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Zij werden geroepen - Het Indiëmonument in Andelst. 
De zes militairen uit de voormalige gemeente Valburg die niet 
terugkeerden uit Nederlands-Indië. 

Bij hun inzet in Nederlands-Indië tijdens de periode 1945-1950 kwamen 
aan Nederlandse zijde meer dan 6.200 militairen om het leven. Zes van 
hen waren afkomstig uit de voormalige gemeente Valburg (nu deel 
uitmakend van de gemeente Overbetuwe) . Op 7 december 1985 werd 
ter nagedachtenis aan deze zes militairen een monument onthuld bij 
het toenmalige gemeentehuis op het Europaplein in Andelst. 

Jan van Boeijen (1969) is vernoemd naar zijn vaders broer, wiens naam 
staat vermeld op het Indiëmonument in Andelst. In 2009 publiceerde 
hij een herinneringsalbum over het bataljon van zijn oom. Geïntrigeerd 
door de overige namen op het monument, besloot hij om ook de 
levensverhalen van deze militairen vast te leggen. 

Achter iedere naam op dit monument schuilt een persoonlijk verhaal en 
het levenslange verdriet van familie, vrienden en dienstkameraden. 

De auteur bezocht familieleden, vrienden en dienstkameraden van de 
zes gevallenen. Ook deed hij uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek. 
Aan de hand van dagboekfragmenten, brieven, persoonlijke 
bezittingen, foto's, gevechtsrapporten en interviews met veteranen 
en nabestaanden krijgen de namen op het monument een gezicht en 
komen zij als het ware tot leven. 

Om de levensverhalen van de zes gevallenen en de omstandigheden 
rond hun overlijden in een breder perspectief te plaatsen, wordt ook 
uitgebreid ingegaan op de inzet van de eenheden waarbij zij waren 
ingedeeld. 

In het boek wordt eveneens aandacht besteed aan de totstandkoming 
en de onthulling van het monument, de adoptie door de Clara 
Fabriciusschool en de jaarlijkse herdenkingen bij het monument. 

Zij werden geroepen: 

Koos Veldman, Oosterhout: 
2-6 Regiment Infanterie (T-Brigade) 

Jan Hendriks, Zetten: 
7 (IIl) Regiment Stoottroepen (Y-Brigade) 

Wim Aarns, Andelst: 
5 Regiment Stoottroepen (T-Brigade) 

Jan van Boeijen, Andelst: 
3-14 Regiment Infanterie (1 Divisie '7 December') 

Wim Janssen van Doorn, Zetten: 
1-1 Regiment Huzaren van Boreel (1 Divisie '7 December') 

Geurt Sipman, Zetten: 
Mariniersbrigade (Korps Mariniers) 
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