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In memoriam

Mevr. Dr. M.I. Gerhardt (1918 - 1988)

Aanvankelijk volgde zij na haar gymnasiale opleiding een cur-

sus voor bibliotheekassistente bij het Rotterdamsch Leeskabinet

aan de Geldersekade en kon haar werkzaamheden daar combineren

met de verzorging van haar vader, die weduwnaar was. Doch dit be-

vredigde haar niet en zij ging in Groningen studeren in de Franse

taal en letterkunde, welke studie zij met een promotie afsloot.

Zij werd gecommitteerde bij de examens M.0.-Frans, die in Amster-

Mia Irene Gerhardt werd op 28 december 1918 te Rotterdam
ge-

boren als dochter van Dirk Reinier Gerhardt, directeur van de

Ambachtsschool hier ter stede, en Ida Blankevoort. Zij was een

zuster van de bekende dichteres Ida Gerhardt.
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da» werden afgenomen. De middagpauze benutte zij, om zo haar van

jongsaf bestaande belangstelling voor schelpen, in wat bredere

kennis om te zetten met bezoeken aan het Zoölogisch Museum te

brengen. Hier ook maakte zij kennis met mevrouw Van der Feen-

Van Benthem Jutting. Tijdens de examens leerde zij ook haar toe-

komstige echtgenoot prof. dr. J. Engels kennen. Mia werd tot

hooglerares benoemd in de vergelijkende literatuurwetenschap aan

de universiteit van Utrecht. Haar man doceerde daar middeleeuws

Latijn.

Mia's belangstelling ging eerst uit naar tropische en Europese
mariene schelpen en in 1955 werd zij lid van de N.M.V. Goed in

onze herinnering liggen nog haar vakantiereizen naar Algarve in

Portugal, waarvan de oogst aan schelpen tijdens de N.M.V.-verga-

deringen door haar met gulle hand werd uitgedeeld. In 1972 werd

zij in het bestuur gekozen en kreeg de functie van ondervoorzit-

ter; in 1975 gewoon bestuurslid, omdat zij inmiddels in 1974 te

zamen met ir. A. Verduin de redactie van het Correspondentieblad

voerde. In 1977 trad zij uit het bestuur, doch bleef redactrice

tot 1987.

Na het overlijden van haar man verliet zij Utrecht in 1978, om

in Domburg te gaan wonen. Omdat ze steeds meer belangstelling had

gekregen voor fossiele schelpen, besloot ze zich uitsluitend te

gaan wijden aan de fossiele schelpen van het strand van Domburg.
Ze trad toe tot de Werkgroep Geologie van het Zeeuwsch Genootschap

en woonde, als haar gezondheid dit toeliet, alle lezingen over

zeer uiteenlopende onderwerpen bij. De werkgroep was voor haar

ook erg belangrijk als ontmoetingsplaats van (mede)verzamelaars

van de Zeeuwse fossiele schelpen. In de laatste jaren bezocht ze

ook regelmatig de fossielenvindplaats de Kaloot.

In 1979 werd zij benoemd tot lid van het Koninklijk Zeeuwsch

Genootschap der Wetenschappen, waarvan zij voorzitter en eindre-

dactrice werd van de Commissie van redactie van het Archief van

het genootschap. Zij redigeerde negen afleveringen van het Archief,

drie delen van de Werken van het genootschap (onregelmatig ver-

schijnende publicaties, elk geheel gewijd aan een specifiek onder-

werp) en een aantal kleinere publicaties. Haar laatste bijdrage,

de annotatie op het handschrift van Adriaan Bommenee, een Veerse

bouw- en waterbouwkundige uit de 18e eeuw, heeft zij helaas niet

kunnen voltooien. Vanwege haar kwalitatief uitstekende en kwanti-

tatief omvangrijke werk, mede gelet op
haar wetenschappelijke

oeuvre en loopbaan, werd haar op 8 juni 1988 de erepenning van het

genootschap verleend, die zij echter wegens ziekte niet meer per-

soonlijk in ontvangst kon nemen.

Naast haar belangstelling voor fossiele schelpen had zij nog

andere interesses. Zij zocht tijdens haar dagelijkse strandwande-

lingen ook naar middeleeuwse en Romeinse potscherven, waarvan zij
een grote verzameling aanlegde. Groot was haar teleurstelling,
toen de zeestroming zich wijzigde en er niets meer van dien aard

op het strand te vinden was. Hoewel zij een kritisch wetenschap-

pelijke geest bezat, had zij toch ook belangstelling voor neven-

verschijnselen, zoals de cryptozoölogie, parapsychologie en oc-

culte zaken. Ze bezat vele boeken op deze gebieden, maar deson-

danks had zij moeite met het verenigen van menselijke en weten-

schappelijke denkwijzen.

Mijn vrouw en ik vonden bij haar een gastvrij onihaal, als ons.
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de verzorging van mijn bij ons inwonende moeder, te zwaar werd

en wij eens even moesten bijkomen en ontspannen. Vele malen heb-

ben wij bij Mia thuis in Domburg gelogeerd en met dankbaarheid

zien wij terug op haar belangeloze gastvrijheid en medeleven.

Samen liepen wij langs het strand naar fossielen te zoeken en

's avonds zaten wij gezellig bijeen te lezen en te praten. Tevens

maakten wij dan van de gelegenheid gebruik, om ons traditionele

bezoek aan de heer en mevrouw Van der Feen te brengen in huize

"de Wael". Domburg werd voor ons een geliefde pleisterplaats met

veel mooie herinneringen.
De laatste twee jaar begon Mia's gezondheid achteruit te gaan,

waardoor zij niet meer in staat was haar geliefde dagelijkse

strandwandelingen te maken. Zij werkte nog aan haar degelijke we-

tenschappelijke administratie van haar verzamelingen en aan haar

werkzaamheden voor het Zeeuwsch Genootschap. In september 1988

zochten wij haar nog eens op, logeren kon al niet meer; het werd

een dagtocht. Het was de laatste keer, dat we haar in leven zagen,

want wij hadden geen idee, dat haar ziekte zo snel zou verlopen.

Op de avond van 6 november hadden wij nog een uitvoerig telefoon-

gesprek met als onderwerp: de geologische manifistatie van de

W.T.K.G. in het Museon te Den Haag. We spraken af, weer te bellen

na afloop van de N.M.V.-vergadering op
19 november te Amsterdam.

Het heeft niet zo mogen zijn. In de nacht van 13 op
14 november

overleed Mia in haar huis in de Herenstraat. Haar wens om niet

ouder te worden dan 70 jaar, omdat zij de aftakeling van de ouder-

dom verafschuwde, ging in vervulling. Zij strief ongeveer een

maand voor haar 70e verjaardag.
In Mia verliezen wij, en de leden van de Zeeuwse werkgroep,

een dierbare vriendin en medeverzamelaar. Haar belangrijke verza-

meling fossiele schelpen heeft zij vermaakt aan het Rijksmuseum

van Geologie en Mineralogie te Leiden.

Aan het einde van deze levensbeschrijving willen wij nog eens

onze dank uitspreken voor alles wat Mia voor de N.M.V. heeft ge-

daan en besluiten met de groet, die mijn vrouw en ik aan overle-

denen op wie wij zeer gesteld zijn, meegeven: Goede reis Mia en

tot ziens!

J.G.J. Nieuwenhuis


