
In Memoriam Jaak Buntinx

Op 25 juni 2015 werd Jaak Buntinx ten Grave gedragen. Jaak was een begenadigd zanger 
met een unieke basstem, de oprichter van het Beiaardcomité en een man met hart en ziel 
verknocht aan zijn 'Stedeken Peer'. Daarom was hij lid van onze Culturele Kring en 
bestuurslid van de Heemkring Peer. Ook was hij een vaste deelnemer aan de cultuurreizen 
van onze kring.

Als huldeblijk hield ons bestuurslid Marc Desair volgende grafrede:

Hoe dikwijls zong hij het 'Veni Creator Spiritus'.

Die geest bracht woorden als stuifmeel aan in zijn ziel, waardoor groei en bloei tot stand 
kwam in de wijze waarop hij vriendschap vierde en beleefde.

Onbetwistbaar is de deelname aan elk koorgebeuren, en het waren er heel wat, een 
kweekvijver voor vriendschapsuitbouw. Meezingen in een koor is een buitengewone 
aangelegenheid. Je moet er zijn, je moet samen kunnen luisteren, naar de dirigent kijken en 
hetzelfde willen en hetzelfde niet willen.

In die kweekvijver ontstond het Gregoriaans koor dat hij mee hielp uitbouwen en met veel 
energie ondersteunde en stimuleerde. Hij hield de aanwezigheidslijsten stipt bij en heeft 
talloze telefoontjes gepleegd om de mannen op ter trommelen. Bij geen enkel koor in Peer 
dat ooit werd opgericht, ontbrak zijn zware basstem.



Uit zo een koorgebeuren ontstond de belangstelling om te starten met het initiatief om een 
beiaard te installeren in de toren in de kerk. We mogen stellen dat hij, na enkele gesprekken 
met deskundigen over de haalbaarheid en de ideale omstandigheden om een beiaard te 
installeren in onze toren, meteen aan de slag ging en er niet voor terugdeinsde om samen 
met zijn koorvriend Hubert Hendrix de bedeltoer op te gaan om klokken te verkopen. Binnen 
een tijdsbestek van twee jaar was het vooropgestelde bedrag binnen. Jaak was een 
doorzetter en een droom werd waar. Onze stad beschikt nu over een prachtige beiaard met 
64 klokken en een buitengewoon goede bespeelmogelijkheid.

Ten slotte was Jaak een man die zijn stad liefhad, met haar geschiedenis, haar straten en 
pleintjes, haar groen en haar mensen. Hoe genoot hij, zittend aan de voordeur, van de vele 
activiteiten in zijn straat, de Kerkstraat.

Wekelijks was hij actief in de scherpe steen, waar het archief van de Heemkring en de 
Culturele kring ondergebracht zijn, en volgde hij wel en wee van de mensen.

Een fiere Perenaar, een zelfbewuste Vlaming.

We vertrouwen hem nu toe aan Gods lieve engelen met wie we samen het 'In Paradiso' 
zingen. Buiten,  tijdens de stoet naar zijn rustplaats zal zijn vriend Erik hem met beiaardspel 
begeleiden dat hem hemelwaarts voert.


