheid 
van ons cultureel erfgoed in het 
licht en het belang om het te 
beschermen.

De Gentse Feesten zijn één van de 
grootste volksfeesten ter wereld. Op 
geen enkel ander moment is er zoveel 
volk op de been in de binnenstad en is 
er tien dagen lang zoveel te beleven. 
In het campagnebeeld van de Gentse 
Feesten 2012 stond de draak symbool 
voor het fiere bruisende Gent. De 
uitgelaten cowgirl stond voor het 
‘volkse’ karakter van de Gentse 
Feesten.

2012

volksfeest
ste169     cultureel /

23

VU: Lieven Decaluwe, schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten, Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent  |  Concept en creatie: www.modulo.be

+32 (0)9 210 10 10  |  www.gentsefeesten.be  |         #GF12

259090_Affiche GF2012_360x600.indd   1 15/06/12   14:46

4



17

Het 
klokkenmuseum

Beiaard en beieren
Beiaarden zijn bijna even typisch voor de lage landen als 
Belforten zelf. Het woord beiaard komt van het oudere 
woord beieren, het doen luiden van verschillende klokken 
door met riemen aan de klepels te trekken of er met 
hamers op te slaan. De term beiaard wordt pas gebruikt 
vanaf het moment dat de klokken met een klavier kunnen 
worden bespeeld. Begin 16e eeuw raakte de techniek 
in de grote Vlaamse steden verspreid. Het instrument 
was er razend populair en er was altijd wel een zeker 
prestige mee gemoeid. Na de Eerste Wereldoorlog wordt 
de beiaard ook ‘ontdekt’ in het buitenland, vooral in de 
Verenigde Staten, Australië, Japan en Korea. 

1
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voor die onbehoorlijke taal blootshoofds en op zijn knieën 
vergiffenis zou vragen aan God en aan de rechtbank. 
Hemony kreeg het gelijk niet aan zijn kant en de stad Gent 
heeft de Hemonybeiaard waar ze nu terecht fier op is, 
nooit volledig betaald.
Vandaag telt de Gentse beiaard 54 klokken. Elke 
zondagmorgen worden er beiaardconcerten gegeven door 
onze stadsbeiaardier Kenneth Theunissen. Elke eerste 
vrijdag van de maand is er een avondconcert.

De Gentse beiaard
Al in de 14e eeuw beschikt het Gentse Belfort over een 
houten speeltrommel met een vast muziekpatroon. Met 
de opkomst van de steden krijgen klokken een steeds 
belangrijkere rol in het dagelijks leven van de stedeling. 
De grote meerderheid van de bevolking kon noch lezen of 
schrijven, ze moesten horen hoe laat het was. De uurklok 
werd daarom voorafgegaan door kleinere klokjes als 
waarschuwingssignaal. Het is uit deze voorslag – letterlijk 
de slag die voor de échte slag komt – dat iets later de 
beiaard groeit. Vanaf 1552 worden de klokken van het 
Gentse Belfort met een beiaardklavier verbonden.

Het conflict met de gebroeders Hemony
In 1659 wordt de bestaande beiaard ontmanteld en 
volledig vernieuwd door de befaamde klokkengieter Pieter 
Hemony. De gebroeders Hemony zijn afkomstig uit Elzas 
Lotharingen en vestigen zich in Zutphen (Nederland). 
Ze ontwikkelen een wetenschappelijke techniek van het 
‘stemmen’ van klokken door het precies uitdraaien van 
iets te dik gegoten klokken. De Gentenaars waren zodanig 
onder de indruk van de nieuwe beiaard, bestaande uit 
37 klokken, dat ze het jaar nadien drie grote luidklokken 
laten gieten. Voor deze laatste opdracht wordt Hemony 
overigens nooit betaald. Een paar Gentse musici hadden 
opgemerkt dat de luidklokken minder sonoor klonken 
dan deze van de St.-Baafskathedraal. En aangezien 
Pieter Hemony in het contract had gezworen dat er 
nergens betere klokken zouden te horen zijn, weigerde 
het stadsbestuur de betaling uit te voeren. Uiteindelijk 
daagde de klokkengieter vele jaren later, in 1676, de Gentse 
schepenen voor het Hof van Vlaanderen. In zijn colère 
noemde Hemony de argumenten van de schepenen 
‘schaemteloos, sicaneus, ongoddelick, doleus en 
frauduleus’, waarop die op hun beurt eisten dat de gieter 

Wist je dat...
Mozart als als kleine jongen op een Gentse beiaard 
speelde? Als 9-jarige knaap maakte hij in 1765 een 
Europees concerttournee. Uit het dagboek van zijn zus 
Nannerl is op te maken dat ze eveneens het Belfort van 
Gent bezochten.

6
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Roelandzaal

Stormclocke Roeland
Naast de klokken van de beiaard geeft het Belfort 
ook onderdak aan de grote stadsklok van Gent, in de 
volksmond beter bekend als Klokke Roeland. Haar 
naam dankte de klok aan de Roelandsage die in de 
veertiende eeuw zeer populair was in Gent. Roeland is in 
dit verhaal de heroïsche paladijn die Karel De Grote met 
hoorngeschal waarschuwde voor naderend onheil.
De eerste Roeland werd gegoten in 1314. Als banklok 
luidde ze bij alle belangrijke gebeurtenissen in de stad 
zoals de beëdiging van een nieuwe vorst of publieke 
bekendmakingen. Ook bij brand of oorlogsgevaar luidde 
Klokke Roeland. Het is in die gedaante dat de klok haar 
benaming stormclocke  dankte. Met storm werd in de 
eerste plaats oorlog bedoeld. Na het luiden verzamelden 
de inwoners van Gent zich op de Vrijdagmarkt om zich te 
wapenen voor de strijd. Daarnaast functioneerde Klokke 
Roeland ook als uurklok.

De turbulente geschiedenis van Klokke Roeland
Klokke Roeland kent een vrij ingewikkelde geschiedenis 
die meerdere mensen op het verkeerde been zet. Niet in 
het minst omdat dé Klokke Roeland al gedurende enkele 
eeuwen niet meer bestaat en twee nieuwe gedaantes 
heeft gekregen. De oude stadsklok bezat een ongewoon 
langwerpige vorm waardoor ze steeds moeilijk te luiden 
was. In 1659 werd ze dan ook stukgeslagen om te dienen 
voor de nieuwe beiaard. Een jaar later goot Pieter Hemony 
drie nieuwe grote luidklokken –  beter bekend als de drie 
triomfanten – waarvan de grootste de bijnaam Roeland 
erfde. 

2

Wist je dat...
er een beroep werd gedaan op 8 gezworen klokkenluiders 
en 16 arbeiders om de drie grote luidklokken samen te 
luiden? Wegens gevaar voor de toren gebeurde dit slechts 
zeer uitzonderlijk.
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Deze klok barstte echter toen ze voor het eerst elektrisch 
geluid werd in 1914 bij het inluiden van de Gentse Feesten. 
De tweede Roeland zou hetzelfde lot zijn ondergaan als de 
eerste, indien de Gentse bevolking niet had ingegrepen. 
Via een steunfonds werd de gebarsten klok aangekocht en 
op een voetstuk geplaatst naast het Belfort. De derde en 
huidige Roeland werd ingehuldigd in 1948. Ze wordt nog 
steeds geluid bij feestelijke gelegenheden en functioneert 
als onderdeel van de beiaard. De klok weegt 6200 
kilogram, is 2,15 meter hoog en heeft een diameter van 
meer dan 2 meter.

Gentenaars Stroppendragers
Klokke Roeland speelt ook een belangrijke bijrol in een 
andere cruciale episode in de Gentse geschiedenis. Na een 
opstand van de Gentenaars en hun weigering om een extra 
belasting te betalen, komt keizer Karel in 1540 persoonlijk 
naar Gent om orde op zaken te stellen. Alle privileges 
worden afgeschaft, Klokke Roeland wordt uit haar stoel 
gelicht en naar beneden gehaald en voortaan komt het 
stadsbestuur onder het gezag van de keizer. Daarna volgt 
de publieke vernedering: een stoet van Gentenaars, slechts 
gekleed in een hemd en met een strop om de hals, moet 
geknield en met luide stem de genade afsmeken van de 
keizer. Sindsdien is de strop blijven voortleven als het 
symbool van fiere weerstand tegen elke vorm van tirannie 
en misplaatste autoriteit. Gentenaars noemen zichzelf nog 
steeds koppige, fiere ‘stroppendragers’. Klokke Roeland 
wordt evenwel genade geschonken en komt 4 jaar na de 
opstand terug in de toren.

Wist je dat...
één van van de grote luidklokken van het Belfort werd 
doorboord met een kanonskogel? Tijdens de Brabantse 
Omwenteling in 1789 luidde Klokke Roeland onophoudelijk 
als teken van verzet. De Oostenrijkse bezetting beschouwde 
dit als verraad en beschoot het Belfort. De tweede 
triomfante werd hierbij doorboord met een gat van 8 cm 
doorsnede. Het is een raadsel dat de klok niet is gebarsten 
en dat er niets veranderde aan de klankkwaliteit.
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De Uurwerkkamer

Torenuurwerk
Het uur aangeven is al eeuwenlang één van de essentiële 
functies van het Belfort. Al in 1380 plaatste men het 
eerste houten uurwerkmechanisme in de stadstoren, 
een radarwerk zonder wijzer of wijzerplaat. In de 15e 
eeuw wordt de eerste wijzerplaat geplaatst aan de zijde 
van het stadhuis, met één enkele wijzer. De eerste 
uurwerkmechanismen functioneren echter nog niet zo 
exact. De torenwachters raadplegen een paar keer per dag 
een zonnewijzer om de klok weer juist te zetten. Pas met 
de uitvinding van het slingeruurwerk in 1657 komt er een 
meer exacte tijdsaanduiding. Dat het Belfort van Gent 
al twee jaar later een slingeruurwerk in zijn bezit had, 
bewijst dat de nieuwe uitvinding zeer snel ingang vond. 
Tot in de 19e eeuw verschilde het exacte uur van stad tot 
stad. Op zondag 1 mei 1892 werd in België de officiële tijd 
van Greenwich ingesteld.
Het huidige torenuurwerk uit 1913 wordt nog iedere 
dag manueel opgewonden door onze hedendaagse 
‘torenwachters’. Met behulp van een draaizwengel trekken 
Koen of Joris de 3 gewichten van het moederuurwerk op. 
In totaal hebben ze 26 uur de tijd om het uurwerk weer op 
te winden. 

3
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De speeltrommel van de beiaard
De huidige speeltrommel van de Gentse beiaard 
behoort tot de grootste en oudste ter wereld. De koperen 
trommel werd in 1659 door Pieter Hemony gegoten en 
heeft een doorsnede van 1,8 meter. Om hem speelklaar 
te maken werden er 17.600 gaatjes met de hand in de 
trommel gevijld. Het mechanisme is vergelijkbaar met 
dat van een muziekdoos. Hij staat in verbinding met 
het moederuurwerk en wordt om het kwartier in gang 
gebracht. De ijzeren staafjes zetten de hefbomen in 
werking waardoor een trekbeweging op de hamerdraad 
ontstaat, gevolgd door het vallen van de hamer op de 
buitenwand van de klok. De aria’s veranderen om de twee 
jaar telkens in de Stille Week, net voor Pasen.

Wist je dat...
Gentenaars de torenwachters ‘kanneschijters’ 
noemden? Ze kregen die bijnaam omdat ze 
hun wachtpost tijdens hun dienst niet mochten 
verlaten.

De bewoners van het Belfort 
Een bonte verscheidenheid aan torenwachters – 
klokkenluiders, stadstrompetters en schalmeiers – 
bevolkten de toren en zorgden voor de veiligheid in de 
stad. Samen vormden zij het korps der ‘stadswakende 
mannen’. De klokkenluiders hadden de zware dagtaak de 
uurklok en de werkklokken te luiden en hielden overdag 
de wacht op de toren. ’s Nachts patrouilleerden ze door 
de straten met een ‘dievenlantaarntje’ en een afgerichte 
hond. De stadstrompetters stonden in voor de nachtdienst 
op de toren en bliezen om het uur uit alle vier de vensters 
van het Belfort de trompet. Schalmeiers waren erkende 
beroepsmusici die de voorschriften van de schepenen 
gingen afkondigen in alle stadswijken. Het beroep van 
stadswachter werd op het Belfort gehandhaafd tot in de 
19e eeuw.



2928



3130

Illustraties
1) Panoramisch gezicht op Gent uit 1534. (STAM – Stadsmuseum 
Gent)
2) Zicht op het Belfort en de Lakenhalle van op de Sint-
Baafskathedraal. (Tine Desodt)
3) De strafsententie van Karel V tegen zijn geboortestad op 30 april 
1540 werd ironisch de ‘Carolijnse Concessie’ genoemd. Dit verdict 
betekende onder meer de vernietiging van alle privileges die Gent 
verworven had. De documenten werden in beslag genomen en 
overgebracht naar de Rekenkamer van Rijsel. (Stad Gent, De Zwarte 
Doos, Stadsarchief, SAG_OA_94_957_2r.tif.)
4) Beeld van de originele koffers waarin de documenten werden 
bewaard in het Secreet. (Katrien Van Cauwenberghe)
5) Het sluitstuk van het gotische ribgewelf in het secreet is een 
klokkengat van 2,20 m doorsnede, waarlangs de klokken naar boven 
werden gehesen. (Katrien Van Cauwenberghe)
6) De ontwerptekening van het Belfort uit de 14e eeuw. De gekleurde 
tekening op perkament van 2.18 m hoog is hoogstwaarschijnlijk het 
allereerste ontwerp van het belfort. Het dier dat de toren bekroont 
is nog geen draak maar een soort vogel. (STAM – Stadsmuseum Gent) 
7) Ets van Jules De Bruycker (1870-1945) getiteld ‘Het hijsen van de 
draak’. (1914, Gent, www.julesdebruycker.be)
8) Campagnebeeld Gentse Feesten 2012. (Stad Gent, Dienst 
Evenementen & Feesten)
9) Beeld van ‘The big fire that never happened’ op het Lichtfestival 
in 2011. (Stad Gent, Departement Communicatie en Promotie van de 
Dienst Toerisme)
10) Miniatuur uit een 10de-eeuws psalterium. Een monnik en een 
engeltje beieren elk met twee hamertjes op drie klokjes.
11) De gebroeders Hemony beluisteren de boventonen van hun 
klokken. Waar andere klokkengieters enkel op het gehoor stemden, 
deden de Hemony’s dit reeds op een wetenschappelijke wijze met 
inzicht van de boventonen. 
12) Beeld van de beiaard uit het Belfort van Gent. (Katrien Van 
Cauwenberghe)
13) Houtsnede van Paul Eeckhout, waarop te zien is hoe de derde 
‘Roeland van 1948’ in het belfort wordt getakeld. De houtsnede 
werd verkocht als financiële steun voor de nieuwe klokke Roeland 
die in 1948 werd gegoten. (Exemplaar uit de collectie van de familie 
Eeckhout)
14) Beeld van de Gentse stroppendragerstoet tijdens de Gentse 
Feesten. (Stad Gent, Dienst Evenementen en Feesten)
15) De eeuwige wijsheid dicteert het Horologrum Sapientiae aan de 
auteur. (Miniatuur uit ‘Horologrum Sapientiae’, Heinrich Seuze, 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Hs. IV 111, f. 13)
16) Beeld van het uurwerk vanuit de noordzijde van het Belfort. 
Mechanische uurwerken vormden de overgang van een natuurlijke 
naar een artificiële tijdregeling. Al in de 1380 plaatste men het 
eerste houten uurwerkmechanisme in de stadstoren. (Katrien Van 
Cauwenberghe)
17) Beeld van de stenen torenwachter aan de buitenzijde van het 
Belfort. (Katrien Van Cauwenberghe)
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BELFORT GENT
Openingsuren Belfort:

Het Belfort is alle dagen open van 
10u tot 18u.

Adres en contactgegevens:
Belfort

Sint-Baafsplein
9000 Gent

Tel:  09/233 39 54
Mail: info@artoria.be


