
Herdenking 75 jaar Jodentransport Mechelen – Langdorp – Auschwitz 

Zondag 16 september 15u overweg Opperstraat Langdorp 

 

Muzikale intro: Hanne Beyens, etude van Bach 

 
Inleiding : Jonas Danckers (Verhalen verbinden platteland)  
algemene schets van situatie en organisatie, vermelding van sprekers, 
verontschuldigden, welkom 
 
Paul De Keulenaer (Beheerder Stichting Auschwitz)  
De transporten, de organisatie, de samenstelling, de mensen ... 
 
Muzikaal intermezzo: Hanne Beyens, stuk etude van Bach 

 

Michel Laub (Secretaris-generaal Centraal Israëlitisch Consistorie van België) 

Joodse gemeenschap en vervolging 

 

Steven Omblets (Schepen van cultuur Stad Aarschot) 
Dehumanisering als motor voor schaalvergroting in het lijden. 
 
INHULDIGING HERDENKINGSMONUMENT 

Steven, Paul, Michel Laub en Jonas gaan naar voor en nemen doek 
van steen. 
 
Muzikaal intermezzo: Hanne Beyens, stuk etude van Bach 

 
BLOEMENHULDE 
Jonas leest de namen voor van de gemeenschappen die bloemen leggen. 
De bloemenleggers blijven voor het monument staan. Dan volgt: 
Te velde (klarinet): Hanne Beyens 
Bloemenleggers gaan terug naar hun plaats 
 
SLOTWOORD schepen Omblets 
dankwoord, uitnodiging receptie aan overkant overweg 
 
RECEPTIE aangeboden door AGB Het Gasthuis 
 



Bloemenhulde 

Op de herdenkingssteen staan twee teksten vermeld, die we u graag voorlezen: 

Een tekst uit Deuteronomium, die de Joden in de Thora en de christenen in het Oude 

Testament met elkaar delen:  

Denk aan de tijden van weleer 

Verdiep u in het verleden, generatie na generatie 

Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen 

Vraag uw oudsten en zij zullen verhalen 

Een andere tekst is van de hand van Isaac Jankel ROZENBERG, één van de weinige 

overlevenden van het XXIste konvooi dat hier in Langdorp tot stilstand kwam : 

Door de gruwel heen 

zou vandaag en morgen 

in een nooit eindigende strijd 

de waardigheid van ieder mens moeten doorbreken 

 

Nu het monument geplaatst is, willen we ook met bloemen hulde brengen aan de 

slachtoffers. Verschillende gemeenschappen willen hiermee hun respect uitdrukken. Jonge 

kinderen staan symbool voor de ‘onschuld’ maar ook voor het levend houden van de 

herinnering in de volgende generaties. Tot slot volgt het ‘Te Velde’ als eerbetoon. 

 

Namens de lokale Langdorpse gemeenschap – voor de inwoners van Langdorp, Gijmel en 

Wolfsdonk – Rochus Verleyen met zijn papa Daan en mama Gosia, die van Poolse afkomst is. 

Namens de Stad Aarschot, Nora en Margo Laureys en hun papa Gijs, die in deelgemeente 

Langdorp wonen en zich inzetten voor onze gemeenschap. 

Namens het Koninklijk Nationaal Verbond der Veteranen Leopold III Gewest Hageland, die 

dit jaar voor de 25e keer een herdenkingsplechtigheid opzetten voor de crash van het RAF-

vliegtuig te Langdorp, de heer Leo Janssens. 

Namens het Museum en Huis van het Belgisch-Franse Verzet, dat te Korbeek-Lo een 

herdenkingsmonument oprichtte voor de 13-jarige Eva Resler die met haar broer wist te 

ontsnappen uit het XXste konvooi, de heer Jo Peeters. 

  



Bedanking door Steven Omblets bij slotwoord: 

De vrijwilligers van het project ‘Verhalen verbinden platteland’ en de kerkfabrieken van 

Langdorp en Wolfsdonk die de basis legden voor dit project en deze plechtigheid. 

De heer Paul De Keulenaer, die met zijn grote kennis over dit thema, zijn contacten en 

enthousiasme dit project mee mogelijk maakte. 

Mevrouw Jo De Cuyper, conservator van het Stedelijk Museum en haar team, die met veel 

inzet de praktische voorbereiding van dit project nauwgezet opvolgde. 

Hoogwaardig heer abt Marc Fierens van de abdij van Averbode en confraters Theo 

Meulemans en Huub Gerits hier aanwezig voor de schenking van een brok ijzerzandsteen die 

een blijvende herinnering aan deze gebeurtenissen mag zijn en. 

De heer Michel Laub, secretaris-generaal van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, 

om ondanks autovrije zondag in Brussel de Joodse gemeenschap hier te vertegenwoordigen. 

De stadsdiensten, Ronny Mattheus en collega’s, die in overleg met uitvoerder RABO met 

veel zorg dit monument plaatsten in een korte tijdsperiode. 

De NMBS en mevrouw Katrien D’Hollander voor een vlotte goedkeuring van de toelating 

voor het plaatsen van dit monument. 

De bloemenleggers, Rochus, Nora en Margo en hun ouders, Leo Janssens en Jo Peeters 

De aanwezige vaandrigs en oud-strijders. 

Deze plechtigheid was ook maar mogelijk dankzij de stille inzet achter de schermen van 

velen. Vrijwilligers die affiches ophingen en flyerden in groot-Langdorp : Christa, Lut, Nicole, 

Bekke, Liesbeth, Louis, Luc, Leo, Erna, Kim, Rik en Hilde. 

Vrijwilligers van het Museum en René Willems, Mark Van der Borght en Erna Vanhelmont uit 

Wolfsdonk voor de praktische voorbereiding 

De heer Eddy Dehond van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde en Natuurpunt 

Herselt (samen met Staf Aerts) voor het leggen van noodzakelijke contacten om deze 

herdenking mogelijk te maken 

De heer Roel Peeters voor de foto’s en KLJ Wolfsdonk voor de veiligheid vandaag. 

De communicatiedienst van de Stad Aarschot voor de publicaties in het Stadsmagazine. 

De heer Jasper Van Lommel voor de lay-out van drukwerk en banners. 

De heer en mevrouw Rosa en Willy Claes voor het ter beschikking stellen van water en 

elektriciteit op deze locatie. 

U allen, om mee zorg te dragen voor dit monument en de herinnering levend te houden. 

Opdat dit nooit meer zou gebeuren… 


