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EINDHOVEN - Frans van Hoof, voormalig Stadsdichter van Eindhoven en schrijver van 

enkele boeken over het oorlogsverleden van zijn vader, is zondag op 72-jarige leeftijd 

overleden. 

Van Hoof publiceerde een eigen dichtbundel. Zijn werk stond vaak in verzamelboeken van 

Eindhovense dichters en hij trad vaak op tijdens poëziemanifestaties.  

Meer indruk maakten echter zijn boeken over zijn ‘foute’ vader en de gevolgen daarvan voor 

zijn drie opgroeiende zonen, die in Stratum met de nek werden aangekeken.  
 

Bron:  http://www.ed.nl/regio/eindhoven/frans-van-hoof-72-overleden-1.3619077  
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Oud-stadsdichter en schrijver Frans van 

Hoof uit Eindhoven overleden  

Publicatie: maandag 21 januari 2013 - 12:32 | Auteur: Hans Janssen  

Van Hoof werd 72 jaar oud.  

EINDHOVEN - Frans van Hoof, schrijver en voormalig stadsdichter van Eindhoven, is 

zondag overleden. Hij is 72 jaar oud geworden en was al lang ernstig ziek. De geboren 

Haarlemmer is de broer van arrangeur en componist Harry van Hoof.  

Van Hoof, naamgenoot van de oud-medewerker van Omroep Brabant, heeft ook deel uit 

gemaakt van de begeleidingsband van Peter Koelewijn. Hij heeft veel gedichten geschreven. 

 

Oorlogsboeken 
Van Hoof heeft ook een aantal oorlogsboeken op zijn naam staan. Hij schreef onder meer 

‘Dubbele tongen en giftige pennen’. Dit ging over het SS-verleden in de Tweede 

Wereldoorlog van zijn vader Henri van Hoof. 

 

De gemeente Eindhoven laat desgevraagd weten dat ze geen aanleiding ziet om te reageren op 

het overlijden van haar voormalig stadsdichter.    

Bron: http://www.omroepbrabant.nl/?news/187271872/Oud-

stadsdichter+en+schrijver+Frans+van+Hoof+uit+Eindhoven+overleden+++.aspx  
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