Als men achter de vlaggenmast enige treden afdaalt, komt
men in een klein hof, waar in de schaduw van een grote
den de zogenaamde Yunyo Maru-gedenksteen staat,
geschonken door de Stichting Herdenking Yunyo Maru, ter
nagedachtenis van alle slachtoffers die in de jaren 1942-1945
omkwamen tijdens de zeetransporten in Zuid-Oost Azië.
De gedenkplaat werd hier op 21 september 1984 onthuld, terwijl in Nederland drie dagen tevoren een herdenking had
plaatsgevonden van het feit dat op 18 september 1944 het
Japanse vrachtschip Yunyo Maru met aan boord 2.300 krijgsgevangen en 4.200 inheemse dwangarbeiders, ter hoogte van
Benkulen aan Sumatra's westkust werd getorpedeerd. Hierbij
kwamen ruim 5.600 mensen om.

Ereveld
Leuwigajah

Informatiefolders
De zeven Nederlandse erevelden in Indonesië worden beschreven
in een overzichtsfolder en in aparte informatiefolders:
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• Nederlandse erevelden in Indonesië
• Ereveld Menteng Pulo (Jakarta)
• Ereveld Ancol (Jakarta)
• Ereveld Pandu (Bandung)
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• Ereveld Leuwigajah (Cimahi)
• Ereveld Kalibanteng (Semarang)

Algemeen
In Jakarta heeft de stichting een kantoor speciaal voor de
coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden op de erevelden in Indonesië.

• Ereveld Candi (Semarang)
• Ereveld Kembang Kuning (Surabaya)

Het adres hiervan is:

Jl. Panglima Polim Raya 23
Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Tel. 00 6221 7207983
Fax: 00 6221 7252986
Het adres van ereveld Leuwigajah is:
Taman Makam Kehormatan Belanda
Jl. Cibogo 16
Cimahi 40532

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

Niet ver van Bandung, even buiten de stad

Op de zeven Nederlandse erevelden op Java liggen bijna
25.000 slachtoffers van de strijd in Nederlands-Indië begraven, militairen zowel als burgers.

Cimahi, ligt het Ereveld Leuwigajah. Net als
het ereveld Pandu in Bandung, is het ereveld

Oorspronkelijk lagen hun graven op 22 erevelden 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.

Leuwigajah alleen te bereiken via de openbare
begraafplaats Leuwigajah. Het toegangshek,
waarop in gouden letters 'EREVELD
LEUWIGAJAH' staat vermeld, is echter goed

Op het ereveld Leuwigajah vonden in de jaren zestig herbegravingen plaats van de stoffelijke resten van oorlogsslachtoffers afkomstig van de erevelden Muntok(1960), Padang
(1962), Tarakan (1964), Medan (1966), Palembang (1967) en
Balikpapan (1967).
Op dit ereveld liggen thans meer dan 5.200 oorlogsslachtoffers begraven. Wat betreft het aantal graven is Leuwigajah
het grootste ereveld dat de Oorlogsgravenstichting beheert.

zichtbaar. Het dubbel openslaande hek wordt
geschraagd door twee pilaren van natuursteen,
elk gedekt door een bloemschaal. Direct achter
het toegangshek staat aan iedere zijde een
pendopo, waar men de registers en andere
informatie kan vinden.

De graven
Het braakliggende terrein achter de gelijknamige openbare
begraafplaats, werd tijdens de Japanse bezettingsjaren reeds
gebruikt om de overledenen te begraven uit de nabij gelegen
tot interneringskampen omgebouwde kazernecomplexen van
het voormalige IXde en Xde Bataljon van het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger (KNIL).
Deze graven zouden na de oorlog de kern vormen van wat
later zou uitgroeien tot het huidige ereveld. De inwijding van
het ereveld
Leuwigajah vond plaats op 20 december 1949. Behalve kampslachtoffers werden hier ook vele militairen van het KNIL en
van de Koninklijke Landmacht begraven, die sneuvelden in
de woelige jaren na de Japanse capitulatie.

Leuwigajah

Monumenten
Bij het betreden van het ereveld treft men voor het middenpad een tombe aan, met op een lange
zijde in gulden letters de tekst
"Hun geest heeft overwonnen", het devies van de legergravendienst.
Op de andere zijde staat
"Opdat zij met eere
mogen rusten", het motto
van de Oorlogsgravenstichting.
Op de bovenzijde, is schuin oplopend de
gedenkplaat aangebracht met de tekst:
"Ter eerbiedige nagedachtenis
aan de vele ongenoemden die
hun leven offerden en niet
rusten op de erevelden".

“Untuk Mengenang Dengan
Hormat Mereka Yang Tak
Disebut Tetapi Telah
Mengorbankan Dirinya
Dan Tidak Beristirahat
Di Taman-Taman Kehormatan.”

Dezelfde tekst maar dan in het Indonesisch is aangebracht
aan de kant van het veld. Aan het einde van het middenpad
bevindt zich een kleine rotonde met daarin de vlaggenmast.

