In memoriam
C.M. Nienhuys
Het bestuur van de afdeling
Utrecht en't Gooi van de
Nederlandse Geologische

Op 5 november 2003 is overleden de heer
CM. Nienhuys te Bussum. Hij is 94 jaar
geworden.
Als kind al verzamelde hij botjes en
steentjes. Op zolder had hij zijn 'museum'.
Ook had hij een grote schelpenverzameling,
die hij later aan een school in Oostburg
gegeven heeft.
Nienhuys was drs in de economie en is vele
jaren financieel directeur van de Chemische
Fabriek in Naarden geweest. Tijd voor
hobby's had hij toen niet. Pas na zijn
pensionering heeft hij zich met een enorm
enthousiasme op de geologie gestort.
In 1978 is hij lid van onze afdeling
geworden. Naast bestuurslid van 1982 t/m
1988 was hij onze excursieorganisator van
1982 t/m 1987. Tevens heeft hij tientallen
(geologische en mineralogische) artikelen
en verslagen geschreven voor ons eigen
mededelingenblad en ook enkele artikelen
in Grondboor & Hamer. De artikelen en
verslagen waren wetenschappelijk zeer
verantwoord. Ook heeft hij een enkele keer
een geologische lezing voor ons gehouden.

Grondboor & Hamer nr. 1

2004

Vereniging

Hij was een gedreven man, een stuwende
kracht voor onze afdeling. In 1989 is de
heer Nienhuys voor zijn vele verdiensten
erelid van onze afdeling geworden. Ook is
hij heel actief geweest voor enkele
geologische musea in Nederland, in het
bijzonder voor Museum Hofland in Laren.
Zijn uitgebreide collectie stenen heeft hij
aan Museum Hofland geschonken. Hij was
een bekend persoon in geologisch
Nederland.
Van twee van zijn vele artikelen zijn
speciale uitgaven verschenen te weten over
de geologie van Midden-Europa (28 pag.)
en over het Eckergneis: meer dan 100 jaar
onderzoek en discussie (14 pag.). Echter
aan één van zijn laatste artikelen heeft hij
heel veel tijd en onderzoek besteed. Dit
artikel is zijn levenswerk geworden en
handelt over het Brabants Vulkanisme.
In 1996, toe hij 87 jaar was, is dit artikel
gepubliceerd als Staringia nr. 8 van de
Nederlandse Geologische Vereniging. Een
bijzondere bekroning van zijn noeste
arbeid.
Wij zullen hem niet vergeten.
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