Om niet te vergeten

Veteraan Henk Mergler
Henk Mergler komt oorspronkelijk uit Delft.
Maar sinds hij zijn vrouw in 1955 op de dijk ontmoette, is hij neergestreken in Alblasserdam.
Van 1952 t/m 1960 diende Henk als beroepsmilitair bij de Koninklijke marine als elektromonteur.

Beroepsmilitair
In 1959 werd hij voor 1,5 jaar uitgezonden naar Nederlands Nieuw Guinea en diende daar op Hr.Ms. Piet
Hein. In oktober 1960 keerde hij weer huiswaarts.
In overleg met zijn vrouw heeft hij toen besloten de
Rijkszeedienst te verlaten en zijn heil in de burgermaatschappij te zoeken. Henk trad in dienst van het
Zweedse Telecom bedrijf Ericsson waar hij bijna de
40 jaar vol heeft gemaakt voordat hij gebruik maakte
van de VUT. Henk is ondertussen al driemaal terug
geweest naar Nieuw Guinea en de wens leeft om
nog een keer te gaan. Na zijn ontslag was Henk nog
niet van de Marine af. Hij werd nog driemaal voor
herhaling opgeroepen, waarvan één maand in Oostende (België) en tweemaal voor een oefening in Hellevoetsluis en Den Helder, waarbij in Den Helder een
schip uit de mottenballen moest worden gehaald .

Herdenking
Toen er nog geen monument was in Alblasserdam
liep men op 4 mei tijdens de Nationale Dodenherdenking van de Dam naar de begraafplaats. In 1950
was het monument klaar. De ontwerpers daarvan zijn

H. Sutterland voor de zuil en Marcus Ravenswaaij
voor de leeuw. Henk vertelt: ‘Tijdens de herdenking
op 4 mei zijn we met de vereniging VOMI (Vereniging
Oud-Militairen Indië- en Nieuw Guinea Militairen) in
deze omgeving bij de herdenkingen op de Essenhof
in Dordrecht, de herdenking op Crooswijk in Rotterdam en ’s-avonds bij het monument in Alblasserdam.
Op 5 mei is er een speciale Bevrijdingsdag in Wageningen en op 27 juni de Nationale Veteranendag
in Den Haag met koning Willem-Alexander die het
defilé afneemt.’ Henk vindt het ook belangrijk dat de
jeugd les krijgt over de geschiedenis van de oorlog
en vindt het mooi dat ieder jaar een andere basisschool het monument adopteert. Het grappigste dat
Henk ooit meemaakte was bij een herdenking in Puttershoek. Daar moesten kinderen in een one-liner
antwoord geven op de vraag: “Wat is oorlog?“. Eén
meisje antwoordde: “Oorlog is eten op de bon!”.

Monumenten
Volgens Henk staat in Zuid-Holland het mooiste Indië
monument aan het Paardenwater in Gorinchem, een
steen met een scheur erin. Nagenoeg alle monumenten in Zuid-Holland zijn door de vereniging VOMI en
de gemeenten gerealiseerd. Ook het Nationale Indiëmonument in het Stadspark Hattem is door de veteranen gerealiseerd en de veteranen willen, nu er
steeds meer afvallen, de wijze van herdenken voor
de meer dan 6200 gesneuvelden door anderen voort
laten zetten.

Ontmoeting
Henk heeft ook de eer gehad om Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard te mogen ontmoeten in de
tuin van paleis Soestdijk ter gelegenheid van de 90e
verjaardag van de prins. Ook sprak hij op die dag met
de toen nog prins Willem Alexander en mocht hem
de hand schudden.

Veteranen
De VOMI telt in Zuid-Holland nog altijd zo’n 950
leden-veteranen, waarvan er drie van het geboortejaar 1914 zijn. In Alblasserdam hadden we 120 veteranen, maar daar zijn er nu nog maar 80 van over.
Henk maakt zich sterk voor de VOMI en verzorgt
jaarlijks de uitnodigingen voor de bijeenkomst bij het
monument aan de Polderstraat. Hij vormt een belangrijke schakel tussen het comité en de veteranen.
Tekst: Richard Veen, fotografie: Cees van der Wal

de Kantlijn 39

