
In Memoriam Kamiel Nijssen, stichtend Lid en Secretaris van Culturele Kring Dat Stedeken 
Peer 
 

 
Geheel onverwacht, met nog zoveel plannen,
ideeën, contacten in zijn agenda genoteerd, is
het plots gedaan. Kamiel  Nyssen, onze
secretaris, penning– meester, uitgever enz.
van de Culturele Kring 'Dat Stedeken Peer'
heeft ons verlaten voor altijd.  Thuis in de
woning, waaraan hij heel zijn leven zoveel
zorg heeft besteed, is hij gestorven op 8 juli
2013. Nog enkele maanden en hij zou 80
worden. Heel graag hadden we dat met de
kring gevierd en hem dan willen huldigen voor
zoveel jaren inzet en begeestering voor het
leven van de kring, voor zijn bijdrage aan het
culturele leven van zijn  stad en voor alle
publicaties, tentoonstellingen, voordrachten
van en over de geschiedenis van zijn stad. 
 
De witte woning met de grote ramen aan de
Goudbergstraat oogt helemaal anders nu. Ze
is ontzield. Kamiel zal nooit nog geknield  zijn mooie vuurrode rozen zitten snoeien in de voortuin. 
 
Soms zat hij, verborgen achter de grote schoorsteen stil te genieten van zijn rozenpracht, maar 
ook van het mooie vergezicht met de  'Reus der Kempen' in de verte. De toren die door zijn 
toedoen jaarlijks tijdens de torenfeesten de volle aandacht mocht genieten.  Bij  toeval had hij dit 
jaar tijdens de feesten de gelegenheid om de toespraak te houden bij het monument, dat ons moet
herinneren aan het groot aantal GOEDE MANNEN die in mei 1483 om het leven kwamen. Hij nam 
als slagzin: vrede, vrijheid en vriendschap.  Het lijkt nu wel het testament dat hij ons nalaat. Zijn 
ijver voor vrede, vrijheid en vriendschap zal blijvend een stempel blijven drukken op de 
geschiedenis van onze stad. 
 
Ook deze uitgave, de laatste van de jaargang 44, die u,  beste lezer vandaag  ontvangt, was vooral
een verdienste van hem. Hij sprak de auteur Paul Capals aan en oordeelde dat zijn werk een 
ruimere weerklank moest vinden. Kamiel spaarde geen enkele inspanning om Peer als 
Bruegelstad te promoten  
 
Het bestuur van de kring en al de lezers zijn niet alleen de auteur, maar ook Kamiel dankbaar voor 
deze realisatie.  
 
Hoe het nu verder moet?  Door de realisaties die op korte termijn op het programma stonden, 
hebben we nog weinig of geen aandacht kunnen besteden aan de toekomst op lange termijn.  Gun
ons dus wat tijd beste lezer. Het dal is diep  en we durven rekenen op een steuntje van hierboven 
om zijn levenswerk verder te zetten … 
 
Namens het bestuur : Eddy, René, Hugo, Daniel, Piet, Alfons, Christ en Henri. 
 
Marc Desair 
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