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Land van wegkijken
en wegduiken

G
Initiatiefnemer José van Kippersluis (l.) en Inge van Gulden nemen alle tijd voor de vrouwen die om
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welke reden dan ook een pruik nodig hebben.

Zoeken naar een
pruik én glimlach
Duurzame haarwerken in winkel Bussum
door Arianne Mantel
AMSTERDAM • In een heus
’Pruijcken Kabinet’ kunnen vrouwen, die om welke reden dan ook kaal zijn
geworden, vanaf donderdag een haarwerk komen
uitzoeken. „Ons kabinet
bevindt zich in een fijne
rustige omgeving; met een
ruime keuze en veel aandacht willen we de mensen een stukje blijer maken”, zegt initiatiefnemer
José van Kippersluis.
Ze hadden vijf jaar geleden nooit kunnen bedenken
dat hun idee, om kort gedragen pruiken een tweede leven te geven, zó groots zou
worden. „We begonnen met
z’n tweetjes op een zolderkamertje en nu kunnen we
door donaties een professionele ’winkel’ in Bussum openen met meer dan 400 pruiken”, vertelt Inge van Gulden.
Veel vrouwen (of naasten
van vrouwen) die een pruik
hebben aangeschaft vanwege haaruitval ten gevolge

van chemokuren, bestraling
of andere haarziekten, doneren een pruik op een moment dat de pruik niet meer
nodig is. Van Gulden: „Opvallend veel pruiken worden weinig gedragen; het
blijkt dat de pruik vooral
wordt opgedaan naar publieke ruimtes, buiten of in
de winkel. Maar binnenshuis gaat hij
vaak af, vanwege
de
warmte
of
het kriebelen. Ze zijn
dus in zeer
goede staat
en kunnen
via onze Stichting Pruijck
door naar een nieuwe eigenaar.”
José van Kippersluis
kwam op het idee toen ze
zelf kanker kreeg. „Door de
chemo werd ik kaal en geconfronteerd met de hoge
aanschafkosten van een
haarwerk. Ook miste ik wat
warmte bij het uitzoeken.
Dát moet anders kunnen,
dacht ik.” Het bedrag dat de

basisverzekering maximaal
vergoedt voor haarwerken
bedraagt dit jaar 451 euro en
is in de meeste gevallen niet
toereikend. „Bij ons is voor
iedereen een pruik binnen
handbereik.”
Haarverlies en kaalheid
hebben een grote impact op
de kwaliteit van leven. „Het
kan leiden tot een minder
sterk
gevoel
van
eigenwaarde”, vertelt Van Kippersluis.
De enthousiaste vrijwilligers ontvangen de mensen
op afspraak en nemen alle
tijd. Van Gulden: „Ons streven is dat het voor hun beladen bezoek als warm en
prettig wordt ervaren en dat
ze na het vinden van een
pruik in ieder geval één zorg
minder hebben. We doen
dit op een geheel eigen manier met ruimte voor een
traan. Maar zeker ook voor
een lach, want humor is erg
belangrijk.”

’Op onze eigen
manier met
ruimte voor
ook een traan’

Jihadbruid voorlopig in Syrië
DEN HAAG • De Nederlandse overheid hoeft
jihadbruid Chadia B. (32)
niet te repatriëren uit een
gevangenenkamp in
Noord-Syrië. Dat heeft de
rechtbank in Den Haag
beslist in een kort geding
dat de advocaat van B. had
aangespannen tegen de
Staat. Ook hoeft de overheid volgens de voorzieningenrechter geen toezeggingen te doen of zij B.
in de toekomst alsnog
terughaalt.

„De familie is teleurgesteld in de uitspraak. We
gaan die nu grondig bestuderen en kijken naar de mogelijkheden voor hoger beroep”, laat de advocaat van
de in Amsterdam geboren B.
weten. B. reisde in 2013 naar
Syrië, nadat ze was uitgehuwelijkt aan een jihadstrijder. Door psychische problemen keerde ze terug, later reisde ze weer af naar
Syrië.
Bij een bombardement
verloor B. een voet. In 2018

belandde ze in het detentiekamp, waar ze volgens haar
familie en advocaat door
psychische problemen in
isolement leeft. Ze willen
haar naar Nederland halen,
maar de overheid weigerde
dat meermaals. „Het is niet
zo dat je daar komt en dan
even iemand mee kunt nemen. Hoe groter de groep,
hoe complexer het wordt.
De Staat oordeelt wat wenselijk en mogelijk is”, zei de
landsadvocaat tijdens een
eerdere zitting.

rote telefoonzaken als KPN, Vodafone en T-Mobile zijn er dus klaar
mee. Ze halen hun voorraden
dure smartphones uit Nederlandse winkels om te voorkomen dat
ze door straatcriminelen worden overvallen. De directe aanleiding is een lange
reeks geweldsmisdrijven door jonge rovers. In Amsterdam, Amstelveen, Almere,
Lelystad en andere steden is het keer op
keer raak. Gewapende tieners dringen de
telefoonshops binnen, bedreigen het personeel en gaan er met de buit op scooters
vandoor. Het gaat meestal niet om doorgewinterde criminelen maar om jonge
straatboefjes, die overigens niet minder
gevaarlijk zijn.

Trauma

Voor het winkelpersoneel, vaak net zo
jeugdig, maakt het overigens niet uit of
het om jonge of oudere daders gaat. Een
overval heeft een enorme
impact op de slachtoffers.
Verkopers die bedreigd
worden met een mes of
pistool hebben daar vaak
heel lang last van. In het
ergste geval lopen ze een
levenslang trauma op.
Daarom is de beslissing
om geen tientallen telefoons meer in winkels te
houden wel te begrijpen. Je moet er niet
aan denken dat zo’n overval uit de hand
loopt en een medewerker door nerveuze,
onervaren daders wordt neergeschoten
om een paar smartphones. Toch geeft de
maatregel een katterig en onbevredigend
gevoel. Het is het zoveelste voorbeeld van
een tendens om misdaad niet te bestrijden
maar ervoor weg te duiken. Het is beschamend dat de overheid zelfs niet meer in
staat is een paar winkels te beschermen,
die doelwit zijn van een stel rotjochies die
nog maar aan het begin van hun criminele
carrière staan.

dat dit soort overvallen niet onbestraft
blijft. Helaas wordt niet de oorzaak van
het probleem aangepakt, maar proberen
we de gevolgen te bestrijden. De straatboeven gaan zich nu ongetwijfeld richten op
andere winkels waar nog wel iets valt buit
te maken. Dat gebeurt dan vaak bij kleine
ondernemingen, die niet de financiële
draagkracht hebben om een beveiliger bij
de deur te zetten.
Het is dus niet het probleem oplossen,
maar slechts verschuiven. November en
december zijn traditiegetrouw de maanden waarin de meeste straatroven en overvallen plaatsvinden. Juist in deze maanden mag je van de overheid verwachten
dat speciale teams zich richten op de aanpak van dit soort criminaliteit. Ik weet
het, er ligt veel op het bordje van de politie
en van boa’s. Maar als deze tendens van
overvalcriminaliteit niet nu de kop wordt
ingedrukt, zitten we over een half jaar met
nog veel meer ellende.
Belangrijker nog dan een
repressieve aanpak is het
creëren van een trendbreuk in de misdaadbestrijding.
Ook bij de recente
moordaanslagen en bedreigingen door de georganiseerde misdaad is het een
tendens bij de overheid om
terugtrekkende bewegingen te maken in
plaats van keihard terug te slaan. De overheid doet forse investeringen in het bewaken en beveiligen van bedreigde rechters,
advocaten, officieren van justitie, politiemensen, politici en journalisten. Maar net
als bij de overvallen op telefoonwinkels
ligt de oplossing niet bij ingraven en de
luiken laten zakken. We worden langzamerhand een land van wegkijken en wegduiken. Straatrovers en andere criminelen
blijven te vaak en te lang buiten schot en
worden daardoor alleen maar sterker. Áls
de overheid eens terecht hard ingrijpt,
zoals bij rellen in de Rotterdamse binnenstad, wordt de ME in de verdachtenbank
gezet.

Straatrovers
zo alleen
maar sterker

Recherche

Dit zijn geen boeven waar jaren werk in
gaat zitten om ze te arresteren. Als een
gemiddeld rechercheteam zich een paar
weken boos maakt, wordt dit soort straatcriminelen gepakt en opgesloten. Winkeliers hoeven dan niet hun voorraad weg te
doen en de jeugdige daders leren meteen

ME’ers

Politiechef Fred Westerbeke besloot
terecht beelden vrij te geven van de relschoppers. Het is te gek voor woorden dat
hij dat moet doen om zijn mensen vrij te
pleiten. Op de video, gemaakt vanuit een
politiehelikopter, is te zien hoe agenten
worden belaagd door een stel agressieve
raddraaiers en op enig moment zelfs met
een levensgroot bouwwerk worden aangevallen.
Volkomen terecht mepten ME’ers met
hun wapenstok van zich af om zichzelf en
collega’s in veiligheid te brengen. Ook in
Den Haag kreeg de politie kritiek over het
optreden van een agent tegen een demonstrant. Op een aantal sociale media werd
de aanleiding van de charge echter niet
vertoond, waarna de beste stuurlui aan
wal – onder wie nota bene gemeenteraadsleden – over elkaar heen struikelden om
het politieoptreden in Rotterdam en Den
Haag te veroordelen. Als demonstranten
zich fatsoenlijk zouden gedragen en hun
punt zonder gewelddadigheden proberen
te maken, zouden al die agenten niet eens
nodig zijn voor begeleiding. Ze zouden dan
bijvoorbeeld boeven kunnen vangen, zoals
straatcriminelen die overvallen plegen op
telefoonwinkels.
Reacties of tips? Mail naar:
jvdheuvel@telegraaf.nl

