Aan de oostelijke zijde van het veld bevindt zich de pendopo,
waar men in alle rust de registers en andere informatie kan
doornemen en van waaruit men een goed uitzicht heeft
over het ereveld en het achterliggende heuvellandschap.

Algemeen
In Jakarta heeft de stichting een kantoor speciaal voor de
coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden op de
erevelden in Indonesië.
Het adres hiervan is:
Jl. Panglima Polim Raya 23
Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Tel. 00 6221 7207983
Fax: 00 6221 7252986

Informatiefolders
De zeven Nederlandse erevelden in Indonesië worden beschreven
in een overzichtsfolder en in aparte informatiefolders:
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Ereveld Candi

• Nederlandse erevelden in Indonesië
• Ereveld Menteng Pulo (Jakarta)
• Ereveld Ancol (Jakarta)
• Ereveld Pandu (Bandung)
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• Ereveld Leuwigajah (Cimahi)
• Ereveld Kalibanteng (Semarang)
• Ereveld Candi (Semarang)
• Ereveld Kembang Kuning (Surabaya)

Het adres van ereveld Candi is:
Taman Makam Kehormatan Belanda
Jl. Taman Jenderal Sudirman 4
Gajah Mungkur - Candi
Semarang 50232

Andere informatiefolders van de Oorlogsgravenstichting, o.a.:
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• De Oorlogsgravenstichting (algemeen)
• Dienstverlening
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• Birma-spoorweg
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• Gedenkboeken
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Nadere informatie:
Oorlogsgravenstichting, Postbus 85981, 2508 CR Den Haag.
Telefoon: (070) 3131080 Fax (070) 3621546 Postbank: 401.000.
www.ogs.nl

Oorlogsgravenstichting

Herbegravingen

Dit ereveld is gelegen in de heuvels even ten

Op de zeven Nederlandse erevelden op Java liggen bijna
25.000 slachtoffers van de strijd in Nederlands-Indië begraven, militairen zowel als
burgers.
Oorspronkelijk lagen
hun graven op 22 ere-velden verspreid over de
hele archipel. Tussen
1946 en 1950 werden deze
aangelegd door de legergravendienst van het
KNIL. Na de soevereiniteitsoverdracht werden in de jaren
zestig op verzoek van de Indonesische regering de graven
geconcentreerd op het eiland Java.

zuiden van Semarang, in een wijk die vroeger
‘Nieuw Tjandi’ heette.
De militairen van de in 1946 in Semarang gestationeerde T-Brigade hebben op een heuvel in deze
wijk aan het toenmalige Tillemaplein o.l.v. res.
eerste luitenant der Genie Ir. H. Sippel een ereveld ingericht voor hun gesneuvelde kameraden.
Het werd in maart 1947 officieel ingewijd en droeg

Op het ereveld Candi vonden in de jaren zestig herbegravingen plaats van de stoffelijke resten van oorlogsslachtoffers
afkomstig van de erevelden Palembang (1967) en Makassar
(1968). Op dit ereveld liggen thans bijna 1.100 oorlogsslachtoffers begraven.

aanvankelijk de naam ”ereveld Tillemaplein”.
Op Indonesisch verzoek werd in 1967 de naam
gewijzigd in Candi.

De graven
Ereveld Candi is het enige ereveld op Java, waar uitsluitend
militairen zijn begraven. Oorspronkelijk was het de bedoeling
om hier voor zover mogelijk alle na-oorlogse in Midden Java
gesneuvelde militairen te (her)begraven. Naderhand werd dit
ereveld echter tevens bestemd als begraafplaats voor de
slachtoffers uit WO II, die verspreid in Midden Java begraven
lagen.
Het ereveld ligt op een helling, die terrasvormig afloopt in
zuidelijke richting. In totaal zijn er vijf halfcirkelvormige
terrassen aangelegd, die door stenen trappen met elkaar zijn
verbonden.
De graven op de terrassen zijn op deze wijze concentrisch
opgesteld rond het monument ‘voor veiligheid en recht’.

Candi

Monumenten
De toegangspoort van ereveld Candi
wordt gevormd door twee natuurstenen pilaren, met aan de voorzijde aan
de ene kant een stenen plaat waarop een kruis met een helm en aan
de andere kant een stenen plaat
met een flambouw. De naam
van het ereveld staat in vergulde
letters op het lage smeedijzeren
toegangshek. Via het hoofdpad
loopt men recht op het centrale monument af, een groot wit
kruis op een natuurstenen voetstuk waarin een trap is aangebracht. Aan de voet van het kruis staat in kapitale letters
het opschrift: ”VOOR VEILIGHEID EN RECHT”.
Op weg naar het monument passeert men de vlaggenmast
waar in het voetstuk aan weerszijden een gedenkplaat is
aangebracht met in het Nederlands en Indonesisch de tekst:
”Ter eerbiedige nagedachtenis
aan de vele ongenoemden die
hun leven offerden en niet
rusten op de erevelden”.

