
UBU
Ubu is: allerliefste vriend van Helma en de liefste, geduldigste vader 
voor Miki en Doufi. Om hen draait zijn leven. Zo wil hij het. Ubu is ook: 
schrijver, veellezer, platendraaier, kameraad, voetballer, voetbal-
romanticus. Ja, en liefhebber van lekker eten en drinken. En roken.  
Hij is goedmoedig, geduldig en altijd rustig - met een speciale eigen-
zinnigheid.  Alle keuzen in zijn leven zijn ook echt van hem. 

Ubu wordt geboren in 1962 in Zwolle, in een warm gezin. Met vader, 
moeder en oudere broer Jaap woont hij in Oirschot en groeit op in 
het Achterhoekse Aalten. In die tijd heet hij nog Paul-Erik. Op de Vrije 
Hogeschool in Driebergen wordt hij Ubu. Ubu verhuist naar Nijmegen 
en dat wordt de stad van zijn leven. Hij belandt in de kraakbeweging, 
waar de creativiteit hem trekt en waar hij wordt wie hij is. Ubu is honk-
vast. Verhuizen doet hij niet veel en nooit verder dan een kilometer. 
Zijn laatste huis staat aan de Vondelstraat. Hij is er gelukkig.

Ubu studeert literatuurwetenschap en voetbalt bij Kolping. Zijn voet-
balquizzen zijn al net zo fameus als zijn bijdragen aan de Blik, de Trap-
vast en de Poolbode.  Hij is kenner en bewonderaar van Adolf Wölfli. 
Houdt gedenkwaardige lezingen over hem in het land en organiseert 
een tentoonstelling in Zwolle. Door Wölfli krijgen Ubu en Helma een 
speciale band met Zwitserland.  Ubu houdt van gestoorde teksten. Van 
de kromme invalshoek, de andere kijk op het gewone. Tegelijkertijd is 
hij een kei in correcte teksten. Hij werkt jarenlang als redacteur. Eerst 
bij RVT, later bij Einder. 

Ubu heeft met zijn leven gedaan wat hij wilde doen: een steeds betere, 
grote en warme Ubu zijn. Een vaderbeer voor zijn kinderen, een vriend 
voor heel veel mensen. Zijn leven was te kort. Maar wat was het goed. 

      Ebjä!

Ubu Lemereis 
24 maart 1962 – 19 oktober 2010

UBU
Ubu is: allerliefste vriend van Helma en de liefste, geduldigste vader 
voor Miki en Doufi. Om hen draait zijn leven. Zo wil hij het. Ubu is ook: 
schrijver, veellezer, platendraaier, kameraad, voetballer, voetbal-
romanticus. Ja, en liefhebber van lekker eten en drinken. En roken.  
Hij is goedmoedig, geduldig en altijd rustig - met een speciale eigen-
zinnigheid.  Alle keuzen in zijn leven zijn ook echt van hem. 

Ubu wordt geboren in 1962 in Zwolle, in een warm gezin. Met vader, 
moeder en oudere broer Jaap woont hij in Oirschot en groeit op in 
het Achterhoekse Aalten. In die tijd heet hij nog Paul-Erik. Op de Vrije 
Hogeschool in Driebergen wordt hij Ubu. Ubu verhuist naar Nijmegen 
en dat wordt de stad van zijn leven. Hij belandt in de kraakbeweging, 
waar de creativiteit hem trekt en waar hij wordt wie hij is. Ubu is honk-
vast. Verhuizen doet hij niet veel en nooit verder dan een kilometer. 
Zijn laatste huis staat aan de Vondelstraat. Hij is er gelukkig.

Ubu studeert literatuurwetenschap en voetbalt bij Kolping. Zijn voet-
balquizzen zijn al net zo fameus als zijn bijdragen aan de Blik, de Trap-
vast en de Poolbode.  Hij is kenner en bewonderaar van Adolf Wölfli. 
Houdt gedenkwaardige lezingen over hem in het land en organiseert 
een tentoonstelling in Zwolle. Door Wölfli krijgen Ubu en Helma een 
speciale band met Zwitserland.  Ubu houdt van gestoorde teksten. Van 
de kromme invalshoek, de andere kijk op het gewone. Tegelijkertijd is 
hij een kei in correcte teksten. Hij werkt jarenlang als redacteur. Eerst 
bij RVT, later bij Einder. 

Ubu heeft met zijn leven gedaan wat hij wilde doen: een steeds betere, 
grote en warme Ubu zijn. Een vaderbeer voor zijn kinderen, een vriend 
voor heel veel mensen. Zijn leven was te kort. Maar wat was het goed. 

      Ebjä!

Ubu Lemereis 
24 maart 1962 – 19 oktober 2010




