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IN MEMORIAM

BERT UMMELEN
(1948 - 2021)
Met verslagenheid ontvingen wij het bericht dat ons
gewaardeerde bestuurslid Bert Ummelen op 18 juni is
overleden.
Bert was al geruime tijd ernstig ziek en hij wist dat hij
niet meer beter zou worden. De schok van het
definitieve afscheid is er niet minder om.
Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte
met het verlies.
Vanaf 2018 maakte Bert deel uit van ons bestuur en
we hadden met elkaar nog zoveel plannen. Zo werkte
hij aan een interactieve leeswandeling door het Aalst
van Boon. In het Louis Paul Boon-nummer van
tijdschrift De Parelduiker publiceerde Bert als voorproefje hiervan het artikel “Aalst, Boon en de
vergankelijkheid. Wandeling door de stad van Louis
Paul Boon.”
Bert Ummelen was onder meer adjuncthoofdredacteur van De Gelderlander en Amerikacorrespondent voor de toenmalige VNU-dagbladen. Na het
krantenleven publiceerde hij beschouwingen en
interviews over twee zaken die hem na aan het hart
lagen: zorg in de laatste levensfase en de transitie van
het openbaar bibliotheekwerk.
Samen met fotograaf Richard Grol maakte hij het
boek Onvoltooid verleden - portretten in woord en
beeld. Ouderen overdenken hierin hun werkzame
leven, wie ze waren en wie ze nu zijn.
Hij was het afgelopen jaar verhalen gaan schrijven om
zichzelf wat af te leiden tijdens zijn ziekteproces. Deze
verhalen werden gebundeld in het boekje Melancholia
van Boekhandel Roelants.
En zo verdwijnt meneer Castelein. Een stipje aan de
horizon is hij en dan ook dat niet meer. Een hachelijk
avontuur, hij kent de zee immers slechts als metafoor.
Maar wat maakt het uit? Voor wie de wereld een plek
van anderen is geworden, lonkt het welkom van de
verte. En vroeger of later zal hij derwaarts gaan.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
donderdag 24 juni om 13:30 uur
in de grote aula van Yardenhuis van Beuningen,
Schoenaker 12 te Beuningen.
Na afloop is er een samenzijn in de koffiekamer
van het crematorium.
De uitvaart is ook online te volgen via
www.uitvaartbert.nl
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Erst war ich Mensch,
Jetzt bin ich Welt
Robert Seethaler, Das Feld

BoonBerichten
Uitgave van het Louis Paul Boon Genootschap
Samenstelling en redactie: Erik van Veen
Bestuur Louis Paul Boon Genootschap:
Luckas Vander Taelen (voorzitter), Wim Dijkstra en Luc Geeroms
(ondervoorzitters), Herman Verlint (secretaris),
Erna De Ridder, Erik van Veen, Michel De Wolf
De Erven Boon zijn adviseur van het bestuur

Secretariaat:

Herman Verlint
Willy la Croixstraat 41, 1069 PB Amsterdam, Nederland
+31 (0)20 6100999 / +31 (0)6 45679098
mail@lpboon.net
Website: www.lpboon.net

Bankrekening: BE36068200494781 t.n.v. L.P. Boon Genootschap,
Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst, België

Word lid van het Louis Paul Boon Genootschap!
U bent al lid vanaf € 50 per jaar
Lees hier alles over het lidmaatschap
De activiteiten van het Louis Paul Boon Genootschap worden mede
mogelijk gemaakt door steun van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal en Letteren (KANTL), Stichting Maria Elisa,
firma Jan de Nul, Stad Aalst en Provincie Oost-Vlaanderen

