
1

PROGRAMMA 2023
HERDENKING BOMBARDEMENT



2

OVERZICHT
936 vrijwilligers voor 5 april 2023  ............................................................................ 3
Herdenkingsmoment .................................................................................................... 4
Kunstwerk Dirk Braeckman op het Stadsterras ....................................................... 5
Lezingen

Namenproject Stad Antwerpen Frank Seberechts ......................................... 6
Rudi Vranckx .........................................................................................................7
Herman Van Goethem ......................................................................................... 8
Pieter Serrien ....................................................................................................... 9

De bommen van 5 april – documentaire VRT ...........................................................10
Wattman ...................................................................................................................... 11
Ontzette Stad .............................................................................................................12
De Draaischijf – Tom Lanoye .....................................................................................13
Herdenkingsplechtigheid ‘80 jaar 5 april’ ................................................................14
Herdenkingsmis ...........................................................................................................15
Aanbod verenigingen

Tentoonstelling Hulpverlening ..........................................................................16
Filmvoorstelling ‘Flee’ ........................................................................................17
Bombardement: Vernieling, verdriet en veerkracht .......................................18

Doorlopende activiteiten
Kunstroute ..........................................................................................................19
Historische wandeling 5 april .......................................................................... 20
Muurschildering aan de ‘Afgebroken Brug’ ......................................................21
Educatieve koffers............................................................................................. 22
Postzegels en postkaarten .............................................................................. 23



3

OPROEP 936 
VRIJWILLIGERS 
VOOR 
5 APRIL 2023 
Volgend jaar zal het 80 jaar geleden zijn dat Mortsel 
op 5 april 1943 rond halfvier in de namiddag getroffen 
werd door een geallieerd bombardement. Doel was om 
de Duitse Erla vliegtuigenfabriek aan de Vredebaan te 
treffen (de plek waar nu O-lijfje gevestigd is). Maar de 
bommen vielen vooral in het centrum van de stad met 
als trieste balans 936 doden waaronder meer dan 250 
kinderen, meer dan 1.000 gewonden en honderden 
woningen in puin.

Lokaal bestuur Mortsel, de vzw 5april1943 en enkele 
Mortselse verenigingen hebben een groots opgezette 
herdenking gepland met tal van activiteiten en 
evenementen. Woensdagnamiddag 5 april 2023 wordt 
een bijzonder herdenkingsmoment op het Stadsplein. 
Om daar een sereen en indrukwekkend moment van te 
maken, zijn we op zoek naar 936 vrijwilligers. Zij zullen 
de 936 slachtoffers van het bombardement symbolisch 
zichtbaar maken op het plein. Auteur Tom Lanoye zal 
een passage voorlezen over het bombardement uit zijn 
jongste roman ‘De Draaischijf’.

mortsel.be/vrijwilliger5april



4

HERDENKINGS-
MOMENT 
We doen een oproep aan iedereen, jong of oud, die zich 
aangesproken voelt en wil meewerken. Het enige wat je 
moet doen is je engageren om op 5 april 2023 tussen 
14.45 en 15.45 uur aanwezig te zijn op het Stadsplein 
(kant Noord) Mortsel. En dat je peter of meter wil 
worden van een van de 936 slachtoffers. 
Meer details volgen later.

Wil je alleen of in groep, met familieleden of vrienden 
of als vereniging meewerken aan dit uitzonderlijk 
evenement, dan moet je je even kort registreren via 
www.mortsel.be/vrijwilliger5april. Je kan je ook laten 
registreren via een bezoekje aan het Stadsonthaal.

WOENSDAG 5 APRIL 2023 
van 14.45 tot 15.45 uur
Stadsplein Mortsel
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KUNSTWERK 
DIRK BRAECKMAN 
OP HET 
STADSTERRAS 
Dirk Braeckman heeft de voorbije 40 jaar een indrukwekkende 
portfolio opgebouwd. Werkend met het medium fotografie 
heeft hij een belangrijke plaats verworven binnen de visuele 
kunsten in binnen- en buitenland. 

Voor de ontwikkeling van het Stadsterras maakte hij een 
kunstwerk gelinkt aan het bombardement op Mortsel. 
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NAMENPROJECT STAD ANTWERPEN 
FRANK SEBERECHTS
LEZING 
Naar schatting 25.000 Antwerpse slachtoffers overleefden de gruwel van de Tweede Wereldoorlog niet.

Tot op vandaag kennen we 19.279 van hun namen. Namenproject Antwerpen probeert de identiteit van al deze 
dodelijke slachtoffers te achterhalen. Al hun namen zullen in de toekomst te zien zijn op een nieuw monument-
memoriaal op de Scheldekaaien ten zuiden van het Loodswezen.

Met het namenproject wil stad Antwerpen de Tweede Wereldoorlog een plaats geven in het heden en de herdenking 
ervan doorgeven aan volgende generaties. Het project focust op de namen van de dodelijke slachtoffers die in 
Antwerpen woonden of stierven. Ook de Mortselse slachtoffers worden opgenomen omdat Mortsel toen een onderdeel 
was van Groot-Antwerpen. Tegelijkertijd staan we stil bij het leed van overlevenden en nabestaanden, getekend voor 
het leven door de gruwel van de oorlog.

DONDERDAG 12 JANUARI 2023 
van 20.00 tot 21.30 uur
Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16 , 2640 Mortsel
5 euro - 4 euro (UiTPAS) - 1 euro (Kansentarief)

tickets.mortsel.be
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RUDI VRANCKX 
LEZING

Rudi Vranckx is een Belgisch journalist die werkt voor 
VRT Nieuws. Al ruim een kwarteeuw volgt hij voor de VRT 

oorlogen en conflicten en maakt hij documentaires voor 
Canvas: Een zomer als geen andere, Bonjour Congo, de Vloek 

van Osama, Niemandsland, Kleine Helden, IS in het Vizier, 
De Nomaden, Vranckx,… Hij schreef verschillende boeken, 

waaronder ‘Oorlog om de geesten’, ‘Kleine Helden’, ‘Mijn 
Kleine Oorlog’, ‘Een zomer als geen andere’ en zijn nieuwste 

boek ‘In Oekraïne’.

Voor de buitengewone moed en toewijding waarmee hij 
de persoonlijke verhalen van mensen die het slachtoffer 

zijn van conflict dichter bij de wereld brengt en strijdt voor 
rechtvaardigheid, ontving hij als oorlogsverslaggever in 

conflictgebieden de Carnegie Wateler Vredesprijs 2018. In 
2019 kreeg Vranckx ook een eredoctoraat van VUB en ULB.

In deze lezing staat Vranckx stil bij oorlogen en problemen 
van onze tijd. Afgelopen jaar was hij actief in Oekraïne. 

Burgers zijn steeds de grootste slachtoffers in vele oorlogen. 
Hij staat stil bij de conflicten, terreuraanslagen, vluchtelingen, 
de dreiging, de groeiende kloof. Rudi Vranckx ziet een wereld 

waarin verdraagzaamheid zwaar onder druk staat. Het is 
geen klassieke oorlog meer met een onzichtbare vijand aan 

de overkant, maar een oorlog om geld of olie of macht of 
grondgebied. Dat bekommert Vranckx, die de vlijmscherpe 
analyse van een nieuwe wereld maakt. Vranckx tekent het 

toekomstbeeld van onze mondiale samenleving en stelt vast 
dat we vooral niet mogen wegkruipen in de bunkers van de 

angst voor elkaar.

WOENSDAG 8 FEBRUARI 2023 
van 20.00 tot 21.30 uur

Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16 , 2640 Mortsel

5 euro - 4 euro (UiTPAS) - 1 euro (Kansentarief)

tickets.mortsel.be
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HERMAN 
VAN GOETHEM 

LEZING
Herman Van Goethem studeerde Rechten aan de 

Universiteit Antwerpen (UFSIA en UIA) en Geschiedenis 
aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA) en aan de KU 

Leuven. Hij promoveerde in Antwerpen in 1987 tot 
doctor in de Rechten. Herman Van Goethem is gewoon 

hoogleraar politieke en institutionele geschiedenis 
aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2016 is hij rector 

van de Universiteit Antwerpen. In die hoedanigheid 
was hij ook in 2017-2019 voorzitter van de Vlaamse 

Interuniversitaire Raad (VLIR). Van Goethem heeft zijn 
onderzoek hoofdzakelijk gericht op onderwerpen die 
betrekking hebben op de politieke geschiedenis van 

België in de 19de en 20ste eeuw.

Herman Van Goethem lag in 2008-2012 aan de basis 
van de uitbouw van een nieuw Holocaustmuseum 

in Mechelen. In 2019 publiceerde Herman Van 
Goethem ‘1942. Het jaar van de stilte’, een boek over 

de Jodenvervolging en de bestuurlijke collaboratie 
in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het 
jaar ook waarin Mortsel onderdeel werd van Groot-

Antwerpen.

DONDERDAG 2 MAART 2023 
van 20.00 tot 21.30 uur

Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16 , 2640 Mortsel

5 euro - 4 euro (UiTPAS) - 1 euro (Kansentarief)

tickets.mortsel.be
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PIETER 
SERRIEN 
LEZING
Mortselaar Pieter Serrien is historicus en voorzitter van 
de vzw 5 april 1943. Hij studeerde geschiedenis aan 
de KUL en schreef zijn thesis over het bombardement 
op Mortsel. Daarna ging hij aan de slag als leerkracht, 
onderzoeker en schrijver. 

In 2008 debuteerde hij met Tranen over Mortsel, waarin 
de laatste getuigen van het bombardement aan het 
woord komen. Daarna schreef hij nog zeven boeken over 
beide wereldoorlogen. Recent verscheen zijn laatste 
werk In opstand!, een geschiedenis van de zestiende-
eeuwse geuzenopstand. 

In een aangrijpende lezing laat Serrien de getuigen van 
het bombardement aan het woord. Speciaal voor de 
tachtigste herdenking deelt hij unieke beelden en nooit 
eerder vertoonde getuigenissen.

VRIJDAG 7 APRIL 2023 
van 20.00 tot 21.30 uur
Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16 , 2640 Mortsel
5 euro - 4 euro (UiTPAS) - 1 euro (Kansentarief)

tickets.mortsel.be
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DE BOMMEN 
VAN 5 APRIL 
DOCUMENTAIRE VRT
Naar aanleiding van de 80-jarige herdenking hernemen we de documentaire van de VRT 
uit 1993. De documentaire geeft met archiefbeelden en getuigenissen een unieke kijk op 
het verschrikkelijke bombardement van 5 april 1943. Jammer genoeg brandend actueel.

WOENSDAG 8 MAART 2023 
van 16.00 tot 17.00 uur 
van 20.00 tot 21.00 uur
Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16 , 2640 Mortsel
5 euro - 4 euro (UiTPAS) - 1 euro (Kansentarief)

tickets.mortsel.be
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WATTMAN 
THEATERGROEP 
STREVEN
Een wattman draagt een grote verantwoordelijkheid. 
Ook moet hij sociaal zijn met psychologisch inzicht.

Hij moet gevoel voor humor hebben en ook verdriet 
kunnen inschatten. Maar denkt een reiziger ook wel 
eens aan de gemoedstoestand van de wattman?

Beseft een reiziger wel dat een wattman ook gedachten 
heeft?

Als er dan tijdens een bepaalde rit een merkwaardige 
gebeurtenis op zijn traject komt, zal dat zijn verdere 
leven bepalen. Een ingrijpende belevenis: het 
bombardement op het Sint-Amadeusgesticht in Mortsel, 
op 10 mei 1940.

van Erik Vlaminck - regie Rikkert Van Dijck - regie-
assistentie Ingrid Koop - acteur Raymond De Bruyne 
- livemuziek Jo Braet - piano, Ronald Dedrie - dwarsfluit, 
Tonnie Voorspoels - percussie - schilderijen (projectie) 
Ingrid Koop 

meer informatie streven.be/wattman

WOENSDAG 29 MAART 2023 
van 20.30 tot 22.00 uur
Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16 , 2640 Mortsel
10 euro - 9 euro (UiTPAS) - 2 euro (Kansentarief)

tickets.mortsel.be



tickets.mortsel.be
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ONTZETTE 
STAD
AMWD
De Academie voor Muziek, Woord en Dans stelt 
een prachtige en pakkende voorstelling samen 
over de gebeurtenissen op 5 april 1943. Verteller 
Hans Van Cauwenberghe neemt je mee naar één 
van de donkerste dagen uit de geschiedenis van 
Mortsel en brengt samen met leerlingen uit de 
woordafdeling getuigenissen tot leven. Een klein 
orkest o.l.v. Hans Vercauteren roept met werk en 
arrangementen van leerlingen compositie de sfeer 
op van weleer. Samen met enkele leerlingen dans 
sturen ze tegelijkertijd een boodschap van hoop 
en verwerking uit. Een voorstelling over toen, maar 
helaas ook een beetje over nu.

ZATERDAG 1 APRIL 2023 
van 15.00 tot 16.15 uur 
van 20.00 tot 21.15 uur

ZONDAG 2 APRIL 2023 
van 15.00 tot 16.15 uur

Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16 , 2640 Mortsel
10 euro - 9 euro (UiTPAS) - 2 euro (Kansentarief)



tickets.mortsel.be
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DE DRAAISCHIJF
TOM LANOYE

Op 5 april 2023 herdenkt Tom Lanoye mee het 
bombardement op Mortsel; een zeer ingrijpende 
gebeurtenis die in zijn meest recente roman De 

Draaischijf uitgebreid aan bod komt.

Wie Tom Lanoye kent, weet hoe belangrijk ‘voorlezen 
uit eigen werk’ voor hem is. In De Draaischijf raken 

drie innig verbonden levens vermalen: van regisseur 
en draaikont Alex Desmedt, zijn Joodse vrouw en 
steractrice Lea Liebermann en zijn schaamteloos 

collaborerende broer, dirigent en SS’er Rik 
Desmedt. De arena van De Draaischijf bestaat uit 

twee schouwburgen in twee steden. ‘Den Bourla’ in 
Antwerpen en de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 

Behalve een lofzang op de toneelkunst is De 
Draaischijf ook een liefdesverklaring aan de hele stad 

Antwerpen, zonder evenwel haar duistere kanten uit de 
weg te gaan. 

WOENSDAG 5 APRIL 2023 
van 20.00 tot 21.25 uur

Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16 , 2640 Mortsel

15 euro - 14 euro (UiTPAS) - 3 euro (Kansentarief)
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HERDENKINGS-
PLECHTIGHEID 

80 JAAR 5 APRIL
Herdenkingsplechtigheid met muziek, poëzie, 

toespraken en bloemenhulde met aansluitend een 
receptie in de Sint-Benedictuskerk. 

ZATERDAG 1 APRIL 2023 
om 11.00 uur

Begraafplaats Mortsel-dorp
Lepelstraat 1, 2640 Mortsel
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HERDENKINGSMIS
Herdenkingsmis met een optreden van het jeugdkoor Waelrant.

ZONDAG 2 APRIL 2023 
om 11.00 uur
Heilig-Kruiskerk
Heilig-Kruisstraat, 2640 Mortsel



www.rodekruis.be/rand
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TENTOONSTELLING 
HULPVERLENING 
IN TIJDEN VAN HET 
BOMBARDEMENT
RODE KRUIS RAND
VERNISSAGE
VRIJDAG 24 MAART 2023 

TENTOONSTELLING
VAN VRIJDAG 24 T.E.M. ZONDAG 26 MAART 2023 

lokaal Rode Kruis
Heirbaan 51 , 2640 Mortsel
gratis



www.cinema-m.be
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FILMVOORSTELLING 
FLEE

CINEMA M
Deense animatiefilm uit 2021 - Geanimeerde documentaire die het 
buitengewone waargebeurde verhaal vertelt van Amin. Hij vluchtte 
uit Afghanistan en kwam als alleenstaande minderjarige vluchteling 

in Denemarken terecht. Nu is hij zesendertig jaar, een succesvol 
academicus en gaat hij trouwen met zijn vriend Kasper, met wie hij 
al een tijdje samen is. Maar een geheim dat hij al meer dan twintig 

jaar verbergt, dreigt het leven dat hij voor zichzelf heeft opgebouwd 
in Denemarken te ruïneren. Dit dwingt hem om voor het eerst zijn 
verborgen verleden te onthullen en zijn verhaal te delen met een 

goede vriend.

dinsdag 28 maart 2023
om 16.00 uur en 20.15 uur

Mark Liebrecht Schouwburg
Heilig-Kruisstraat 16 , 2640 Mortsel

8 euro - 6 euro (-25/+65) - 5 euro (leden Cinema M) 
1,60 euro (UiTPAS kansentarief)
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BOMBARDEMENT: 
VERNIELING, 
VERDRIET EN 
VEERKRACHT
coördinatie Mortsel-Dorp Concerten
tentoonstelling schilderijen en gedichten (Kunstkring Sirkel)
tekst Esther Naschelski (Gezinsbond Mortsel)
teksten Junior Journalisten (Davidsfonds Mortsel)
muziekoptreden (koor MusicAmi)

VERNISSAGE TENTOONSTELLING
VRIJDAG 31 MAART 2023 1-2-7-8-9 EN 10 APRIL 2023

Sint-Benedictuskerk
Dorpsstraat 1, 2640 Mortsel
gratis



mortsel.be/5april
19

KUNSTROUTE
‘Geopend’ van 25 maart t.e.m. 25 april 2023. Wandel of fiets langs 32 Mortselse 
handelaars en de Sint-Benedictuskerk en geniet van de beeldende werken 
gemaakt door leerlingen van de Academie voor Beeldende Kunst, aangevuld 
met teksten en gedichten geschreven door leerlingen van een aantal Mortselse 
scholen, geïnspireerd door de gebeurtenissen tijdens het bombardement.



mortsel.be/5april
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HISTORISCHE 
WANDELING 

5 APRIL
De wandeling door Mortsel, met bijhorende 

brochure, langs 16 panelen met informatie 
en getuigenissen over het bombardement, is 

herwerkt en opgefrist. Je kan de wandeling ook 
digitaal volgen met de erfgoedapp van Faro. Je 

kan de wandeling nu al maken, 
de opfrissing en herwerking met QR-code 

zijn klaar tegen 1 maart 2023.
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MUURSCHILDERING 
AAN DE 

‘AFGEBROKEN BRUG’
De iconische schildering uit 1992 aan het kruispunt Krijgsbaan/Antwerpsestraat 

van Peter Van Tongerloo, voormalig docent van de Academie voor Beeldende 
Kunst, is door huidig docent David Ooms en zijn leerlingen gerestaureerd. Ze 

voegden, in samenspraak met de kunstenaar, ook enkele elementen toe, die een 
verwijzing zijn naar het bombardement van 5 april.



mortsel.bibliotheek.be
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EDUCATIEVE 
KOFFERS
De twee koffers voor scholen, uit te lenen in de bibliotheek 
van Mortsel, zijn opgefrist. Leerlingen uit het vijfde en zesde 
leerjaar kunnen op een interactieve manier stilstaan bij het 
bombardement op Mortsel en oorlogsleed in het algemeen. 
Scholen kunnen ze ontlenen vanaf 1 januari 2023.
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POSTZEGELS 
EN POSTKAARTEN

De reeds bestaande postzegels gelinkt aan het bombardement 
op Mortsel zijn terug beschikbaar en aangevuld met enkele 

postkaarten met beelden gelinkt aan 5 april. 
Beschikbaar vanaf 1 maart 2023 op het Stadsonthaal.
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www.mortsel.be/5april 
www.5april1943.be

http://www.5april1943.be

