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Op 26 mei stuurde Gerrit mij een e-mailbericht 
dat het niet goed zat met zijn gezondheid 
en dat er weinig kans op verbetering was. 
Een agressieve kanker had hem sinds korte 
tijd geheel in zijn greep. Hij wist het en 
realiseerde zich dat er nog maar weinig tijd 
was voor afronding en afscheid nemen. Op 
6 juli is hij rustig overleden.
Onvoorstelbaar dat zo’n sterke man zo plotse-
ling aan deze ziekte ten onder ging.
Hij was voor velen in de NDV een goede 
vriend, die met zijn vrolijke manier van doen 
en zijn grote vakkennis velen voor zich won. 
Geen vraag was hem te veel en meestal wist 
hij ook wel het juiste antwoord te geven. 
Hij bezat een grote vakkennis, maar ook een 
nuchter verstand waardoor hij op zijn eigen 
manier met vraagstukken omging.

We genoten van zijn creatieve ‘bloem’stuk-
ken, die hij componeerde met materialen uit 
zijn eigen soortenrijke tuin. Hij was nooit te 
beroerd om takken mee te brengen en die, 
met verhalen omkleed, te tonen op bijeen-
komsten van de NDV.

Bij vrijwel iedere excursie was hij aanwezig. 
Hij was vele jaren betrokken bij de voorberei-
dingen en de aankleding van de stand van de 
NDV op Bingerden. Je kon altijd een beroep 
op hem doen als er rondleiders nodig waren 
of er voorlichting gegeven moest worden.

In 2002 was hij deelnemer aan de grote ex-
cursie naar de Pontische Alpen en de Kleine 
Kaukasus in Turkije (hij snurkte het hardst 
van alle mannen!)

In 2006 is hij voor al zijn verdiensten door 
het bestuur van de NDV onderscheiden met de 
bronzen S. G. A. Doorenbos-penning. Daar was 
hij erg mee vereerd; het kwam hem toe.

Juist de laatste jaren was Gerrit medeorga-
nisator van twee excursies in Twente en één 
in de Achterhoek. Tijdens deze laatste in 
september 2010 werd ook zijn eigen tuin in 
Aalten bezocht.

Op de rouwkaart stond een Cornus controversa 
tak met bloem afgebeeld. Deze boom stond 
al sinds de jaren ’60 in zijn tuin en was één 
van zijn lievelingsbomen.

De NDV mist met Gerrit Mengerink een deskun-
dig dendroloog, maar vooral een betrokken 
lid van de vereniging, waar hij zo graag naar 
toe ging. □

IN MEMOrIAM
WOuT KrOMHOuT

Gerrit Mengerink
26 april 1940 – 6 juli 2012

Foto: Anke Mengerink

Cornus controversa, één van Gerrits favoriete bomen

Foto: Wout Kromhout


