
In de zomer van 1943 kwamen twee Jodentransporten in 
Langdorp voorbij. Eén ervan hield er even halt en acht 
Joden konden ontsnappen…

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, tussen juli 1942 en september 1944, 
werden door de Duitse bezetter 25274 Joden en 354 Roma en Sinti 
vanuit de Dossinkazerne in Mechelen weggevoerd naar concentratie-
en vernietigingskampen van Auschwitz-Birkenau. Twee derde van de 
gedeporteerden werd onmiddellijk na aankomst per trein vergast. In de 
zomer van 1943 kwam deze gruwel van de Holocaust tastbaar dichtbij in 
Aarschot en Langdorp…

De Jodentransporten die vanuit Mechelen vertrokken, volgden meestal 
een route die via Leuven en Luik richting Duitsland spoorde. Nadat in 
april 1943 het XXste konvooi te Boortmeerbeek door drie jonge mannen 
tot stilstand was gebracht en 231 Joden konden ontsnappen, werden 
de veiligheidsmaatregelen verscherpt en werden het XXIste en XXIIste 
konvooi uitzonderlijk omgeleid via de lijn Aarschot-Hasselt. Op 31 juli 
1943 kreeg de stationschef van Aarschot ’s ochtends de boodschap dat 
een speciaal transport zou voorbijkomen. Enkele uren later hield een 
trein met beestenwagens en aan boord 1553 Joden halt voor een sein te 
Langdorp. Ter hoogte van de Opperstraat konden acht Joden uit dit XXIste 
konvooi ontsnappen. Vier van hen werden ter plaatse doodgeschoten, 
vier anderen konden ontkomen. Verschillende mensen in Langdorp 
kunnen nog getuigen van deze ontsnapping en zagen ook de lijken en de 
begraving van de slachtoffers op het kerkhof aan de Sint-Pieterskerk. Van 
de 778 mannen en 775 vrouwen aan boord van dit konvooi, waaronder 
174 kinderen, waren bij de bevrijding van de kampen in mei 1945 nog 44 
mensen in leven. Ook het XXIIste konvooi kwam op 20 september 1943 
voorbij Langdorp richting Auschwitz.

Dit jaar is het tot stilstand komen en de doortocht van de twee 
Jodentransporten te Langdorp in de zomer van 1943 exact 75 jaar geleden. 
De Stad Aarschot, het project “Verhalen verbinden Platteland”, dat de 
verhalen van Langdorp, Wolfsdonk en Gijmel beter kenbaar wil maken, en 
de Stichting Auschwitz willen deze gebeurtenissen die de Holocaust heel 
tastbaar dichtbij brachten én brengen, extra aandacht geven. Op zondag 
16 september 2018 om 15u vindt daarom een herdenkingsplechtigheid 
plaats aan de spooroverweg in de Opperstraat te Langdorp. Naast 
passende teksten en muziek, zal in aanwezigheid van onder meer 
vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en vaderlandslievende 
verenigingen een herdenkingsmonument worden onthuld, gerealiseerd 
door de Stad Aarschot op ijzerzandsteen geschonken door de Abdij van 
Averbode.


