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De kost van het Coronavirus
Op de dag dat ik dit artikel schrijf (10 juni) zitten we in de staart van de
coronacrisis. Scholen, winkels en bedrijven hebben hun activiteit geheel of
gedeeltelijk hervat maar er zullen nog lang beperkingen blijven die het
toerisme, de horeca, de sport en de culturele sector zullen raken. De zorg
voor de gezondheid blijft ons wellicht nog lang bezig houden maar de
vragen naar de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid en de
economie, op het budget van de overheid en de staatsschuld worden nu
duidelijker gesteld.
Hoeveel de coronacrisis België zal kosten kan natuurlijk
nog niet met zekerheid gezegd worden. We weten niet hoe
lang sommige beperkingen nog van kracht zullen blijven
en hoe snel de economie weer zal opveren. Maar we
hebben al wel ramingen, onder andere van onze Nationale
Bank. Die zijn gebaseerd op de vaststelling dat de
overheidsfinanciën op twee manieren zwaar geraakt
worden. Er wordt meer uitgegeven terwijl er tegelijkertijd
minder inkomsten zijn.
De meeruitgaven worden voor het lopende jaar op 15
miljard euro geschat. De federale regering zal ongeveer 10
miljard aan inkomenssteun betalen, in hoofdzaak via het
systeem van tijdelijke werkloosheid. De deelstaten zullen
een kleine 5 miljard uitgeven, voornamelijk aan
compensaties en hinderpremies voor zelfstandigen. Dat is
de kost op korte termijn. De volgende jaren kan daar nog
de kost bij komen van niet-terugbetaalde leningen door
bedrijven. Banken worden geacht soepel te zijn in het
toekennen van leningen. Maar de volgende jaren zullen
een deel van die leningen niet terugbetaald worden omdat
bedrijven over kop gaan. De banken worden verondersteld
een klein deel van die kost te dragen en hiervoor reserves
aan te leggen. Maar de overheid zal de banken
schadeloos stellen als de verliezen op de kredieten te hoog
oplopen. Hoewel dat zal kosten, is nu onmogelijk te
voorspellen.
Naast meer uitgaven zullen de diverse overheden van ons
land ook minder inkomsten hebben. De economie zal dit
jaar met 9% krimpen. Het fameuze Bruto Nationaal
Product, dat in 2019 (afgerond) 500 miljard euro bedroeg,
zal dus ongeveer 45 miljard kleiner zijn. De overheid
ontvangt 45 tot 50% van dat BNP onder vorm van allerlei
belastingen en bijdragen – niet vergeten: om die terug aan
de burgers te betalen onder de vorm van lonen voor
zorgverleners en leraren, van pensioenen en uitgaven in
de gezondheidszorg! Als het BNP dus 45 miljard kleiner is,
zal de overheid tot 20 miljard inkomsten mis lopen.
Het voorziene begrotingstekort was voor de coronacrisis al
13,5 miljard euro, het zal door de hogere uitgaven en
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lagere inkomsten oplopen tot 49 miljard euro. Dat is 9%
van het BNP. De schuldgraad, dat is de totale
overheidsschuld tegenover het BNP, zal tegen het einde
van het jaar 118% bedragen.
Wie zal dat betalen?
De economische gevolgen van corona zijn al zwaarder dan
die van de economische crisis van 2008. De pandemie
wordt vergeleken met een oorlog. Om de gevolgen
daarvan op te vangen zijn uitzonderlijke maatregelen
nodig en verantwoord. De denkpistes van de economen
gaan in alle richtingen. Sommigen schrijven dat we ons
niet al te veel zorgen moeten maken. We voegen de kost
van corona gewoon bij de bestaande schuld. Als er vanaf
2021 terug groei is en zolang de rente die België op zijn
schuld moet betalen lager is dan de economische groei,
daalt de schuldgraad automatisch, traag maar zeker. Maar
dat veronderstelt dat er terug groei komt en dat de rente
die de overheid op haar schulden moet betalen laag blijft –
maar als de rente op schulden laag blijft, is dat ook het
geval voor de rente op het sparen!

Bronzen Pagadder
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Anderen denken aan een taks op de grote vermogens en
winsten, zoals na de tweede wereldoorlog. De fiscus keek
toen hoe hoog de inkomsten en winsten van een bedrijf
voor de oorlog waren en vergeleek met het gemiddelde
tijdens de oorlog. Alles wat boven het gemiddelde zat,
werd belast in schijven van 70 tot 90%. In oktober 1945
werd ook een eenmalige vermogenstaks van 5% ingevoerd
maar het effect daarvan was onduidelijk.
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Chris Ceustermans
Chris Ceustermans woont in Mortsel. Hij werkte als journalist onder meer voor De Morgen. In 2014
verscheen van hem de roman De Boekhandelaar, die genomineerd werd voor de literatuurprijs de
Bronzen Uil. In 2018 publiceerde uitgeverij Vrijdag zijn non-fictieboek over de legendarische
taalmuzikant Jean-Marie Berckmans. Momenteel schrijft Chris het verhaal van Emmanuel de Bom (18681953), een reus uit de Vlaamse literatuurgeschiedenis. De Bom schreef romans, biografieën, essays en
kritieken; hij was ook journalist en bibliothecaris van de stad Antwerpen en met August Vermeylen
mede-oprichter van Van Nu en Straks.
Over het Fort schrijft Chris Ceustermans: “Het is een vreedzame plaats waar natuur
en mensen hun ding kunnen doen, buiten de waanzin van het leven van alledag.
Tegelijk is die plek er gekomen na vele decennia van militaire planning en
investeringen.
Zolang de vijand niet kwam, ging alles goed … Toen de vijand – in dit geval de
Duitsers – opdook, bleek dat al die muren eigenlijk tot weinig dienden. Terwijl men

zich zoveel jaren op die forten concentreerde had men niet gemerkt hoe de
buitenwereld was veranderd.
Net die plaats van militaire en politieke illusies, is nu een ongetemde omgeving
geworden. Een pek waar men gewoon op een bankje kan zitten en de
dolgedraaide wereld buiten de grachten en muren kan laten”.

Fort
In den beginne was er het woord.
Bevelen die inhakten op de bomen.
We schreven een ronde muur
Om onze vuurmonden te verbergen.
Daarbuiten een witte pagina,
Alle woorden schietklaar.
Toen de vijand op de vlakte bleef,
zwegen we als vermoord.
Bermgras woelde tussen de muren.
Daarna bladluizen en dwaalmuizen.
Ten slotte de kinderen die op kousenvoeten hinkelen
Langs deze frontlijn, met krijt
Nesten van blauwe trompetvogels tekenen.
Binnen onze gebarsten muren prevelen
Alle bomen zich krom.

Bankje
Weet je nog dat bankje bovenop de atoombunker
dat bankje onder overhellende bomen
die bezweken onder het gewicht van hun armen,
dat bankje waarop we elkaar bijna aanraakten
verdiept in een gesprek over de noodzaak van gezonde darmflora
terwijl een kettingzaag zong achter de pijnbomen.
In dat bankje – dat je je ongetwijfeld zal herinneren –
had iemand woorden gekerfd:
‘liefde is elkaar laten verhongeren en weten dat
men er weinig tegen doen kan.’
Vandaag kerf ik daarachter een vraagteken.
Dergelijke dingen (en veel meer) kan men doen op een bankje.
Met open mond wachten op een verteerbaar woord,
ietwat pikant, met toegevoegde suikers,
letters die aan tanden blijven kleven.
De afstand meten naar een kastanjeboom.
Hoe snel een woud kan worden vermoord,
is een van de dingen die ik nooit zou willen weten.

Vervolg van pag. 1
De invoering van zo’n ‘coronataks’ wordt verdedigd
door PVDA, Groen en sp.a maar het valt af te
wachten of er van de andere partijen genoeg
politieke steun komt. Wel kan een variant op
Europees niveau op de agenda komen. Reeds voor
de crisis was Europa op initiatief van Frankrijk aan
het nadenken over een digitale taks. Dat bedrijven
zoals Amazon en Netflix goede zaken blijven doen
en bijna geen belastingen betalen, voedt dat idee.
Een ander historisch voorbeeld is de crisisbelasting
die de regering-Dehaene in het begin van de jaren
90 invoerde om uit de financiële put van de jaren
80 te klimmen. De tarieven in de
inkomstenbelasting werden toen voor alle gezinnen
en bedrijven met 3% verhoogd. De jaren nadien

werden die tarieven geleidelijk weer verminderd.
Maar eens een belasting bestaat, kan het lang
duren voor ze weer afgeschaft wordt. De door
Dehaene ingevoerde belastingverhoging voor
bedrijven verdween pas vorig jaar en de
solidariteitsbijdrage op hoge pensioenen bestaat
nog altijd.
Om te eindigen een idee dat op het eerste gezicht
nogal wild lijkt. Volgens Paul De Grauwe (vroeger
KULeuven en nu London School of Economics)
moeten wij die bijkomende schuld als gevolg van de
coronacrisis helemaal niet terug betalen. De
Europese Centrale Bank en zijn netwerk van
nationale banken kan alle coronaschulden gewoon
opkopen en op zijn balans houden. Ze creëert met
andere woorden geld en stelt dat ter beschikking

van de regeringen om de uitgaven die het gevolg
zijn van de gezondheidscrisis te dekken.
In Engeland en Japan gebeurt het al en begin mei
kondigde de Amerikaanse Schatkist aan dat ze
tijdens dit tweede trimester 3.000 miljard dollar (dat
is een 3 gevolgd door twaalf nullen) zal lenen.
Niemand kijkt daarvan op omdat al die bijkomende
schuldobligaties door de Amerikaanse Centrale
Bank (de Federal Reserve of Fed) zullen opgekocht
worden. De financiële gevolgen van de coronacrisis
zullen ons nog lang bezig houden en voor de
oplossing buiten de geijkte kaders durven kijken
kan geen kwaad. In elk geval zal een volgende
regering er veel kopbrekers door hebben.
Emiel Vervliet
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Vrijwilligerswerk beloond tijdens de
Bronzen Pagadder 2020
Op 21 mei vierden we Rerum
Novarum, een 129 jarige tekst van
paus Leo XIII die ‘over nieuwe dingen’
betekent. De boodschap van Rerum
Novarum is springlevend en staat in
onze brede beweging voor hoop en
een realiseerbare droom van een
solidaire, duurzame en rechtvaardige
samenleving.
Rerum Novarum vierden we dit jaar
online, van op afstand en daardoor
nog intenser. Want de tragedie die het
Corona-virus wereldwijd veroorzaakt,
stelt de noodzaak van structurele
solidariteit met een sterke sociale
zekerheid op scherp.
Geen awarduitreiking in deSingel, wel
drie vrijwilligersprojecten die we extra
in de kijker zetten. Met een speciaal
hiervoor opgerichte website met
informatie en filmpjes over de drie
projecten, muzikaal entertainment
door Jan De Smet, The Bonnie Blues,
Die Verdammte Spielerei, een
verrassend cryptogram, informatie
over onze partners en de Rerum
Novarum boodschap 2020.

MENTOR2WORK
Minderhedenforum
Mentor2Work is het innovatieve tewerkstellingsproject van het Minderhedenforum. Mentor2Work heeft als
missie de afstand tussen werkgevers en potentiële medewerkers met een migratieachtergrond te
verkleinen. Voor werkzoekenden is het niet altijd eenvoudig om een job te vinden. Ondanks diploma’s en/of
relevante ervaring botsen ze in hun zoektocht naar werk op heel wat moeilijkheden. Onze samenleving
wordt meer divers en is rijk aan talenten ongeacht hun afkomst, maar dat spiegelt zich nog niet voldoende
af op de arbeidsmarkt. Mentor2Work is ontstaan om hier verbetering in te brengen.
Mentor2Work heeft twee grote doelgroepen: mentoren en mentees. Mentoren zijn beroepsactieve mensen
die graag hun beroepskennis en expertise delen met een werkzoekende. Ze hebben goede kennis van de
sector en het netwerk waarin ze werken. Dankzij de interculturele natuur van Mentor2Work verruimt de blik
op de wereld en leren ze de kenmerken van een superdiverse samenleving beter kennen.
Het project zou niet kunnen bestaan zonder de vrijwillige inzet. De professionele coaches zijn in dit project
alleen regisseur van het proces.

Website: www.mentor2work.be

We stellen jullie dan ook nog eens
graag voor aan Mentor2Work, De
Kompaan en LOGOS.
Dit jaar waren zij allemaal winnaars!

DE KOMPAAN
Madam Fortuna
In hartje Borgerhout, kan je sinds kort een
nieuwe plek ontdekken, twee deuren naast
de participatieve kunstenorganisatie Madam
Fortuna. Wat eens een commerciële
bakkerij was, werd door de vzw omgedoopt
tot De Kompaan. Madam Fortuna kocht de
oude bakkerij in 2019 en tovert deze
sindsdien stap voor stap om naar een
buurtgedragen voedselatelier.
De aankoop gebeurde mede dankzij de
financiële steun van verschillende
buurtbewoners, sympathisanten,
vrijwilligers en medewerkers van Madam

fortuna. De transformatie naar het
buurtatelier gebeurt met de aanwerving
van Carl Cappelle als inhoudelijke trekker
en dankzij de tomeloze inzet van een groep
enthousiaste en creatieve vrijwilligers.
Het project is van en voor vrijwilligers. De
Kompaan is een systeem van solidariteit
rond voedsel tussen mensen in dezelfde
buurt, op artistieke wijze gecoördineerd
door Madam Fortuna.

Website: www.madamfortuna.be/
projecten/dekompaan

LOGOS
Internationaal Comité
LOGOS is een organisatie die zich
richt naar jongeren op verschillende
plaatsen in het arrondissement
Antwerpen. Een bewuste keuze
want niet iedereen kan zich
verplaatsen. En dus besloot LOGOS
zich op verschillende plekken te
vestigen en zich hierbij te richten
op naar de noden van de jongeren
uit de buurt. Buurtbewoners worden
dan ook nauw betrokken. Alle
activiteiten zijn openbaar en
iedereen is welkom.
Het project LOGOS omkadert de
verschillende organisaties die
betrokken zijn en zorgt voor de
centralisering en de leiding. Dankzij

LOGOS is er een werkgroep
ontstaan met vertegenwoordigers
van de betrokken organisaties.
De vrijwilligers zijn betrokken bij de
organisatie van activiteiten,
dagindeling, ontvangst en afsluiten
van de dag. Zij zorgen voor het
onderhoud van de locaties, de
begeleiding en het toezicht tijdens
de activiteiten, evaluatie van de
activiteiten en de promotie ervan.
Vrijwilligers zijn het hart van dit
project. Zonder de vrijwilligers zou
LOGOS niet kunnen realiseren wat
ze nu al gerealiseerd hebben.

Website: www.icvzw.be

Wil je nog meer te weten komen over deze projecten en nog eens genieten van de Bronzen Pagadder 2020?
Bezoek onze website bewegingantwerpen.wixsite.com/bronzenpagadder2020
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De geschiedenis van trams 7 en 15 in Mortsel

Vanaf 1901 spande het gemeentebestuur van Mortsel zich ernstig in om een verlenging van de bestaande tramlijn (tot Berchem) te
verkrijgen. Dit tot aan het gehucht van Oude God Weerstandplein. Op 20 augustus 1905 reed de tram 7 tot aan de gelijkvloerse
overweg van het station Luithagen. Nadat de spoorweg werd opgehoogd reed de tram 7 verder en stopte op het vernieuwde
Gemeenteplein (27-9-1923).
Op 1 augstus 1925 werd tram 15 ingereden en vanaf
13/08/2012 werd de lijn verlengd tot Boechout
Capenberg P+R. Tijdens de oorlogsjaren en kort
daarna reed de 15 een korte tijd niet uit wegens
elektriciteit schaarste. Kort na de oorlog reed een 15
doorstreep tot aan de Hendrik Kuipersstraat (vertrek
om de 8’). Met de komst van de auto’s daalde het
reizigers aantal drastisch en werd deze lijn afgeschaft.
Al in de jaren 1950 stond de tram eveneens stil in een
file.
Er werden sindsdien vele fondsen besteed om het
openbaar vervoer te laten rijden. Begin 1955 reed de
15 voor het eerst op eigen bedding in de Belgiëlei.
Vijftig jaar later werd in Mortsel in de Antwerpsestraat
een tram en autobus vrije baan afgewerkt.
Met de komst van de Pré Metro heeft de 15
verschillende eindhaltes gekend: Astridplein - Opera Groenplaats - L.O. – en in de toekomst wordt dat St.
Annastrand. Het is toch logisch dat de tramverlenging
naar Boechout nummering 15 dient te dragen.

Lijn 15 is al meer dan 175 jaar een begrip!
Lijn 15 is bij de NMBS beter bekend als de ijzeren lijn.
Ze verbindt Noord Limburg met Antwerpen. Diesel
reizigerstreinen rijden ieder uur van Antwerpen naar
Hamont. Enkele privé-goederentreinen bollen verder
tot in de Rijnvallei. De laatavonddiensten waren niet
meer rendabel. De NMBS deed beroep op autobussen
van pachters om de schaarse reizigers te vervoeren.
De autobussen werden in de groene kleur geschilderd.
De pachters van Lijn 15 hebben de lijn in sectoren
ingedeeld. Zo vertrok tot 1976 iedere avond rond
23.45 uur vanaf het Astridplein bus 15a, en reed die
via de Boudewijn snelweg naar Herentals en Mol. Deze
buslijn is ook de eerste lijn die gebruik maakt van een

snelweg. Bij de aanvang van de dagdiensten rijdt 15a
van Lier naar Herentals. Sinds begin van de 21° eeuw
werd de buslijn vernummerd in 150. Buslijn 15b
bedient de afgeschafte treinhalten tussen Herentals en
Geel Buslijn 15c rijdt nu van Geel naar Leopoldburg.
Wat in de toekomst?
Vanaf 2020 werd De Lijn hervormd. De “Basis
bereidbaarheid” is het nieuwe norm. De lokale
besturen krijgen meer zeggenschap.
We dienen af te wachten naar de nieuwe praktische
vervoersnormen. In het verleden was het: “Antwerpen
tram stad”. D.w.z. aan iedere afrit van de autostrade
werd een tramhalte aangelegd.
Voor Mortsel betekent dit:
Tram 15 werd verlengd tot aan de afrit Savelkool van
de grote ring rond Antwerpen, maar de autostrade
werd nooit aangelegd.
Tram 7 zou volgens Masterplan 2020 verlengd
geworden zijn naar de afrit van Kontich.
Aan het St. Ritacollege werden reeds mooie plannen
opgemaakt.
De gemeente Edegem wenst geen aanleg van een
tramspoor op hun grondgebied.
Afgelopen jaar werden reeds proefritten gedaan met
trambus door Mortsel. Bij de laatste berichten (11 juni
2020) zou tram 7 vanaf de Harmonie afbuigen naar de
P&R Olympiade en dus niet langer doorrijden naar
Mortsel.
Bus 33 zou niet langer doorrijden naar Ekeren, maar
wel tot Mortsel en Hove en dit om het kwartier
Wegens defect sinds enkele maanden dienen de rails
aan het Gemeenteplein vervangen te worden. Die
herstelling zou op 15 juni 2020 starten en zouden 2 à
3 weken duren.
Trams worden in het buitenland gebouwd
De huidige regering wenst bij voorkeur te investeren
in de lokale economie De busbouwer Van Hool heeft
een grote bestelling gekregen. Kortelings zal op het
Mortsel deel van de vlieghaven een nieuwe
autobusstelplaats gebouwd worden.
Paul Peeters

Colofon
Voor info over beweging.net Mortsel kan je terecht bij:
Jean Luyckx, Wouter Volcaertstraat 27, 2640 Mortsel, tel. 03 449 97 18, jeanluyckx@telenet.be

