
Op een ander: vrienden van de chirO 

Voor de rubriek ‘Op een ander’ nodigden we enkele ‘Vrienden van de Chiro’ uit 
voor enkele vragen.  Afspraak op Kipdorp, met Pieter Wouters (67) en Jan Van 
den Audenaerde (78).  Zei iemand dat de Chiro er enkel is voor de jeugd?  De 
heren zijn nog lang hun enthousiasme niet kwijt en steken van wal met een 
vurig betoog, dat niet aan geestdrift inboet gedurende het interview.  Snel, 
die eerste vraag!

DUBBELPUNT: Wie zijn de ‘Vrienden 
van de Chiro’?

Pieter: Wij proberen een netwerk van 
oud-leiding samen te stellen, dat er-
kend wordt en waarop de Chiro een 
beroep kan doen.  In de parochie zie je 
de oud-leidingswerking vaak opbloei-
en, maar wij willen op nationaal vlak 
alle mensen verzamelen die zich nog 
verbonden voelen met de Chiro, ook 
al hebben ze hun Chirojaren ver achter 
zich liggen.
Als je ziet dat er op dit moment 100 000 
mensen bij de Chiro zitten, en bere-
kent hoeveel leden er zijn geweest in 
de loop van de jaren, dan kom je op 
bijna één op de tien Vlamingen.  Maar 
wij weten dat niet van elkaar.  Omdat 
we dat niet luidop gaan verkondigen 
natuurlijk, omdat we te bescheiden 
zijn als Chiro!

Jan: Pieter heeft in 2006 het initiatief 
genomen om die mensen allemaal aan 
te spreken, en om zo een netwerk uit 
te bouwen.

DUBBELPUNT: Een groot Chironet-
werk?

Pieter: We vragen ‘oudgedienden’ van 
de Chiro om lid te worden van ‘het 
netwerk’.  In ruil voor een kleine jaar-
lijkse bijdrage krijg je een lidkaart, een 
welkomstpakket met Chirogadgets en 
twee keer per jaar de Buitenband.  Dat 
is onze nieuwsbrief.  We vragen ook 
naar het beroep van onze leden: op 
die manier kunnen we hun hulp inroe-
pen wanneer er een vraag vanuit de 
Chiro komt.  Zo hebben we al een paar 
belangrijke dingen kunnen verwe-
zenlijken.  Voor 75 jaar Chiro, bijvoor-
beeld, vonden we zo plaatsen voor 
de tentoonstelling, en we kregen ook 
hulp toen we de subsidies voor Fimcap 
dreigden te verliezen.

DUBBELPUNT: Een netwerk dat dus 
ten dienste staat van de Chiro?

Pieter: Zoiets, ja.  We kunnen juristen 
optrommelen, architecten, advocaten, 
enzovoort.  Maar het moeten niet al-
leen ‘grote meneren en mevrouwen’ 
zijn die zich aansluiten bij ons netwerk!  
Iedereen kan promo maken voor de 
Chiro door een sticker op hun fiets te 
plakken of een affiche aan het raam te 
hangen.  We zoeken ook mensen die 
VB willen worden, handige harry’s die 
kunnen helpen klussen of enthousi-
astelingen die graag willen koken op 
grote evenementen.

Jan: Elke Chiromens voelt een band 
met de Chiro, die niet zomaar ver-
dwijnt als je uit je lokale groep stapt.  
In het netwerk kun je nog iets doen 
voor de Chiro.  We willen ons niet op-
dringen, maar klaarstaan waar nodig.  
Een beetje rond de Chiro blijven staan, 
eigenlijk.  Vandaar ook de naam van 
ons blad Buitenband: die zit ook rond 
de binnenband, hé!  (lacht) 

Vendelen, marcheren 
en keurig plooien

DUBBELPUNT: Jullie zijn al ontzet-
tend lang actief in de Chiro.  In deze 
Dubbelpunt hebben we het over tra-
dities.  Hebben jullie die in de loop 
der jaren zien veranderen?

Pieter: Ja, in mijn jeugdjaren zaten 
wij nog volop in de Christus Koning-
romantiek.  Het was vlak na de oorlog 
en de Chiro was toen nog vrij militaris-
tisch.  Wij moesten leren marcheren, 
hielden strikte openingsformaties en 
een strikte vlaggengroet.  De Chirokle-
ren waren toen echt nog een uniform, 
dat verplicht was en door iedereen op 

dezelfde manier moest worden ge-
dragen.  Er was een boekje, ‘De Keure’, 
waarin helemaal uitgelegd stond hoe 
het uniform er moest uitzien en hoe je 
het moest opvouwen wanneer we het 
inruilden voor speelkleren.  De dasring 
moest bijvoorbeeld gelijk hangen met 
het bovenste hemdknoopje en ...

In koor: ... de riem rechts!

DUBBELPUNT: Dat zit er behoorlijk 
in gedrild!

Jan: (rommelt in een mapje en haalt een 
oude ‘De Keure’ boven) Alles werd hier-
in beschreven: hoe je moest marche-
ren, welke gebeden je moest kennen, 
hoe de tekens geweven moesten wor-
den, hoe het heem eruit moest zien, en 
ga zo maar door.

Pieter: Toen zag het heem er nog hele-
maal anders uit.  Zeer netjes, in zachte 
kleuren.  Nu is een Chirolokaal eerder 
de gemeentelijke stortplaats voor 
oude zetels.   (lacht) 
Maar toen kwam de Top 64, een schar-
nierpunt in de Chirogeschiedenis.  Er 
waaide een nieuwe wind, er kwam 
meer democratisering in de Chiro, 
die stringente voorschriften werden 
in vraag gesteld.  We wilden het wat 
plezanter maken, wat speelser aanpak-
ken, niet meer dat marcheren en dat 
vendelzwaaien.

DUBBELPUNT: De Top 64?

Jan: Top 64 was een evenement waar 
we met 60 000 Chiroleden van over 
het hele land bijeenkwamen.  Dat was 
echt een kantelpunt: daarna werd zo-
wat alles waar de Chiro voor stond 
herbekeken.  De sacramenten, de 
scheiding van jongens en meisjes, de 
secularisatie: alles wat met de Kerk te 
maken had, werd fundamenteel in 
vraag gesteld.  Uiteraard zorgde dat 
voor spanningen.  Sommigen wilden 
niet al te veel veranderen, maar ande-
ren vonden dat een jeugdbeweging 
zich altijd opnieuw moet heruitvinden.  
En dat laatste is dus gebeurd.  Er zijn 
werkgroepen opgericht om opnieuw 
na te denken over communicatie, over 
actie in de wereld, over vormgeving, 

“De Chiro, dat is de 
universiteit van het leven” 



over politiek, over vernieuwing van de 
activiteiten.  De ridderromantiek werd 
verlaten, de afdelingsnamen veran-
derden, Chirogroepen vervingen hun 
christelijke naam, De Keure en een 
hoop andere regelgevende boekjes 
werden uit De Banier gehaald.  Dat 
waren zeer belangrijke tijden voor de 
Chiro, heel boeiende tijden ook.

“Jan zonder diploma 
is in de Chiro 
evenveel waard als 
Piet die geneeskunde 
studeert”

DUBBELPUNT: Zijn er dingen die 
nooit veranderd zijn?

Pieter: De basiselementen zijn behou-
den.  Iedereen hoort erbij, iedereen 
mag in de Chiro komen en iedereen 
mag ook leider worden.  We zijn nooit 

een elitaire vereniging geweest.  Wij 
hebben juist een boontje voor het 
volkskind.

Jan: Ik ben pas in de Chiro gegaan op 
mijn 21e, als leider.  Daarvoor was ik 
niet zo pro Chiro: ofwel waren die aan 
het marcheren, ofwel waren die in een 
formatie aan het aantreden.  Maar die 
jaren als leider, dat is een openbaring 
geweest, dat was zo’n krachtige bewe-
ging!
Maar goed, wat ik daarover wilde 
zeggen: ik zat dus bij de Chiro in Bor-
gerhout, en bij mij in de groep zat 
de eerste Marokkaan.  Intussen is dat 
geen uitzondering meer in Antwer-
pen, maar we spreken over midden 
de jaren 50!  Met Kerstmis brachten de 
Marokkanen couscous mee voor ieder-
een!  (lacht) Wij hebben daarvoor altijd 
opengestaan.

Pieter: Nog een traditie die is geble-
ven: Christus Koning.  Niet alle groe-
pen zullen dat op dezelfde manier 
vieren, maar samen even stilstaan bij 

bepaalde dingen, de leiding die de ge-
lofte aflegt en hun fluitkoord krijgt: dat 
kennen veel Chirogroepen nog.

DUBBELPUNT: Christus Koning vie-
ren inderdaad nog veel groepen.  
Toch blijkt dat meer en meer groe-
pen het aantal misvieringen omlaag 
willen halen.

Jan: De Kerk als instituut, als machtsor-
gaan, heeft zich in feite niet aangepast.  
Kijk naar de seksuele revolutie van de 
jaren 60: de Kerk heeft daar hun kans 
gemist om mee te evolueren.  In die 
jaren hadden veel proosten een lief.  
Die mannen werden uit de Kerk gezet!  
Daar heeft volgens mij de Kerk hun  
goei scheuten afgeknipt, en nu staat 
daar enkel nog een verdorde tak.

Pieter: We kregen onlangs de vraag 
hoe het nu precies zit met geloof in de 
Chiro.  Tja, hoe zit het daar nu mee?  We 
hebben nog evangelische waarden: 
innerlijkheid, elkaar graag zien, soli-
dariteit.  Maar zijn wij nog katholiek?  
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Hoogstens christelijk – maar wat dan 
met die Marokkaantjes die evengoed 
mogen meespelen?  Moslims zijn ook 
welkom in de Chiro, hé!  Wij zijn breed 
humaan met een aantal westerse, chris-
telijk-evangelische waarden.

Jan: We zullen eerder de mensenrech-
ten naar voren schuiven dan de tien 
geboden.  Wij kijken met de Chiro als 
volgt: hoe willen we dat een samenle-
ving eruitziet?  Awel, we willen dat zo 
veel mogelijk mensen het zo goed mo-
gelijk hebben.  Wij organiseren ons en 
gaan met een leidingsploeg aan tafel 
zitten om het mogelijk te maken dat zo-
veel mogelijk kinderen deel kunnen uit-
maken van onze ‘familie’.  En die organi-

satie is niet niks, hé?  Uiteindelijk draait 
zo’n leidingsploeg enkel op jongeren, 
die met vallen en opstaan moeten leren 
samenwerken, maar met hun enthousi-
asme bergen kunnen verzetten.

Pieter: Je ziet het meteen aan mensen 
als ze in een jeugdbeweging hebben 
gezeten.  Je hebt discussies, je maakt 
ruzie, maar je moet overeenkomen, een 
consensus vinden.  Dat gaat verder dan 
een democratie: het gaat er niet om 
hoeveel mensen hun vingertje heb-
ben opgestoken tijdens een stemming, 
maar om samen met de groep te ko-
men tot een oplossing waarin iedereen 
zich kan vinden.  En pas op, dat begrip 
‘iedereen’ kan heel breed zijn in de 

Chiro!  Jan zonder diploma is daar even-
veel waard als Piet die geneeskunde 
studeert.  Je zit in een ploeg en met die 
ploeg moet je het doen.  Zoiets leer je in 
geen enkele school.

DUBBELPUNT: De Chiro als beste 
leerschool?

Pieter: De Chiro is de universiteit van 
het leven!

Jan: Ongetwijfeld!

Een mooie afsluiter.  Bedankt voor dit 
gesprek, heren!


