de Gelderlander 09-02-21

Kapper Theo Knoop (62) protesteert de hele werkdag in de
kou: ‘De compensatie is nog minder dan een uitkering’
NIJMEGEN/BEUNINGEN - De Nijmeegse kapper Theo Knoop (62) heeft vandaag,
voor het eerst sinds maanden, weer een ‘werkdag’. Hij protesteert bij zijn salon
Zegt u het maar aan de Hatertseweg tegen de lockdown en de in zijn ogen
schamele compensatieregeling. ,,Nog minder dan een uitkering.’’
Het is koud in Nijmegen. En niet echt de perfecte dag om buiten te protesteren. Maar
dan komt opeens een meisje van 8 jaar oud aangelopen. In haar rechterhand heeft ze
een collectebus met de tekst ‘Voor Theo’. De inhoud bestaat uit haar hele spaarpot.
,,Ik moet hiervan een klein beetje huilen’’, zegt Beuningenaar Theo. ,,Het is toch
verschrikkelijk dat ik afhankelijk ben van deze kinderen.’’
Het water staat bij Theo tot aan zijn lippen. Door de coronamaatregelen is zijn zaak
in totaal al vijf maanden dicht. Ter compensatie kreeg hij 5600 euro aan
overheidssubsidie. ,,Dat is over vijf maanden gerekend nog minder dan een
uitkering. Ik heb nog nooit mijn hand opgehouden, maar nu kan ik gewoon niet
anders. Dit alles heeft mij al 40.000 euro gekost’’, zegt Knoop. In dit bedrag zitten alle
kosten, zoals hypotheek, personeel en ook de coronaproof spatschermen.
Rookgordijn optrekken
Een deel van deze 40.000 euro heeft Knoop ‘gecompenseerd’ met een crowdfunding.
,,Ik ben afhankelijk van mijn klanten. Zij hebben mij nu 7000 euro gegeven, maar dat
is eigenlijk de taak van de overheid. Deze trekt een rookgordijn op. Ze doen alsof ze
ons steunen en dat is niet waar.’’ Knoop snapt niet waarom zijn zaak niet open mag.
,,Iedereen houdt hier afstand. Niemand komt zonder afspraak binnen. Er is zelfs een
aparte uitgang. Ik doe er alles aan om besmetting te voorkomen.”
Hij is niet de enige kapper in problemen. ,,Als protest sta ik van 09.00 uur tot 17.00
uur buiten. Ik hoorde dat kappers uit Utrecht en Den Haag ook meedoen. Het zou
mooi zijn als er naar ons wordt geluisterd.”
Het liefst wil hij weer zo snel mogelijk open. ,,Ik wil weer de liefde bedrijven met
mijn klanten door hun haar te knippen. Want ja, zo voelt het voor mij. Ik ga een
relatie aan met de klant en laat me door niemand afleiden. Ik maak het pas uit als hij
of zij tevreden is.’’ Tot die tijd traint hij zijn handen iedere dag met speciale
kappershoofden. ,,Kapper zijn is mijn leven. Als ik weer open mag moet ik kwaliteit
leveren. En als ik ooit sterf, dan heb ik een schaar en kam in mijn handen.’’

