
COVID: laten we ook praten over die andere ramp 
  
Al tien keer ben ik gaan zitten om deze open brief te schrijven. Het lijkt zo zinloos. 
Wat ik te zeggen heb gaat verloren in andere discussies. Eindeloos wordt er gepraat over mondkapjes en over 
de avondklok. Over het onderwijs en de zorg. Allemaal oprecht belangrijk. Daar ben ik het mee eens. 
 
Ik ben een ondernemer in de kappersbranche. Thans wordt mijn bestaansmiddel vernietigd. Eén van mijn 
salons is recent ten onder gegaan. Ik ben niet de eerste, ik ben niet de enige. In mijn eigen branche verwacht ik 
honderden faillissementen. In veel andere branches zal de kaalslag net zo ernstig zijn, zo niet ernstiger. U weet 
ook waar dat op uitdraait: ontslagen, gedwongen verkoop van goederen, uitkeringen, lagere 
belastinginkomsten, schuldsaneringen, lege winkelpanden, verarming, verloedering en torenhoge kosten voor 
de samenleving. 
 
Begrijpt u mij goed: ik pleit niet voor het afschaffen van de lockdown. Wat ik u zeg, is dat er zich nog een ramp 
aan het voltrekken is. Nu, op dit moment en in stilte. Relatieve stilte, want de zwaar getroffen ondernemers 
roepen reeds om hulp. Wie wil luisteren, die is in staat om het te horen. 
 
Heeft u het niet gehoord? Ook deze ramp zal u in volle omvang bereiken. Er komt namelijk een moment 
waarop de curves gaan afbuigen. Zodra killer COVID-19 zal wegebben, zult u het leven willen vieren. Erop uit. 
Consumeren. Genieten. Spend your way out of a recession, immers. Op dat moment zult u - zal de 
samenleving - geconfronteerd worden met het stille drama. Een levendig MKB is namelijk een voorwaarde 
voor het terugkeren naar alles waar u nu zo naar verlangt. Dat levendige MKB zal straks goeddeels verdwenen 
zijn. Want geen kapsalon, geen horeca-onderneming en geen particuliere kledingzaak kan een lange lockdown 
met de huidige steunmaatregelen overleven. Niet. Eén. 
 
Het drama dat COVID heet reikt verder dan de avondklok. Verder nog de toekomst in. Echter: deze ramp kan 
wél afgewend worden. Daarvoor moet de overheid zich losmaken van ambtelijk denken. Een regeling als de 
TVL - de huidige Tegemoetkoming Vaste Lasten - om maar wat te noemen, is een Brevet van Bureaucratie. 
Onze overheid denkt in onrealistische computermodellen. Maar de zaak van de ondernemer is Real Life. Met 
name in de kappersbranche is het verlies cumulatief. De weg – geplaveid met tegemoetkomingen, subsidies en 
zalvende woorden – leidt regelrecht naar faillissement. Het is erger dan u denkt. 
 
In de pogingen om het virus te bestrijden luistert de overheid naar virologen en gezondheidsdeskundigen. De 
bescherming van het MKB wordt grotendeels overgelaten aan ambtenaren en beleidsmakers. Wat mij betreft 
zegt dat genoeg. Overigens: het lijden van MKB’ers is bij hen bekend, vergist u zich daar niet in. Met 
onwetendheid heeft het niets te maken. Er is voor gekozen. Het wordt simpelweg gedoogd. 
En dat is een regelrechte schande. 
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