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In Memoriam 
Mw Françoise A. Hofstede de Groot – Sprenger van Eijk 

 

 
Françoise 

(Fotoarchief Peter Mey (LGV, 1955)) 
 
Op 30 December 2019 overleed Françoise Hofstede de Groot – Sprenger van Eijk (LGV, 1954) op 83-
jarige leeftijd. Zonder gedoe, merkt de familie op in de rouwadvertentie (zie bijlage).  
 
Voor wie geen kennis heeft van Françoise Aletta Hofstede de Groot - Sprenger van Eijk biedt het 
internet uitkomst. Over Françoise is weinig te vinden, over haar familie des te meer. Zij was kleinkind 
van J.P. Sprenger van Eijk, een bewindspersoon van nationale statuur die in Nederlands-Indië, 
Suriname, en Nederland belangrijke posities innam. Haar vader Dr. J.J. Sprenger van Eijk was 
mijnbouwkundig ingenieur, en werkte (o.a.?) bij de Staatsmijnen in Heerlen, Limburg, waar Françoise 
werd geboren. Waarschijnlijk verklaart dit Françoise’s belangstelling voor de geologie. Françoise deed 
gymnasium b aan het Baarnsch Lyceum en begon haar studie in Leiden in het najaar van 1954. 
 
Jaargenoot Peter Kamerling (LGV, 1954) merkt op dat Françoise, zoals bij Geologie Leiden wel vaker 
het geval, het enige meisje was van het jaar, 19 studenten groot in 1954. Françoise was naar zeggen 
van Peter niet alleen een goede studente, maar ook een zeer aantrekkelijke jonge vrouw. Peter heeft 
haar tijdens de studie een aantal keer mee uit genomen. Tijdens de proefkartering in Asturië zijn Hans 
Diederix, Françoise en Peter nog een weekend naar de Spaanse Noordkust gegaan. Waar blijft de tijd? 
Enkele jaren terug sprak Peter dochter Constance Hofstede de Groot, die hij bij toeval ontmoette in 
een kasteel in Limoges, waar zij (de dochter) châtelaine was. Het deed Peter veel leed het 
overlijdensbericht van Françoise te lezen. Peter deelt met ons de navolgende foto. 
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Dr. A. Brouwer (toen nog geen Prof) en studenten tijdens een stratigrafische excursie (mid-1950’s). 

Vlnr – Staand: Harold de Miranda, Aart Brouwer, David Jan Burkens. 
Vlnr – Vooraan zittend: Jan Pieter Engels, Peter Kamerling, Hans Diederix, Han de Meier en Françoise. 

(Fotoarchief Peter Kamerling (LGV, 1954)) 
 
Erno Oele (LGV, 1953) schrijft dat Françoise LGV-bestuurslid (Quaestrix) is geweest in het jaar 1956-
57. De overige bestuursleden waren Hans Mellema (abactis), Joop Dessauvagie (Assessor 1), Ab van 
Adrichem Boogaert (Assessor 2), en Erno Oele als Praeses. Françoise heeft in dat jaar haar steentje 
goed bijgedragen aan wat er zoal gedaan moest worden. Erno herinnert zich Françoise als een 
betrokken, collegiaal en opgewekt medebestuurslid. Erno had voor ogen een LGV-bestuursfoto 
(1956-57) met ons te delen, maar helaas blijkt die onvindbaar/verdwenen. De foto, gemaakt tijdens 
verloving of huwelijk van een mede-geoloog, zou het genoemde LGV-bestuur tonen. 
  
Ab Adrichem van Boogaert (LGV, 1955) merkt op dat het traditie was dat -voor zover aanwezig- een 
meisje tot quaestrix werd gekozen. In het jaar 1956-57 dus Françoise, en het jaar daarvoor Nelleke 
Klinkenberg (LGV, 1953). In zijn jaar (1955) zaten geen meisjes. Zo zaten in het lustrumjaar 1958 alleen 
jongens in het bestuur, en was Henk Brouwer quaestor. Ab weet dat Françoise haar studie geologie 
niet heeft voltooid. Na het behalen van het kandidaatsexamen is zij gestopt. Wellicht was haar 
huwelijk met Hofstede de Groot daar debet aan. Indertijd niet ongebruikelijk, voegt uw abactis toe, 
zoals u kunt lezen in de bijdrage van Nelleke Van Hoeven-Klinkenberg (LGV, 1953). 
 
Dankzij Peter Mey (LGV, 1955) hebben wij een aantal foto’s waar Françoise goed in beeld komt. De 
foto’s dateren van Mei 1957, en werden gemaakt tijdens een K. Martin Dispuut excursie naar de 
duinen tussen Heemstede en Zandvoort. 
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Fotoarchief Peter Mey (LGV, 1955) 

 
Herinneringen van Mw. Drs. Nelleke Van Hoeken-Klinkenberg (LGV, 1953).  
 
In de zomer van 1956 zijn Françoise en ik in Noord Spanje voor het eerst veldwerk gaan doen. Zij 2e 
jaars en ik 3e jaars. We kampeerden op het terrein bij Prof. Ulbo de Sitter en zijn echtgenote bij een 
meertje in de buurt van Cervera de Pisuerga, waar wij ons elke dag ‘s avonds moesten melden. 
Overdag liepen wij door een volkomen uitgestorven landschap en wij voelden ons als meisjes ook nog 
extra veilig door onze geologenhamers. Het was zo’n verlaten gebied dat wij het aandurfden om 
onderweg poedelnaakt te gaan zwemmen in een meertje. Een bijzondere gewaarwording! Wij 
kwamen een andere dag echter meerdere mijnwerkers tegen die weliswaar kleiner waren dan wij, 
maar zij hadden enorme grote houwelen over hun schouders, veel groter dan onze hamers! Het is 
goed gegaan, gelukkig.  
 
Ons beste Spaans hebben we gebruikt bij de hut waar de schaapherders met hun kudde uit 
Estremadura in de zomer huisden. We genoten van de heerlijke kaas die zij ons aanboden. 
Het dorpje Cervera de Pisuerga bood in die tijd niet erg veel vertier. Wel werd er door de dames in 
het dorp prachtig geborduurd en een grote donkere paraplu onderste boven lag vol met mooie kleden. 
Jammer dat onze financiën beperkt waren. Ik gebruik nog steeds met veel plezier de aankoop voor 
mijzelf, en die voor mijn moeder is geërfd door onze oudste dochter.  
 
In het dorp was 1 kapper. Hij had nog 1 tand voorin zijn mond. Daarop opende hij de schuifspeldjes 
die hij voor mijn haar gebruikte. Hij knipte chaotisch, maar je haar groeit gelukkig toch weer aan. 
 
Na het veldwerk zijn we onder begeleiding van Bert Breimer (LGV, 1949) met z’n vijven (?) met de 
boemeltrein naar Madrid gegaan. We zwierven de nacht rond in Madrid en kochten nog aardewerk 
bij mannetjes die lagen te slapen op straat tussen de potten.  
 
Zo hadden Francoise en ik heel leuke weken samen. We waren beiden al ‘aangeleund’; zij met latere 
echtgenoot Pieter Hofstede de Groot en ik met Rob Verkerk, Delftse mijnbouwer, met wie ik na mijn 
kandidaats J trouwde in mei 1957. Dochter Julie kwam ter wereld in mei 1958 in Welkom, Zuid Afrika, 
en in januari 1959 kwam Rob om in de mijn. In juni 1960 ben ik hertrouwd in Nederland met jurist 
Maas van Hoeken, en heb ik mijn doctoraalstudie in februari 1963 afgerond bij Van der Hammen. Mijn 
meeloopster bij het doctoraalonderzoek in Limburg was Dosia Rozenburg.  
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Door de verschillen in jaren van studie zagen Françoise en ik elkaar niet veel en daarna woonde zij in 
het Gooi en ik in de kuststreek. Maar ik bewaar nog steeds bijzondere herinneringen aan de gezellige 
weken van ons eerste veldwerk!  
 
Met mijn condoleances aan de familie,  
Nelleke van Hoeken-Klinkenberg. 
 
Over het leven van Françoise vanaf haar huwelijk met Hofstede de Groot kan ik u helaas niet berichten. 
Denkbaar is dat Françoise in de geologie niet beroepsmatig betrokken is geweest. Wel, net als haar 
vader die in 1929 de Monte Carlo Motor Rally won met een Amerikaanse Graham-Paige, was zij 
betrokken bij autorallysport getuige haar deelname aan de 12e S.L.S. (Scheveningen-Luxemburg-
Scheveningen Rit) in 1963, waar zij samen met mw. T. Zwart-Willemsen de 2e Damesprijs behaalde 
(Autorevue, Mei 1963).   
 
Bert Schuchmann, 
LGV Abactis 
Sept 2020 
 
NB. Dank aan LGV-ers Ab van Adrichem Boogaert, Peter Floor, Peter Kamerling, Peter Mey, Erno Oele, 
Hans Rijckborst, en in het bijzonder Nelleke van Hoeken-Klinkenberg voor hun reacties.  Zonder hun 
betrokkenheid zou deze schets niet geschreven zijn. 
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Bijlage 
 

Rouwadvertenties geplaatst in het NRC van 4 Jan 2020. 
 

 

 
 


