


Ter herinnering aan onze vader en opa 

Siviardus Flapper 
Geboren op 30 april 1916 te Franeker 
overleden op 31 maart 1992 te Zutphen. 

Vader is niet meer onder ons. Aan de ene 
,.;c kant schept dit een leegte die voor ons 

nauwelijks te begrijpen is. 
Aan de andere kant waren we voorbereid 
op het naderende afscheid. Sinds zijn zieken
huisopname van 2 jaar geleden is het gelei
delijk aan steeds slechter met hem gegaan. 
Aanvankelijk in lichamelijk opzicht. 
Later bleek zijn ziekte ook van invloed op 
zijn geestelijk functioneren. Bijna een jaar 
geleden overleed bovendien zijn geliefde 
vrouw Bertha. Deze periode moet voor vader 
een uiterst zware zijn geweest, gezien zijn 
levenslustige natuur. 

Hij kon immens genieten van de uitstapjes 
die hij maakte. Met de fiets naar de markt 
en de bibliotheek in Enschede. Per trein, 
al dan niet samen met zijn vrouw, naar 
musea en evenementen in Amsterdam en 
andere plaatsen in Nederland. Op bezoek 

bij zijn kinderen en kleinkinderen. Vakanties 
in het buitenland. Zijn levendige manier 
van vertellen gaf je het gevoel alsof je er 
zelf bij .aanwezig was. 
Het talent dat hij had om op een boeiende 
manier zijn kennis en ervaring uit te dragen, 
gebruikte hij op allesbehalve hooghartige 
wijze. Met zijn innemende humoristische 
vermogen tot relativeren en zijn vaak prak
tische onbeholpenheid bond hij velen aan 
zich. 
Zowel binnen zijn gezin en vriendenkring, 
als in het onderwijs waar hij vele jaren 
werkzaam was, werd hij als een uiterst 
beminnelijk mens ervaren. In persoonlijke 
gesprekken met hem was hij uitnodigend 
om over allerlei zaken te praten, ook als 
de materie wat moeilijker lag. Hij gaf je de 
ruimte om je eigen opvattingen te geven 
en respecteerde die, al was hij zelf soms 
een andere mening toegedaan. 
Voor deze fijne en onvergetelijke momenten 
zijn we vader zeer dankbaar. We zullen 
met veel genegenheid en respect aan hem 
blijven denken. 

de kinderen en kleinkinderen 


