
In memoriam Frans van Eysinga 
 

16 februari j.l. overleed in den Haag, totaal onverwacht, LGV lid Frans van Eysinga (voluit: Jonkheer 
Frans Willem Burmania van Humalda van Eysinga), 78 jaar oud. 

Frans groeide op in den Haag en begon in 1958 met de studie geologie in Leiden met een groep van 
20 jaargenoten. 
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Frans, Henk Schalke en Dirk Wiersma (vlnr) tijdens het eerste jaars Ardennen vekldwerk 

 

Na zijn kandidaats koos Frans voor de afstudeerrichting Petrologie bij Prof. Emile den Tex en studeerde 
bij hem af in 1966 . Hij deed veldwerk in Galicie in de zomers van 1963 en 1964 in een gebied rond de 
havenstad Marin, zuidelijk van de Ria de Pontevedra. Frans heeft daar in de Lustrum uitgave 1933-
2008 van “De Leidse Geoloog” (pp. 52 en 53) op zijn typerende geestige manier verslag van gedaan.  

Tijdens zijn studiejaren was Frans niet actief lid van de LGV, maar wel actief lid van Het Leids Studenten 
Corps: daarin bekleedde hij in de periode 1961/1962 de functie van President van de Commissie voor 
de Societeit Minerva. 



Aansluitend aan zijn afstuderen vervulde Frans als mariene officier de functie van meteoroloog op het 
mariene vliegveld Valkenburg. Daarna begon hij als uitgever aardwetenschappen bij de Noord-
Hollandse Uitgeversmaatschappij in Amsterdam, die later werd overgenomen door Elsevier. Hij was 
succesvol in het ontwikkelen van het geologie programma en bracht het tot adjunct-directeur. Frans 
is toen overgestapt naar Kluwer als uitgeefdirecteur van Martinus Nijhoff Publishers in Den Haag, dat 
midden jaren zeventig door Kluwer was overgenomen. Nijhoff Publishers werd een Engelstalige 
wetenschappelijke uitgeverij die enige jaren later Kluwer Academic Publishers zou gaan heten. 
Daarvan werd Frans in 1983 als groepsdirecteur benoemd. 
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Vogezen excurie 1960: de vrijwel volledige jaargang 1958. Met stafleden Dick Vogel en Henk Koning 
Frans links boven  

 
 
Kluwer Academic groeide en bloeide onder zijn leiding  en vervolgens is hij in 1994 als directeur van 
Wolters Kluwer Noord Amerika in New York benoemd. Frans is in 1995/1996 uit de VS teruggekeerd 
en daarna als groepsdirecteur benoemd van Wolters Kluwer Professional Training in Zwitserland. 
Vanuit die positie is hij een aantal jaren later met pensioen gegaan. Tijdens zijn loopbaan is Frans eerst 
penningmeester (1987-1992) en daarna voorzitter (1993-1994) geweest van de Association of 
Scientific Technical and Medical Publishers (STM). 
 

Als auteur heeft Frans naam gemaakt met het ontwerpen en verder ontwikkelen van Elsevier’s 
gekleurde  grote chrono-stratigrafische tabel. Die veelkleurige, zeer gedetailleerde, tabel wordt nog 
steeds over de gehele wereld door geologen gebruikt. 



Frans was een echte levensgenieter, hij hield van een goede maaltijd en een goed glas wijn. In de loop 
der jaren ontwikkelde hij zich zo tot amateur vinoloog en na zijn pensioen organiseerde hij voor kleine 
groepen vrienden wijnexcursies in Frankrijk. Frans is ook gedurende zijn hele leven verwoed 
verzamelaar van postzegels geweest. 

De laatste 10 jaren komt de Leidse geologen jaargang 1958 regelmatig voor een weekend of een dag 
bijeen, bijeenkomsten waaraan Frans en zijn vrouw Anja steeds trouw deelnamen. 

Frans laat Anja achter en de kinderen Idzerd, Emilie en Ayzo. Wij wensen hen veel sterkte bij het 
verwerken van hun verdriet. 

 

Namens de jaargenoten van de jaargang 1958 

Niek Rengers 

 


