
 

 

 

 

 

 
 

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 voor-
proefje hiervan het artikel “Aalst, Boon en de 
vergankelijkheid. Wandeling door de stad van Louis 
Paul Boon.” 

Bert Ummelen was onder meer adjuncthoofd-
redacteur van De Gelderlander en Amerikacorres-
pondent 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 
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