
Bussum ■ Het is op de kop af vijf
jaar geleden dat Stichting Pruijck
het licht ziet. In eerste instantie
gevestigd op de zolderkamer van
José. Ze zamelen overbodig gewor-
den pruiken in en doneren ze aan
vrouwen die zelf geen geld hebben
voor een nieuwe pruik. ,,Een nieu-
we, vaak handgemaakte pruik kost
tussen de 800 en 7000 euro. Dat is
niet voor iedereen weggelegd.
Bovendien worden de meeste prui-
ken gemiddeld maar acht keer
gedragen. Een tweede leven is dus
ook nog eens heel duurzaam.”

Feestje
Voor ze het weten loopt het storm.
,,Ik bleek niet de enige te zijn die
niet wist wat ze met haar pruik
moest doen. Het is ook niet iets
wat je zomaar in de kliko gooit.
Het heeft veel geld gekost en er zit
emotionele waarde aan vast. Het is
toch de afsluiting van een periode”,
vertelt José. ,,Aan de ene kant was
ik me altijd bewust van die pruik.
Kriebelig, warm, vaak het idee dat
ie niet goed zit. Dat is niet fijn en

thuis deed ik ’m ook meteen af.
Aan de andere kant heb ik er ook
veel aan gehad. Door mijn pruik
ging ik toch naar dat feestje of kon
ik ongestoord boodschappen doen.
Heb je een kaal hoofd of een doek-
je omgeknoopt, dan zien mensen
dat je ziek bent en gaat het gesprek
altijd daarover. Daar had ik, zeker
met de kinderen erbij, helemaal
geen zin in. Die pruik maakte me
anoniem.”

De zolderkamer is al snel te
klein. ,,Pruiken komen in een doos.
Die stapelden we op en schreven
op de zijkant de kleur van de
pruik. Maar wat ik bruin vond,
vond José dan toch eerder blond.
Op een gegeven moment hadden
we totaal geen overzicht meer’,
lacht Inge. Het duo verhuist met
de stichting naar een lege ruimte
in een gezondheidscentrum in
Bussum-Zuid. Nog steeds klein en
uit het zicht, maar er is nu wel
ruimte om een deel van de pruiken
uit te stallen. 

Asblonde lokken
Corona brengt een nieuw probleem
met zich mee. De ruimte is te klein
om afstand te houden. Bovendien
willen de vriendinnen verder pro-
fessionaliseren. Ze doen het nu naast hun eigen baan en zijn maar

beperkt open. Door vaste dona-
teurs aan zich te binden, naar
nieuwe vrijwilligers te zoeken en
een winkelpand in het centrum
van Bussum te betrekken, hopen ze
de stichting verder te brengen en
meer vrouwen te helpen. 

,,Winkel is eigenlijk niet het
juiste woord, want we verkopen
niets. Vandaar dat we het hebben
over het Pruijcken Kabinet”, leggen
José en Inge uit aan de koffietafel
in het nieuwe gezellig ingerichte
onderkomen. In houten fruitkistjes
staat op hoofden van piepschuim
een deel van de aanwezige collectie
pruiken uitgestald. Van steile,
asblonde lokken tot een donker
krullencoupe. ,,We hebben nog
veel meer achter. Ik denk dat we
keus hebben uit zo’n 400 soorten.
We werken overigens samen met
haarwerkspecialisten. Zij controle-
ren voor ons pruiken. Soms is het
binnenwerk toch niet meer hele-
maal in tact en zij kunnen dat vaak
herstellen of aanpassen.” 

Humor
Het woord pruik doet volgens
bepaalde mensen geen recht aan
een haarwerk, zoals het officieel
heet. Inge: ,,Pruiken koop je in de
feestwinkel, krijgen we dan te
horen.” Toch houden ze bewust

vast aan het woord pruik. ,,Het is
een serieus onderwerp, maar we
willen het niet zwaar maken. Het
juist met een dosis humor benade-
ren en van het uitzoeken van een
pruik een leuk moment maken in
een verder moeilijke periode.” Dus
halen ze regelmatig een klant over
om even een heel ander kapsel te
proberen. ,,Alleen maar goed als
het even gek staat. Dat breekt het
ijs. Ons werk is altijd met een lach
en een traan. We kunnen gieren
van het lachen, maar er zijn ook
slikmomenten. Zoals bij een jonge
vrouw die 2,5 uur had gereden om
hier een pruik uit te zoeken. Zij
had al zoveel narigheid meege-
maakt en kon niet kiezen tussen
twee pruiken. Dan kijken we elkaar
even aan en geven we die pruiken
allebei mee.”

Kaal
José en Inge willen voor iedere
klant de tijd nemen. Daarom kan
alleen via de website een afspraak
worden gemaakt. Ook vragen ze
vooraf een foto te sturen. ,,Dan
zoeken we vast een paar exempla-
ren uit waarvan wij denken dat die
goed bij die persoon staan. Passen
is het makkelijkst als je al kaal
bent, dan weet je zeker dat hij goed
zit. Toch vinden veel vrouwen het
eng om te wachten tot dat mo-

ment. Onze laatste klant in het
oude pand was een dame die ook
niet wilde wachten. Je hoopt er-
gens ook dat jouw haar niet uit-
valt”, weet José uit eigen ervaring.
Niet lang na haar bezoek stuurde
de dame in kwestie Inge en José
een mail waarin ze vertelde hoe ze
toch ineens plukken haar in haar
hand had, hoe lastig ze het daar-
mee had, maar ook hoe mooi de
pruik die ze had uitgezocht stond.
,,Met een prachtige foto van haar-
zelf met de pruik op. Dan stralen
wij dus een hele week. Hier doen
we het voor, mensen een beetje
blijer maken.”

Mooiste pruik
Wie een pruik komt brengen kan
op evenveel aandacht rekenen.
Want afscheid nemen van een
pruik is voor de meeste vrouwen
een proces. José: ,,Zelf heb ik er
zeker een half jaar over gedaan om
’m echt weg te kunnen geven,
terwijl ik toen ik net de diagnose
kanker had gekregen nog riep dat
ik nooit aan een pruik ging begin-
nen. Ik zie het ook bij vrouwen die
hier binnenkomen. Zolang ze ’m
op moeten is het een onding, maar
zodra ze ’m hier inleveren, vinden
ze het de mooiste pruik uit onze
collectie. Die pruik wordt toch een
stukje van jezelf.”

Bussumse vriendinnen geven pruiken een tweede leven

’Een pruik is niet
iets wat je zomaar
in de kliko gooit’
’Wat moet ik met dat ding’ denkt José van Kippersluis uit Bussum ruim zeven
jaar geleden nadat ze genezen is van kanker en haar pruik niet langer nodig
heeft. Het is de start van Stichting Pruijck die ze met vriendin Inge van Gulden
opzet om haarwerken een tweede leven te geven. Vandaag openen ze hun
’Pruijcken Kabinet’ aan de Vlietlaan.

Joyce Huibers
j.huibers@mediahuis.nl

❜❜Je haar
verliezen is een

serieus
onderwerp,

maar we
benaderen het

wel met een
dosis humor

José van Kippersluis (links) en Inge van Gulden: ,,We willen mensen een beetje blijer maken.”

•i
Opening
Het Pruijcken Kabinet aan de
Vlietlaan wordt vandaag om
11.00 uur geopend door Irene
Moors. Naast een
welkomstwoord van de
oprichters en het verhaal van
een ervaringsdeskundige wordt
ook het Stichting Pruijck lied
ten gehore gebracht dat door
de Groningse band Maatwerk
speciaal voor de stichting werd
geschreven.
Meer informatie op
www.pruijck.nl

Een deel van het assortiment staat uitgestald in fruitkistjes. FOTO’S STUDIO KASTERMANS/DANIELLE VAN COEVORDEN
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Hoewel ze al wel eens kennis-
gemaakt hebben bij Tergooi,
Meander, Flevoziekenhuis en
het Antonie van Leeuwenhoek,
hopen ze dat de oncologie-af-

delingen patiënten ook op de
Stichting Pruijck willen wijzen.
Inge: ,,Nu krijgen veel patiënten
alleen informatie over haar-
werkspecialisten. Daar is niets
mis mee, maar niet iedereen
heeft daar het geld voor. De (ba-
sis) zorgverzekering vergoed
namelijk maar een heel beperkt
deel.”

José van Kippersluis en Inge van
Gulden van het ’Pruijcken Kabi-
net’ hopen ook beter in beeld te
komen bij ziekenhuizen in de
omgeving.

Stichting wil beter in beeld
komen bij ziekenhuizen

Vandaag opent het Pruijcken Kabinet aan de Vlietlaan.FOTO MEDIAHUIS
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