


Frans Boek 
Operazanger 

Frans is geboren op I april 1928 in Glanerbrug (ge
meente Lonneker) en overleden op 16 mei 2003 in 
Enschede waarna zijn crematie plaatsgevonden heeft 
op 20 mei 2003 te Usselo. 

Al op jeugdige leeftijd werden zijn uitzonderlijke 
zangkwaliteiten ontdekt en zong hij regelmatig in 
de kerk in Glanerbrug en bij diverse amateur
gezelschappen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat Frans de eerste Twentse sol ist werd van het 
zojuist opgerichte operagezelschap Forum, waar hij 
in de navolgende 25 jaren glansrollen vertolkte zoals 
de Daland in de Vliegende Hollander, de Sarastro in 
Die Zaubertlöte en vele andere. 
Wreed werd zijn carrière verstoord door een ernstig 
ongeluk in 1960 waardoor hij het gehoor aan de 
rechterzijde verloor. Na een jaar revalidatie waarin 
hij opnieuw moest leren zingen vervolgde hij zijn 
carrière. 
Na zijn actieve loopbaan heeft hij diverse koren in 
Twente begeleid die dankbaar gebruik maakten van 
zijn muzikale kennis. De byzantijnse muziek droeg 
hij een warm hart toe. Hij kon vol passie over de 
schoonheid van deze muziek vertellen. Tot de laat
ste dag is hij dan ook verbonden geweest aan het 
Overijssels Byzantijns Mannenkoor. 

Naast zijn prachtige zangstem had God hem nog 
een artistieke gave gegeven, het schilderen. In me
nig huiskamer hangen tastbare bewijzen van deze 
gave, een warme herinnering aan een bijzonder 
mens. 

Slechts één ding kon hem van zijn passies afualen 
en dat was zijn gezin dat voor alles ging. Zielsveel 
hield hij van zijn Rietje waarmee hij dit jaar 50 jaar 
getrouwd zou zijn en van zijn kinderen en kleinkin
deren. Je kon hem geen groter plezier doen dan bij 
hem langs te gaan en gezellig bij hem te gaan zitten 
in zijn studeerkamer waar dan vervolgens onder het 
genot van een drankje de wereldproblematiek werd 
opgelost. 
Altijd stond hij voor zijn geliefden klaar. Ongeacht 
tijd of frequentie. Trots was je op je gezin en wij op 
jou. Dank voor alles. 

Frans zal altijd in onze herinnering blijven als een 
fantastische man, vader en opa maar vooral als een 
vriend voor ons allen. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven, 
en als herinnering aan hem. 

Maria Boek-Kuipers 
Kinderen en kleinkinderen 

Enschede, 20 mei 2003 


