Hoe kom ik in het bezit van het boek?
Het boek wordt door de schrijver in eigen beheer
uitgegeven, in samenwerking met:
• Gemeente Overbetuwe
• Historische Kring Midden-Betuwe
• Historische Kring Oosterhout/
Slijk-Ewijk/Valburg e.o.
Het boek is niet verkrijgbaar in de boekhandel.
In verband met de beperkte oplage wordt u
daarom geadviseerd zich voor 1 november
aanstaande in te schrijven voor een exemplaar.

Op 1 december 2018 verschijnt:

‘Zij werden geroepen’
Door: J.D. van Boeijen MSc
Groot formaat boek over de inzet in
Nederlands-Indië van:
• Het Regiment Stoottroepen (5-RS en (III) 7-RS OVW)
• De Mariniersbrigade
• De ‘7 December’ Divisie (3-14 RI en 1-1-RHvB)
• De Tijgerbrigade (2-6 RI OVW)

Op zaterdag 1 december aanstaande wordt het
boek gepresenteerd in de gemeente Overbetuwe
(locatie en tijdstip op te vragen bij de auteur).
De bij vóórinschrijving bestelde boeken kunnen
dan in ontvangst worden genomen.
Niet-afgehaalde exemplaren worden z.s.m. daarna
verstuurd.
Het boek is te bestellen per post of per email aan
onderstaand adres, met overmaking van € 49,95
naar NL03 INGB 0002 0490 91
t.n.v. J.D. van Boeijen te Helmond.
Zowel bij uw bestelling als bij uw overschrijving
s.v.p. uw naam en adresgegevens vermelden.
Verzendkosten buitenland graag even opvragen
bij de auteur.

Postadres:
J.D. van Boeijen
Brand 33
5706 LV Helmond
Emailadres: janvanboeijen@onsbrabantnet.nl

ISBN nummer: 978-90-813929-0-7.

Zij werden geroepen
Het Indiëmonument in Andelst.
De zes militairen uit de voormalige gemeente Valburg
die niet terugkeerden uit Nederlands-Indië.
Groot formaat (A4) - ruim 450 pagina’s full colour meer dan 700 veelal niet eerder gepubliceerde
foto’s en documenten – veel niet eerder
gepubliceerde informatie over de TNI en andere
Indonesische strijdgroepen.
Jan van Boeijen (1969) is vernoemd naar zijn
vaders broer, die op 13 januari 1948 (op zijn
verjaardag) in Indië overleed. Hij diende als
dienstplichtig soldaat bij de ‘7 December Divisie’.
In 2009 publiceerde de auteur een
herinneringsalbum over het bataljon van zijn oom:
De Jongens van “Toedjoe Poeloe Doea”.
Herinneringsalbum van het bataljon 3-14 RI,
3e Infanterie Brigade Groep, 1 Divisie “7 December”,
West-Java 1946-1950.
De naam van de oom van de auteur is vermeld
op het Indiëmonument in zijn geboorteplaats
Andelst. Geïntrigeerd door de overige namen op
het monument, besloot Jan van Boeijen om ook de
levensverhalen van deze militairen vast te leggen.

Zij werden geroepen:
Koos Veldman, Oosterhout:
2-6 Regiment Infanterie (T-Brigade)
Jan Hendriks, Zetten:
7 (III) 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)
De auteur bezocht de afgelopen vijf jaar
familieleden, vrienden en dienstkameraden van
deze 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.

Via de levensverhalen van de zes gevallenen komt
de inzet van hun eenheden in dit boek uitgebreid
aan de orde. Het zijn daarom eigenlijk zes boeken
in één!
Naast de inzet van de betreffende eenheden in
Indië, wordt in het boek uitgebreid aandacht
besteed aan de inzet van het Regiment
Stoottroepen, Commando Brabant, in Nederland
in de periode november 1944 - mei 1945.
Tevens wordt aandacht besteed aan de
totstandkoming en de onthulling van het
Indiëmonument in Andelst, de adoptie door de
Clara Fabriciusschool te Herveld en de jaarlijkse
herdenkingen bij het monument. Achter in het
boek is een lijst opgenomen met de namen van
bijna 100 Indië- en Nieuw-Guineagangers uit de
voormalige gemeente Valburg.
Tenslotte wordt in het boek uitgebreid aandacht
besteed aan een tot heden zeer onderbelicht
aspect van de strijd in Nederlands-Indië: de TNI
en de grote verscheidenheid aan (overwegend
islamitische) strijdgroepen en organisaties van de
‘tegenpartij’.

